
1964 yılında müzik yolculuğuna 
başlayan Mavi Işıklar,  sahne 
performansları ve şarkılarıyla 
dönemin popüler grupları 
arasındaydı. Gruba dair önemli 
bir arşive sahip olan gitarist 
Çetin Yavuzdoğan anılarını 
anlattı l Sayfa 11'de

Usta şair Nazım Hikmet’in 
yeğeni, ilk kadın 
ressamlarımızdan Celile 
Hanım’ın torunu Ayşe Yaltırım, 
kendi adını taşıyan resim 
sergisini Kadıköy’de açtı. 
Yaltırım, “Ressam değil marifetli 
biriyim”  diyor l Sayfa 6'da

“Ayşe”nin sergisi Nazım Kültür’de

Türkiye’nin Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylamasını 
Ekosfer Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Barış Eceçelik ile 
konuştuk. Eceçelik, “Net sıfır 
emisyon hedefleri için sivil 
toplumla birlikte gerçekçi bir yol 
haritası belirlemek gerekiyor” 
diyor  l Sayfa 8'de

Anlaşma krize 
çare olur mu? 

Örtünün arkasında 
gizlenen Haydarpaşa

Taşınma masrafları arttı

 Haydarpaşa’nın İstanbul için bir 
hafıza mekânı olarak düşünülmesi 
gerektiğini söyleyen fotoğrafçı Örsan 
Karakuş ile gar binasını ve limanı 
odağına alan çalışması üzerine 
söyleştik. Karakuş’a göre, “Gar uzun 
zamandır bir örtünün arkasında 
gizli”  l Sayfa 14’te

 Kiralardaki artış gibi taşınma 
masraflarındaki artış da durmuyor. 
Depozito, emlakçı komisyonu, 
nakliye, abonelik ücretleri gibi 
kalemler nedeniyle yeni bir eve 
taşınmak isteyen kiracıların 
ortalama 25 bin lirayı gözden 
çıkarması gerekiyor l Sayfa 4’te

Yarım asırlık grubun gitaristi anlatıyor

15 - 21 EKİM 2021

www.gazetekadikoy. com . tr

Yıl: 22 / Sayı: 1110

Kadıköy Belediyesi, olası afet 
durumunda ilçeyi depreme 

hazırlamak için yaptığı çalışmalara 
Gezici Aşevi aracını da kattı. Gezici 

Aşevi’nde tek seferde 3 bin kişiye 
sıcak yemek yapılabilecek l Sayfa 3’te

Kadıköy’ün artık 
“Gezici Aşevi” var

Kadıköylülerin özelleştirilmemesi için uzun 
yıllardır mücadele verdiği Fenerbahçe Kalamış 
Yat Limanı’nın ihale süreci tamamlandı. İhalede 

en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon TL ile TEK-ART 
Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş 
verdi. 2014 yılında düzenlenen ihalede verilen teklif 
ise 664 milyon dolardı. 

İhaleyi Ankara’dan takip eden Kadıköy Belediye 
Başkanı Odabaşı, mücadelelerine devam 
edeceklerini belirterek, “Bu süreci Anayasa 

Mahkemesi’ne götüreceğiz. Çünkü Anayasa’nın en 
önemli ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırı davranıldı, 

Kadıköy 
Belediyesi ihale 
dışı bırakıldı. 
Buraya 
kimsenin 
çökmesine 
müsaade 
etmeyeceğiz. 
Bu mücadele 
bitmedi” 
dedi 
l Sayfa 2’de

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 135

ZAVEN BIBERYAN 5'TE

Feneryolu’nda 
bir konak

Aa, herkes işte…

BETÜL MEMIŞ 7’DE PINAR ERKAN 14’TE

Zor günlerimde hep 
sen yanımda vardın

MELIS DANIŞMEND 11’DE

Dünyaca ünlü Time Out dergisi, dünyanın en havalı 50 semtini açıkladı. 
Türkiye’den yine sadece Kadıköy listeye girebildi. Kadıköy, dünyanın en 

havalı 45. semti oldu. Dergi, Kadıköy’e gitmek isteyenlere, tatillerini Kadıköy 
Belediyesi’nin düzenlediği yaz festivallerine denk getirmelerini önerdi  l Sayfa 2’de

Yat limanıYat limanı
ihalesiihalesi

sonuçlandısonuçlandı
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Dünyaca ünlü Time Out dergisi, dünyanın en ha-
valı 50 semtini açıkladı. Türkiye’den sadece Kadı-
köy listeye girebildi. Kadıköy, dünyanın en havalı 
45. semti oldu. Dergi, Kadıköy’ü gitmek isteyenle-
rin tatillerini Kadıköy Belediyesi tarafından düzen-
lenen yaz festivallerine denk getirmeleri önerdi. 

Time Out’un, 2021 dünyanın en havalı 50 sem-
tinin belirlenmesi için yaptığı anket sonuçlandı. 
Time Out, dünyanın dört bir yanından 27 bin kişi-
nin katıldığı anketin sonuçlarını sitesinde açıkladı. 
Listeye Türkiye’den tek bir semt girebildi. 

DÜNYANIN EN HAVALI SEMTİ DANİMARKA’DA
Konaklama, yeme-içme, kültür-sanat etkinlikle-

ri ve gece hayatı ölçü alınarak yapılan ankette, dün-
yanın en havalı semti, Danimarka’nın başkenti Ko-
penhag’daki Norrebro. Norrebro’yu Şikago’daki 
Andersonville semti izliyor. Seul’daki Jongno 3-ga 
ise en havalı 3. semt.

“ŞEHRİN EN YAŞANABİLİR SEMTİ”
Kadıköy, dünyanın en havalı 45. semti olarak 

listede yerini aldı.
Time Out’un sitesi, tarihi çarşıdan bir fotoğ-

rafı kullanarak duyurduğu haberde, pandeminin 
tüm dünyada insanları mahallelerinden gerçekten 
ne istediklerinin farkına varmalarını sağladı be-
lirtildi. Bunun da İstanbul’da daha fazla yerlinin 
Kadıköy’e akın etmesi anlamına geldiği kaydedi-
len yazıda, “Hem yeşil alan hem de bisiklet yolu-

nun bulunduğu sahil şeridi ve cadde kenarlarında 
oturma imkanı sunan şık kafelerin bolluğu ile Ka-
dıköy, şehrin en yaşanabilir semti olabilir. Gün-
düzleri kafeler sohbetlerle dolup taşıyor. Geceleri, 
insanlar barlardan kaldırıma döküldüğü için so-
kaklar şenlik dolu” denildi. 

“EN HEYECAN VERİCİ SEMT”
Derginin tanıtım yazısında, “Yeldeğirmeni’nin 

ara sokaklarında sanatçı atölyeleri ve dövme salon-
ları bulunurken, Moda’nın çay bahçeleri deniz man-
zarasının keyfini çıkarmak için gölgelik alanlar su-
nar. İstanbul’da sabahtan akşama kadar hiçbir semt 
Kadıköy kadar heyecan verici veya tatmin edici de-
ğildir” görüşlerine yer verildi.

Mükemmel gün: Yakın zamanda yeniden can-
landırılan Moda Sahil Parkı’nda gezintiye çıkmadan 
önce, organik ürünlerin yapraklı bir gölgelik altın-
da servis edildiği Naga Putrika’da serpilmiş eksik-
siz bir kahvaltı ile güne başlayın. Günü İstanbul’un 
en yenilikçi kokteyllerinin sunulduğu tek kişilik bar 
Fahrī Konsolos’ta bitirin.

Tanıtım yazısında Kadıköy’ü gitmek isteyenle-
rin tatillerini Kadıköy Belediyesi tarafından düzen-
lenen yaz festivallerine denk getirmeleri öneriliyor. 

Kalamış Yat Limanı ihalesi sonuçlandı

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın ihale süreci tamamlandı. İhalede en 
yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe 

Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi. Karara tepki gösteren Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu süreci Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. 

Çünkü Anayasa’nın en önemli ilkesi olan eşitlik ilkesine aykırı davranıldı, 
Kadıköy Belediyesi ihale dışı bırakıldı” dedi

l Erhan DEMİRTAŞ

T ürkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait 
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 
yıllık işletme hakkının özelleştirilmesi 
ihalesi yapıldı. Pazarlık usulüyle gerçek-

leştirilen ihaleye; TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe 
Marmara Turizm Tesisleri A.Ş, Kiler Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Cey Ortak Girişim Grubu 
(Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş- Ceyport Terminal 
Lojistik ve Ticaret A.Ş) katıldı. En yüksek teklifi 2 
milyar 531 milyon lira ile TEK-ART Kalamış ve Fe-
nerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş verdi. 

7 YIL ÖNCEKİ TEKLİF 664 MİLYON DOLARDI
2011 yılında özelleştirme programına alınan Fe-

nerbahçe Kalamış Yat Limanı için 2014 yılında da 
ihale düzenlenmişti. 30 yıl süreyle “işletme hakkının 
verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi planlanan li-
man ihalesinde en yüksek teklifi 664 milyon ABD 
doları ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara 
Turizm Tesisleri A.Ş. vermişti. İkinci teklif ise 654 
milyon dolar ile Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sa-
nayi Ticaret A.Ş. den gelmişti. Akdeniz İnşaat ve 
Eğitim Hizmetleri A.Ş.- Yılport Holding A.Ş. Ortak 
Girişim Grubu da 600 milyon dolar teklif sunmuştu. 

Ancak, 664 milyon dolarla en yüksek teklifi ve-
ren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm 
Tesisleri A.Ş., imar planı ile ilgili yürütmeyi durdur-
ma kararının kalkmamış olması nedeniyle işletme 
hakkından vazgeçtiğini açıklamıştı. 

“MÜCADELEYE DEVAM”
İhaleyi yerinde takip etmek için Ankara’ya gi-

den Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaba-
şı, Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilecek olmasına 
ilişkin yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi. 
Kadıköy Belediyesi’nin ihaleye girmesinin engellen-
diğini hatırlatan Odabaşı şu değerlendirmelerde bu-
lundu: "Biz, Özelleştirme İdaresi’nin marina ile ilgili 
yaptığı her şeye karşıydık. Yapılan imar planı deği-
şikliğine karşıydık, buranın özelleştirilmesine kar-
şıydık. Çünkü buranın kamuya terk edilmesini, yani 
Kadıköy Belediyesi’ne verilmesini istiyorduk. Ge-
rekçemiz de şuydu; burayı 1984 yılında Kadıköylüle-
rin parasını harcayarak biz inşa ettik. Buranın tekrar 
Kadıköy Belediyesi’ne iadesini istemiştik ama ne ya-
zık ki ne iade talebimiz kabul gördü ne de bu özelleş-
tirme uygulaması iptal edildi. Fakat sonra, ‘Bizi iha-
leye alın, eğer gerçekten satma niyetiniz varsa burayı 
biz satın alalım’ dedik. Fakat ne yazık ki o da kabul 
görmedi. Belki ben bugünkü teklif edilen rakamdan 

daha yüksek bir rakam teklif edecektim, neden Özel-
leştirme İdaresi bizi kabul etmedi? Neden rakamın 
daha da yükselmesi için çaba sarf etmediler?”

“NEDEN BİZİ İHALE DIŞI BIRAKTINIZ?”
Bir önceki yapılan ihalede 664 milyon dolar tek-

lif verildiğini hatırlatan Odabaşı, “Bugün son verilen 
teklif, 2 milyar 531 milyon TL, kaba bir hesapla 300 
milyon dolara geliyor. Yani bir önceki alınan teklifin 
de yarı fiyatına verildi. Niye bu kadar acele ediyorsu-
nuz, derdiniz ne? Bir şeyi satacaksanız en yüksek fi-
yata satmanız gerekir, neden Kadıköy Belediyesi’nin 
teklifini almadınız, belki biz yüksek bir teklif vere-
cektik. Biz, belki Kadıköy halkıyla beraber dayanış-
mayla bu rakamın çok çok üzerinde bir teklif verip 
bu paranın kamuya kalmasını sağlayacaktık, neden 
bizi ihale dışı bıraktınız?” dedi. 

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRECEĞİZ"
“Burada sadece nihai pazarlık bitti, bizim müca-

delemiz bitmedi.” diyen Odabaşı, hukuki süreç hak-
kında da şunları dile getirdi: “Bizim davalarımız 
devam ediyor. Bu süreci Anayasa Mahkemesi’ne gö-
türeceğiz. Çünkü Anayasa’nın en önemli ilkesi olan 
eşitlik ilkesine aykırı davranıldı, Kadıköy Belediyesi 
ihale dışı bırakıldı. Şeffaflığa aykırı davranıldı, bizim 
teklif vermemiz engellendi. Bu ihaleyi yaptılar ama 
ne yapacaklarını halen bilmiyoruz. Burayı biz beto-
na, ranta teslim etmeyeceğiz ve buraya kimsenin çök-
mesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadele bitmedi; 
olanca hızıyla, bütün gücümüzle devam edecek.”

32 KADIKÖYLÜ AYM’YE TAŞIMIŞTI
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için hazırlanan 

imar planlarının iptal edilmesini isteyen 32 Kadı-
köylü vatandaş şubat ayında Anayasa Mahkemesi’ne 
(AYM) başvuruda bulunmuştu. 

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, hukuki süreç 
hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Fenerbahçe Ka-
lamış Yat Limanı’nın 2015 yılında hazırlanan plan-
ları, Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) raporu ol-
maması nedeniyle iptal edildi. 2017 yılında revizyon 
planı adı altında yapılan planın da ÇED raporu yoktur 
ama buna rağmen iptal edilmesi yönündeki talebimiz 
reddedildi. ÇED raporu olmadan bu plan yapılamaz, 
iptal edilen bir planın da zaten revizyonu olmaz. Bu 
limanın en azından mevcut halinde kalmasını ve biz 
Kadıköylülerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?
◆ Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 2011 
yılında verilen kararla yat limanının tamamı 
özelleştirme programına alındı. 
◆  2013 yılında yapılan planlar, tasdikli planlar 

ile kurul onaylı planlar 
arasında farklılıklar olduğu 
için Danıştay tarafından iptal 
edildi. 
◆ 2015 yılında onaylanan 
imar planları ile alan, yat 
limanı ve balıkçı barınağı 
kullanımına ayrıldı. Ancak 
bu plana da açılan davalarda 
Danıştay yüzer iskelelerin 
emsal hesabına dahil 
edilmesine ilişkin yürütmeyi 
durdurma kararı verdi ve ÇED 
raporu olmadığı gerekçesi ile 
imar planlarını iptal etti.
◆ 2017 yılında ise 115 bin 
metrekarelik kara alanından 
sadece 590 metrekaresi 
çıkartılıp yeni bir plan yapıldı. 

Yeni planda yüzen iskele emsal hesabından 
çıkarıldı ancak mevcutta 520 metre olan 
dalgakıran boyu bin 100 metreye, yüzer iskele 
boyu da 11 bin 407 metreye çıkartıldı.
◆ Yat limanı ile ilgili İmar planı değişikliğinin iptali 
için 2017 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi, 
Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, balıkçı 
kooperatifleri ve Kadıköylüler tarafından altı 
ayrı dava açıldı. Davalar, Danıştay 6. İdaresinde 
birlikte yürütüldü ve bilirkişi incelemesine gitti. 
Danıştay 6. İdaresi, davaları 12.02.2020 tarihli 
kararı ile reddetti. Davacılar da kararın temyiz 
edilmesi için Danıştay İdari Davalar Kurulu’na 
başvurdu. Danıştay İdari Davalar Kurulu oy 
çokluğu ile temyiz isteminin reddine karar verdi.

Dünyaca ünlü 
Time Out dergisi, 

Kadıköy’ün 
2021’in en havalı 

50 semtinden 
biri olduğunu 

açıkladı. Sitenin 
tarihi çarşının 

fotoğrafını 
kullanarak 
duyurduğu 

haberde 
Kadıköy, 

“dünyadaki en 
havalı” 45. semt 
olarak gösterildi

Kadıköy dünyanın en

45. semti

Odabaşı: Mücadelemİz sürecek
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İçişleri Bakanlığı, toplumdaki afet farkındalığının 
arttırılması, afet riskinin azaltılması ve önlem ko-
nusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 
2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmişti. 

Bu kapsamda www.afetehazir.ist/egitim internet 
sitesi üzerinden afet farkındalık eğitimleri veriliyor. 
Bunun amacı da toplumu bilinçlendirerek afetler ko-
nusunda herkesin hazır hale gelmesini sağlamak. 

Bu çerçevede bir yazı hazırlayarak Kadıköy’de bulunan kamu 
kurumlarına yollayan Kadıköy Kaymakamlığı, isteyen kamu per-
sonelinin bu eğitimi alabileceğini duyurdu. Kadıköy Kaymakamlı-
ğı’nın duyurusuna göre, aralık ayı sonuna kadar Kadıköy’deki tüm 
kamu kurumları, kurum müdürleri ve personelleri www.afetehazir.
ist/egitim internet sitesine girerek online eğitim alabilecekler. Öğ-
retmenler, okul görevlileri, veliler ve din görevlileri de bu eğitimi 
alabilecekler. Bu sayede daha fazla insanın afet eğitimini alması 
sağlanacak. 

Kadıköy Belediyesi de afet eğitimi için harekete geçti ve ilgili 
talebi kendi personeline iletti. Her isteyen personel formu doldura-
rak online eğitimlere katılabilecek. Eğitimler sonunda, katılan per-
sonel sayısı her ayın ilk haftası, yine Kaymakamlığa bildirilecek. 

Kamu personeline afet eğitimiKamu personeline afet eğitimi
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmişti. Bu kapsamda 
afet farkındalığını arttırmak için Kadıköy’de 
kamu kurumlarında 
çalışan personele afet 
eğitimi verilecek

l Fırat FISTIK

adıköy Belediyesi, olası afetlere karşı 
yeni bir hizmeti bünyesine kattı. Be-
lediye, acil durumlarda afet bölgele-
rinde yeme içme ihtiyacını karşıla-

mak üzere Gezici Aşevi’ni devreye soktu.  
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-

başı, TIR’ın özel olarak dizayn edilmesi ile oluş-
turulan Gezici Aşevi’ni gezerek incelemelerde 
bulundu. İstanbul’un deprem bölgesinde bulun-
duğunu hatırlatan Odabaşı, Kadıköy’ü depreme 
hazırladıklarını ifade etti. 

“GÖREVİ DEPREME HAZIRLAMAK”
Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “İhtiyaç sa-

hibi yurttaşlarımıza, komşularımıza, Kadıköy’de 
yaşayan ya da Kadıköy’de anlık bulunan İstan-
bullu komşularımıza hızlı bir şekilde hizmet ede-
bilmek için bünyemize kattığımız Gezici Aşe-
vi’nin en önemli görevi Kadıköy’ü depreme 
hazırlamak. Bilim insanlarının söylediği İstanbul 
depremi gerçeğinden yola çıkarak, göreve baş-
ladığım günden beridir Kadıköy Belediyesi’ni 
deprem sonrasına hazırlama çalışmalarımı sür-
dürüyorum. Bunun en önemli unsurlarından bi-
risi de Gezici Aşevi. Kadıköy Belediyesi olarak 
olası İstanbul depremi sonrasında komşularımı-
zın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
Gezici Aşevi’ni hizmete sunduk.  Deprem sonra-
sında insanların yemeğe ulaşması, temel ihtiyaç-
larını karşılayabilmesi çok zor olacak. Pratikleri-

mizde de bunu gördük. En son İzmir depreminde, 
buradan giden arama kurtarma ekibi arkadaşlarla 
birlikte ben de oradaydım; böyle bir aşevine ihti-
yaç olduğu çok aşikârdı. Hızlıca projesini çizdik, 
yaptırdık ve bugün itibariyle Kadıköylülerin hiz-
metine sunuyoruz.”  

“İKİNCİSİNİ YAPMA PLANIMIZ VAR”
Bir aşevi daha yapacaklarının müjdesini veren 

Odabaşı, nedenini şöyle açıkladı: “Çünkü Kadı-
köy nüfusu, deprem sonrası etkilenecek alanda ve 
bir gezici aşevinin yetmeyeceği düşüncesindeyiz. 
Bunlara paralel olarak bu TIR’ların hemen yanın-
da duracak daha küçük mobil ikram araçlarımız 
var, onlar zaten hizmete başlamıştı. Ege’de çıkan 
yangınlar sırasında oraya gitti. Kastamonu, Ordu, 
Sinop, Rize’deki sel felaketlerinde de orada görev 
yaptılar. Şu an Kadıköy’ün değişik yerlerinde gö-
rev yapıyorlar. Her gezici aşevinin arkasında bun-
lar da olacak ve aşevi TIR’ından pişen yemekleri 
daha uzak noktalara taşıyacaklar. Umarım bu aşe-
vi tüm belediyelere de örnek olur. Biz bunun ço-
ğalmasını istiyoruz. Bu büyük bir ihtiyaç.”  

3 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK
3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine 

sahip 13 metre uzunluğundaki araçta beş adet ye-
mek pişirme kazanı, iki adet soğuk hava deposu, 
fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletle-
ri bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi 
depreme hazırlamak 

için yaptığı çalışmaların 
arasına Gezici Aşevi 

aracını da kattı. Gezici 
Aşevi olası afetlerde, 

tek seferde 3 bin kişilik 
sıcak yemek dağıtma 

kapasitesine sahip

Kgezici aSevi
hizmete girdi
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!GEREKLİ 
TELEFONLAR

Okullar, 6 Eylül'de ilk zilin çalması ile yüz yüze eğiti-
me başladı. Eğitimin başlaması ile hijyen, maske, ders 
saatleri, havalandırma, aşılanma ile ilgili sorular tek-
rar sorulmaya başlandı. 

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükos-
manoğlu ile çocuklarda artan vaka sayılarının neden-
lerini ve düşürülmesi için neler yapılması gerektiğini 
konuştuk. 

◆ Okullar açıldı çok sayıda çocuk virüse yakalan-
dı ve çok sayıda sınıf karantinaya alındı. Okulların 
açılmasının virüsün yayılmasında bir rolü oldu mu? 

Okulların açılması ile öncelikle toplumsal hareket-
lilik büyük ölçüde arttı. Yüz yüze eğitimin sürdürül-
mesi için öğrenciler, öğretmenler ve eğitim alanında 
çalışan diğer görevliler kapalı ve kalabalık ortamlar-

da (servisler, derslikler v.b) bir arada bulunmak duru-
munda kalıyor. COVID gibi solunum yolu ile bulaşan 
hastalıklar bu ortamlarda daha hızlı yayılıyor.
Aşılama oranları toplumsal bağışıklığı sağlayacak dü-
zeyin çok altında. Ayrıca aşılama hızı da yavaş bu ne-
denle ilk aşılanan gruplara ek olarak hatırlatma dozu 
yapılması gerekiyor. Okullar açılmadan önce tüm öğ-
retmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sağlana-
madı, aşının zorunlu olması kararı alınmadı, kişilerin 
tercihine bırakıldı. Ayrıca sınıf mevcutlarının seyrel-
tilmesi, uygun havalandırma, ders saatlerinin kısaltıl-
ması, okullarda temizlik koşullarının iyileştirilmesi 
gibi önlemler yeterli düzeyde alınmadı.

◆ Çocuklarda virüsün belirtileri nelerdir? 
Çocuklarda, erişkinlere benzer ancak onlara göre 

daha hafif belirtiler görülüyor. Bunlar  ateş, öksürük, 
burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ve boğaz ağrısı, bu-
lantı-kusma, ishal olarak ortaya çıkıyor. Çocukların 
bir kısmı ise hiçbir belirti olmadan virüsü taşıyabili-
yor ve hastalığın yayılmasına aracılık edebiliyor.

◆Tedavi süreci nasıl oluyor?
COVID-19 hastalığının etkili bir tedavisi maale-

sef yok. Bu nedenle hastalıktan korunma çok önem-
li. Hastalığı belirtisiz veya hafif belirtiler ile geçiren 
çocuklarda herhangi bir ilaç tedavisi önermiyoruz. 
Sadece hasta olmayanlardan ayrı bir ortamda 10 gün 
süre ile dinlenme, dengeli beslenme öneriyoruz. Has-
talık semptomları (belirtileri) belirgin olanlarda ise bu 
semptomları azaltmak için ağrı kesici/ateş düşürücü-
ler kullanılıyor. Ayrıca dinlenme, yeterli ve dengeli 
beslenme öneriyoruz. Solunum sıkıntısı olan hastala-
ra hastanede oksijen desteği verilmesi, daha ağır has-
talara yaşam desteği sağlanması yapılabiliyor. Çocuk-
larda COVID-19 sonrası çok nadiren de olsa MIS-C 
(çocuklarda çoklu sistem tutulumu ile seyreden inf-
lamatuvar hastalık) adı verilen bir hastalık görülebili-
yor. Bu hastalık kalp, akciğer, karaciğer, cilt, böbrek, 

beyin gibi birçok organı aynı anda etkileyen ve ölüm 
dâhil ciddi sonuçlara yol açabilen önemli bir hastalık-
tır. Bu hastaların yoğun bakım ünitelerinde izlenmesi 
ve yaşam desteği sağlanması gerekiyor

◆ Virüsün çocuklar üzerinde kalıcı etkileri olu-
yor mu?

Erişkinlere göre çok daha nadir de olsa çocuklar-
da da uzayan veya kalıcı etkiler olabiliyor. Özellikle 
bağışıklık sistemi baskılanmış olan çocuklarda kalıcı 
veya uzayan kalp, akciğer sorunları ile bazen nörolo-
jik sorunlar görülebiliyor.

◆ Vaka sayısını düşürmek için neler yapılmalı?
Öncelikle toplumsal bağışıklığı sağlayacak oran-

da, yani nüfusun yüzde 80’den fazlasının iki doz aşılı 
olması, 2. doz inaktif aşı üzerinden 6 aydan fazla süre 
geçenlere hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. Aşı-
nın öncelikle sağlık ve eğitim çalışanları olmak üzere 
toplu olarak bulunulan ortamlarda çalışan herkes için 
zorunlu olması sağlanmalı. Okullarda yaygın şekilde 
hızlı test uygulaması ile virüsü taşıyan kişilerin izolas-
yonu sağlanmalı. Maske kullanımı, sınıfların seyrel-
tilmesi, havalandırma, kademeli saatlerde eğitim gibi 
önlemlere mutlaka uyulmalıdır.

◆ Çocuklarda aşılanmalı görüşü de söz konusu. 
Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 

12 yaş üzeri çocuklar için aşılanmanın güvenli 
ve etkili olduğu bilimsel çalışmalarda gösterildi. Bu 
yaş grubu mutlaka aşılanmalıdır. 5-11 yaş arası için 
sürdürülmekte olan çalışmaların sonucunu beklemek 
gerekiyor. Genel olarak çocuklarda aşılamanın eriş-
kinlere göre çok daha iyi yanıt verdiğini biliyoruz. 
Erişkinlere yapılması sakıncalı olup çocuklara yapıl-
ması uygun olmayan herhangi bir aşı bulunmamakta-
dır. Çocuklarda daha düşük dozlarda bile etkili olma-
sı beklenir. Ancak yine de hangi miktar aşının, hangi 
aralıklarla kaç doz yapılması gerektiği yapılan çalış-
malar ile ortaya çıkacaktır.

COVİD-19 salgınından sonra ara 
verilen yüz yüze eğitime bu yıl 
yeniden başlandı. Ardından da çok 
sayıda okulda çok sayıda sınıfın 
karantinaya alındığı haberleri 
geldi. Okullar açılırken yeterli 
tedbir alınıp alınmadığını, bundan 
sonra neler yapılması gerektiğini 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
uzmanı Prof. Dr. Osman 
Küçükosmanoğlu ile konuştuk 

Maske, havalandırma,
Maske, havalandırma,
Maske, havalandırma,

KADEMELİ EĞİTİM...!

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden almış olduğum 
nikah makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mustafa KARACA

06.10.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nden 

almış olduğum kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.  Gülşah AKSU

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden almış 
olduğum kartımı kaybettim. Hükümsüzüdür.   

Şükrü SEVİN

 07.10.2021 tarihinde kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Sıtkı Burak KURTULUŞ

v kiralarındaki astronomik ra-
kamlar devam ediyor. Özellikle 
İstanbul’da yaşamaya elverişli 
konut bulmak çok zor. Kiralar 

önceki yıllara göre yüzde 50 oranın-
da arttı, hatta İstanbul’un bazı ilçele-
rinde bu oran yüzde 100’lere kadar 

çıktı. Bir barınma krizi haline ge-
len yüksek kiralar dışında taşın-
ma masrafları da geçmiş yıllara 
göre çok arttı.

Tüm Girişimci Emlak Mü-
şavirleri Derneği (TÜGEM) 

açıklamasına göre depozito, 
emlakçı komisyonu, nakliye, abone-

lik ücretleri gibi kalemler nedeniyle kira-
cıların ortalama 15 bin TL olan taşınma masraf-

ları 25 bin TL’ye kadar çıktı. 

ÜÇ  KİRA BEDELİ
Yeni ev kiralamak isteyenlerin masrafları hak-

kında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri 
Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdo-

ğan, “Öncelikle ev kiralarının peşin ödendiği unu-
tulmamalı. Ayrıca taşınmaz malikleri tarafından 
talep edilen depozito bedelleri de genellikle peşin 
ödenen tutarlardan. Örneğin 2 bin 500 TL'lik bir da-
ire kiralamasında, 2 bin 500 TL peşin kira,  2 bin 
500 TL depozito ve  2 bin 500  + KDV tutarında da 
emlak işletmesinin hizmet bedelini değerlendirdiği-
mizde toplam tutar 7 bin 950 TL'yi buluyor. Yani 
boş bir eve yerleşmek için üç  kira bedeli vermek 
zorundasınız” dedi.

Taşındığınız taşınmazın boya badana ihtiyacı 
varsa bunun için de ortalama bin 500 TL bir mas-
raf var. Temizlik için de 250 TL bir temizlik ma-
liyeti eklendiğinde toplam bedel 9 bin 700 TL'ye 
ulaşıyor. 

ABONELİK ÜCRETLERİ DE VAR
Hakan Akdoğan’ın verdiği bilgilere göre abone-

lik bedellerinde eğer daha önce depozito ödemeniz 
yoksa doğalgaz için yaklaşık 750 TL, su için 650 
TL, elektrik için 350 TL, TV yayını için 100 TL ve 
internet için 150 TL olmak üzere yaklaşık 2 bin  TL 
verilmesi gerekiyor.

Bunların yanı sıra nakliye masrafları olduğu-
na da dikkat çeken Akdoğan, ”Oda sayısı, eşya du-
rumu ve taşınmanın şehir içi, şehir dışı konumuna 
göre nakliye fiyatları değişiyor. Örneğin 2+1 şehir 
içi bir dairenin nakliye masrafı ortalama bin 900 TL 
ile 2 bin 500 TL arasında. Eğer şehir dışıysa bunun 
2-3 katı” diye konuştu.

25 BİN TL’YE ÇIKIYOR
Toplam masraflar olarak bakıldığında ise yak-

laşık 2+1 evi taşınma maliyetinin 15 bin TL’den 
25 bin TL’ye kadar çıkabildiğini aktaran Akdoğan, 
“Geçen yıla göre taşınma masraflarından yüzde 
50'ye yakın bir artış var. Bunun yanında kira bedel-
lerinde de benzer bir artış olduğu değerlendirildi-
ğinde bu dönem yeni kiracıların cebinden çıkan pa-
ranın miktarı yükseldi” ifadelerini kullandı.

Emlak piyasasında 
kiraların artmasının 
dışında taşınma 
masrafları da arttı. 
Yeni bir eve taşınmak 
isteyen kiracıların 
ortalama 25 bin lirayı 
gözden çıkarması 
gerekiyor

Taşınma 
masrafları 

yüzde 50 
arttı

● Leyla ALP

E

KAYIPLAR

● Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Zaven Biberyan ile devam ediyor

Halen çıplakmış gibi hissediyordu. Yalına-
yaktı. Vücudunda ağırlık yoktu. Pantolonunu dahi 
hissetmiyordu. Yeni giysilerinin içinde biraz şaş-
kın biraz da aptallaşmış bir hali vardı. Şu an dü-
şündüğünde, üç buçuk yıl inanılmaz bir şey gibi 
geliyordu ona. Hala da inanmış değildi. Her an 
bir şey olacakmış gibi bekliyordu. Birisi karşısı-
na dikilecek, o yabancı giysileri çıkarttıracak, Na-
fıa üniformasını, ter ve deri kokan o ağır postalları 
tekrar giydirip “Yürü!” diyecekti. Bir yanlışlık ol-
malıydı. “Sen terhis edilmedin, geri gel bakalım,” 
diyeceklerdi. Terhis imkânsız bir şeydi!

“Aaa, kale (ayol be) Baret! Kale ağorimu 
(oğlum)! Sen ne zaman geldin kale?”

Baret, Madam Zımaro’yu tanımak için hayli 
çaba harcamak zorunda kaldı. Neredeyse onun 
“elinde büyümüştü” ama onu gördüğü için kal-
binde sevinç değil, bir sıkıntı hissetti. Bu ka-
dın çocukluğunun “aşk”ı Madam Zımaro’ya hiç 
benzemiyordu.

(…)
Baret, taştan taşa atlayarak sokağın köşesini 

dönen Zımaro’nun arkasından uzun uzun bak-
tı. Kadın sağ eliyle minik, yıpranmış cüzdanı-
nı karnına bastırmıştı, sol eli boşlukta ileri geri 
sallanıyordu. Yürüyüşü bozulmuştu. Alçak to-
puklu, eski, eğri büğrü ayakkabılara rağmen, 
bacakları yine de fena değildi. Kendisinin de 

taştan taşa atladığını fark etme-
den yoluna devam etti. Yolların 
bu derece çamurlu ve berbat olu-
şuna şaştı.

Üç buçuk yıl boyunca farklı bir Kadıköy ha-
yal etmişti. Masalsı bir semt düşlemişti. Evler-
den rahat, mutlu insanların tatlı, şen bakışları-
nın yansıdığı, yeşilliklerle çevrelenmiş sakin 
sokaklar… Üç buçuk yıl boyunca değişik bir 
karşılama hayal etmişti. Her halükarda “Ooo, 
ne zaman geldin?” sorusunu beklemiyordu. 
Sanki Pera’dan gelmiş gibi!

Usulca çevresine bakındı. İnsanların her ta-
raftan, pencerelere dizilip onu izleyecekleri-
ni, birbirlerine göstereceklerini sanmıştı. Oysa 
pencerelerden kendisine bakan kimse yoktu. 

Bir saat önce, kendisini kendi semtine, ken-
di sokaklarına, kendi evine yabancı hissetmiş, 
hamama deri değiştirmeye, tekrar kendisi olma-
ya gitmişti. 

Şimdiyse kendini bulmuş değil, tam tersine, 
kaybetmiş gibiydi. Demek ki kabahat ünifor-
mada değildi. O, kendisi değildi artık. Bu ina-
nılmaz hafiflikteki giysilerin içinde tamamen 
yabancıydı. O, üzerinde üniforma varken kendi-
siydi. Üniforma ise bu semte yabancıydı, tıpkı 
kendi giysilerinin ve yumuşak ayakkabılarının 
ona yabancı oluşu gibi. Bütün İstanbul yaban-
cıydı. Yabancı, ilgisiz hatta düşman. 

Üç buçuk yıl boyunca dönüşünde hissedece-
ğini düşündüğü heyecanı bulmak için İstanbul’a 
ayak bastığı anı tekrar yaşamaya çalıştı. Hay-
darpaşa’da başka sorunlarla karşılaşmadan bir 
an önce eve gitmek için Bostancı’da trenden at-
ladığı an o heyecanı hissetmişti. Bostancı’dan 
Yoğurtçu’ya kadar coşku içinde gelmiş, Altı-
yol’daki kontrol noktasından geçmemek için, 
orda da tramvaydan atlamıştı. 

(…)
Hayalindeki eski Ka-

dıköy’ü görebilmek için 
harcadığı yararsız çaba-
dan vazgeçti. Çevresinde-
ki her şeyin zavallı, çir-
kin ve harap olduğunu 
şaşkınlıkla gözledi. Ka-
dıköy, sokaklar, evi, eş-
yalar, anası, Zımaro, her 
şey, gözüne cazip ve gü-
zel gelmiş olan her şey…

Dalgınlıkla yanlış so-
kağa girmişti. Aklı, Moda 
ile Mühürdar arasında-
ki eski evlerine gitmişti. 
Geri dönüp Süreyya Sine-
ması’nın yan sokağından 
aşağıya indi. Çevreyi sey-
rediyordu. Az önce pek 
dikkat etmemişti, şimdi 
iyice bakıyordu. Kuşdi-
li’ne yaklaştıkça, sokak-
lar ve evler değiştikçe ya-
bancılık duygusu artıyor, 
şekil değiştiriyordu. İlk 
görüşte hissettiği sıkıntıyı şimdi anlamaktaydı. 

Bunlar çocukluğundaki sokaklar değildi. Şu 
balkonu, bir ihtiyarın burnu gibi eğilip giriş ka-
pısının üzerine yatmış iki katlı döküntü ev, ken-
di yaşadığı evlerden değildi. 

(Syf 20-23)

Güneş daha yeni yeni çekilmişti damlardan.
Seyyar satıcılar akşam postasına çıkmışlar-

dı. Gökyüzünde kuşlar, dar sokaklarda yorgun 
çocuklar dayanılmaz bir gürültüyle kurtları-
nı döküyordu, sabahtan beri hala kurt kalmış-
sa tabii. Göktekiler tasasızdılar, ancak aşağı-
dakiler, az sonra her evden bir kadının çıkıp 
kendilerini döve döve içeri alacağını biliyor-
lardı. Bu yüzden daha da azıyor, daha çok 
bağırıyor ve güçlerini son damlasına kadar 
harcıyorlardı.

Baret eski Kadıköy’ü hatırladı. Aynı 
semt, aynı sokaklar değildi buralar ama 
kuşların cıvıltısı, nerede, ne zaman olursa 
olsun değişmiyordu. Çoktan beri eve ne 
bu ruh haliyle ne de bu saatte döndüğü ol-
muştu. Bu akşam, bu paketlerle orada bu-
rada sürtmeye imkân yoktu. İskeleden bir 
tramvaya atlamak yerine, dükkân dük-
kân dolaşmıştı elindeki paketlerle. Şirke-
tin lütfettiği erzağa ek olarak kendi ce-
binden de alışveriş yapmak istiyordu.

Evdekilerin her birinin en sevdiği şeyleri al-
mıştı. Daha lezzetli, daha pahalı şeyler. Artık 
eli kolu başka bir şey taşıyamayacak kadar dol-
muştu. Bir aydır denizden, kayıktan, hareketten 
uzak kalmış kolları, mahalleye vardığında ko-
puyordu ama sevinçliydi.

(…)
Yavaşça mutfaktan dışarı sıyrıldı, kalbi çar-

pıyordu. Diran karşısına çıkabilirdi. Sokak ka-
pısını açarken korkudan titriyordu. Korkuyla bir 
aşağı bir yukarı baktı, babasını görmedi. Hız-
lı adımlarla ters yöne doğru uzaklaştı. Kaldırım 
taşlarına karanlık inmişti.

İskeleye varınca düşünebildi ancak. Nereye 
gidecek, ne yapacaktı? Şaşkın, kalakaldı.

Bilmemek bir yana, istemiyordu da. Evini 
istiyordu, bir ev. Kendisine ait bir ev.

Vapur yoktu, gişeler kapalıydı. Kumluk’un 
karanlıklarında kaybolmak için yürüdü. Ay da 
yoktu. Sarayburnu’ndan dönen vapurların pro-
jektörü, birbirine sarılmış bir çifti gözler önüne 
seriyordu ara sıra. Baret her seferinde uzaktan 
geçmek için yolunu değiştiriyordu.

Sessizlik, karanlık ve denizin serinliği, sa-
kinleştirici bir etki yaptı üzerinde. Kolu baca-
ğı gevşedi. Bir an ağlayacağını hissetti, sebebini 
bilmiyordu. O ana kadar kendisine söylemedi-
ği bir şeyi düşündü, “Talihsizim” dedi. Sebebini 
sormadı. Talihsiz bir insan olma fikri ona yetti 
ve sanki avuntu buldu. O an ağladı. 

(Syf 172-175)

Baret’in aklı o konuda değildi oysa. İskele-
nin oradaki Kumluk’un başından gökteki yıl-

dızları ve İstanbul’un 
ışıklarını seyrederken, 
mücevherler parılda-
maktaydı hala gözleri-
nin önünde. Yeni bir ev 
kiralama, “adamdan sa-
yılma” planı eski bir 
düşünce gibi geliyor-
du ona.

Kumluk yine karan-
lıktı. Lodos ve yağmur 
geniş göletler oluştur-
muştu. Burası da, Çarık-
çı gibi yasak bir bölge 
olmuştu onun için. Aşa-
ğı tabakadan insanların 
uğrak yeri. Şimdi özgür-
ce yasak meyveyi tadı-
yordu. Her seferinde bu-
raya sığınıyordu. 

Uzun uzun Mühür-
dar tepesini seyretti. Bir 
zamanlarki dünyasının 
sınırı. Dönüşünden beri 
o taraflara ayak bas-
mamıştı. Zayıf bir anı-

na rastlar da gidiverir diye sırtını dönmüştü ora-
lara. Titredi. Hayal gücü tepeyi aşıp Moda’ya 
doğru gitti. Oradan…

Tepenin eteğine ulaşmıştı bile. Yukarı tır-
manıyordu. Marmara’dan Kadıköy’e saldıran 
fırtınanın izin verdiği ölçüde giderek daha hız-
lı yürüyordu. Darmadağınık saçları ve ceke-
ti denizden gelen su tanecikleriyle nemlenmişti. 
Üşümüyordu. Tepeden tırnağa yanıyordu, özel-
likle de başı. Dışarıda kimsecikler yoktu. Fırtı-
na taşları kurutmuş, birkaç sararmış yaprak ezil-
miş kuşlar gibi taşlara yapışmıştı.

Birden ulaşmış olduğunu fark etti.
(…)

Dört yıl önce bu evden askere gitmişti. Arus 
ardından bir kova su dökmüştü. O, babasıyla so-
kağın köşesinden dönene kadar, Arus ve Hil-
da bahçe kapısının önünde bekleyip arkasından 
bakmışlardı. “Ben de geleyim şubeye” demiş-
ti Arus. Baret kabul etmemişti. Köşeden son 
kez görmüştü bu iki insanın yüzlerini. Üç buçuk 
sene sonra dönüşünde artık bulamamıştı o yüz-
leri. Bu cansız kütleyi Ada’daki evle kıyaslamak 
mümkün değildi. İçinde birinin yaşayıp yaşama-
dığını bile bilmiyordu. Hiç sözü edilmemişti.

Bahçenin etrafında ümitsiz bir arayışla dön-
dü. Tutunacak bir şey, içinde bir şey uyandıra-
cak bir şey… 

                                    (Syf 232-234)
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KARINCALARIN GÜNBATIMI

Bu yıl 100. yaşı kutlanan Zaven Biberyan, 
1921’de Kadıköy’de doğdu. Kadıköy Aram-
yan-Uncuyan ve Diber Gırtaran (Sultanyan) 
Ermeni ilkokulları, Saint Joseph Lisesi ve İs-
tanbul Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenim 
gördü.  
1941’de Yirmi Sınıf (Kura) asker toplanırken, 
o da askere alındı ve Nafıa hizmetine verildi. 
Akhisar’da kendisi gibi Nafıa askeri olan Ja-
manak (Zaman) gazetesi yöneticilerinden 
Ara Koçunyan’la tanıştı. Üç buçuk yıl süren 
askerlik dönüşü Jamanak gazetesinde ya-
yımlanan “Krisdoneutyan Vağhcanı” (Hıris-
tiyanlığın Sonu) adlı yazı dizisi büyük gürül-
tü kopardı, dizinin yayını durduruldu. Nor Lur 
(Yeni Haber) ve Nor Or (Yeni Gün) gazetele-
rinde, daha sonra da Jamanak gazetesi yayın 
kurulunda görev aldı. Sosyalist düşüncele-
rinden dolayı gelen baskılar sonucu gazete-
den ayrılmak zorunda kaldı. 1946’da Erme-
ni aleyhtarı bazı tutum ve yayınlara karşı Nor 
Lur gazetesindeki “Al Gı Pave…” (Artık Ye-
ter) başlıklı yazısından dolayı kovuşturma-
ya uğrayıp hapis yatan, daha sonra bulduğu 
işlerden de baskılar sonucu ayrılmak zorun-

da kalan Biberyan, 
sonunda ülkeyi terk 
etmeye karar ve-

rip 1949’da Beyrut’a gitti. 
Orada gazetecilik mesle-
ğini, Ermenice yayınlanan 
Zartonk (Uyanış) ve Ara-
rat’ın yazı işlerinde görev 
alarak sürdürdü; Halep ve 
Paris’teki bazı dergi ve ga-
zetelerde de makaleleri 
yayınlandı. Siyasi durumun 
iyileştiğini düşünerek, ya-
şamını güç koşullarda sür-
dürdüğü Beyrut’tan ayrılıp 
1953’te İstanbul’a dön-
dü. Seta Hıdıryan ile ev-
lendi, bir kız çocukları oldu. 
1960’ların sonunda Mey-
dan Larousse Büyük Lü-
gat ve Ansiklopedi’nin redaksiyon kurulun-
da yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi’nden 1965 genel seçim-
lerinde İstanbul milletvekili adayı oldu ancak 
seçilemedi. 1968 yerel seçimlerinde ise aynı 
partiden İstanbul Belediye Meclisi üyeliğine 
seçildi ve başkan yardımcılığı yaptı. 

Biberyan yazarlık ya-
şamına Ermenice yaz-
dığı öykülerle başladı. 
İlk öyküsü 1945’te İs-
tanbul’da  “Yerek ınger 
eink” (Üç arkadaştık) 
adıyla Jamanak gazete-
sinde yayımlandı. Daha 
sonra çeşitli gazete ve 
dergilerde öyküleri, ma-
kaleleri yer aldı. Öykü-
leri yalın dili ve gerçek-
çi temalarıyla ilgi çekti. 
İstanbul Ermeni edebi-
yatının önde gelen re-
alist yazarlarından olan 
Biberyan, çevresinde-
ki olaylara bir aydın du-
yarlılığıyla yaklaşıp, dile 
getirilemeyen gerçek-

leri cesur ve kuvvetli kalemiyle gözler önü-
ne serdi. Hatta dünya görüşleri farklı olsa da, 
haksızlığa uğradığına inandığı bir rahibin ya-
nında tutum alarak, bir insan hakları savunu-
culuğu örneği sergilerdi. 
Romanlarında, öykülerinde ve gazete maka-
lelerinde her kesimden insanı rahatça yansıt-

mayı başardı. Fabrika işçileri, dar gelirli me-
murlar, küçük dükkân sahipleri onun öykü ve 
romanlarının başlıca kahramanı oldular. Ya-
pıtlarında birey-toplum çatışmasını işleyen 
Biberyan, öykülerinde de hep toplumsal so-
runlarla boğuşan insanları anlattı. 1970’te Ja-
manak gazetesinde 294 gün tefrika halinde, 
ölümünden birkaç hafta önce ise kitap olarak 
yayımlanan ve onun başyapıtı sayılan Mır-
çünneru Verçaluysı (Karıncaların Günbatımı) 
adlı romanı, bir ailenin adım adım yok oluşu 
paralelinde yakın geçmişe ayna tutan dra-
matik bir kronoloji gibidir. Bu yapıtına, yaza-
rın ölümünden sonra Eliz Kavukçuyan Ödülü 
(Paris) verildi. Eser Türkçeye 1998’de “Ba-
bam Aşkale’ye Gitmedi” adıyla çevrildi.
Ülser hastalığına yakalanan Zaven Biberyan 
uzun süren, sıkıntılı bir hastalık döneminden 
sonra 4 Ekim 1984’te yaşama veda etti ve 
Şişli Ermeni Mezarlığı aydınlar bölümüne gö-
müldü. 
Zaven Biberyan’ın hem 100. yaşı hem de ölü-
münün 37. yılı nedeniyle, Aras Yayınları ta-
rafından orijinal ismi ile yeniden basılan ve 
1940’lar Kadıköy’ünü okura yaşatan “Karın-
caların Günbatımı” adlı başyapıtından bö-
lümler paylaşıyoruz. 

ZAVEN BIBERYAN  (1921 - 4 Ekim 1984)

NAFIA: Eskiden 
Bayındırlık 
Bakanlığı 
anlamındaki 
Nafıa Vekaleti’nin 
kısaltılmış hali 
olarak sıkça 
kullanılan bu 
sözcük, İkinci 
Dünya Savaşı 
sırasında özel 
bir anlam da 
kazanmıştır. Askere 

çağrılan gayrımüslim 
vatandaşların bir bölümü 
demiryolu ve havaalanı 
yapımı işlerine verilirken, 
büyük çoğunluğu da yol 
yapımı, taş kırma gibi 
işlerde çalıştırılmak üzere, 
özel kahverengi elbise 
giydirilip Nafıa hizmetine 
verilmiş, kendileri de 
“Nafıa askeri” olarak 
adlandırılmıştır.

Biberyan ve eşi Seta.  

Adalar-Yalova vapuru 1955

Çok sevdiği Moda Parkı’nda, Haziran 1978

Akhisar’daki askerlik yıllarından. 2.8.1943

Beyrut 1951



İstan-
bul’un 
arka 
sokak-
larından 
çok katlı 
plazala-
ra, eski 
bir aşkın 
hatıra-
sından 
aldatıl-
manın 
soğuk 
iklimine, 
kendi 
belle-
ğinde 
hap-

solmuşluktan dünyanın tekinsiz gerçek-
liğine yol alanlar arasında dolanan sekiz 
öykünün yer aldığı “Günebakanlar”, Tara 
Kitap etiketiyle yayımlandı. 
Yıllardır çeşitli gazete ve dergilerde kitap, 
tiyatro, sinema yazılarını okuduğumuz 
Sedat Palut’un öykü kitabı Günebakanlar, 
birbirinden farklı seslerle örülmüş öykü-
lerinde azınlıkların, çocukların, kadın ve 
erkeklerin dünyasında anlatılanlar kadar 
anlatılamayanların da hüküm sürdüğünü 
okura yeniden anımsatıyor. 
Çoğu kez İstanbul’un fonda yer aldığı 
öykülerde bazen aşkı, bazen yitirilen 
bir evladı, bazen ihaneti anlatıyor 
yazar Sedat Palut ve sade anlatımıyla 
dengelediği derinlikli öyküleri belleğimize 
armağan ediyor. (Tanıtın Bülteninden) 
Tara Kitap / 96 sf / 29 TL
Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu:
■ Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot 
Yayınları
■ Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp 
Yayınevi
■ Hava Durumu / Jenny Offill / Harfa 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

TEKLİ

FİLM

Koray Candemir / Yine

Günebakanlar

The Guilty / Suçlu

Söz ve 
müziği Koray 
Candemir’e ait 
olan Yine’nin 
aranjmanı 
Serkan 
Çelizköz ve 
Cem Şahin’e 
emanet. 
Parçanın Berk 

Dalyanoğlu imzası taşıyan video klibine 
Cansu Bolkan Coşkun’un çizgi dünyası 
eşlik ediyor. 

Dolu Kadehi Ters Tut / 
Öylece Durdun

Vokalleri ve 
geri vokalleri 
Uğurhan 
Özay’a; 
prodüksiyonu, 
gitarları ve 
bas gitarları 
Mürsel 
Oğulcan 
Ava’ya; 

trompetleri ise Dilan Balkay’a ait olan 
parçanın mix-mastering’i yine Mürsel 
Oğulcan Ava tarafından yapıldı. Şarkının 
kapak illüstrasyonu ve YouTube videosu
Hazal Günal’ın elinden çıktı.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Buluşmuşuz Aslında / Lara Di Lara
■ La Cigarette / Melanie Pain
■ Sinnerman / Iyeoka

Netflix’in 
en yeni 
içerikle-
rinden biri 
olan “The 
Guilty”, 1 
Ekim’den 
itibaren 
izleyiciyle 
buluş-
maya 
başladı. 
Orijinali, 
2018 yılı 
Danimar-
ka yapımı 
olan ve 
yine 

aynı adı taşıyan filmin, 2021 yılı Netflix 
uyarlamasında, her performansı ayrı bir 
olay olan Jake Gyllenhaal başrolde. Tek bir 
mekânda geçen ve neredeyse bir buçuk 
saat boyunca sadece telefon konuşma-
larıyla ilerleyen filmde Gyllenhaal yine 
rolünün hakkını veriyor.  911 acil hattında 
çalışan bir polis memurunun bağlı olduğu 
hatta denk gelen bir çağrı ve ardından 
gelişen trajik olayları izleyici ile buluşturan 
filmde, gerilimli bir atmosferin yanı sıra 
heyecanı yüksek tutan bir ritim de mev-
cut. Bu filmi beğenirseniz yine Netflix’te 
yayında olan Halle Barry’nin yine bir 911 
operatörünü canlandırdığı “Acil Arama” 
filmini de öneririz.

15 - 21 EKİM 20216 Kültür - SanatKültür - Sanat

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

öportaj için sergisinin açıldığı, da-
yısının adını taşıyan Bahariye’deki 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi’n-
de buluştuğumuzda, Ayşe Yaltırım 

gergindi. Çünkü Hasırcıbaşı’ndaki evinden 
-dizindeki rahatsızlık nedeniyle yürüme güç-
lüğü çekiyor- yaya olarak, daha doğrusu ‘yü-
rümeye çalışarak’ gelmiş, ama ‘saygısız’ in-
sanlar/araçlar onu çileden çıkarmıştı. Sinirden 
elleri titriyordu. Kahvesini sigarasını içerken, 
bir yandan da üzerindeki trençkotunun rengi-
ni nasıl değiştirdiğini anlatmaya başladı. Sa-
kinleşince, başladık röportaja. Daha doğrusu 
başlayamadık zira bana ısrarla ‘ne soracağımı’ 
soruyordu. Ben de sanatı ve son sergisini so-
racağımı söyledim. ‘Dayımı falan anlatmam, 
çok soruyorlar, yeter’ diye tatlı sert çıkıştı. 
Nüktedan bir kadın olan Ayşe Hanım ile, kül-
tür merkezinin tarih kokan ahşap merdivenleri 
boyunca asılan kendi resimlerine (buraya sığa-
bilenler 30 tane) baka baka ilerledik, kütüpha-
neye girip söyleşiye başladık.  

“RESİMLERİM NE ANLIYORSANIZ ODUR”
“Sergi adınızı taşıyor. Kendinizi mi anlatıyorsu-

nuz?” diye ilk (ve sonradan son olacak) soruyla baş-
ladım. Aldığım uzun yanıtı siz okurlarımıza parça par-
ça aktarıyorum. Buyurun, eli de zihni de sürekli üreten 
Ayşe Yaltırım’ın dilinden dinleyin:
� Hayır efendim, ben bu sergide kendimi anlatmı-

yorum. Benim resimlerim siz (izleyici) ne anlıyorsanız 
odur. Aklıma resim yapmak gelir ve yaparım. Ana fik-
ri, şu olsun bu olsun diye hiçbir şey de düşünmüyorum. 

Elim nereye gidiyorsa çizgiler de oraya gidiyor. Aynı 
günde yaptığım resimler birbirine benzer çünkü aynı 
renkleri kullanırım.
� Çocukluğumdan beri resim yapıyorum ama sürek-

li değil. Yani mesela senede bir ay içimden gelip ya-
pıyordum sonra hiç yapmıyordum. Başka işler çıkıyor, 
bir şeyler oluyor, unutuyorum. 
� Yaptığım resimleri (fotoğraf sanatçısı Murat Ger-

men) arşivliyor. 1991 yılında ilk sergimi açtım, ondan 
sonra 12-13 tane açmışımdır.
� Ressam değilim, marifetli bir insanım, zanaatka-

rım. Elime ne geçse onu bir şey yaparım, bir başka şeye 
dönüştürürüm. Mesela saçım beyazlamıştı. Kimyasal 
boya kullanmadan boyamak istiyordum. Günlerce dü-
şündüm bu iş organik olarak nasıl hallederim diye. Bul-
dum; aft ilacı buco bleu. Onunla kendim boyuyorum 
saçlarımı.

“COVİD BANA YARADI!”
� Korona virüsü patlayınca biz yaşlılar eve tıkıldık! 

Baktım bu mevzu uzayacak, dedim resim yapayım. Her 
gün ama her gün yaptım! Hiç şikayet etmedim, oğlum 
da sürekli malzeme aldı bana. Sonra o kadar çok re-
sim birikti ki ‘nerelere sığacak, ne yapacağım bu resim-
leri’ diye düşünmeye başladım. Sonra dedim kendime 
‘Amaaan, boş geç, hediye ederim.’ Zaten ben öldükten 
sonra kıymetlenir (gülüyor). Ninem de öyle yaparmış. 
Hayatı boyunca sadece bir tek resmini satabildi, bili-
yor musunuz?
� Pandemide yaptığım resimleri evin duvarlarına 

dayamıştım. Bir vesileyle Gamze’yle (gazeteci Gamze 
Erbil) tanıştık. Resimlerimi görünce, burada sergi açma 
fikrini önerdi.  Her şey tesadüf eseri oluyor hayatım-
da, Gamze ile tanışmam da tesadüf bu sergi de tesadüf. 
Herkes bir şekilde benden konuşmaya başlamış. Bunla-
rın hepsi Gamze ve Covid sayesinde! (gülüyor)

Anadolu yakasının bir alışveriş mer-
kezi içindeki nadir müzik mekan-
larından Tamirane Akasya’da kül-
tür-sanat sezonu açıldı. Akasya 
AVM içinde bulunan mekanda, her 
ay farklı temalarda etkinlikler dü-
zenleniyor. Ekim ayındaki etkin-
likler şöyle:

• 15 Ekim Cuma – 22.00 
Kendine has yorumlarıyla müzik 
sahnesine yeni bir soluk getiren Nuri 
Harun Ateş, dünyadaki sayılı kontrte-
norlardan. “Kafası Karışık Kontrtenor” 
projesi kapsamında, operadan caza, ala-
turkaya türler arası performans sunacak.

• 16 Ekim Cumartesi – 22.00 / Bur-
cu Durmaz, Türkçe, İngilizce, Fransız-
ca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca da-
hil birçok dünya dilinde oluşturduğu 
repertuvarının yanı sıra cazdan Latin'e; 
tangodan yerli ve yabancı pop, rock, 
müzikallere kadar uzanan zengin reper-
tuvarıyla sahnede olacak.

• 21 Ekim Perşembe – 21.00 / Hak-
kı Atasagun’un, müzisyen dostlarıyla 
kurduğu “Friends” grubu, bir araya ge-
lerek dönemlerin en çok tutan parçala-
rını kendilerine has yorumlarıyla, din-
leyenlerle buluşturmaya devam ediyor. 

• 22 Ekim Cuma – 22:00 / Latin 
müziğin eğlenceli grubu “Cafe Cuba-
no”, bol danslı bir gece vaat ediyor.

• 23 Ekim Cumartesi – 22.00 Ame-
rika’da kurulan ve swing, soul, jazz, 
blues tarzında müzik üreten Tin Pan 
Band, uzun bir aradan sonra yeniden 
sahne alacak. 

• 24 Ekim Pazar – 21.30 / Üniver-
site öğrencilerinin kampüse dönüş gün-
lerinde çok özlediği konserler ve etkin-
liklere kavuşacağı “Kampüse Dönüş 
Festivali” etkinlikleri kapsamında, “Ay-
lenizin funk grubu” mottosuyla kurulan 
“Paprika” konser verecek.  

• 30 Ekim Cumartesi – 21.30 / Şiş-
li’de Bir Apartman “Lüküs Hayatın Hi-
kayesi” gösterisi sahnede. Bu hikaye 
lüküs hayatın 28 yıllık Şehir Tiyatro-
su geçmişi üzerinden, yazıldığı tarih ve 
günümüz itibari ile Türk insanının üze-
rinde bıraktığı etki ve hala devam eden 
güzel bir serüven olmasının hikayesi su-
nulacak. www.tamirane.com

Kadıköy Belediye-
si ile İstanbul Cer-
vantes Enstitüsü iş-
birliği çerçevesinde, 
Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde “Istan-
bul inédito - Tanın-
mayan İstanbul” adlı 
sergi açılacak.

Ressam Jaume 
Marzal ve ozan Rosa Cuadrado biz-
lere, Boğaziçi’nin çeşitli köşelerini 
gezerek, bizi sürekli olarak tefekkü-
re, düşünmeye ve yaratmaya esin-
lendiren bu şehrin diğer yönlerini de 
keşfetmemize yardımcı olacak, sulu-
boya ve metinlerden oluşan bir seç-
ki sunacak. Marzal’ın 11 adet tablo-
sunun ve Cuadrado’nun da 11 metin 
ve şiirinin yer alacağı sergi 15 Ekim 

Cuma 19.00'da açıla-
cak. Cervantes Ensti-
tüsü Müdürü  Gonza-
lo  Manglano De Garay,  
Cervantes Kültür So-
rumlusu Miguel Gra-
jales Pedrosa ve diğer 
yetkililerin açılışına ka-
tılacağı sergi, 31 Ekim’e 
dek ziyaret edilebilecek.

Jaume Marzal Canós, Akde-
niz’in ve Doğu'nun ışığına, dokusu-
na ve biçemine aşık Valensiyalı bir 
ressam. Rosa Cuadrado ise radyo ve 
farklı medya kuruluşlarında düzenli 
olarak işbirliği içerisinde görev alan 
bir ozan. Ayrıca Akdeniz Yazarlar 
Ağı'nın da bir parçası olarak, Casa 
Mediterráneo'nun Şiirsel Buluşmala-
rını koordine ediyor.

AVM’deki 
müzik
Şimdi kendini iyi 
müzikle tamir etme 
zamanı…

İki İspanyol 
sanatçı, 
Boğaziçi 

tasvirlerini 
Kadıköy’de 

sergileyecekler

‘Tanınmayan İstanbul’u 

anlatıyorlar…

Mavi saçlı marifetli kadın;

AySeAySe
Soylu ve sanatçı bir 
aileden gelen, nevi şahsına 
münhasır bir kadın olan 
Ayşe Yaltırım, pandeminin 
tam kapanma dönemlerini 
onlarca resim yaparak 
geçirdi. Şimdi o resimler 
Kadıköy’de izleyicisini 
bekliyor…

l Gökçe UYGUN

R

FİLENİN KADINLARI/
AYŞE’NİN KADINLARI
Ayşe Yaltırım’ın oğlu Murat Germen, sergi için tanıtım 
yazısı yazmış. Yazıyı okuyan Ayşe Hanım hem ‘Aa 
oğlum benim hakkımda bunları mı düşünüyormuş?’ 
diye şaşırıp, aynı zamanda da sevinmiş. ‘Hakiki’ 
başlıklı o yazıdan bir bölüm şöyle: 
“(…) Ayşe talep üzerine üretmez, canı çekince üretir; 
başında boza pişiren bir galerisi ya da eserlerini 
pazarlayan hamileri yoktur. Ayşe, dedikoduların 
ve arkadan oyun çevirmelerin hiç bitmediği, çeşitli 
gruplaşmaların olduğu ve kayırmacı sanat ortamının 
parçası değildir. Bağımsızdır, başı diktir; boyadığı işler 
de bu yüzden hakikidir! Moda içerik ve biçemlerle 
işi olmaz; piyasa için değil direnmek için boyar! Ayşe 
hayatı boyunca kendi başına ayakta durmuş bir 
kadındır. En çok da kadını resmeder; özgür, neşeli, 
renkli, rahat, farklı, dikbaşlı kadınlardır Ayşe’nin 
kadınları. Filenin kadınları bize gurur yaşatıyor ya bu 
aralar; Ayşe’nin kadınları da benzer hisler yaşatır!(…)”

İLK RESİM DERSİ 
ANNEANNEDEN
1936 Kadıköy doğumlu Ayşe Yaltırım, sanatçısı  çok 
bir aile çevresinde büyüdü. Klasik resim çalışmalarına 
13 yaşındayken, ilk kadın ressamlardan olan 
anneannesi Celile Hanım ile başladı. Dayısı Nâzım 
Hikmet de onu resim konusunda teşvik etti. Ankara 
DTCF’deki Arkeoloji eğitimini yarım bıraktı. Celile 
Hanım’dan aldığı sağlam desen bilgisinin ürünü 
resimleri, zaman içinde serbest çizgiler ve canlı 
renklerden oluşan kompozisyonlara dönüştü. Uzun 
yıllar kendisi için resim yapan ve ilk sergisini 1993 
yılında açan Yaltırım, pek çok kişisel sergi açtı, karma 
sergilere katıldı.
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Son Düello 
Norman halkından bir şövalye 
Jean de Carrouges ve Norman 
soylusu Jacques le Gris eskiden 
çok yakın arkadaşlardır. Carrouges 
savaşa gider ve döndüğünde 
hiçbir şey eskisi gibi değildir. le 
Gris, Carrouges’in karısına tecavüz 
etmek suçundan yargılanıyordur. 
Ancak kimse Margerite’e inanmaz. 
Mahkemenin yeni kararına göre 
iki adam düello yapacak ve bu 
düellonun sonucunda biri ölecektir. 
Hayatta kalan kişi Tanrı’nın isteğini 
yerine getirmiş olacak ve Le Gris 
hayatta kalırsa  aklanacaktır. 
Carrouges kaybederse karısı 
ceza olarak bir kazığa bağlanarak 
yakılacaktır. Ünlü Amerikalı 
yönetmen Ridley Scott’un son filmi 
olan Son Düello’nun başrolünde Ben 
Affleck, Matt Damon, Adam Driver 
gibi starlar oynuyor.

Fanteziler
Cinsel yaşamlarının gizli yönlerini 
ortaya çıkarmak üzerine altı çift, altı 
farklı fantezi ile mutluluğu yeniden 
keşfe çıkarlar. Roleplay, teşhircilik 
ve hatta cinsel perhiz gibi farklı 
arayışları ele alan altı farklı hikâye 
Fanteziler’de biraraya geliyor. Fransız 
yapımı film ilginç bir komedi…
Kadıköy Sineması
Kadıköy Sineması 15 – 21 Ekim 
programı aşağıdaki gibidir. Filmekimi 
sonuna denk geldiği için seans 
saatleri günlük, iki günlük veya 
haftalık olarak planlanmıştır.
FANTEZİLER:
15 – 21 Ekim: 12.15, 15.45, 19.30
SANSÜR:
15 – 17 Ekim: 21.30
18 – 19 Ekim: 12.15, 15.45, 21.30
20 – 21 Ekim: 12.15, 15.45, 19.30, 
21.30
BİR NEFES DAHA:
18 – 21 Ekim: 14.00, 17.45
BABA:
15 – 17 Ekim: 14.00, 17.45
18 – 19 Ekim: 14.00
20 Ekim: 14.00, 17.45
21 Ekim: 14.00, 17.45, 21.30
PERSEPOLIS:
20 Ekim Çarşamba – 21.30
Adres: Bahariye Cad. No:26 
Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

Aa, herkes işte…
“Bu akşam birimizin aklına esse de, başı-
na bir miğfer oturtup, sırtına bir zırh geçi-
rip, elinde mızrakla kentte dolaşmaya çık-
sa, büyük bir olasılıkla geceyi geçireceği 
yer tımarhane ya da karakol olur. Neden? 
Geleneğimiz, göreneğimiz öyle değildir de 
ondan. Buna karşılık, aynı şeyi bir karnaval 
günü yaparsa en güzel kıyafet ödülünü ka-
zanması işten bile değildir. Neden? Çünkü 
o bayramlarda kılık değiştirmek gelenek-
tir, görenektir… Demek ki alışılmışı, gele-
nek olanı öyle yapılır diye yapıyoruz. İyi de, 
o yapılanı yapan kim? Aa, herkes işte. Ta-
mam da, herkes kim?” Ortega Y Gasset, 
(Metis Yayınları / Neyyire Gül Işık çeviri-
si) “İnsan ve Herkes” adlı kitabında kadim 
bir soruyu yeniden yineler. Sahi, kimdir bu 
“herkes”, kimlerden oluşur? Ve ekler: “Her 
birimiz kendi ortamımızda birer kazaze-
de olarak yaşarız. Suyun yüzeyinde kala-
bilmek için, ister istemez o ortamı kulaçla-
mak durumundayız.”

Kulaçlamaya (mecbur) devam eder-
ken, Google’dan da Kuzey Sentinel Ada-
sı’na göz atmanızı rica edeceğim. Önce-
sinde kadrajınızı yakınlaştırayım; Bengal 

Körfezi’ndeki Andaman Adaları’n-
dan biri olan ve Hindistan’ın Andaman 
ve Nikobar adaları yönetim birimin-
de yer alan bir ada burası. Ada halkını 
oluşturan Sentinel kabilesinin yakla-
şık 60.000 sene önce Afrika’dan As-
ya’ya göçen insan dalgasıyla birlikte 
geldikleri ve o zamandan beri de bu 
adada izole kaldıkları düşünülüyor. 
Ee, yani derseniz de, bu adada yaşa-
yanlar, modern insanın dokunmadı-
ğı dünyada kalan son ilkel topluluk; 
bu ‘herkes’in daha buralara ‘çökmediğini’ 
görmek ne mesutluk! Şimdilik az da olsa 
şu ‘herkes’in gündeminden biraz çıkalım 
istiyorum; hazırsanız başlıyoruz yavaştan!

***
Bu hafta rotama takılanlar arasında-

ki adrese yola koyulmakta bir bahaneniz 
yoksa 30 Ekim’e kadar vaktiniz var: Dün-
yanın önde gelen gazete ve dergilerinde 
1974’ten beri yayımlanan desenleriyle bi-
linen, 50’nin üzerinde kitap ve albümü ya-
yımlanan Selçuk Demirel’in “Bir Ağacın Al-
tında” adlı sergisi Galeri Nev İstanbul’da 
açıldı. Eserlerinde kültür, medya, ekono-
mi, politika ve doğa gibi küresel kavramla-
ra getirdiği eleştirel ve mizahi yaklaşımlarla 
tanınan sanatçının aynı adla hazırladığı ki-
tabı da Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Gü-
ven Turan’ın, “ … Bundan daha zor olansa bir 
düşler ormanı yaratmaktır. Selçuk Demirel 
bu düş ormanını yaratmış. Yıkımını da gös-
teriyor bize…” dediği sergide, sanatçının 
Çin ve Japon estamplarından (metal, tahta, 
muşamba ve benzeri malzemeler üzerine 

kazıldıktan sonra boyanarak kâğıda basılan 
resim) ilhamla pirinç kâğıtlar üzerine sulu-
boyayla gerçekleştirdiği ve marufle tekni-
ğiyle tuval üzerine gerilen bu eserleri, aynı 
zamanda daha önce deneyimlemediği yeni 
bir çalışma pratiğini oluşturuyor.

***
İlk açılışı 1969’da yapılan ve 2008’de 

tadilat gerekçesiyle sanatsal faaliyetle-
ri askıya alınan AKM (unuttuk tabii Tak-
sim Meydanı’nda kendi janrında bir Ata-
türk Kültür Merkezi vardı), hatırlarsanız; 
2017’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “yeni 
AKM projesi”ni tanıtmış, “2019’un ilk çey-
reği inşallah nasip olursa” hizmete gi-
receğini belirtmiş ve AKM’yi “talihsiz bir 
mekân” olarak nitelemişti. Nereden nere-
ye, yıl 2021; 29 Ekim’de hizmete açılıyor-
muş. ‘Nasipse, inşallah’ (zira bu coğrafya-
da işlerimiz her daim mukadderat) bizler 
de sonraki günlerde buradaki etkinlikle-
re gidebiliriz, tabii maddi, manevi hâlâ ne-
fes alabilirsek!

Bildiklerimizi unutuyoruz ki za-
ten çoğu mevzuyu da bilmiyoruz 

en azından bilmediğimizi bilsek di-
yorum çoğu vakit! İşte bu da onlar-
dan biri; tiyatrolar kapalı iken, T.C. ti-
yatro biletlerindeki KDV’yi % 8’den % 
1’e; kira stopajını da % 20’den %10’a 
düşürmüştü. Tiyatrolar açıldı ya, şim-
di vergiler eski merasimine geri dön-
müş... Bu coğrafyayı sadece ‘bakan’lar 
olarak yönetenlerin, kültür sanatı sev-
mediğini her geçen gün (acı bir şekilde) 

tecrübe etmeye devam ediyoruz; gün 
geçmiyor ki bir zaytung haberi kıvamın-

da mevzuya denk gelmeyelim; “Tiyatrola-
ra yapılan yardımlarda yeni rekorlar” başlı-
ğıyla yayınlanan listeye ise hiç girmiyorum 
bile! Filler ve çimenler senaryosuna şimdi-
lik devam! 

***
Gelelim bu ayın yeni izlencelikleri-

ne… İlki, “Ben güzel şeyler duymak istiyo-
rum demedim ki, sesini duymak istiyorum 
o kadar” diyen öykü yazarı ve çevirmen 
Tomris Uyar’da kendini arayan bir kadı-
nın akıl hastanesindeki hikâyesini anlatan 
“Tomris”. Rain Media’nın yapımcılığını üst-
lendiği, Kaan Erkam’ın yazdığı, Mehmet 
Ulay’ın yönettiği ve Janset Paçal’ın oyna-
dığı metin, Uyar’ın hayata bakış açısından 
ilhamla ilişki, aşk ve evlilik kavramlarına 
yönelik tespitler sunuyor. İkinci seyirlik Ti-
yatroadam’dan. “Koskoca devletler uydur-
dukları sınırlar için milyonları katlediyor da 
birkaç moruk hayali bir at uğruna birbirini 
delmiş çok mu?” Bulgar edebiyatının son 

yarım yüzyılına damgasını vurmuş, öyle 
ki “Bulgarların Mayakovski’si” diye anı-
lan, şair, roman ve oyun yazarı (ülkemizde 
de Sokrates’in Son Gecesi, Jeanne d’Arc’ın 
Öteki Ölümü, Bütün Çılgınlar Sever Beni 
gibi oyunlardan belleğe attığımız) Stefan 
Tsanev’in kaleme aldığı “Büyük İskender’in 
Atı” böylesi bir peşrevden veriyor selamı-
nı. Hüseyin Mevsim’in Türkçeye çevirdi-
ği, Deniz Özmen’in yönettiği oyunda Berk 
Yaygın, Cihan Türk, Deniz Özmen, Ediz Ak-
şehir, Esra Şengünalp Yıldız, Gökhan Az-
lağ rol alıyor. Üçüncü durağımız; sinemanın 
ölümsüz isimlerinden Ingmar Bergman’ın 
(1973’te, önce 6 bölümlük bir TV dizisi ola-
rak yayınlanıp, büyük ses getirmiş, son-
rasında filme de çekilip hem eleştirmenler 
hem de seyircisinden büyük beğeni topla-
yan) kült filminden, Kayhan Berkin rejisiyle 
sahneye uyarlanan, Versus Tiyatro ve Zor-
lu PSM ortak yapımı “Evlilikten Sahneler”. 
Oyunda, tiyatroda her daim seyretmekten 
keyif aldığım Ece Dizdar ve Öner Erkan’a 
eşlik eden oyuncularsa Kayhan Berkin, Pı-
nar Göktaş ve Naz Buhşem. Son güzergâ-
hımız ise Dasdas’ın, Nurgül Yeşilçay ve Afra 
Saraçoğlu’nu aynı sahnede buluşturduğu, 
ödüllü yazar Lulu Raczka’nın yazdığı ve Na-
gihan Gürkan’ın yönettiği, distopik bir hikâ-
ye olan “Bir Barda Bir Gece” adlı oyunu. 

Ve bu haftaya veda busemizi de (Uma-
mi Kitap’tan çok yakında romanı da çıkacak 
olan) Norveçli şarkıcı-söz yazarı, plak ya-
pımcısı, müzisyen ve romancı Jenny Hval’ın 
2019 çıkışlı “The Practice Of Love” adlı albü-
münden sarkıtarak huzurlarınızdan uzarım. 

BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

ültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sa-
natlar Müdürlüğü, 2 Ekim 2021 ta-
rihinde 2021-2022 sanat sezonu için 
başvuruda bulunan 472 özel tiyatro-

dan 428’ine 13 milyon 500 bin TL destek ve-
receğini açıkladı. Başvuruda bulunan 44 özel 
tiyatro ise maddi destekten yoksun bırakıldı. 
Destek alan 428 özel tiyatronun neye göre se-
çildiği ve hangi tiyatronun ne kadar destek ala-
cağı açıklanmadı. 

Destekten yoksun kalan tiyatrolardan Moda 
Sahnesi yaptığı açıklamada, “Bakanlığın değer-
lendirmesi keyfidir. Bu desteğe uygun görülme-
memiz, men edilmemiz, Moda Sahnesi’nin sanatsal fa-
aliyetlerini engellemek ve sansürlemekten başka bir 
anlam taşımamaktadır” dedi. 

Pandemide tiyatroların içinde bulunduğu zorluklara 
dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yapan Tiyatro Ko-
operatifi ise bakanlığa bazı sorular yönelterek, oyunların 
seçiminde kullanılan kriterleri, 44 tiyatroya destek veril-
meme nedenini sordu. 

“Sahnelerin uzun zaman sonra yeniden açılmaya baş-
ladığı, özel tiyatroların var güçleriyle çalışarak ayak-
ta kalma mücadelelerini sürdürdüğü bu hassas dönemde 
verilecek tüm destekler, sektörümüzün sürdürülebilirli-
ği adına hayati önem taşıyor” diyen Tiyatro Kooperati-
fi, “Bu doğrultuda özel tiyatroların projelerine yapılan 
destekle ilgili T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın te-
sis edeceği şeffaflık ve kolaylaştırıcılığı önemsiyor, so-
rularımızın tamamı için yanıtlarını rica ediyoruz” dedi. 

Tiyatro Kooperatifi, 2021-2022 sanat sezonu için 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyat-

roların projelerine yapılan destek konusunda T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na şunları iletti:
� 2021-2022 sanat sezonunda desteklenen oyunların 

seçiminde kullanılan tüm kriterler nelerdir?
� Desteklenen oyunların seçiminde kullanılan kriter-

lere uyumluluğu değerlendiren komisyonda görev alan 
isim veya kurumlar kimlerdir?
� Başvurusu olumlu sonuçlanan her bir tiyatroya ay-

rılan bütçe nedir, bütçe dağılımı hangi kriterler doğrul-
tusunda yapılmıştır? Bütçenin tiyatrolara aktarımı ne za-
man gerçekleştirilecektir?
� Destek bütçeleri belirlenirken, 1,5 yılı aşkın süredir 

devam eden, halen içinde bulunduğumuz zorlu pandemi 
sürecinde yaşanan kayıplar, ülkemizdeki mevcut ekono-
mik koşullar ve bir tiyatro prodüksiyonunun hayata geçi-
rilmesi için gereklilikler değerlendirmeye alınmış mıdır?
� 2021-2022 sanat sezonunda destek sağlanan pro-

jeler listesinde yalnızca ticari unvan, tiyatro adı ve pro-
je adına yer verilmiştir. Destek verilen tiyatro salonları-
na ilişkin bilginin, salonlar için sağlanan bütçenin ve bu 

miktarın toplam bütçe içindeki oranının paylaşılma-
sını rica ederiz.
� Desteğe başvuran ancak destekten yararlana-

mayan 44 tiyatronun başvurusunun olumsuz sonuç-
lanma nedeni nedir? Şeffaflık prensibi gereği ve bu 
tiyatroların bir sonraki destekten yararlanabilmek 
için gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri amacıyla 
yanıtınızı rica ederiz.

MODA SAHNESİ KARARA TEPKİLİ
Moda Sahnesi de destekten yararlanmak için 

Temmuz 2021’de başvuruda bulundu, ancak destek 
verilen 428 tiyatro içinde yer almadı. Moda Sahne-
si’nin dilekçesine 5 Ekim’de yanıt veren Güzel Sa-
natlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroların Projele-
rine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 8. 

maddesini gerekçe gösterdi.
Moda Sahnesi’nden ise konuya ilişkin şu açıklama 

yapıldı: “Özel tiyatrolara verilen, rekor olmak bir yana 
enflasyon oranında artışı bile sağlayamamış bir bütçenin 
dağıtımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Moda Sah-
nesi’ni ayrımcılığa tabi tutmasını tabii ki kabul etmiyo-
ruz. Moda Sahnesi’nin sanat üretimi konusundaki yeri 
bellidir. Moda Sahnesi sanatsal faaliyetlerini sürdürür-
ken desteğe uygun görülen diğer tiyatrolardan herhangi 
bir eksiği yoktur. Bakanlığın değerlendirmesi bu neden-
le keyfidir. Bu desteğe uygun görülmememiz, men edil-
memiz, Moda Sahnesi’nin sanatsal faaliyetlerini engelle-
mek ve sansürlemekten başka bir anlam taşımamaktadır. 
Sanata boyun eğdirmek, onu terbiye etmek için girişilen 
bu keyfi tutumu, bu engellemeleri kabul etmiyoruz. Bizi 
parayla terbiye edemeyeceksiniz. Bütçeden payımıza dü-
şeni, hakkımızı sonuna kadar talep edeceğiz. Bunu talep 
etmek bir vatandaşlık görevidir. Bu görevimizi eksiksiz 
yerine getirip hakkımızı her alanda savunacağız.”

“Şarkıları dinlerken 
hikâyeleri gördüm, her 
hikâyede beni buldum. 
Kendimin okulu oldum 
duyduğum her ezgide. Her 
ağacın bir adı varmış, her 
insanın bir şarkısı.”

Anadolu’nun binlerce tür-
küsünü derleyerek Anadolu 
ve dünya kültürüne derin iz-
ler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir ra-
hip Gomidas Vartabed. Hayatını türkülere adayan 
Gomidas’ın  yaşamı Hagop Mamigonyan şefliğin-
deki 40 kişilik Lusavoriç Korosu eşliğinde Kumka-
pı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde izle-
yicisiyle tekrar buluşuyor.  Prömiyerini 24. İstanbul 
Tiyatro Festivalinde yapan Yolcu Tiyatro yapımı Go-
midas, 11 aylık zorunlu aradan sonra Gomidas Varta-

bed’in ölüm yıldönümü olan 22 
Ekim’de yeniden başlayacak.

Ahmet Sami Özbudak’ın ya-
zıp yönettiği, Ersin Umut Gü-
ler’in süpervizörlüğünü yaptığı 
ve Fehmi Karaarslan’ın oyna-
dığı Gomidas 22-23 Ekim ta-
rihlerinde Türkçe, 24 Ekim 
tarihinde Türkçe üst yazıyla 
Fransızca olarak sahnelenecek.

KÜRKLÜ VENÜS KADIKÖY’DE
Yolcu Tiyatro ayrıca 4. sezonlarına giren ve 100. 

oyunlarına yaklaşan ödüllü oyunları Kürklü Venüs 
ve Joko’nun Doğum Günü’nü sahnelemeye devam 
ediyor. Kürklü Venüs 30 Ekim’de Sahne Pulche-
rie’de, Joko’nun Doğum Günü ise 17 Ekim’de Kadı-
köy Halk Eğitim Merkezinde seyircisiyle buluşacak.

Oyun biletlerine mobilet.com’dan ulaşılabilir.

Anadolu’nun 
binlerce 

türküsünü 
derleyen 

Gomidas’ın 
hayatı 

izleyicisiyle 
tekrar 

buluşuyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvuruda bulunan 472 özel tiyatronun 
428’ine 13.5 milyon destekte bulunacağını açıkladı. Destek alamayan 

44 özel tiyatronun arasında Moda Sahnesi, bakanlığın keyfi kararı ile destekten 
yoksun bırakıldığını savunarak, kararın sansür olduğunu iddia etti

K
l Simge KANSU 

Gomidas 
yeniden 
sahnede

Karar sansürden 
başka anlam 

taşımıyor



Yuvam Dünya Derneği-
nin KONDA Araştırma ve 
Danışmanlık ile gerçek-
leştirdiği "Türkiye'de İklim 
Değişikliği Algısı Araştır-
ması"nın sonuçları açık-
landı. Nisan 2021’de baş-
layan araştırma 74 ilin 372 
ilçesinde telefonla ulaşılan 
15 yaş üstü 3 bin 22 kişiy-
le yapıldı.
İklim değişikliğiyle müca-
dele konusunda, ‘farkın-
dalık’, ‘kırılganlık’ ve ‘so-
rumluluk’ alanlarında 10 
farklı sorunun sorulduğu 
araştırmanın sonuçlarına 
göre toplum iklim değişikliği ve krizinin farkında, her 
üç kişiden biri iklim krizine karşı kırılgan hissediyor.
Araştırmanın dikkat çeken sonuçları şöyle:
◆ “İklim değişikliğinin şimdi sayacaklarımdan hangi-
leri üzerinde etkili olduğunu düşünüyorsunuz?” so-
rusuna yüzde 61 oranında “olağan dışı mevsim olay-
larının çoğalması” yanıtı verildi. Bu cevabı hava kirliliği 
(yüzde 59), suya erişimin zorlaşması (yüzde 57), or-
man yangını, sel, kuraklık gibi afetlerin 
artması (yüzde 56), gıda fiyat-
larının artması (yüzde 54), bitki 
ve hayvan çeşitliliğinin azalması 
(yüzde 52), salgın hastalıkların 
devam etmesi (yüzde 51) ce-
vapları takip ediyor. Araştırmaya 
katılanların yarısından fazlası ik-
lim değişikliğinin bunların her bi-
rinde etkili olduğunu biliyor. 
◆ Katılımcılar önümüzdeki iki yıl-
da başlarına gelebilmesi en olası 
iki olayın neler olabileceği sorusu-
na yüzde 54 oranıyla sağlık prob-
lemi yaşamak ve daha sonra yüz-
de 38 oranıyla susuzluk çekmek 
yanıtını verdi.

◆ Katılımcıların yüzde 72’si iklim değişikliğinin olası 
etkilerinin başında gıdaya erişimde zorlanmaktan en-
dişe ediyor.

ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ KIRILGAN
◆ Her üç kişiden ikisi iklim değişikliğinden dolayı 
meydana gelebilecek bir olay veya durumda başka-

larına kıyasla daha fazla zorlana-
cağını düşünüyor ve kırılgan his-
sediyor. 
◆ İklim değişikliği konusunda en 
yüksek bilinç seviyesi Batı Ana-
dolu ve Batı Marmara’da görü-
lüyor.
◆ Cinsiyetler bazında bakıldığın-
da kadınların erkeklere göre daha 
kırılgan olduğu görülüyor. Ka-
dınların yüzde 23’ü iklim deği-
şikliklerine bağlı etkilere uyum 
sağlayabileceğini söylerken, er-
keklerde bu oran yüzde 38.
◆ Ekonomik seviyesi en düşük 
olanların yüzde 81’i herhangi bir 
felakete maruz kaldığında diğer 

kişilere kıyasla çok daha zorluk çekeceğini düşünüyor.
◆ İklim değişikliğiyle mücadele konusunda yüzde 82 
oranıyla en fazla devlet sorumlu tutuluyor. Devleti 
yüzde 67 oranıyla vatandaş takip ediyor.
◆ İklim değişikliğiyle mücadele yolları arasında ener-
ji tasarrufu, sade yaşam sürme, geri dönüşüm ve tek 
kullanımlık ürünlerinden kaçınmak görülüyor. 
◆ En az benimsenen eğilim olan çevreye duyarlı mar-
kaların ürünlerini tercih etme davranışı irdelendiğin-
de, alt gelir grubunun yüzde 50’si “imkânım olsa ya-
parım” diyor. 
◆ Katılımcıların yüzde 90’ı kağıt, plastik, cam gibi atık-
ların geri dönüşümüne önem veriyor. Yüzde 57’si ha-
lihazırda yaptığını, yüzde 32’si ise imkânı olsa yapa-
bileceğini söylüyor. Meslek gruplarında, beyaz yaka 
çalışanların yüzde 95’i kağıt, plastik, cam gibi atıkları 
geri dönüştürüyor ya da geri dönüştürülmesi gerekti-
ğini düşünüyor. 
◆ Katılımcıların bireysel olarak iklim değişikliğiyle mü-
cadeleye yönelik aldığı önlem yüzde 83 oranında evde 
veya işyerinde enerji tüketimini azaltmak. 
◆ Genelde yaşlılar gençlere kıyasla daha hazır ve çö-
züm odaklı görünüyorlar; tasarruf bilinçleri de daha 
yüksek.

İNSANLAR PROBLEMİN FARKINDA
KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın sonuçlara iliş-
kin değerlendirmesi şöyle: “Kabaca araştırmanın te-
mel sonucu olarak şu cümleyi kurmak mümkün. Top-
lum iklim değişikliğinin ve ürettiği sorunların farkında, 
bu sorunlar karşısında büyük çoğunluk kendisini zayıf 
ve kırılgan görüyor; meseleyle uğraşmanın sorumlu-
luğu konusunda öncülüğü devletten beklerken kendi-
si de sorumluluk almaya, davranışlarını değiştirmeye 
daha hazır.” Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve 
Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent 
Kurnaz’ın ise araştırmaya ilişkin değerlendirmesi şöy-
le: “İnsanımız iklim değişikliğini önemli bir problem ola-
rak görüyor, ama ekonomi kadar önemli değil. İklim de-
ğişikliğini durdurmak için elinden geleni yapmaya hazır, 
ama cebinden fazla para çıkmadığı müddetçe ve rahatı 
bozulmayacaksa. Şimdi bize düşen görev bireyleri iklim 
değişikliğinin ekonomiden de önemli bir problem oldu-
ğuna ikna etmek. Ne yazık ki özellikle bu yaz yaşamaya 
başladığımız felaketler devam ettikçe etkilenen insan 
sayısı da artacak ve bu görev de gittikçe kolaylaşacak. 
Yalnız bir sonraki adımımız daha da zor; iklim krizine ra-
hatımızı bozmadan ucuza bir çözüm üretebilmiş olsay-
dık şimdiye kadar bu sorunu zaten çözmüş olurduk”
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Türkiye'de İklim 
Değişikliği Algısı 

Araştırması’nın 
sonuçlarına göre, her üç 

kişiden ikisi iklim krizine 
karşı kırılgan hissediyor, 

yüzde 72’si gıdaya 
erişimde zorlanacağını 

düşünüyor

İklim krizi gözden de gönülden de ırak değil! 

Paris İklim Anlaşması
NELERİ 
değiştirecekdeğiştirecek
Türkiye'nin, 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması'nı 
onaylamasını Ekosfer Derneği’nden  Barış Eceçelik ile konuştuk. 
Eceçelik, “İklim krizine karşı etkili adımlar atmak istiyorsak 
Kanal İstanbul gibi mega projeleri de rafa kaldırmamız gerekiyor” diyor

ürkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf ol-
masını kabul eden kanun TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. Türkiye, beş yıl 
önce imza attığı anlaşmaya taraf olarak 

süreci tamamladı ve Paris Anlaşması’nı onaylayan 
192. ülke oldu. Peki Türkiye’nin anlaşmayı onayla-
ması neleri değiştirecek, bundan sonra iklim politi-
kalarında hangi adımlar izlenecek. Ekosfer Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eceçelik ile konuştuk. 
Eceçelik, “Türkiye, Paris Anlaşması’nı onaylayan 
192. ülke oldu. Bu geç kalınmış ama sevindirici bir 
gelişme. Türkiye küresel sera gazı emisyonlarında 
yüzde 1,05’lik payla Avustralya ve Güney Afrika’nın 
hemen ardından 16. sırada yer alıyor. İklim krizinin 
çözümü adına somut adımlar atmamız gerekiyor çün-
kü fazla zamanımız yok.” diyor.

◆ Paris İklim Anlaşması nasıl oldu da tekrar 
Türkiye’nin gündemine girdi?

Paris Anlaşması Türkiye'nin gündeminden hiç 
çıkmadı aslında, iklim krizinden çıkamadığımız sü-
rece uluslararası müzakere süreci de devam edecek. 
Türkiye anlaşmaya taraf olma sürecini başka pazar-
lıklarla birleştirmişti ancak AB Yeşil Mutabakatı 
kaynaklı baskı, kasım sonunda Glasgow'da yapılacak 
Taraflar Toplantısı'na kadar anlaşmaya taraf olmaz-
sak sürecin dışında kalma riski, belli fonlardan ya-
rarlanılacağı haberleri ve Türkiye'de iklim krizinden 
etkilenen insanların bu konuda ne yapıyoruz demesi 
hükümeti pozisyon değişikliğine itti diye düşünüyo-
rum. Geç de olsa doğru bir adım atıldı.

◆ Bu anlaşma taraflara hangi yükümlülükleri 
getiriyor?  

Anlaşmaya taraf ülkeler imza atarken verdikleri 
ve sera gazı emisyonlarını nasıl sınırlandıracakları-
nı gösteren ulusal katkı beyanlarıyla kendi hedefle-
rini belirliyor. Türkiye de 2016 yılında verdiği Ni-
yet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nda, 2012 yılında 430 
milyon ton olan toplam sera gazı emisyonlarını, 2030 
yılına gelindiğinde 929 milyon tonun altında tutma 
sözü vermişti. Bir başka deyişle emisyonlarını iki ka-
tından fazla artırabileceğini söylemişti. Şimdi bu he-
defi gerçekleştirmesi gerekiyor. 

“GEÇ KALINDI AMA SEVİNDİRİCİ”
◆ Bu hedefin güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz? 
Bu oldukça zayıf bir hedef ve Türkiye’nin ekono-

mik sisteminde hiçbir değişikliğe gitmeden bu hede-

fe ulaşılabileceğini o zaman da söyleyip eleştirmiştik. 
2018 yılına gelindiğinde Türkiye’nin toplam sera gazı 
emisyonlarının 506 milyon tonda kaldığı düşünülür-
se yanılmadığımızı görüyoruz. O nedenle bu beyanın 
güncellenmesi gerek. Anlaşma koşullarından biri de 
zaten beş yılda bir beyanların güncellenmesi. Türki-
ye kapasitesi ölçüsünde, samimi bir hedef belirleme-
li bunu da sivil toplumun görüşünü alarak yapmalı.

◆ Anlaşmaya taraf 
olmak sorunların çözü-
münde bir samimiyet gös-
tergesi olabilir mi?

TBMM Genel Kuru-
lu’nda kabul edilen Paris 
Anlaşması’nın Onaylan-
masının Uygun Bulundu-
ğuna Dair Kanun Tekli-
fi ile Türkiye, beş yıl önce 
imza attığı anlaşmaya ta-
raf olarak süreci tamam-
ladı. Böylelikle, Paris An-
laşması’nı onaylayan 192. 
ülke oldu. Bu geç kalınmış 
ama sevindirici bir geliş-
me. Türkiye küresel sera 
gazı emisyonlarında yüzde 
1,05’lik payla Avustralya 
ve Güney Afrika’nın he-

men ardından 16. sırada yer alıyor. İklim krizinin çö-
zümü adına somut adımlar atmamız gerekiyor çünkü 
fazla zamanımız yok. Fosil yakıtlarla (kömür, petrol 
ve doğalgaz) vedalaşmak, enerji verimliliğini artır-
mak ve net sıfır emisyon hedefleri için sivil toplumla 
birlikte gerçekçi bir yol haritası belirlemek gerekiyor.

DEĞİŞİM MÜMKÜN MÜ?
◆ Anlaşmaya göre Türkiye’nin iklim politikası 

değişecek mi ya da nasıl bir değişim bekliyorsunuz?
Türkiye’nin önünde uzun ince bir yol var ama 

fazla zamanımız yok. Ekosfer olarak Paris Anlaşma-
sı sonrası yapılması gerekenleri öneren beş maddelik 
bir liste hazırladık. Bize göre bu adımlar ivedilikle 
atılmalı. Türkiye politika önerilerini açıkladıkça de-
ğişimin nasıl olacağını daha net göreceğiz.

◆ Nedir bu beş maddelik öneriler?
Ulusal Katkı Beyanı güncellenmeli. Kömür sant-

rallarının kapatılması için bir takvim belirlenmeli ve 
yeni inşaatlar durdurulmalı. Enerji tüketimini azalt-
mak için başta enerji verimliliği olmak üzere gerek-
li politikalar hayata geçirilmeli. Rüzgar, güneş ve ye-
şil hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynakları tercih 
edilmeli; fosil yakıtlar ve nükleer enerji gibi kaynak-
lara verilen teşvikler durdurulmalı. Kentler iklim kri-
zine uyumlu ve hazır hale getirilmeli. Ulaşımda hava 
ve karayolu yerine demiryolu, toplu taşımada bisik-
let öne çıkarılmalı. 

MEGA PROJELERİN ETKİSİ
◆ “Kentler iklim krizine uyumlu ve hazır hale 

getirilmeli.” önerinizi İstanbul özelinde nasıl tartış-
mak gerekir? Bu anlaşma özellikle İstanbul için ne 
anlam ifade ediyor? 

Kentlerimizi iklim krizine hazır hale getirirken 
kentlerin iklim değişikliğine etkisini de gündemimi-
ze almamız, tarım, gıda, enerji gibi farklı başlıklarda 
kentleri tartışmamız gerekiyor. Kilometrelerce uzak-
lıklardan kentlere enerji ve gıda taşıyoruz, her aşa-
masında ciddi karbon emisyonuna sebep olan süreç-
ler bunlar. Aynı zamanda enerjide kayıp, gıdada israf 
çok yüksek. İstanbul devasa boyutlarda doğal yaşamı 
tüketen bir kent.

İklim krizine karşı etkili adımlar atmak istiyorsak 
Kanal İstanbul gibi mega projeleri de rafa kaldırma-
mız gerekiyor. Kanal İstanbul’un Çevresel Etki De-
ğerlendirme (ÇED) raporunda sadece inşaatının yılda 
1,7 milyon ton ek karbondioksit salımına neden ola-
cağı belirtiliyor. Aynı zamanda karbon tutma işlevi 
olan ormanların yok edilmesi, tarım alanlarının orta-
dan kaldırılmasının da iklim krizine olumsuz etkileri 
olacak. TÜİK’in temmuz ayında yayımladığı verilere 
göre İstanbul’da otomobil sayısı bir önceki yıla oran-
la neredeyse yüzde 10 artış göstermiş ve 3 milyonun 
üzerine çıkmış. Toplam motorlu araç sayısı da 4 mil-
yon 500 binin üzerinde. Hem iklim krizi hem de hava 
kirliliği açısından bireysel araç kullanımını sınırlan-
dırmalı, toplu taşıma, bisiklet ve yürüme seçenekleri-
ni güçlendirmeli, cazip hale getirmeliyiz. 

◆ Türkiye bir yandan da inşaat sektörüne yatı-
rım yapan bir ülke olarak öne çıkıyor. Yeşil alanlar 
imara açılıyor. Bunlar sürerken iklim politikaların-
da sağlıklı adımlar beklemek mümkün mü?

Türkiye iklim krizinden en fazla etkilenecek coğ-
rafyalardan birinde bulunuyor. Bunun için krizin çözü-
müne yönelik etkili adımlar atmak zorundayız. Bunu 
bütün planlarımızı aynı şekilde devam ettirerek yap-
mamız mümkün değil. Öncelikli olarak yeni kömür-
lü termik santral inşaatlarının durdurulması ve işlet-
mede olan santrallerin kapatılması için de bir takvim 
oluşturmamız gerekiyor. Buna paralel enerji tüketimi-
ni azaltmalı ve enerji verimliliğini artırmak üzere ge-
rekli politikaların hayata geçirilmesini sağlamalıyız.

Tüm bunları yaparken nükleer enerjiyi çözümün 
bir parçası olarak görmek doğru değil. Eski, pahalı ve 
tehlikeli nükleer enerji yerine rüzgar, güneş gibi ye-
nilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz.

l Erhan DEMİRTAŞ

T

İklim krizi gözden de gönülden de ırak değil! 
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nneliğin nasıl bir mucize, 
ne kadar kutsal olduğu 
üzerine en güzel sözlerin 
söylendiği bir coğrafya-

da yaşıyor olabiliriz. Peki ya o anne 
bekâr bir kadınsa? İşler o vakit biraz 
değişip, çetrefilleşiyor.

Aslı Akdağ’ın belgeseli “Bekleyiş” 
işte bu çetrefilli sürecin, bir kadının hayatında bir 
baba figürü olmadan çocuk dünyaya getirmesinin 
ve bekâr bir anne olmanın ne anlama geldiği soru-
larının peşine düşüyor. 58. Antalya Altın Portakal 
Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması’n-
da Jüri Özel Ödülü’nü alan belgesel Aslı Akdağ’ın 
kendi hikâyesi. Aile üyelerinden, komşulara, arka-
daşlara kadar tüm tepkilerin mercek altına alındığı 
belgesel hem evlilik kurumuna bakış açısını hem 
de kadının toplumsal rollerini sorguluyor. Yönet-
menliğini ve yapımcılığını Aslı Akdağ’ın yaptığı 
belgeselin yapım tasarımını Banu Sıvacı üstlendi.

Akdağ ile hem belgeselini hem de Türkiye’de 
bekar anne olmayı konuştuk.
� İlk önce bekâr anne olma tercihini sormak 

isterim. Türkiye’de böyle bir kararı almak olduk-
ça cesur bir davranış. Nasıl bir süreç yaşadınız?

Öncelikle bunu ben cesaret olarak nitelendir-
miyorum, onu not düşmeyi isterim. Bekâr anne ol-
mak kararım zor bir karardı ama hayatımdaki o 
andaki dengeler benim bu çocuğu doğurmam ge-
rektiğini gösterdi bana. Ben de yaşamam gereke-
ni yaşadım.

Zorlu bir süreçti tabi ki ancak asıl zor olan baş-
kalarının benim için tercih ettiklerini yaşamam 
olacaktı. 

BİR ERKEĞİN CEKETİ ASILI OLMADAN
� Belgeselde komşularınızdan biri “evde bir er-

keğin ceketi asılı olmalı” diyor. Bir erkeğin ceketi 
olmadan bekâr bir anne olmak ne anlama geliyor? 

Erkeğin ceketi dediğimiz içinde sizinle haya-
tı paylaşan bir insan olmadığı sürece bir gölgeden 
ibaret. Bugün nice evlilikte tek başına tüm evin 
yükünü göğüsleyen kadınlar var. Bunlar da bekar 
anne değil midir? Varsın ceket olmasın; gerçek 

birliktelikler, yol arkadaşlığı, paylaşım ol-
mayacak olduktan sonra kağıt üzerinde bir 
birliktelik sadece üçüncü kişileri tatmin et-
meye yarıyor. Maalesef buysa mutsuz bir 
ortamda sürdürülmeye çalışılan evlilikler 
anlamına geliyor.
� Karar verirken yaşadığınız en 

büyük korku ve endişe neydi?
En büyük korkum ve endişem her 

zaman için oğlumu üzmek olur. O ne-
denle ne yapıyorsam psikolog ve te-
rapist arkadaşlarımın destekleriyle, 
onların görüşlerini de alarak yaptım, 
yapıyorum. Diğer yandan şunu biliyo-
rum ki elimden gelenin en iyisini ya-
pıyorum. Bunu saçımı süpürge ede-
rek, kendi hayatımı ona vakfederek 
yapmıyorum sadece. Ama ben mut-
lu olabileceğim bir ortamda yaşama-
ya çabalarken diğer yandan da onun 
mutlu olabileceği bir ortamı sağlaya-
bildiğimi düşünüyorum. Çünkü ai-
lem, arkadaşlarım, okulu…onu çepe-
çevre sevgiyle kucaklayan bir sosyal 
ortamı var.

Yani aslolan bizim mutluluğumuz, 
kimse kusura bakmasın…gerisi yalan. 
� Evli olmak sizce neden bu ka-

dar önemli?
Evliliği mutlaka olmazsa olmaz 

bir aşamaymış gibi sahipleniyoruz 
çünkü bu ülkede. Bu bir statü mesele-
si gibi görülüyor özellikle kadınlar tarafından. Er-
kekler de belli bir yaşa geldim, artık bir de yuva 
kurma sırası geldi diyor. Çünkü ailelerimiz de öyle 

yapmış. Ayrıca evlilik demek mutluluk demek (!) 
Reklamlardan dizilere sürekli zihinlere kazınma-
ya çalışılan yapay bir gerçeklik bu. Sonra maale-
sef ekonomik olarak da bir kaçış olarak görülüyor.  
Kimse kimsenin gerçekten mutlu olup olmadığını 
önemsemiyor. Çiftler de hep birbirlerinden kendi 
beklentileri için yaşamasını istiyor. Hayat bu kadar 
zor bir şey olmamalı oysa. Birbirimize daha fazla 
saygı duyarak sağlıklı ilişkiler kurmayı da başara-
biliriz. Yani bana kalırsa imzanın varlığından zi-
yade insanların birbirlerine saygı duyduğu ilişkiler 
bizleri bir arada tutar ve mutlu kılar.

“NEDEN SAHTE HAYATLAR YAŞAYALIM?”
� Ailenizin, arkadaşlarınızın tepkisi nasıl 

oldu? 
Bunlarla ilgili ayrıntıları filmde vermeyi seç-

tiğim için burada ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak 
özetle şunu diyebilirim ki beni en çok şaşırtan er-
kek arkadaşlarım oldu. ‘Bari bir evlenseydiniz; 
sahte de olsa evlenin’ gibi çok da anlamlı olmayan 
çözüm önerilerini en çok onlardan duydum. Ben 
hala avukatlık da yapan birisiyim ve üstelik boşan-
ma denilen işin zorlukları da malum. Neden? Ne-
den başkaları tatmin olsun diye sahte hayatlar ya-
şayalım?

Bunlar hep toplumda evlenmeden birisiyle ola-
bileceğimiz ihtimalini düşündürtmenin önüne geç-
mek gereğinden tabi. Sahte de olsa bir evlilik o 
nedenle daha çok kabul görüyor. Maalesef bu top-
raklarda herkes başkasının yaşamsal hakları üze-
rinde söz sahibi olabileceğini sanıyor. Bu neden-
le kimi zaman namus, kimi zaman örf adet kisvesi 
altında herkes kendi doğrularını kadınlara dayat-
maya çalışıyor. Bu nedenle ekonomik olarak öz-
gür olmamız şart.
� Bekar anne olmanın toplumsal bakış açısı, 

mahalle baskısı dışında ne gibi zorlukları var?
Bekar anne olmanın bunlar dışındaki zor tara-

fı doğal olan durumlar. Yani nedir? Evi, işi, çocu-
ğunuzla ilgili planlarınızı yaparken hep tek başı-
nasınız. Görev paylaşımı yapabileceğiniz bir hayat 
arkadaşınızın olmaması en büyük zorluk bu du-
rumda. Bazen bebek arabasını kapatmak bile me-
sele olabiliyor hal böyle olunca. İşten çık, alışveriş 
yap, evi toparla, yemeği organize et… Zor ancak 
imkânsız değil. Bir de bunları zaten göz önüne ala-
rak çıktığınız bir yolda bu kısımlarla uğraşmak 
toplumsal bakış açısı kadar yorucu olmuyor.

İnsanın hayatında her alanda destek alabilmesi 
güzel. Ama aile, ama arkadaşlar… Hayat arkada-
şınız da size gerçek anlamda destek çıkabilen bi-
risi değilse ve sizinle hayatı, sorumlulukları pay-
laşmıyorsa üzgünüm ama yine bekar annesiniz bu 
durumda.

“BU BİR KEŞİF OLACAKTI”
� Peki belgesele nasıl, ne zaman karar verdiniz?
Belgeseli yapmaya bebeğimi tek başıma büyü-

teceğimi anladığım anda karar verdim. Bu bir ke-

şif olacaktı; yolda görecektik neler 
olacağını. Ama benim içinse adeta 
bir sağaltım süreci oldu. Kendimi 
anlamak, sorgulamak, yüzleşmek, 
kabullenmek ve güçlenmek… Hep-
sinin içerisinde olduğum bir süre-
cin sonucunda oluştu belgesel.
� Belgeselde bazı günler çok 

zor oluyor diyorsunuz. Nasıl zor-
du? Nasıl sorularla karşı karşıya 
kaldınız?

Cevabının bende olmadığı sorular. “Ne-
den evlenmediniz? Neden yürümedi…?” 
gibi. Öncelikle bunlar benim tek başıma ya-
nıtlayabileceğim sorular değil. Onlarca se-
bebi var ancak mevcut durum cevabını da 
açık ediyor bu sorunun. Yürümemiştir, is-
tenildiği gibi olmamıştır vs. Daha ötesinden 

kime ne! Yani biraz dedikodu 
yapmak amaçlı açılan sohbetler 
diyeyim. Benim bu tip sorulara 
hiçbir zaman cevabım olamaz.

Bizim halkımız maalesef 
çok meraklı ve de konu evlilik-
ler ya da çocuk oldu mu neden-
se söz sahibi olabileceğini sanı-
yor çoğu insan. Evlenmekle de 
bitmeyen sürekli bir baskı; ço-
cuk kaç saat uyudu? Ne yedi? 
Anne sütü ne kadar içti?… Bana 
şöyle geliyor. İnsanlarımızın en 
çok uzmanı olduğu husus: ev-
lilik. Ona yüklenen anlam ve 
önem nedeniyle ve de kadınla-
rın arasındaki okuma, çalışma 
oranının düşüklüğü sonucunda 
herkesin bu konuda söyleyecek 
sözü var. Çünkü çoğu insan en 
fazla “bu alan”da uzman.
� Belgeselde “Hastaneye 

gideceğiz, geleceğiz evde bam-
başka biri olacak” demişsiniz. 
Hakikaten çok farklı bir du-
rum. Sadece bekar anne için 

değil herkes için de farklı. Bu değişiklikle yaşa-
mak nasıl bir süreç?

Büyüleyici! Bir bebeğin içinizde büyümesi, ge-
lişimi; onun dünyaya gelişi, gerçekten çok büyüle-
yici. Bebek çok dönüştürücü de bir şey. Onun var-
lığıyla tekrar çocukluğunuza dönüyorsunuz. Aynı 
zamanda kendinizi, hayattan ne istediğinizi tekrar 
durup düşünmeniz için de size bir kapı aralıyor bu 
ani değişiklik.
� Belgesel çok samimi bu yüzden de sarsıcı fa-

kat yine de sormak isterim anlarınızı süzgeçten 
geçirdiniz mi, otosansür uyguladınız mı?

Bir kere tahmin edersiniz ki yaşadığım olum-
suzlukların sadece yüzde onunu kamerayla yaka-
layabilmişimdir. Kamera söz konusu olunca karşı-
daki insanların hali hazırda daha temkinli cümleler 
kurduğu da şüphesiz. Dolayısıyla sansür uygula-
yacak kadar ağır cümlelerimiz olmadı çekimlerde.

Şu olabilirdi; ülkenin siyasilerinin kadınlara 
dair sarf ettiği sözlere daha fazla yer verilebilir-
di. Ancak orada da sınırlı cümle kullandık içerik-
te. Zira aksi durumda belgeselin amacından sapa-
bilirdik.

Tek oto sansürüm bu filmde oğlumun baba-
sıyla ilgilidir. Onların kendilerine ait bir hikaye-
leri olacaktır. Bu nedenle ben filmimde sadece be-
nim hikayemi anlattım. Kimsenin alanına girmeyi 
istemem.
� Aren şimdi kaç yaşında ve ne yapıyor?
Aren şu anda 3 yaşında. 1,5 yıl kadar önce çe-

kimlerimiz bitti. Ardından kurgu masasında nele-
ri kullanırız bunu ortaya çıkardık. Post işlemlerinin 
bitmesi, festivallerin dijitalden kırmızı halıya dön-
mesini beklememizle o da o arada 3 oldu.

olmak

Türkiye’de 
bekâr anne

Bir kadının hayatında baba figürü olmadan çocuk 
dünyaya getirmesini anlatan otobiyografik belgesel 
“Bekleyiş”, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 
Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Belgeselin yönetmeni ve 
hikâyenin sahibi Aslı Akdağ ile konuştuk

A
l Leyla ALP
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Geçtiğimiz 10 Ekim, Dünya Ruh 
Sağlığı Günü idi. Hem 10 Ekim 
Dünya Ruh Sağlığı Günü hem de 
neredeyse iki yılı dolduran pan-
demi döneminde yaptıkları ça-
lışmaları konuşmak için Kadı-
köy Belediyesi Çocuk Koruyucu 
Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu 
Şenay Hacıhaliloğlu’nun kapısı-
nı çaldık. 

Kadıköy’de yaşayan tüm bi-
reylere ve eğitim görenlere üc-
retsiz psikolojik destek vermek 
amacıyla kurulan Çocuk Koru-
yucu Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Hacıhaliloğlu, pan-
demi sonrası çocuklarda kaygı, korku ve takıntılı dav-
ranışların, yetişkinlerde ise günlük rutinden kopma gibi 
sorunların baş gösterdiğini söyledi. 
� Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi hangi amaçla açıldı?

Merkezimiz 14  Mart 2011 yılında Yelde-
ğirmeni’nde üç psikolog ve bir çocuk ergen 
psikiyatristi ile hizmet vermeye başladı. Ar-
tan talepler doğrultusunda ise kadro genişleti-
lerek Göztepe’de bulunan binamıza taşındık. 
Kuruluş amacımız toplumu ruhsal-zihin-
sel gelişimin önemi ile ilgili bilgilendirmek 
ve farkındalık yaratmaktır. Kadıköy ilçesin-
de ikamet eden ve Kadıköy ilçesinde öğrenim 
gören çocuk - ergenlere ve Kadıköy ilçesinde 
ikamet eden yetişkinlere yani tüm yaş grupla-
rına ücretsiz olarak hizmet veriliyor.

Merkezimizin öncelikli yaş grubu, ruhsal 
- zihinsel gelişimin en önemli evresi olan 0-6 
yaş  aralığıdır. Bu dönemde yapılacak değer-
lendirme ve danışmanlıklar yaşanan zorlukla-
ra daha erken müdahale edilebilmesini sağlar. 
Merkezimiz kurulduğunda öncelikli hedefi-
miz  0-6 yaş olmasına rağmen artan talepler 
doğrultusunda 7-18 yaş aralığına da yoğun şe-
kilde hizmet vermeye başladık ve böylelikle 
halen 0-18 yaş aralığındaki çocuk- ergenlerin 
danışmanlık ve tedavilerini devam ettirmek-
teyiz.  

Çocuklar annelerinin-babalarının ve ba-
kım veren kişilerin aynasıdır. Bu sebeple 
projemiz  ebeveyn danışmanlığı ve yetişkin 
danışmanlığı hizmeti ile tüm aileyi kapsa-
maktadır.
� Merkezde görev alan uzman ekip hak-

kında bilgi verebilir misiniz?
Ekibimizde bir çocuk ergen psikiyatristi, 

bir yetişkin psikiyatristi ve sekiz uzman psi-

kolog bulunmaktadır. Ekibimizin ta-
mamı yüksek lisansını tamamlamış 
ve alanda oldukça deneyimli ve do-
nanımlı klinik psikologlardan oluş-
maktadır. Uzman psikologlarımızın 
ikisi yetişkinlere, diğer psikologları-
mız ise çocuk ve ergen danışanları-
mıza hizmet vermektedir. Bir psiko-
loğumuz ise belediyemize bağlı olan 
yuvalarımızda görev yapmaktadır.  
� Merkez pandemi döneminde 

nasıl bir hizmet verdi? Şu an hizmet-
ler yüz yüze mi veriliyor? 

Pandemi sürecinin başında gelen 
başvurulara ve devam eden danışan-
larımıza online olarak hizmet verdik. 
Pandemi sürecinin devam ediyor ol-
ması sebebi ile merkezimizdeki hizmetlerimiz ağırlıklı ola-
rak online devam etmektedir. Zorunlu hallerde, uzman ihti-
yaç gördüğünde yüz yüze görüşme yapmaktadır. Başvuran 
her danışanımızın merkezimizden 12 seans yararlanma hak-
kı vardır. Seans sürelerimiz 45 dakikadır. Başvurularımız-
daki artış sebebi ile çok yoğun bir dönem geçirdik ve yoğun-
luğumuz her geçen gün artarak devam etmektedir. 
� Pandemi ile birlikte merkeze başvuranlar hangi ko-

nularda destek istedi ve istiyor?
Pandemi süreciyle birlikte çocuklarda özellikle kay-

gı ile ilgili başvurularda artış oldu.  Bununla birlikte kor-
kular, takıntılı davranışlar, aile içi iletişim, online sisteme 

uyum başvurularında da artış olduğunu gözlemledik. Ye-
tişkinlerde ise yine benzer şekilde günlük rutinlerden kop-
ma ve izolasyon süreci zorlukları ile ilgili başvurular aldık.

zun zamandır grafiti yapan Çağa-
tay Aydın’ın hem İstanbul’un hem 
de Kadıköy’ün çeşitli noktalarında 
çalışmaları bulunuyor. Ankara’da 

doğup büyüdüğü için sanatına orada başlayan 
Aydın, Kadıköy’de kendini çok daha özgür his-
settiğini dile getirdi. 

“İSTANBUL İÇİN YENİYİM”
12 yıldır grafiti yaptığını söyleyen Çağa-

tay Aydın, uzun za-
mandır bir çok çi-
zim tekniği ve stilde 
çalıştığını belirtti 
ve sokaklardaki ça-
lışmalarını “seik” 
mahlası ile imzala-
dığını söyledi. Ay-
dın, “Sokakta çalı-
şırken özgür olmayı 
severim. Herhangi 
bir referans, eskiz 
vb. tasarımın oluşu-
mundan önce kul-
lanılacak metodla-

ra genelde başvurmam. O an 
zihnimden geçtiği gibi resmet-
mekten keyif alırım. Feneryolu 
alt geçidinde bulunan Ralph da 
bu şekilde var oldu. Bir iki kez 
orjinal formatındaki fotoğrafı-
na bakıp özgürce çalıştığım bir 
grafiti. Ralph’ı yaparken, Fener-
yolu alt geçidi sirkülasyon olan 
bir bölge olduğu için çok fazla 
insan akışı oluyordu ve beni en 
mutlu eden şey oradan geçen in-
sanların olumlu tepkileri oldu” 
dedi ve şöyle devam etti: “Aslında ben, İstan-
bul için yeni bir sanatçıyım. Doğum yerim An-
kara olduğu için grafitiyle orada tanıştım. İs-
tanbul’a gelip sokakta çalışmaya başladığımda 
aldığım tepkiler beni oldukça içine çekti di-
yebilirim. Ankara’da grafiti yapmak toplumu, 
kentsel planlaması, başkent olması dolayısıyla 
daha sıkı tutulan nizamiyet kavramları vb. ne-
denlerden dolayı İstanbul’a göre katı bir şekil-
de, suç çerçevesinde algılanıp yorumlanıyor.”  

“KADIKÖY’DE ÇALIŞMAK ÖZGÜR”
Kadıköy’de Feneryolu ve Hasırcıbaşı böl-

gelerinde muralları olan Çağatay Aydın’ın Be-
yoğlu’nda da çalışmaları bulunuyor. Aydın, 

“Ben Ankara’dan Kadıköy’e gelmiş bir sanat-
çı olarak, Kadıköy’de çalışmanın çok daha öz-
gür, sorunsuz ve teşvik edici olduğunu dene-
yimledim” dedi.

“İSTANBUL BENİ ÜMİTLENDİRDİ”
Mural sanatının, hatta hiçbir sanatın ince-

liklerinin olduğunu düşünmediğini aktaran Ay-
dın, “Her sanatçı kendi iç dünyası, iç dünyasını 
yansıtış biçimi, bakış açısı ve kendi tekniği ile 
kendini var ediyor. Örneğin sadece kalıp kulla-
narak stencil yapmayı seçen, duvara çimento, 
tuğla vb. inşaat malzemeleriyle müdahele ede-
rek çalışmayı seçen, sadece sprey kullanmayı 
seçen ya da sadece fırçayla çalışmayı seçen sa-

natçılar gibi herkesin kendi yorumu ve ifade 
ediş şekli olduğuna inanıyorum” dedi ve sözle-
rine şöyle devam etti: “Yaşadığımız coğrafya-
da çok çeşitli bölgelerde çalıştığım için bölge-
nin kitlesini, düşünce yapılarını çok yakından 
gözlemleme fırsatı buldum. Yapmış olduğum 
çalışmalarla ilgili aldığım tepkiler bölgeden 
bölgeye kesinlikle değişkenlik gösteriyor. İs-
tanbul’un birçok bölgesi beni bu konuda ümit-
lendirdi, üretmeye teşvik etti diyebilirim. Top-
lumun, mural sanatçılarının sokağa bir eser 
bırakmak için ciddi vakitler harcadıklarını ve 
bunu genellikle toplum için yaptıklarını unut-
mamalarını, buna göre tepki göstermelerini di-
liyorum.”

İstanbul sokaklarının 
yeni mahlası

l Simge KANSU 

U

İstanbul ve Kadıköy’ün çeşitli yerlerinde 
çizimler yapan grafiti sanatçısı Çağatay 

Aydın, “Kadıköy’de çalışmanın çok 
daha özgür, sorunsuz ve teşvik edici 

olduğunu deneyimledim” dedi

SE i K

COVİD çocuklarda kaygıya neden oldu
10 Ekim Dünya 

Ruh Sağlığı 
Günü vesilesiyle 

görüştüğümüz 
Kadıköy Belediyesi 

Koruyucu Çocuk 
Ruh Sağlığı 

Merkezi Sorumlusu 
Şenay Hacıhaliloğlu 

merkezin 
çalışmaları 

hakkında 
bilgi verdi

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

HAFTA İÇİ HER GÜN 
HİZMET VERİYOR
Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı 
Merkezi, hafta içi her gün 09.00-16.30 saatleri 
arasında hizmet veriyor. Kadıköy ilçesinde ikamet 
eden çocuk-ergen ve yetişkinler,  (0216) 360 88 10 
- (0216) 360 88 30 -  (0216) 414 67 11 numaraları 
arayarak randevu alabilirler.
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Geçen gün, İstanbul’da artık nesli tüken-
miş birer canlı olarak nitelendirilebilecek 
‘taksi’lerden birinde, Moda’nın neresi ol-
duğunu bilmeyen bir şoförle yolculuk edi-
yorum. Bağdat Caddesi’ne inen sokaklar-
dan birinin köşesinden binip de “Moda’ya 
lütfen” dediğimde, Cadde’ye çıkma arife-
sinde olan genç şoför, “Sağa mı sola mı?” 
diye soruyor. Şaka mı yapıyor diye hay-
retle dikiz aynasından suratına bakarak, 
“Cadde tek yön, sağa sapmak zorunda-
sınız” diyorum, “Ha” diyor. Çiftehavuz-
lar civarında, “Düz mü devam ediyoruz, 
bir yere sapacak mıyız?” diye sorduğun-
da, sabrımı dizginlenmesi icap eden bir 
at gibi yularından çekerek sakin kalma-
ya çalışıyorum. “Kadıköy’e gitmenin baş-
ka yolu yok, dümdüz devam edeceksiniz” 
dediğimde klasik yanıt geliyor: “Ben bu-
ranın taksisi değilim, hayatımda Kadıköy’e 

iki kez geldim.” Söylenecek çok şey var 
ama kendimi yormak istemiyorum. Susu-
yorum. O sırada radyoda bir şarkı çalma-
ya başlıyor. İnsanı hemen yakalayan tuhaf 
bir nakarata sahip.

“Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen 
yanımda vardın” diyor bir adam. Telefonu-
mun hafızası kapağı tam kapanmamış bir 
blenderdan dışarı fışkıran meyveler gibi 
olduğundan Shazam’sız bir dünyada ya-
şıyorum ve merak ettiğim şarkıları an-
cak ve ancak yakalayabildiğim sözlerin-
den bazılarını Google’a yazmak suretiyle 
bulabiliyorum. “Zor günlerimde…” yazdı-
ğım an karşıma Sefo - Bilmem mi? yanıtı 
çıkıyor. Şarkıyı Spotify’dan açıp dineme-
ye başlıyorum. Son zamanlarda başvuru-
lan bir sürü klişe düzenleme motifine sa-
hip olsa da acayip akılda kalan bir şarkı bu. 
Garip bir çekiciliği var, üst üste defalarca 
dinleme isteği uyandırıyor, ki zaten Spo-
tify’da yaklaşık 60 milyon, Youtube’da 
ise (klipsiz olmasına rağmen) yaklaşık 80 
milyon dinlenmiş. 

“Zor günlerimde hep sen yanımda 
vardın…” Şarkıda sevgiliye söylenen bir 
söz bu. Ve yarım kalan bir ilişkide -kim se-
bep oldu bilinmez- bu cümle ya sitem ba-

rındırıyor ya şükran; tam anlamı-
yorum. Zaten çok da önemli değil. 
Çünkü bana şu soruyu sorduruyor: 
Zor günlerimde yanımda kim var-
dı? Ve aklıma en yakınlarım, ailem, 
dostlarım, sevdiklerim kadar etkili 
biri geliyor: Müzik. En kırgın, umut-
suz, öfkeli ya da basitçe sıkkın ol-
duğum zamanlarda bir tuşa doku-
narak kulaklarıma, oradan kalbime, 
mideme (çünkü bazen tüm yükler 
orada birikir ve Rennie dışında bir ilacın o 
ağrıyı dindirmesi gerekir) ve ardından ru-
huma nüfuz eden melodilerin ve sözle-
rin gücünü düşünüyorum. Bu, anlatılma-
sı o kadar zor ve yaşaması o kadar kolay 
ve mucizevi bir şey ki… Taksi şoförüne si-
nirlendim çünkü olmayacak sorular soru-
yordu, işini iyi yapmıyordu, bunun farkında 
olmayı tercih etmiyordu ve yedi aydır sür-
dürdüğü bu meslekte Türkiye’nin en meş-
hur caddelerinden birinin tek yön olduğu 
bilgisine sahip olmama eksikliğini gidere-
cek ‘dersini çalışma’ eylemiyle ilgilenmi-
yordu. Ama o sırada radyoda bir şarkı çal-
dı ve taksi şoföründen yola çıkarak ülke 
geneline yayabileceğim ‘liyakatsizlik’ çu-
kuruna kafa yormamı engelledi. 

Müzik, üzgün olduğum zaman göz-
yaşlarımı temizledi; kızgın olduğumda 
öfkemin başını okşayarak onu yatıştırdı, 
umutsuz olduğumda yeniden başlayabi-
leceğimi hatırlattı. Baştan sona arındırdı 
beni. Ülkemizden sıklıkla ‘eğlence mazo-
tu’ sayılan ve ilk kalemde gözden çıkarılan 
bir sanatın kimi zaman hayat kurtardığı-
nı biliyor musunuz? Hayattan vazgeçme-
ye karar veren insanların bazen o sıra-
da dinledikleri bir şarkı sebebiyle tekrar 
hayata tutunduklarını duydunuz mu hiç? 
Ben duydum. İki melodi, üç söz zannedi-
len ‘şey’in en etkili terapist, antidepresan, 
yol gösterici, motivasyon koçu olduğuna 
şahit oldum. Bir şarkıya tutunarak en zor 
zamanlarını atlatan sayısız insanın hika-

yesini dinledim. Bazen bir konser 
sonrası yanıma gelip hayatlarının 
çok zor bir dönemini bir şarkımla 
el ele tutuşarak geçtiklerini anla-
tan dinleyicilerim oldu. Bunun sa-
dece bana özel olmadığını, birçok 
müzisyenin aynı şeyi yaşadığını 
biliyordum. Tıpkı birçok müzisye-
nin bir başka müzisyenin şarkısıyla 
bunu başardığını bilmem gibi…

İnsanların bir şarkıyı ‘repeat’e 
alıp saatlerce, günlerce, haftalarca 
dinlediklerini, içlerindeki zehri bu 
şekilde akıttıklarını ya da akıtma-

ya çalıştıklarını biliyorum. Müziğin kudre-
tinin indirgenmeye çalışılan yerden fersah 
fersah ötede olduğunu da. Biliyorum, bili-
yoruz. Bunu hiçbir şeyin değiştiremeye-
ceğini de. Ne hala 24:00’te susturulması, 
ne aylarca yapılmasına müsaade edilme-
mesi, ne de ilk kalemde gözden çıkarılma-
sı bunu engelleyebilir.

Ülkede bazı şeyler sürekli olarak nor-
malize edilmeye çalışılıyor, daha da çalışı-
lacak. 24:00’te susan müzik, hala susmak 
zorunda olan müzik, bizim telefonlarımız-
da, bilgisayarlarımızda, yeri gelince koro 
halinde bir barda, olmadı kafamızda ve ru-
humuzda çalmaya devam ediyor. Çünkü 
bazen tüm yükler biriktikçe birikiyor. Ve 
bir ilacın onu yatıştırması gerekiyor.

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın

MELİS MELİS 
DANİŞMENDDANİŞMEND

ir dönemin büyük 
hayran kitlesine sa-
hip, özgün konser 
sahneleri ile adından 

söz ettiren, Türkiye’nin The Be-
atles grubu Mavi Işıklar, 7 Eylül 
1964’te müzik yolculuğuna baş-
ladı. İstanbul Erkek Lisesi öğ-
rencisi olan Nejat Toksoy, Metin 
Yavuzdoğan ve Çetin Yavuzdo-
ğan ikonikleşecek bu grubun te-
mellerini bu tarihte attı. Grubun 
diğer üyeleri ise Zamir Manisa ve 
Cihat Günaydın oldu.

1965 yılında ilki gerçekleşen 
ve Hürriyet Gazetesi tarafından 
organize edilen Altın Mikrofon 
Ödülleri müzisyenler için epey 
önemliydi. Çünkü kazananlar 
için hem bir plak çıkartılıyor hem 
de müzisyenlerin bir gazinoda işe 
girmesi sağlanıyordu. Mavi Işıklar grubu da 1965 yı-
lında Helvacı Helva parçasıyla ikincilik ödülünü aldı. 
1966 yılında Çayır Çimen Geze Geze parçasıyla yine 
ikincilik alan Mavi Işıklar grubu, diğer sene yarışma-
nın jüri koltuğuna oturdu. Grup adına jüriliği ise Me-
tin Yavuzdoğan üstlendi.

ŞÖHRETE GİDEN YOL
Grubun kuruluş ta-

rihinden itibaren birçok 
anı ve gazete kupürleri-
nin yer aldığı iki ciltlik 
büyük bir arşive sahip 
olan Çetin Yavuzdoğan 
ile görüştük. 

Grubun gitaris-
ti Çetin Yavuzdoğan 
1965’teki ilk yarışma-
ya ilişkin anısını şöy-
le anlattı: “1965 yılında 
ilk elemelere katıldığımızda küçük bir amplifikatö-
rüm vardı ve ona iki gitar bağlamıştık. Helvacı isim-

li parçamı-
zı çalarken 
yarıda amp-
lifikatör acı 
bir şekilde öt-
meye başla-
dı. İki ay çalışa-
rak hazırladığımız 
şarkıda böyle bir son 
beklemiyorduk. Düşüne-
biliyor musunuz, karşı-
mızda Safiye Ayla, Zeki 
Müren, Sayra Orkan gibi 
jüri üyeleri var ve amplifi-
katör bize böyle bir tuzak 
kuruyor. Bu durumda biz Türkler ne yaparız? Doğ-
ru gidip amplifikatöre tekme attım ve inanır mısınız 
düzeldi. Program sonrası bizim moralimiz bozukken 
Sayra Orkan geldi ve ‘Çocuklar merak etmeyin, jüri 
amplifikatörün yaptığı kalleşliği dikkate aldı’ dedi.” 

Yavuzdoğan, Altın Mikrofon Yarışması sayesin-
de şöhret basamaklarını hızla çıktıklarını söylüyor. 

İLGİ ÇEKEN KONSERLER
Mavi Işıklar grubunda çeşitli kurallar vardı. Ya-

vuzdoğan’ın anlatımına göre, hem sahnede hem de 
dışarıda kıyafetlerine çok dikkat ediyorlardı. Üstelik 
sakallı gezen grup üyesinden belli bir miktar para ke-
siliyordu. Yavuzdoğan, “Sah-
nede The Beatles grubunu 
örnek alıyorduk. Onlar gibi 
aynı kıyafetler giyiyorduk. 
Sakallı gezen olursa ondan 
kestiğimiz sembolik ceza-
yı grup parası olarak ayı-
rıyor ve birikenleri fotoğ-
raf ve kırtasiye malzemesi 
için harcıyorduk. Mahke-
me kararıyla grupta şef-
liği 3’er ay arayla yapma 
kararı aldık. Bu tip şeyler 
başında büyük ses getiri-
yor ve reklam aracı olu-
yordu.” diyor.

Mavi Işıklar grubu-
nun konser performansları da o dö-
nemde epey ilgiyle karşılanıyordu. Bir konserde pi-
jamayla sahneye çıktıklarını belirten Yavuzdoğan 
“Pijamalarla sahneye çıkılmasını içimizden biri teklif 
etti, teklif kabul gördükten sonra hepimiz bu fikri ge-
liştirip sahneye beş adet yatak ve bir çalar saat koy-
duk. Saat çaldı ve biz yataklarda çalmaya, Nejat da 
yorganın altında şarkı söylemeye başladı. Bu sahne 
şovu ertesi günlerde tam 8 basın organında yer aldı.” 
diye anlatıyor.

NEJAT TOKSOY İLE 55 YIL
Grubun solisti Nejat Toksoy 2019 yılında haya-

tını kaybetmişti. Yavuzdoğan, Toksoy ile 55 yıllık 
arkadaşlıkları olduğunu söylüyor ve Toksoy’la bir 
anısını anlatıyor: “1968 yılında beraber Londra’ya 
müzik aletlerimizi yenilemek üzere gittik. Dönüş-

te trenle Venedik’e geldik. Trenden 
indiğimizde hamallara para verir-
sek feribota götürecek motora pa-
ramızın kalmayacağını fark ederek 
müzik aletlerini kendimiz taşımaya 
karar verdik. Kan ter içinde o heyu-
la aletleri taşırken hamallar halimi-
ze acıdı ve bize taşımak için araba 
verdiler. İzmir feribotuna bindiği-
mizde derin bir oh çekip cebimizdeki 
yemek fişleri ile doğru geminin resto-
ranına koşturduk.” 

Grubun görünmeyen üyelerin-
den biri ise şarkıların sözlerini kale-
me alan Yeşim Yavuzdoğan’dı. Yeşim 
Yavuzdoğan’ın eşi olan Çetin Yavuz-
doğan “47 yıllık eşim Yeşim Yavuzdo-

ğan’ı geçen sene kaybettik. Nejat, Ye-
şim için grubun altıncı elemanı gibi derdi.” diyor.

“Bir değil yüz defa, bin defa iyi ki grubu kurduk” 
diyen Yavuzdoğan, grubun tüm hayatlarına renk kat-
tığını söylüyor ve ekliyor: “Sahnede hem takdir gö-
rüp hem de o yaşlarda iyi para kazanmaktan güzel ne 
olabilirdi. Ama inanın sahneye çıkanlara para mı al-
kış mı diye sorsanız, eminim ki büyük çoğunluk al-
kış diyecektir.”

l Evin ARSLAN

B

Döneminde gerek sahne performansları, 
gerek grup içindeki kuralları ile adından epey söz ettiren 

Mavi Işıklar grubunu aradan geçen 57 yılın ardından 
tekrar hatırlıyoruz

Türkiye’nin 
The Beatles grubu 
Mavi Işıklar
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Kovid-19 ile ilgili TÜM TESTLERİ-PCR 
ve Antikorlar (IgG,IgM,Doğrulama) 
yapmaktayız . Yurtdışı için gereken 

PCR raporlarımız, TÜRKAK ISO 15189 
uluslararası akreditasyonumuz 

nedeniyle dünyanın tüm ülkelerinde 
geçerlidir.

MA Hastalığı ile Mücade-
le Derneği (SMA-DER) 
önemli bir çalışmaya imza 
attı. SMA-DER Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ece So-
yer Demir’in çalışmaları ve Prof. Dr. 
Kürşat Bora Çarman’ın editörlüğü ile 
ortaya konulan SMA Aile Bilgilen-
dirme Kitabı, ailelerin tanı sonrasın-
da doğru bilgiye ulaşma ihtiyaçlarına 
cevap vererek önemli bir görev üstle-
niyor. Aileler, derneğin internet sitesi 
üzerinden form doldurarak kitaba üc-
retsiz olarak ulaşabiliyor.

SMA Aile Bilgilendirme Kita-
bı’nın ortaya çıkış sürecini anlatan 
Ece Soyer Demir, kitabın ailelerin 
doğru bilgiye ulaşmalarında bir rehber olmasını 
istediklerini belirtti. SMA hastalığını bütün yön-
leriyle ele alan Türkçe bir kaynak bulunmadığını 
belirten Demir, bu eksiği tamamlayarak hastala-
rın yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunma-
yı amaçladıklarını vurguladı.

AİLELER ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞIYOR
Kitabın ücretsiz olduğuna değinen Demir, aile-

lerin www.sma.org.tr adresinde bulunan talep for-
munu doldurarak kitabı edinebilecekleri bilgisini 
verdi. SMA hasta yakınlarının ve bakım verenlerin 
doğru bilgi kaynağına ihtiyaç duyduklarını aktaran 
Demir, “Hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için 
hastalığı tanımak, doğru bakım bilgisine sahip ol-
mak, güncel gelişmeleri takip etmek, eğitimde sa-
hip oldukları hakları bilmek çok önemli” dedi.

Aileleri yanlış bilgiler içeren kaynaklarla ilgili 
de uyaran Demir, “Kulaktan dolma bilgiler bazen 
telafisi olmayan sonuçlara sebebiyet verebiliyor. 
Bu anlamda hastalara uygulanacak yöntemlerle il-
gili bilgilerin gerçekten bilimsel kaynaklara dayan-
malarından emin olmak önemli. Aileler mutlaka 
doktor, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık profesyo-
nelleri ile iletişimde olmalılar” şeklinde konuştu.

KİTAP DESTEĞİ GÜÇLENDİRECEK
“Hasta ve hasta yakınlarının doğru bilgiye ve 

farkındalığa ulaşmak dışında sivil toplum kuruluş-
larıyla iletişim halinde olmalarının çok fayda sağ-

ladığını düşünüyorum” şeklinde konuşan Demir, 
dernek olarak, önemli resmî açıklamaları paylaş-
mak, e-bültenler yayımlamak, anket çalışmaları ve 
ihtiyaç analizi çalıştayları düzenlemek gibi pek çok 
faaliyette bulunduklarının altını çizdi. Demir, der-
neğin diğer faaliyetlerini ise şöyle sıraladı: “Aile-
lere medikal malzeme ve tıbbi cihaz ihtiyacı konu-
sunda kaynaklarımız ölçüsünde destek sağlamaya 
çalışıyoruz. Medikal malzeme kolileri, hijyen des-
tek paketleri, kırtasiye kolileri, Ramazan Bayramı 
ve Kurban Bayramı’nda gıda ve market kartları ya 
da gıda kolileri gönderiyor, fatura ödeme desteği 
veriyoruz.”

Ailelerin bir dernekle birlikte yol almalarının 
farkındalığı artırdığını ve onlarla aynı süreçleri ya-
şayan diğer ailelerle iletişim kurmanın da psiko-
lojik olarak önemli bir destek sağladığının altını 
çizen Demir, kitapla birlikte bu desteği daha çok 
güçlendirmek istediklerini belirtti.

“ÖNCEDEN TEŞHİS ETMEK MÜMKÜN”
2016 yılında ilk defa SMA’nın tedavisinde kul-

lanılan bir ilacın FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) 
tarafından onaylanması ile birlikte ailelerin bir der-
nek çatısı altında bir araya gelmeye başladıkları-
nı belirten Demir, şunları söyledi: “Dernek olarak 
çalışmalarımızı iki noktada odakladık diyebilirim; 
bir tanesi hastalığın önlenmesi, ikincisi hastala-
rın yaşam kalitesinin artması. SMA, anne ve ba-
banın taşıyıcı olduğu durumlarda genetik geçişli 

bir hastalık. Taşıyıcı çiftle-
rin her doğal gebelikte yüzde 
25 ihtimalinde hasta çocuk-
larının olma riski var. Evlilik 
ya da gebelik öncesi ebeveyn 
adaylarına yapılacak bir test-
le çiftlerin taşıyıcı olup ol-
madıklarını tespit etmek 
mümkün. Bu anlamda derne-
ğimizin en büyük hedefleri, 
taşıyıcılık taramasının ulu-
sal tarama programına dahil 
edilmesi ve taşıyıcılığı tespit 
edilen çiftlerin de preimplan-
tasyon genetik tanıyla birlik-
te sağlıklı bebek sahibi olma-
larına imkân sağlamaktır.”

2021 tarihi itibariyle pre-
implantasyon genetik tanının 
SGK tarafından geri ödeme 

kapsamına dahil edildiğini söyleyen Demir, hastalı-
ğın önlenmesi adına şu anda en büyük amaçlarının 
SMA taşıyıcılık testinin ulusal tarama programına 
dahil edilmesi olduğunu dile getirdi. Dernek olarak 
eşit ve erişilir tedavi için mücadele verdiklerini De-
mir, “Tüm tedavi yöntemlerinin SGK ödeme kap-
samında olup, hasta için uygun tedavi yöntemine 
hekiminin karar vermesi gerektiğini savunuyoruz. 
Böyle olursa ailenin sosyo-ekonomik durumunun 
bir önemi kalmaksızın tüm çocuklar tedaviye ula-
şabilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

SMA Aile Bilgilendirme kitabının editörü 
Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ise kitap-
ta, SMA’nın nedenleri, sıklığı, klinik 
özellikleri, tanılama süreci, hastalıkta 
etkilenen diğer sistemler, güncel te-
davi yöntemleri ile ilgili bilgilere yer 
verdiklerini açıkladı. Prof. Dr. Çar-
man, kitabın içeriği ile ilgili olarak 
sözlerine şöyle devam etti: “Trake-
ostomi ve gastrostomi sonrası has-
ta yakınlarının zorlandıkları nok-
taları tespit ederek; trakeostomisi 
olan hastaların bakımında temel 
amaçlar, aspirasyon, stoma bakı-
mı ve pansumanı, trakeostomili 
ve gastrostomi hastalarda sıkça 
karşılaşılan problemler ve yapı-
lacak işlemlere değindik. Fizik 
tedavi uygulamaları ve SMA 

tanılı bir çocuğun ebeveyni olmak bölümlerinde 
bakım verenlerden sıkça gelen soruları yanıtlama-
ya çalıştık. Son olarak da SMA hastası bir çocuğa 
sahip ebeveynler, kendi deneyimlerini ve geliştir-
dikleri pratik yöntemleri diğer hasta yakınları ile 
paylaştılar.”

“DÖRT GENİŞ ALT TİPE AYRILIYOR”
SMA’nın görülme sıklığının 100.000 canlı do-

ğumda yaklaşık 7,8 ilâ 10 arasında olduğunu belir-
ten Çarman, hastalığın tipleri ve erken belirtileri ile 
ilgili ise şu bilgileri verdi: “SMA, hastalığın şidde-
tine göre dört geniş alt tipe ayrılmıştır. Alt tiplerin, 
başlangıç yaşı ve elde edilen hareket basamakla-
rına göre geniş şiddet yelpazesi mevcuttur. Teda-
visiz oturamayan hastalar Tip 1; oturabilen fakat 
ayakta duramayan hastalar Tip 2; yürüteç yardımı 
ile yürüyebilen hastalar Tip 3, hafif bir kas güçsüz-
lüğü dışında ek şikâyeti olmayan ve geç çocukluk 
yaşlarına kadar hareket becerilerinde kayıp yaşan-
mayan hastalar ise Tip 4 olarak sınıflandırılmıştır.”

“BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÖNEMLİ”
SMA hastalığının bedensel yetersizliğe sebep 

olan sinir ve kas hastalıkları grubunda yer aldığını 
ve bu nedenle ortaya çıkan bedensel yetersizliğin 
eğitim hizmetlerinde farklı ihtiyaçlar doğurduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Çarman, şunları söyledi:“S-
MA hastalarında bilişsel, psikososyal ve duyusal 
gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra hareket 
ve fonksiyonel yeteneklerinin geliştirilmesi hu-
susunun, eğitim ve rehabilitasyonda bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınması büyük önem taşımaktadır.”

SMA hastalarının eğitim hizmeti almak konu-
sundaki yasal haklarına da değinen Çarman, “Zo-
runlu eğitim süresi boyunca özel eğitim ihtiya-
cı olan bireylerin, evde/hastanede eğitim hizmeti, 
ders muafiyeti, destek eğitim odası, sınav tedbir 
hizmetleri gibi hakları bulunmaktadır” şeklinde 
konuştu. 

TANI ALMIŞ AİLELER NE YAPMALI?
SMA Aile Bilgilendirme kitabı ile ailelerin ih-

tiyaç duyduğu her bilgiye cevap vermeyi hedefle-
diklerini vurgulayan Prof. Dr. Çarman, yeni tanı 

almış ailelere de önemli mesajlar verdi: “Yeni 
tanı almış ailelere, hastalık hakkında güncel ve 
bilimsel bilgilere sahip olabilmeleri için; sağ-
lık profesyonelleri ile iletişim halinde olma-

larını, çocuk nöroloji merkezlerinden da-
nışmanlık almalarını tavsiye 

ederim. Ayrıca, SMA 
hastalığı için son yıl-
larda geliştirilen ilaç 

tedavileri ümit veri-
ci ve çok önemli ol-
makla birlikte, aileler 
hastaların genel sağlık 
koşulları, beslenme, yut-
ma, akciğer fonksiyon-

ları, aşıları ve fizyoterapi 
esaslarını asla ihmal edil-
memelidir. Çocuklar ilaç 
tedavisinin yanında etkili 
bir fizik tedavi hizmetinden 
mutlaka yararlanmalıdır.”

SMA el kitabı
SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMA-DER) tarafından 

hazırlanan SMA Aile Bilgilendirme Kitabı, aileler için tanı sonrası doğru 
bilgiye ulaşmada rehberlik görevi görüyor 

l Simge KANSU 

Migren hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Çoğu kişi, 
migren hastalığının kişinin sosyal yaşamını nasıl et-
kilediği üzerine bilgi sahibi değil. Başağrısı ve Ağrı 
Çalışmaları Derneği ve Novartis işbirliği ile başlatı-
lan Migreni Bana Sor projesi ise migren konusunda 
bireyleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Sabahattin Saip, Türkiye’de her altı ki-
şiden birinin migren hastalığı ile mücadele ettiğini 
söylüyor. Migren hastalarının yaşadıkları sıkıntıla-
rın ciddiye alınmadığını ve anlaşılmadıklarını dü-
şündüklerini belirten Saip “Migrenli hastaların ya-

kın çevreleri hastalığın belirtilerini azımsıyor ve 
çoğu hasta yakını migren hastalarını derinden etki-
leyen koku, ışık gibi tetikleyici faktörleri yeterince 
fark edemiyor” diyor. Migren hastalığının tedavi 
edilebilir olduğunu ve tedavinin kişiye özgü oldu-
ğunu dile getiren Saip, migren hastalarına atakları 
takip edebilmeleri için mutlaka baş ağrısı günlüğü 
tutmalarını öneriyor. 

TOPLUMSAL FARKINDALIK ÖNEMLİ
Toplumsal farkındalığın ise çok önemli oldu-

ğunu belirten Saip, “Migren her hastada farklı 
seyrediyor ve hastalığın çok çeşitli tetikleyi-
cileri var. Tetikleyici faktörler konusunda far-
kındalığı artırarak migren hastalarına destek 

olabilir, kendilerini daha iyi hissetmeleri-
ni sağlayabiliriz.” diyor. Kamuoyun-
da migren farkındalığının düşük 
olduğunu belirten Saip, has-
talıkla ilgili bilinci artırma-
nın hastalıkla mücadelede 
önemli bir basamak oldu-
ğunu ifade ediyor. Saip 
“Dernekler, sağlık ku-

ruluşları ve uzman-
lara önemli 
g ö r e v -
ler dü-

şüyor” 
diyor.

MİGREN HASTALARINA DESTEK
Migreni Bana Sor projesi ise tam da migren hak-

kında toplumsal bilinci artırmayı ve migren hastala-
rının hayatında fark yaratmayı hedefliyor. Birçok uz-
man hekimin katkısıyla başlatılan bu proje migren 
hastalarına doğru ve güvenilir bilgiyi ulaştırmayı, 
hasta ve hasta yakınlarına destek olmayı, hastaların 
hastalıkla ilgili konuşabilmelerini sağlamayı ve yal-
nız olmadıklarını göstermeyi amaçlıyor. 

Bu proje kapsamında açılan web sitesinde mig-
renle ilgili uzman hekimlerin bilgilendirici birçok 
videosu bulunuyor. Migren tanısının nasıl konula-
cağından, migren tedavisi için neler yapılabileceği-

ne kadar birçok sorunun cevabı bu si-
tede mevcut. Ayrıca sitede sık 

sorulan sorular kısmı yer alı-
yor ve migren konusunda 

merak edilen birçok soru-
ya cevap veriliyor.

Türkiye’de her altı kişiden birinde migren görülse de bireyler migren hastalığı 
konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Migreni Bana Sor projesi, migren hastalarına 

destek olmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor

Migreni Bana Sor

S

l Evin ARSLAN
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Her hafta yayımladığımız “Sıradışı Kulüpler” bölü-
münde bu hafta dünya futboluna adını şampiyonluk-
larla değil sempatisi ile kazıyan, tarihin en iyi 9 numa-
ralarından birine sahip olan, bir nehir ile özdeşleşen 
ve son olarak futbolun endüstrisine teslim olan New-
castle United’ı anlatacağız…  

Premier Lig’in tatlarından biridir Newcastle Uni-
ted. İngiltere’nin kuzeyinin güllerinden biri olan şehir, 
Tyne ırmağıyla özdeşleşmiştir. Bir zamanların yün 
mıntıkası, limanın açılmasını müteakip tersanecilikle 
nam salmış, sonradan madencilikle tanışmıştı. Uzun-
ca adıyla Newcastle upon Tyne’ın tarihte tanınması-
na neden olan sektörler zamana karşı koyamazken, 
şehir bugün iş ve kültür dünyası için önem arz ediyor, 
tabii bir de futbolseverlerin birçoğunun dikkatini çek-
miş takımıyla…

I. Dünya Savaşı’nın ardından hayat normale dö-
nerken, futbol sahalarındaki mücadele kızışmıştı. Ar-
tık Wembley’e taşınan Federasyon Kupası’nda Aston 
Villa’yı 1924’te deviren camia, dünyanın en köklü fut-
bol organizasyonunda ikinci kere gülmüştü. 1927’de 
maç başına 0,82 gol ortalaması tutturan kulüp tari-
hinin bu bağlamdaki en başarılı ismi Hughie Gallac-
her’ın katkılarıyla dördüncü defa ligde şampiyonlu-
ğa ulaşan taraftarlar, arkası gelir diye düşünseler de, 
torunlarının en fazla görebildikleri ikincilik olacak-
tı. Gallacher’ın Chelsea’ye satılmasından sonra 3 Ey-
lül 1930’da St. James Park mahşer yerine dönmüştü. 
Stada gelen 68 binden fazla insan, kahramanlarına 
yeni formasıyla merhaba demek isterken, yöneti-
mi de topa tutmayı ihmal etmemişti. Hınca hınç dol-
muş tribünlerde yerini alamayan binlerce insanın sta-
da gitmeye çalışması unutulmazdı…

EFSANE KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
Top cambazlığında gösterdiği ustalığı hiçbir za-

man hocalığa taşıyamayan Osvaldo Ardiles’in yerine 
teknik direktörlük koltuğuna Kevin Keegan oturdu-
ğunda, adeta bir efsane küllerinden doğuyordu. Tak-
vim ise 1990’ların başını gösteriyordu. 

Siyah-beyazlıları önce Premier Lig’e taşıyan Ke-
agan’ın oynattığı futbol gözleri kamaştırıyordu. New-
castle’ın hücum anlayışı Ada’da ayakta alkışlanıyor-
du ama takımın en önemli isimlerinden Andy Cole, 
Manchester United ile anlaşmıştı. Acaba diyen ta-
raftarlar yeni transferlerle coşmuştu. Ginola ve Les 
Ferdinand’ın gelişiyle şaha kalkan takım neredeyse 
1996 yılının Premier Lig şampiyonu oluyordu. Bir ara 
Manchester United’ın 12 puan önüne geçen Tynelile-
rin nefesi yetmemişti. Premier Lig tarihinin en güzel 
maçında Liverpool’a Anfield’da 4-3’le boyun eğen 
Newcastle, ikincilikte kalmıştı.

İNGİLİZLERE VEFAYI ÖĞRETTİ
Tarihin en fantastik 

golcülerinden, tek do-
kunuşun ustası, sem-
patik, adı neredeyse hiç-
bir zaman sansasyonele 
karışmamış, taraftarın 
sevgilisi, oyun zekası üst 
düzey… Güzellemele-
rin neredeyse tamamını 
hak ediyordu Alan She-
arer! Tüm dünyaya gol 
attıktan sonra sağ eli-
ni kaldırarak alkışlara bir 

teşekkür ve kutlama yapmayı öğretmişti. İngiliz ço-
cukların değil sadece, tüm dünyada çocuklar Shearer 
adını duyuyor, onu tuttuğu görkemli, şatafatlı takım-
da görmenin hayalini kuruyordu. Ancak Shearer ço-
cukların rüyalarını gerçekleştirmedi. Ne ona sunulan 
Fergusonlu Manchester’ı, ne milyoner Real Madrid’i, 
ne de Alman Panzeri Bayern’i kabul etti. O, takım-
da bir efsane, Tyne Nehri çevresinde oturan çocuk-
ların sevgilisi, siyah ve beyaz şeritli formanın simge-
si olmayı tercih etmişti ve öyle de oldu. 1996 yılında 

geldiği Newcastle formasını bir daha sırtından hiç çı-
kartmadı ve 2006 yılındaki emekliliğine kadar 9 nu-
marasıyla gollerine devam etti. 

KAPİTALİZMİN ZAFERİ, SHERAR’IN CENAZESİ
Futbol tarihi özellikle Arap sermayesinin oyuna 

dahil olmasıyla birlikte yeniden yazılıyor demek abar-
tı olmayacaktır. Varoluşundan beri işçi sınıfının oyu-
nu, yoksulların sosyal aktivitesi olarak görülen, sanayi 
devrimi ile sınıf ve rollerin değiştiği futbolda; şimdiler-
de ise geçmişin tüm anıları adeta mezar oluyor. 

Rus milyoner Abramovic’in Chelsea’yi almasıyla 
popüler olan süreç, PSG ve Manchester City’nin Arap 
sermayesine satılmasıyla zirve yaptı. Futbol, doğa-
sı gereği rekabetin olduğu bir alandan çıkarak, parası 
olanın kazandığı bir yapıya doğru evrildi. Bu uzun lis-
teye ise son olarak Newcastle eklendi.

Newcastle United, 300 milyon sterlin karşılığın-
da Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı. 
İngiliz ekibinin yeni sahibi Mohammed bin Salman’ın 
gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bütçe ayı-
racağı iddia ediliyor. Elbette bu satış Newcastle ta-
raftarlarının bir bölümünü mutlu etti. Kupalar, yıldız 
transferler, önemli hocalar ve daha birçok şeyin ha-
yalini kuruyor olabilir siyah beyazlı taraftarlar. Futbo-
lun doğasına sahip çıkmak isteyen azımsanmayacak 
sayıda futbolsever, bu satışa karşı. “Futbolun doğa-
sını katlettiniz” demeleri yeterli olmuyor elbette. İş 
işten geçmişti, takım son 20 yılda Sherar’dan aldığı o 
vefa duygusunu, mücadele etmeyi ve paradan daha 
değerli şeylerin olduğu öğretisini de satmıştı. 

Futbola dair ne varsa tek tek satılıyor. Futbol en-
düstrisi ‘kazanmak’ uğruna rekabeti yerle bir ediyor 
ancak umut tekrar tekrar Johan Cruyff’un şu sözle-
ri ile yeşeriyor: 

“Zengin bir kulübü neden yenemeyesiniz ki? Ben 
para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim.”

Ve elbette Metin Kurt ile, “Futbol borsada değil, 
arsada güzel!” 

Newcastle’ın satılması, 
Cruyff’un öğretisi

Newcastle United
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Tuzla İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 ya-
rışları nedeniyle piste giden birçok yol kilitlenirken, 
yarışı izlemek için alana gelen binlerce kişi kilomet-
relerce mesafeyi yürümek zorunda kaldı.
11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak 
COVİD-19’dan dolayı iptal edilen Formula 1 Türkiye 
Grand Prix'sinin yeni tarihi 10 Ekim olarak açıklan-
mıştı. Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, "Dün-
yanın en iyi pistlerinden birinde tekrar olağanüstü 
bir yarış görmeyi umuyoruz. Bu etkinliğin gerçek-
leşmesi için gösterdiği kişisel çabalardan dolayı Vu-
ral Ak'a ve Intercity İstanbul Park yönetimine te-
şekkür ediyoruz."demişti. 
Formula 1, Türkiye’ye dokuz yılın ardından geçen yıl 
gelmiş, yarışı kazanan Mercedes pilotu Lewis Ha-
milton, kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaş-
mıştı. Bu sene de 
Formu-
la 1’in 
Türkiye 
ayağı İs-
tanbul’daki 
yarışla ger-
çekleşti.
Yarış için 
satılan bi-
letlerin ta-
mamı, yarış-
tan kısa bir 
süre önce tükendi. Yaklaşık 100 bin kişinin piste ge-
lerek yarışı izlemesi bekleniyordu, öyle de oldu. Fa-
kat bu büyük organizasyon da trafik, ulaşım, seyir-
ciye verilen önemin yetersizliği neredeyse yarışın 
önüne geçti.  Özellikle trafik ve ulaşımı birinci sıra-
ya yazmak gerek. Ben de Formula 1 yarışını izlemek 
için bilet alan yarışseverlerden biriydim. 10 Ekim 
Pazar günü 15.00’te başlayacak yarış için ilk olarak 
şunu düşünmüştüm: “Erken gideyim, Fanzone’da 
biraz vakit geçirip öyle girerim yarışa”. Fakat böy-
le olmadı. 11.00’de Kadıköy’deki evimden metro-
ya indim. Tavşantepe’den İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin (İBB) kaldırdığı otobüslerle alana hızlı bir 
şekilde ulaşabilecektim. 
11.00’de çıktığım yolda piste ulaştığımda yarış baş-
lamak üzereydi. Tam dört saatim yolda geçmiş-
ti. Nedenini daha fazla açıklayayım. Tavşantepe’de 
metroda indiğimizde yeterli sayıda otobüs vardı. 
Burada kısa bir sıra bekledikten sonra otobüslere 
binebildik fakat Tuzla Akfırat’a yaklaştığımızda oto-
büs bir anda durdu. Çünkü otobüslerin gideceği yol 
olarak dar sokaklar verilmişti ve piste kendi araç-
larıyla ulaşmak isteyenler de trafiği kilitlemiş, trafik 
tamamen durma noktasına gelmişti. Burada tartı-
şılan bir konu da bu. Sorun, İBB’nin organize ettiği 
ring seferlerinde veya sayısında değil; Bakanlıklar, 
Valilik ve İntercity ortaklığındaki organizasyon, ula-
şım planındaydı. 

DÖRT ŞERİDİN ÜÇÜ KAPATILDI
Otobüsten inip yürüyerek piste ulaşma kararı al-
mıştık çünkü trafik açılacak gibi değildi. Biraz yürü-
düğümüzde ise trafiğin nedenini anlamıştık. Kuzey 
Marmara Otoyolu ile piste giden Fatih Sultan Meh-
met Bulvarı’nın kesiştiği yerde polis bekliyordu ve 
dört şeritli bu yolun üç şeridi kapatılmıştı. Nedenini 
sorduğumda ise verilen cevap şuydu: İçeriye araç-
ların yığılmasına izin vermemek ve VIP konukların 
rahatça geçmesini sağlamak için.

HER ŞEY VIP İÇİN
Polisin trafik olmasın diye ve VIP biletli seyirci-
ler rahatça geçebilsin diye aldığı önlem aslında 
trafiğin baş nedeniydi. Buradan sonra yürüyerek 
devam etmek zorundaydık ve bu dört kilomet-

relik mesafeyi, bir saatte yürüyerek aşmak zorun-
da kaldık.
Organizasyonsuzluk bununla da sınırlı değildi. Bir 
şekilde koşarak, yürüyerek piste ulaşan yarışse-
verleri, pist kapısında da izdiham bekliyordu. Binler-
ce kişinin tribünlere ulaşmak için iki yaya üst geçidi-
ni geçmesi gerekiyordu. Başka bir yol yok muydu? 
Korkunç ama evet yoktu. 

TRİBÜNE AÇILAN BİR METRELİK KAPI
Fotoğraflardan da göreceğiniz üzere bu üst geçitler-
de gerçek anlamıyla bir izdiham yaşandı ve binler-
ce kişi son bilet kontrolünün olduğu alana güç bela 
ulaşmıştı. Sürprizler bitmiyordu ve Gold Açık Tribü-
nü’ne giren, bir metrelik bir kapıyla karşılaştık. Yani 
yüzlerce kişinin olduğu açık tribüne, X-Ray ciha-
zı konulmuş tek kapıdan giriş verilmişti. Burayı da 
geçmeyi başarınca kendimizi şanslı saydık ve yarı-
şı izlemeye başladık. Ne güzel ki, dünyada milyon-
larca kişinin izlediği Formula 1 Türkiye’deydi!  Merak 
edenler için ek; yarışın sonunda da aynı durumu ya-
şadık. Bindiğimiz otobüsler trafik yüzünden kalk-
madı, otoparklardaki araçlar pistin yanındaki cadde-
ye çıkabilmek için saatlerce bekledi. Trafik ve ulaşım 
için hiçbir ek çaba yoktu. Dört saatte buraya ulaş-
mıştım ve dört saatte eve dönebildim. İki saat süren 
bu, çok keyif aldığım etkinlik için sekiz saatimi yolda 
koşarak, terleyerek, tartışarak, sadece bir yarışı iz-
lemek için harcadım. 

Formula 1 yarışını izlemek için yaklaşık 100 bin kişi 
İstanbul Tuzla’da buluştu. Buluştu ama yarıştan çok trafik, 

organizasyonsuzluk konuşuldu. Formula 1 pistine gidip gelirken 
harcadığım sekiz saat ve alandaki izlenimlerimi yazdım

İKİ SAATLİK YARIŞİKİ SAATLİK YARIŞ
sekiz saatlik yolculukiçin

Kadıköy Belediyesi, Ulusla-
rarası Worldwide Federasyo-
nu ve Ayak Tenisi Federas-
yonu işbirliğiyle düzenlenen 
turnuva 9 - 10 Ekim tarihle-
rinde Kalamış Atatürk Par-
kı'ndaki plaj voleybolu saha-
larında gerçekleşti. Turnuva, 
Gürcistan ve Bakü'den sonra 
ilk kez Türkiye'de oynandı. 
13 ülkeden 22 takımın yarış-
tığı turnuvada hem kadınlar, 
hem de erkekler klasmanla-
rında Ukrayna birinci oldu. 
Turnuvanın kadınlarda ikin-
cisi Rusya, üçüncüsü Tür-
kiye olurken; erkeklerde ise 
Rusya ikinci, İran üçüncülü-
ğü aldı.

KAZANANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI
Turnuvada kazananlara ödüllerini Kadıköy Be-

lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Footvolley 
Worldwide Federasyonu Başkanı Vusal Khalilov, 
Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sun-
kur, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Oltulu ve Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü verdi. Ka-

zananlara madalya ve kupanın yanı sıra birinciye 
500 Euro, ikinciye 300 Euro ve üçüncüye 100 Euro 
para ödülü verildi.

13 ÜLKE 57 SPORCU
Turnuvaya Türkiye, Azerbaycan, Avusturya, 

Belarus, Ukrayna, İran, Moldova, Litvanya, Rus-
ya, Kazakistan, İsrail ve Pakistan'dan toplam 57 
sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan tur-
nuvanın bir sonraki etabı Dubai'de gerçekleşecek.

Kadıköy’de Footvolley keyfi

Uluslararası Footvolley Turnuvası'nın Türkiye etabı Uluslararası Footvolley Turnuvası'nın Türkiye etabı 
Kadıköy'de oynandı. Kalamış Atatürk Parkı'ndaki plaj Kadıköy'de oynandı. Kalamış Atatürk Parkı'ndaki plaj 

voleybolu sahalarında gerçekleşen turnuvada, voleybolu sahalarında gerçekleşen turnuvada, 
Ukrayna birincilik ödülünün sahibi olduUkrayna birincilik ödülünün sahibi oldu

l Fırat FISTIK

Shearer

Johan Cruyff

Tyne Irmağıyla



15 - 21 EKIM 202114 Kent -YaşamKent -Yaşam

akıp Sabancı Müzesi’nde açılan ve 28 
Kasım’a kadar görülebilecek “Dün Bu-
gün İstanbul” sergisi, İstanbul’un dünü 
ve bugününü ortaya koyarken, kentin ge-

leceğine dair sorulara da cevap arıyor. Uzun yıllar-
dır Haydarpaşa Garı ve limanının dönüşümünü kayıt 
altına alan fotoğrafçı Örsan Karakuş da "Haydarpa-
şa Garı" isimli çalışmasıyla, kentin sürekli içinde ol-
duğu değişimi İstanbul’un bu ikonik yapısı üzerinden 
irdeliyor. “Bana göre fotoğraf, bir hafıza nesnesi ola-
rak gücünü koruyor” diyen Karakuş ile garın geçmiş 
ile şimdi arasında kurduğu bağ üzerine konuştuk. 

◆ Haydarpaşa Garı ve çevresini fotoğraflamaya 
ne zaman başladınız?

Gar binasını, İstanbul’da yaşayan biri olarak fotoğ-
raflamamak ihtimal dahilinde değildi elbette. Ancak bu 
kayıt düşmenin biraz daha bilinçli bir hâl almaya başla-
ması sanırım, yangından yaklaşık bir ay öncesi ve bir iki 
ay sonrasında çektiğim iki fotoğrafı yan yana gördük-
ten sonrasına denk geliyor. İstanbul’da doğup büyümüş 
ve Anadolu yakasında yaşayıp banliyö hattını kullanan 
biri olarak Kadıköy’e ulaşım noktası olan gar binasıyla 
temasım hep vardı. Ama fark etmeye “görmeye” başla-
manın ilk adımları o zamandı diyebilirim. 

◆ Sizi buraya çeken şey neydi?
Görünenle ve görüntüyle uğraşan biri olarak bi-

nanın mimarisi ve bu yapının da taşıdığı fonksiyon-
la hala kullanılıyor ve temas edilebilir olması hep ilgi 
çekiciydi. Hatta yangından sonra dahi birkaç yıl daha 
temas kurabiliyordu insanlar. Konumu dolayısıyla da 
hiç de gizli saklı durmayan, hatta tam tersine tam göz 
önüne yerleştirilmiş bir yapı ve sanırım en büyük şan-
sı da bu oldu. Yakın çevresinde onu baskılayacak gö-
rünür olmasını engelleyecek hiçbir yapı yer almadı 
bu konumu gereği. Bazen yapılaşmaya açık bir çev-
resi olsaydı bu zamana kadar ayakta kalabilir miydi 
ya da en basit anlamda varlığını fark edebilir miydik 
bundan emin olamıyorum. 

Tabii bir diğer unsur da kendi tarihsel kimliği; yir-
minci yüzyılın hemen başında Berlin ve Bağdat hattı-
nı birleştirecek hattın en önemli düğüm noktası belki 
de. Elbette Birinci Dünya Savaşı sonrası dengeler deği-
şince bu hedefini büyük ölçüde yitirmişti. Ama yine de 

yeni kimliğiyle de önemini hiç yitirmedi. Aynı zaman-
da şunu da unutmamak gerekiyor ki, aslında Haydarpa-
şa Garı çok uzun yıllar Anadolu’nun İstanbul’a açılan 
kapısıydı. Köyden büyük şehire göçen birey, Haydar-
paşa’da inip ilk defa denizle ve İstanbul’la karşı kar-
şıya geliyordu. Bu açıdan da “Sen mi büyüksün yoksa 
ben mi? Seni yeneceğim İstanbul!” klişesiyle sımsıkıya 
birbirine bağlanmıştı. Bu klişeleşmiş bir o kadar da ba-
nallaşmış hali de en çok cezbeden noktalardan biriydi. 

“ÖNEMLİ BİR DÜĞÜM NOKTASI”
◆ Fotoğraflarınız sadece garı değil çevresini de 

konu ediniyor. Silolar, liman…Burayı bir bütün 
olarak ele alıyorsunuz. 

Gar binası mimari niteliğiyle birlikte ikonikleş-
miş olsa da gar binasından limana kadar olan yapı-
yı bir bütün olarak değerlendirmek gerek. Sakıp Sa-
bancı Müzesi’nde devam eden “Dün Bugün İstanbul” 
sergisi için işime hazırlanırken ön çalışma yapınca 
arşivlerde fark ettiğim bir detay; şimdiki ikonik gar 
binasından önce oldukça küçük bir gar binası yer alı-

yor aslında. Ama onunla beraber bugün gördüğümüz 
TMO’nun büyük silolarının ortasındaki küçük silo da 
yine on dokuzuncu yüzyılın sonlarında mevcut du-
rumda. Yani o kıyı hattı her zaman garla ilişkiliymiş. 
Keza garın arka kısmında bulunan ve Kadıköy’e doğ-
ru yolda bulunan Haydarpaşa Köprüsü’nden özellikle 
bakmazsanız göremeyeceğiniz, gara ait olan pek çok 
yapı da dahil. Yani merkezde gar binası tüm ikonik 
ve klişe kimliğiyle yer alsa da Haydarpaşa’yı büyük 
kompleks bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. 
Çünkü mesela siloları ele aldığınızda belki ayrı bir 
kuruma bağlı olsalar bile, kimlik olarak demiryoluna 
bağlı ve en önemli varlık sebepleri de bu muhteme-
len. Anadolu’dan yük trenleri vasıtasıyla gelen tahıl-
ların depolandığı bir alan. Bundan dolayı da merkeze 
gar binasını almakla birlikte Kadıköy girişinden silo-
ların sonundaki liman alanına kadar, bir bütün olarak 
değerlendirmek önemli.

◆ Haydarpaşa'yı sadece mimari bir yapı olarak 
değil, kent içi ulaşımda önemli bir uğrak olarak da 
yorumluyorsunuz. 

Haydarpaşa, yalnızca Anadolu’nun İstanbul’a 
açılan kapısı değil aynı zamanda Gebze – Kadıköy 
arasında banliyö ile yolcu taşımacılığı yapan, Anado-
lu yakasının kıyı şeridinin en önemli ulaşım araçla-
rından birini de içeriyordu. Özellikle çalışan insanlar 
için, sabah Kadıköy’e ulaşmak ve Haydarpaşa İske-
lesinden vapura binerek Avrupa yakasına geçmek ya 
da iş dönüş saatlerinde aynı şekilde vapur vasıtasıyla 
banliyöye ulaşabilmek aslında hem zaman açısından 
verimliydi hem de ciddi bir yükü de kaldırabiliyordu. 
Keza gardan Kadıköy rıhtımdaki duraklara ulaşmak 
da bir o kadar kolay. Bu açıdan Haydarpaşa aynı za-
manda İstanbul’un ulaşımda en önemli düğüm nokta-
larından biri görevini görüyordu. 

Son seferlerin yapıldığı 2013 yılının Haziran ayı-
na dek olan son bir kaç yılda banliyö hattını kullan-
dım ben de. İster vapur vasıtasıyla Avrupa yakasına 
ister Kadıköy gibi bir merkeze ulaşım açısından ol-
sun fonksiyonu yadsınamaz. Gar binasına erişimin 
kesilmesi demek aslında bir bakıma şehir içinde ki 
dediğim gibi deniz taşımacılığı tarafını da not etme-
miz gereken bağlantısı var, bir düğüm noktasının kal-
dırılması anlamına geliyordu. Bu açıdan ikonikliği 
tamam ama özellikle 16 milyonluk bir şehirdeki ula-
şım fonksiyonu da asla göz ardı edilmemeli. 

“HAFIZA MEKÂNI”
◆ Haydarpaşa'nın dönüşümüne de tanıklık etti-

niz. İzlenimleriniz neler?
Haydarpaşa’nın dönüşümü konusu aslında biraz 

ilginç çünkü mesela gar binasının nasıl dönüştüğünü 
tam olarak bilemiyoruz artık çünkü oldukça uzun za-
mandır bir örtünün arkasında gizli. Ya da arkasında 
devam eden arkeolojik kazı çalışması nereye varacak 
ve bunlarla ne yapılacak henüz bilinmezlik içinde. Bu 
açıdan belki de en önemli değişim diyeceğimiz nokta; 
garın artık insanla temasının kopartılmış olması. Bu-
gün itibariyle bir biçimde yanına gitmeyi başarsanız 
dahi artık onu tecrübe etmeniz neredeyse imkânsız. 
Benim de ürettiğim işin temsil ettiği yegâne yol as-
lında deniz yolu üzerinden uzaktan izlediğimiz ulaşa-
madığımız bir Haydarpaşa’nın varlığı. İstanbul’daki 
dönüşümün kendisi de artık takip edemediğimiz bizi 
iyice uyuşturan bir hıza ulaşmış durumda ve sanırım 
bu uyuşukluk hali de gözümüzün önündeki en ikonik 
yerleri bizim için görünmez kılıyor adeta. Haydarpa-
şa adeta yok, onun yerine “hayaleti” duruyor orada.

◆ Sizin hayalinizdeki Haydarpaşa nasıl bir yer? 
Haydarpaşa’nın İstanbul için ve hatta belki bir 

adım daha ileri giderek ülke için bir hafıza mekâ-
nı olarak düşünülmesi muhakkak. Buna göre değer-
lendirilmesi bana kalırsa en önemli adım olacaktır. 
Yine de Haydarpaşa için ne hissedeceğimi bilemiyo-
rum artık tam olarak. Şu an bir hayalet olarak duruyor 
ve sanırım önce tekrar temas edilebilir hale gelme-
si gerekiyor. İnsanlar temas kurup yeniden bağlarını 
canlandırdıklarında da biraraya gelip bütünüyle ilgi-
li daha anlamlı bir karar verebileceklerini umuyorum 
açıkçası. Dürüst olmak gerekirse kent hafızasına kat-
kı sağlayacak ve kamuyla tekrar buluşabilecek bir 
alana dönüşmesi, tekrar dokunulabilir, tecrübe edile-
bilir olması asıl dileğim. Bu durumu da dediğim gibi 
sadece gar binası üzerinden değil, Kadıköy girişinden 
siloların yanındaki limana değin bir bütün halinde ba-
şarmak çok önemli bana kalırsa. Sergide yer alan işin 
benim açımdan en önemli yanı buydu çünkü; Hay-
darpaşa’yı bir uçtan diğer uca bir bütün halinde tec-
rübe edebilmek. Yine de her ne olursa olsun, bütün 
bu hissizliğe ve göz önünde durduğu halde neredeyse 
görünmez hale gelmesine rağmen onu görmeye, ka-
yıt altına almaya devam edeceğim.

l Erhan DEMİRTAŞ

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Abdülhamit dö-
neminde ordunun isim yapmış kumandan-
larındandı. Konağın yolunda Feneryolu İs-
tasyonu’na giderken köprünün yokuşunu 
tırmanınca ötede çift kanatlı demir bir kapı 
varmış. Şimdi elbette yok. Kapıdan girin-
ce yol devam ediyor, iki yanında kesta-
ne ağaçları. Yan tarafta bir oda var ki buna 
Fener Odası derlermiş. Raflarında yüzler-
ce fener dizili, renkli kandiller sıralı. Padişa-
hın cülus günlerinde kapılara, sütunlara ve 
ağaçlara asılıyor bunlar. O dönemin ışıklan-
dırma araçları. Donanma günlerinden önce 
tenekeci Mişon Efendi gelir, fenerleri siler, 
temizler, tamir eder, kullanıma hazırlarmış. 
Ana bahçenin üst tarafında alçak bir tepe 
yer alıyor. İlginç bir yerdir burası. Hala yer-
li yerinde duruyor. Tepenin ortası boş, tep-
side hamur olmayı bekleyen un krateri gibi. 
Kraterin ağız kısmı çepeçevre demir çardak. 
Yarısı sarnıçmış, yarısı da havagazıyla çalı-
şan bir makina. Kraterin ortasında bir kuyu 

açıyorlar. Çok güzelmiş kuyu-
nun suyu. Su haznesinin üzerinde 
yükselen demir yuvarlak kameri-
yeyi unutmamalı. 
Kameriyede eskiden üzüm yetiş-
tirilirmiş. Zaten buraları hep bağ-
lıkmış. Kameriyenin tepesinde tel-
ler geriliymiş. Tırnak üzümü keçi 
memesi denilen bir tür asma üzü-
mü. Kütür kütür çiğnenirken su-
larının dudak kenarından sızdı-
ğı erik gibi bir tür. Tepenin etrafı az 
bulunur türde çamlarla çevrilmiş. 
Çamların arasından incecik pati-
kalarla kameriyenin taşlığına çı-
karsınız. Gazi Muhtar Paşa Viya-
na’da gördüğü sulama tesislerini 
öğrenmiş. Öğrendiklerini bahçe-
sinde uygulatmış. Tepecik çok gü-
zel düzenlenmiş. Küçücük bir süs-
lü oda düzenlemişler.  Akşamüstü 
ev ahalisi burada oturup çay kah-
ve, şerbet içiyor. Havuza dökülen 
su seslerini dinliyor, çam kokula-
rı arasında akşamı ediyorlar. Son-
ra 1897’deki depremde o minicik 
köşk çatlayınca yıktırmışlar. Ha-
vuzu da sinek oluyor diye doldurtmuşlar. 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, 1875-77 
yıllarında Rum bir kalfa tarafından inşa edil-

miş. Üç katlı, krem rengine boyalı bir bina. 
Evin dört köşesine yerleştirilmiş büyük 
küplerde yağmur suları toplanıyor ve ça-
maşırlar bu suyla yıkanıyor. Aydınlatma için 

havagazı lambaları kullanılıyormuş. Her ta-
rafta elektrik tesisatı varmış. Ama lamba-
lar bir kere bile yanmamış. O zamanın bilgi-
siyle arızanın nedenini bulamamışlar. 
Konağın hikayesini Müfid Ekdal çok detaylı 
anlatır. 63 dönümlük arazi, duvarlarla çev-
rili ve çeşitli noktalarında irili ufaklı yapılar 
var bugün yok olmuş. Meyve ağaçları çok-
muş. Kameriyenin de zamanında bir tarafı-
na büyük taş ocakları açılmış. Buradan çı-
karılan taşlarla her gün yüz işçi çalışarak su 
haznesi, bahçe duvarları yapılmış. Bahçe 
içindeki uşak odaları, selamlık binası, ara-
balık, ahırlar, silah odası da yine bu ocaktan 
çıkarılan taşlarla yapılmış. İnanması zor ge-
liyor insana. Öyle şehrin ortası ki bu bölge. 
Neler yaparlarmış, bize ne kadar yaban-
cı şimdi. Toprağın ıslahı için Kalamış koyu-
na biriken yosunlar kullanılırmış. İki büyük 
öküz arabasıyla ilkbahar zamanı yosun 
taşınıyor Feneryolu’ na, sebze tarlala-
rı ve bağlara yayılıyormuş. Mısır’ dan sebze 
meyve tohumları gönderirmiş paşa, istedi-
ği yere diktirirmiş. 
Paşa öldükten sonra her şey değişmiş. Za-
ten bizde böyle. Paşalar öldü mü, her şeyin 
sonu geliyor. Süreklilik yok. Miras kavga-
sına düşmüş geride kalan ev ahalisi. Zaten 
daha paşa ruhunu teslim edemeden iç ce-
binden kasanın anahtarı alınmış. Kasa açıl-
mış. İçindeki kıymetli mücevherler, para, 
altın ne varsa yok olmuş. Mirasçılar sene-
lerce mahkemelerde uğraşıyorlar birbirle-

riyle. 
1930’ların sonları olsa gerek, köşkün ver-
gisi azalsın diye konağı yıkıcıya veriyorlar. 
O dönemde kimbilir kaç köşk konak böy-
le gitti. Zaman başka zaman. Yıkıcı, konağın 
kendisini baştan ayağa yıkmış fakat yet-
memiş, su şebekelerini de istiyormuş. Ye-
rin altında nerede olduklarını öğrenmek için 
şebekenin yerini bilen kim varsa kapılarını 
aşındırıyormuş. 
Köşkler konaklar yıkılıp gitti. Yerlerine 
apartmanlar yapıldı. İnsanın emek verdiği, 
ömrünü geçirdiği toprakların, evlerin sade-
ce kazanacağı paraya bakan bir yıkıcı elinde 
ziyan olması herkesin canını acıtır. Ben köş-
kün tam olarak yerini dahi bilmem, benim 
bile canım acıyor. Ama vermeselermiş yıkı-
cıya... Eh, mecbur kalmışlar.  Vergiyi azalt-
maları lazımdı.
Muhtar Paşa’nın 63 dönümlük bahçesi ve 
konaktan kalan tek şey Kameriye. O da 
korkunç haldeydi. Yıllar içinde bakımsızlık-
tan çöp yığıntılarıyla dolmuş. Etrafı apart-
manlarla çevrili mini mini bir tepecik. Tekin-
siz görülen insanlar orada yatıp kalkmaya 
başlamış. Turing Kameriye’yi alıp düzenledi. 
Günün her vakti, özellikle sabahları ve ak-
şamüstleri revaçtaydı yeniden. Kameriye-
de oturup gözlerinizi kapadınız mı kendini-
zi Paşanın zamanında kuş seslerini, dalların 
çıtırtısını dinlerken bulabilirdiniz. Bir daha 
asla geri gelmeyecek başka zamanların, 
başka dünyaların sesleri.

Feneryolu’nda bir konak

PINAR
ERKANERKAN

Örsan Karakuş’un “Haydarpaşa 
Garı” adlı fotoğraf serisi, 

İstanbul’un içinde olduğu 
mekânsal dönüşümü Haydarpaşa 

Garı ve çevresi üzerinden ele 
alıyor. Karakuş, “Gar binasına 

erişimin kesilmesi demek düğüm 
noktasının kaldırılması anlamına 

geliyor” diyor 

S

Haydarpasa
Dün bugün 

Sergi fotoğrafı: Murat Germen
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
K›rg›n›m, saç›lm›fl bir nar gibiyim / 
sessiz akan bir ›rma€›m geceden

KUM SAATİ
1. Mahrut. 2. Matuh. 3. Utah. 4. Atu. 5. Ut. 
6. Te. 7. Net. 8. Tren. 9. Tenor. 10. Kornet.

SUDOKU BULMACA

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

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

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

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

KAKURO BULMACA

RESM‹

RESUL

REfi‹T

REVAK

REVAN

REV‹R

REV‹fi

REYB‹

REYON

REZ‹L

R‹CAL

R‹CAT  

RIZK

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 K   R    I    R   G    I    N   R   R    I    M   S
 A   K    ‹    Ç    I    L   R   E   E   M   I    Ş
 B   Z    ‹     V   L    R   Y    E   N    Z   A   R
 G    I     ‹    A   E   B   B    ‹    V    ‹     ‹    Ş
 Y   R   C    ‹     ‹    R   M   R   M   A    ‹    L
 N    ‹    R    S   R   S   R   E    ‹     V   K   S
 R   A   S    E   E    E    ‹    E   E    C   Z    A
 K   A   V    R   Ş   N   S   R   Y    B   A    ‹
 R    I    R    E   M    ‹    A   U   ⁄    O    I    T
 M   G   E    C   R   E    T   D   L    E   N   N
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3

4

5

6

7

8

9

10

1. Koni. 

2. Bunam›fl, bunak. 

3. ABD’de bir eyalet. 

4. ‹skambilde koz. 

5. Bir çalg›. 

6. Tellürün simgesi. 

7. Kesintilerden 

sonra kalan miktar. 

8. Bir tafl›t türü. 

9. En ince erkek sesi. 

10. Pistonlu 

orkestra çalg›s›.

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

veriyoruz. D’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

T

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki sinema ve tiyatro sanatçısı - Yüzme
havuzu - Güney Amerika’da bir ülke 2. Avın veya
kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi
için köpeğe verilen buyruk sözü - Başa örtülen şal -
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri
uzantısı 3. Sağlama, elde etme - İnsan tiplerini be-
lirleme ve ayırt etme yöntemi - Kinaye 4. Eserlerin
taslak durumundaki küçük örneği - Arnavutluk
başkenti - Değerinden çok aşağı bir yatla alınan
veya alınabilecek olan şey 5. Japonlara özgü bir
güreş türü - Japonya’da bir kent - Yoksullara ve
öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır
kurumu - Sıfat eki 6. Meslek - Rutenyum elemen-
tinin simgesi - Yemin - Vilayet - At koşturup birbirine
değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun 7. Yan
yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi
başlarına birer birlik olan ögelerden her biri - İnanç
8. Tedavi etme - Dökme demir - Yer çatlağı 9.
Bükülmüş, dürülmüş şey - Kalay elementinin sim-
gesi - Ülkemizin plaka işareti - Ölümlü, gelip geçici
10. Tuna ırmağında yolcu taşımakta kullanılan, altı
düz, kürekli bir tür kayık - Aza 11. Tepkili uçak -
Renkli bir papağan türü - Maden, ayna vb. nesneleri
parlatmak için kullanılan cila 12. Oğuz Türklerinin

yirmi dört boyundan biri. - Evren 13.
Dilenciye verilen para - Kireç taşı -
Bir bağlaç 14. Molibden elementinin
simgesi - Kur’an’da bir sure - Bir tür
kılıç oyunu 15. Elektrolitte artı uç -
Püskürük ve başkalaşmış kayalar
içinde bulunan, alüminyum silikat ile
potasyumdan oluşmuş, yapraklar du-
rumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı
parlak bir mineral - Bir göz rengi -
Piston 16. Zambakgillerden, sıcak
bölgelerde yetişen, yaprakları
oldukça yüksek bir sapın tepesinde
rozet biçiminde toplanmış bulunan bir
süs bitkisi - Karşı çıkma - Parça,
lokma 17. Nicelik bakımından
olağandan çok - Yemek - Mitolojik bir
çalgı - Rüya yorma, yorumlama -
Orhan Pamuk’un bir romanı 18. Sesli
duyuru - Değişken huylu, kararsız
kimse - Neşeli - Çocuk oyunlarında,
ebeden önce davranıp daha önce
kararlaştırılmış yere ulaşıldığında
söylenen söz 19. Uzaklık anlatan ke-
lime - Geminin, zinciri toplayıp
demirini kaldırmaya hazır olması -
Engel - Zonguldak yöresine özgü bir
halk oyunu 20. Kazakların reisi - ABD
basketbol ligi - Hitit - Söz, sohbet. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Pencere - Hücre bilimi - Tutanak 2.
Yabancı bir haber ajansı (kısa) - Bir il-
imiz - Adalet - Nihayet - Düzgün, düzenli 3.
Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten - Bir il-
imiz - Norveç’in başkenti 4. Yüze, boğaza dokun-
mama, belden aşağısını tutmama, ayaklarla oyun
yapmama vb. kuralları olan güreş türü - Hemen
hemen, sanki - Şöhret 5. Ateşte kızartılmış taze
buğday veya mısır - Japon halk türküsü - Bir tatlı su
bayığı - Pürüzleri gidermek amacıyla kullanılan iri
dişli bir törpü 6. İstanbul Ticaret Odası (kısa) -
Kars’ın bir ilçesi - Mağara 7. Sanı - Pis su tesisatın-

daki kokuların yapıya yayılmasını önleyen araç - Üç
Silahşörler’den biri - Namuslu  8. Hile, entrika -
Tantal elementinin simgesi - “Salih ...” (dizi, sinema
oyuncusu) 9. Keçi yolu, yolak - Okyanusların en
derin yeri 10. Yıkık, harap - Uzaklaşma, uzama 11.
Geminin arkası, kıç - Aşamasız asker - Eski Mısır
tanrısı 12. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle
veya olayla alay etme - Soru sözü 13. İlkel su taşıtı
- Bir nota - Yer fıstığı 14. Yaprakları, kabuğu ve to-
humu ilaç sanayisinde kullanılan bir ağaç - İlgi eki -

Doğuma yardımcı kadın 15. Batı Afrika’da bir ülke -
Karagöz oyununda yaşlı ve afyon içmeye alışmış
kimse - Özen 16. Bir ilimiz - Osmanlı Devleti'nde en
büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi - Su 17.
Matematikte sabit sayı - Ahlaki - Yağlı güreşte pehli-
vanların giydikleri meşin pantolon - İddia 18. Takım
- Bir yumurta pişirme şekli - İyiden iyiye, iyice,
oldukça 19. Bir siyasal örgütün etkin üyesi - Yanar-
dağ püskürtüsü - Devlet büyükleri, ileri gelenler 20.
Merkür gezegeni - Saçta ayırma yeri - Sedye. 
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“Bu hayatı kendim istedim, kendim seçtim. Eğer bir 
suçlu aranıyorsa, o benim. Vah vah diye kimse ağıt 
yakmasın. Kimse alınmasın. Kimse Cahide’yi ken-
dine dert etmesin. Beni öldükten sonra da alkışlasın-
lar”

sıl adı Cahide Serap olan Cahide Son-
ku, Bab-ı Sabah (Sabah Kapısı) denilen 
yerde (Yemen), bir asker ailesinin kızı 
olarak 1916’da dünyaya geldi. Dedesi 7. 

Ordu Komutanı Çorapsız İbrahim Paşa, babası ise 
dedesinin emrinde görev yapan bir subaydı. Ailesi, 
erkek çocuğunu çok sevdiği için, daha doğmadan 
Cahide’nin ablasına Necdet adını koymuştu. Cahide 
doğunca da bu geleneği bozmadılar, ona, “savaşan” 
anlamına gelen Mücahit adını verdiler. Gerçekten 
de Cahide’nin bütün yaşamı savaşmakla geçti. Ye-
men’den İstanbul’a gelip babası evlerini terk edince 
Cahide ve annesi, kendilerini bir anda yoksulluğun 
içinde buldular. Ortaokul sıralarındayken annesi-
nin hastalanması üzerine Cahide, Sirkeci’deki Basi-
ret Han’da haftada dört lirayla işe başladı. Tiyatroya 
ise Halkevleri’nin temsil kollarında başladı.

İLANLA DEĞİŞEN HAYAT
1932 Eylül ayının son haftasında gazetede çıkan 

bir ilân Cahide’nin yaşamının değişmesini sağladı. 
Şehir Tiyatroları, konservatuar için öğrenci aramak-
taydı. Seçilecek olanlar hem okuyacak hem de çalı-
şacaktı. Seçmelerde başarı göstermesi ve yönetmen 
Muhsin Ertuğrul’un kendisini beğenmesi üzeri-
ne 1932’de figüran-stajyer olarak çalışmaya başla-
dı. 1933’te “Yedi Köyün Zeynebi” oyununda figü-
ran olarak sahneye çıktı, omuzunda testi taşıyan ve 
oyunda hiç repliği (konuşması) olmayan bir köy kı-
zını canlandırdı. Ama o, oyunda hiç konuşması ol-
mamasına karşın, bütün oyuncuların söyleyeceği 
sözleri ezberledi. Aynı yıl yine Ertuğrul’un yönetti-
ği “Söz Bir Allah Bir” filmi ile beyazperdeye geçti. 

YERLİ MARLENE DİETRİCH
Henüz 16 yaşındaydı, batılı bir anlayışla sine-

ma yapmaya çalışan Muhsin Ertuğrul’un elinde 
yoğrulacak bir hamurdu. Yerli Marlene Dietrich sı-
fatıyla anılan gizemli, soğuk, güzel sarışın Cahide 
Sonku ismiyle zirveye yükseldi. 1934’teki “Batak-
lı Damın Kızı Aysel” filmiyle ün kazanarak bir yıl-
dız oldu. Öyle ki Sonku’nun filmde başına bağladığı 
eşarp “Aysel” adıyla folklorik bir modanın öncülü-
ğünü yaptı. 1937’de oyuncu Talat Artemel ile evlen-

di. Arka arkaya Shaw, Tolstoy, Shakespeare, Çehov 
gibi yazarların oyunlarında rol alarak Şehir Tiyatro-
su’nun önde gelen kadın oyuncularından biri oldu. 
Kısa zamanda düzgün Türkçesi ve fiziksel özellikle-
riyle halk tarafından tutulan bir oyuncu oldu. 

ANNESİ ÖLDÜĞÜNDE BİLE SAHNEDEYDİ…
1936’da Talat Artemel’in başrolünü oynadığı 

“Peer Gynt” oyununda Semiha Berksoy hastalanın-
ca, onun oynayacağı “Solveig” rolü Muhsin Ertuğ-
rul tarafından Cahide’ye verildi. 1937’de müzikleri-
ni Cemal Reşit Rey’in yaptığı “Adalar” adlı revüyü 
oynamak üzere evden çıkacağı sırada hasta olan an-
nesi son nefesini verdi. Perdenin açılmasına yarım 
saat kala Cahide annesinin ölüsüyle, tiyatro arasında 
ne yapacağını şaşırdı. Ancak bir tiyatro perdesi asla 
kapanmamalıydı. Cahide de tiyatroya gitti ve o gece 
içi kan ağlarken dans edip şarkı söyleyerek yine de 
rolünü oynadı.

“BENİ KOCAM YIKTI”
1940 Yılında yine Muhsin Ertuğrul’un yönetti-

ği “Şehvet Kurbanı” adlı sinema filminde canlandır-
dığı bar kadını rolüyle sinema kariyerini iyice sağ-
lamlaştırdı. Ancak öncelikle Şehir Tiyatrosu’nun bir 
oyuncusuydu, sinemaya Muhsin Ertuğrul’la devam 
etti. 1943’te ikinci evliliğini yaptı, dönemin tütün 
kralı olan milyoner İhsan Doruk ile evlendi. Sonku, 
Doruk’a ilişkin şöyle demişti: “Ondan gücü ve sada-
katsizliği öğrendim. Beni kocam İhsan Doruk yık-
tı… Adnan Menderes’le aynı günde tevkif edilmişti. 
Onu ben tevkif ettirdim, biliyor musunuz? Bana ne-
ler yapmadı ki? Kış kıyamet günü oturduğum evin 
kaloriferlerini mahsus yaktırmıyordu. Nasıl unutu-

rum bunları?” Doruk’la temel sorunu, evlilikleri sü-
rerken İhsan Doruk’un daha sonra evleneceği ses 
sanatçısı Şükran Özer’le ilişkiye girmesinden kay-
naklandı. 1953’te kızı Ender Doruk doğdu ama bo-
şandılar. Sonra da kızını pek göremedi. 

HEM OYUNCU HEM YÖNETMEN
1948’te Şehir Tiyatrosu’ndan da ayrılarak, 

ciddi biçimde sinemayla ilgilenmeye başladı. 
1949’da oynadığı “Fedakâr Ana” filmi çekim-
leri sırasında yönetmen Seyfi Havaeri rahat-
sızlandı. Filmi yönetmen olarak Cahide Son-
ku tamamladı. Ondan sonra da hem oyuncu 
hem yönetmen olarak filmlere imzasını atma-
ya başladı. 1950 yılında ününün doruğunday-
ken Sonku Film Şirketi’ni kurdu. Bu şirket adı-
na 1951’de Talat Artemel ve Sami Ayanoğlu 
ile birlikte “Vatan ve Namık Kemal” filmini 
yönetti. “Film Yıldızı” dergisinin aynı yıl açtı-
ğı yarışmada, “Vatan ve Namık Kemal” en iyi 
film, Cahide Sonku da bu filmdeki rolüyle en 
iyi kadın oyuncu seçildi.

SERVETİNİ YANGINDA KAYBETTİ
Cahide Sonku benzer bir formülü 1954’te “Bek-

lenen Şarkı” adlı filmde de denedi. Yine üç yönet-
menli (Orhon M. Arıburnu, Sami Ayanoğlu, Cahi-
de Sonku) Zeki Müren’in ilk kez kamera karşısına 
çıktığı bu filmle gişe rekorları kırdı. Ne var ki kısa 
bir süre sonra çıkan bir yangında şirketin filmlerinin 
çoğu yanınca Cahide Sonku birkaç saat içinde bü-
tün servetini yitirmiş oldu, milyonerken borçlu du-
ruma düştü. Talat Artemel’in ölümünden sonra da 
düzensiz bir yaşam sürmeye başladı. 1962-63 döne-
mi başlarında şair ve oyuncu Cahit Irgat’la birlik-
te kurduğu “Cahitler” tiyatrosu da kısa ömürlü oldu. 
1964’te yeniden İstanbul Şehir Tiyatrosu’na ve Dor-
men Tiyatrosu’na döndüyse de herhangi bir varlık 
gösteremeyerek sahneden ve perdeden uzaklaşmak 
zorunda kaldı. 1979’da Sinema Yazarları Derneği, 
Cahide Sonku’ya özel bir ödül verdi. Ama ödülünü 
almak için düzenlenen geceye gidemedi. Başkan At-
tila Dorsay, ödülünü Körfez Meyhanesi’nde verdi. 

TAHTA BİR KEREVETİN ÜZERİNDE…
Cahide Sonku, İhsan Doruk’tan boşandıktan 

sonra, çılgınca, fırtınalı bir aşk yaşayacağı şair, ak-
tör, yönetmen Cahit Irgat ile tanıştı. Irgat, Mina Ur-
gan’ın eski eşiydi. Sonku,  Irgat’tan aşkı ve starlığı 
öğrendiğini söyleyecekti. Cahide Sonku’nun hayatı 
hakkındaki en önemli eleştiriler de bu dönemiyle il-
gilidir, alkolik olarak anılmaktadır. Yoksul ve peri-
şan bir haldedir. Örneğin, Atıf Yılmaz anılarında, bir 
barda, Cahide Sonku’yu ve Cahit Irgat’ı gördüğünü 
yazar, ikisinin de sarhoş ve parasız olduğunu, gide-
cek yerleri olmadığını fark etmiştir.

Yaşamının bundan sonrasını yoksulluk, maddi 
manevi acılar, alkol bağımlılığı içinde ve unutulmuş 
bir insan olarak geçirdi. Bir zamanlar yüksek ökçe-
li pabucundan şampanyalar içilen, Türk sinema tari-
hine ilk star, ilk kadın yapımcı ve yönetmen olarak 
damgasını vuran Cahide Sonku, son günlerini ispir-
to içerek, tahta bir kerevetin üzerinde ölmeyi dileye-
rek geçirdi. Cahide Sonku, 18 Mart 1981’de Alkazar 
Sineması’nda fenalaşarak 64’ünde yaşama veda etti. 
Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.  
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 “Kraliçe hayatıdır 
yaşadığı…”

◆ Sinema tarihçisi Nijat Özön: “Cahide Sonku, Er-
tuğrul okulundan yetişmişti, oyununun ana çizgi-
leri de bu okulun ana çizgilerini taşıyordu. Perde-
deki oyununun tiyatro kokması da bundan dolayı 

kaçınılmaz bir sonuçtu. Muhsin Ertuğrul’un en ağ-
dalı melodramlarından biri olan ‘Şehvet Kurba-
nı’nda öbür tiyatro oyuncuları  arasında, perde-

ye en yatkın olanı odur. Daha önce ‘Bataklı  Damın 
Kızı Aysel’ filmindeki köylü kızı tiplemesiyse son 

derece doğaldır.”
◆ Sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo: “Son-
ku’nun bırakın Türk Tiyatrosu’ndaki yerini, sine-
madaki yeri de tartışılmaz. Bu dönemin, bir ta-
rihin, bir sinema anlayışının temsilcisidir Cahide 

Sonku. Ama ‘tartışılmazlığı’ ondan değil, bu döne-
me kendi sınırları içinde kişiliğini de kattığı içindir.”
◆ Öykü/tiyatro yazarı Haldun Taner: “Bir kraliçe 
hayatıdır yaşadığı. Sigaralarını altın bir tabakay-

la taşır. Onları zümrütlerle süslenmiş çakmaklarla 
yakar. Cleopatra gibi süt banyosu yapar” 

◆ Yazar Selim İleri:  “Beyoğlu’nun arka sokakla-
rında gördüm Cahide’yi. Yüzünün  çizgileri hâlâ  
incecik ama teni paralanmışcasına… Sağ elinde 
mavi bir ispirto şişesi vardı. Sol eliyle de dudak-

ları arasında bir bekçi düdüğünü  tutuyordu. Uzun 
uzadıya çaldı o düdüğü…” 
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