
Kadıköy Belediyesi Süreyya 
Operası Kahve Konserleri yeni 
yıl ile birlikte sanatseverlerin 
ilgisine sunuluyor. ‘Kurukahveci 
Mehmet Efendi’ sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek olan Kahve 
Konserleri, pazar sabahları saat 
11.00’de yapılacak l Sayfa 11'de

Kadıköy’ün alternatif mekanlarından 
KargART’ın duvarında artık dev bir 
karga resmi var. Bu resmi duvara işleyen 
ressam Solmaz Aksoy, “Özlediğim şeyler 
çoğalırken, özlediklerimi yüklediğim bir 
forma dönüşüyor karga. Hem geçmişi, 
hem geleceği, biz gideceğiz, ama o hep 
duracak.” diyor l Sayfa 4'te

Kadıköy’ün Karga’sı

Eserlerinin müzik aleti gibi 
kullanılmasını amaçlayan 
heykel sanatçısı Songül 
Girgin, “İzleyicinin heykele 
dokunmasını, ondan ses 
çıkarmasını istiyorum. Her şeyin 
bir sesi var ve ona müdahale 
ettiğinizde size anlamlı sesler 
vermeye başlayabilir” diyor  
l Sayfa 14'te

Sessizliği 
bozan heykeller

“Aşının yan etkileri 
normal”

Trenin durmadığı 
istasyonlar

 Üçüncü doz aşı uygulamasının 
başlamasıyla birlikte yan etkiler 
yine gündeme geldi. Üçüncü kez 
aşısını olanlar kendilerinde çeşitli 
rahatsızlıklar gözlemlediklerini 
söyleseler de Dr. Emrah Kırımlı, 
“Yan etkiler beklenenin dışında 
değil” diyor  l Sayfa 9’da

 İstanbul’un ve Kadıköy’ün kültürel 
yapısının gelişiminde etkin rol 
oynayan tren hattı, istasyonlar 
ve meydanlar “Kentsel Tasarım 
Rehberinde Mahalle Ölçeği ve 
İstasyon Meydanları” kitabında 
incelendi. İnci Olgun ve Serim Dinç 
ile konuştuk l Sayfa 2’de

Pazar keyfi için kahve konserleri 

7 - 13 OCAK 2022

www.gazetekadikoy. com . tr

Yıl: 23 / Sayı: 1122

Kadıköy Belediyesi 
tarafından 
Kalamış’ta 
düzenlenen 
Buzzfest’e Kadıköylüler 
kadar diğer ilçelerde yaşayan 
İstanbullular da yoğun ilgi 
gösteriyor.  Kızıyla Ataşehir’den 
gelen Merve Ünal, “Çok güzel bir 
organizasyon, fiyatlar da uygun” 
derken, Kartal’dan iki çocuğuyla 
gelen Cafer Fırat da, “Çok iyi 
düşünülmüş bir hizmet. Çocuklar 
için çok eğlenceli.” dedi l Sayfa 13’te

Yeni yıla, elektrikten doğalgaza, benzinden 
toplu taşımaya kadar zam yağmuruyla girdikten 
üç gün sonra açıklanan enflasyon rakamları da 

iç karartıcı. TÜİK, yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 
36.08 üretici enflasyonunu yüzde 79.89, aralık ayı 
enflasyonunu da yüzde 13.58 olarak açıkladı.

Enflasyonda son 19 yılın rekoru kırılırken 
yaşanan tablonun ne anlattığını, bu tablonun 
2022’ye olası etkilerini konuştuğumuz 

ekonomist Güldem Atabay, “Pahalılığın 2022 
başından itibaren sadece artacağını değil, hızla 
artacağını söyleyebiliriz” dedi l Sayfa 8’de

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 146

Göztepe’nin 
unutulmuş kuruluşu

Yavaştan avatarlarınızı 
hazırlayın!

BETÜL MEMİŞ 7’DE PINAR ERKAN 14’TE

“Cem Yılmaz artık 
güldürmüyor!”

MELİS DANİŞMEND 11’DE

Kadıköy Pavlonya Sokak’ta 2013 yılında gördüğü bir Atatürk fotoğrafından 
etkilenen fotoğrafçı Mine Dal, Türkiye’yi yedi sene boyunca tek başına gezerek, 

günlük yaşamdaki Atatürk fotoğraflarını çekti. Dal, ‘Halkın Atatürk’ü’ adlı bir 
fotoğraf kitabı hazırladı  l Sayfa 5’te

Enflasyonda 19 yılınEnflasyonda 19 yılın
rekoru kırıldı!rekoru kırıldı!

FLANNERY O’CONNOR 5'TE

AtatÜrk fotoğraflarının İzİnde…

Pavlonya Sokak

    BUZZ FEST 

iyi düşünülmüş 

bir hizmet
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Tren hattının değİşen yüzü:  
Istasyonlar ve meydanlar  

imarlık, şehir planlama ve fotoğraf gibi 
disiplinlerden uzman kişilerin katkılarıy-
la hazırlanan "Kentsel Tasarım Rehbe-
rinde Mahalle Ölçeği ve İstasyon Mey-

danları" kitabı yayınlandı. Çalışmada; tren hattının 
İstanbul ve Kadıköy üzerindeki etkisi tarihsel arka 
planıyla anlatılırken, Marmaray Projesi ile birlikte 
Kızıltoprak – Bostancı banliyö tren güzergâhı üzerin-
de değişen istasyonların ve meydanların kamusal kul-
lanım biçimine ve kamusal canlılığa etkisi de değer-
lendiriliyor. Tarih boyunca hem mahallelerin hem de 
bölgenin kültürel yapısının gelişiminde etkin rol oy-
nayan tren hattını, istasyonları, meydanları ve Mar-
maray’ı İnci Olgun ve Serim Dinç ile konuştuk. 

◆ “Kentsel Tasarım Rehberinde Mahalle Ölçe-
ği ve İstasyon Meydanları” çalışmanız demiryolla-
rının, istasyonların ve meydanların tarihine hem de 
bu yapıların karakterine dair bilgiler içeriyor. Bu 
çalışmayı yapmaktaki amacınız neydi?

İnci Olgun: 19. yüzyılda devlet eliyle yapılan ilk 
demiryolu olma özelliğini taşıyan Haydarpaşa-Pen-
dik Banliyö hattı, kenti şekillendiren ana omurga-
lardan biri olmuş. Bunu sayfiye niteliği taşıyan yer-
leşmelerin, banliyö hattının inşasıyla sürekli ikâmet 
alanlarına dönüşmeye başlamasından anlayabili-
yoruz. 1965 “Kat Mülkiyeti Kanunu”, 1972 tarihli 
“Bostancı – Erenköy Bölgeleme İmar Planı” ve 1973 
yılında Boğaziçi Köprüsü ve çevreyollarının hizmete 
girmesi nedeniyle bölgenin kentsel dokusunda önem-
li değişimler yaşanmış. Ancak Marmaray Projesi böl-
ge için bir dönüm / kırılma noktasıdır. Proje hattın 
açık bir metro sistemine dönüştürülmesi için uyulma-
sı gereken pek çok farklı standardı beraberinde ge-
tirdi. Söz konusu standartlara uymak için inşa edilen 
yeni ve yüksek kapasiteli istasyonların mevcut kent-
sel ilişkileri bozacağı endişesi bu çalışmanın çıkış 
noktası oldu. Amacımız, Marmaray Projesi ile birlik-
te değişen istasyon-meydan yapısının ve ögelerinin 
kamusal kullanım biçimine ve kamusal canlılığa et-
kisinin değerlendirilmesiydi.

◆ Banliyö hattı ve Marmaray, İstanbul’u, Kadı-
köy’ü ve meydanları nasıl etkilemiş ya da dönüştür-
müş olabilir? 

Serim Dinç: İstasyon yapılarının küçük ölçekli 
transfer merkezleri olması, dağılım ve buluşmaların 
bu merkezler üzerinden gerçekleşmesini sağlıyor. Bu 
durum istasyon meydanlarını, özellikle gitgide kay-
bettiğimiz mahalle yaşamı açısından daha belirgin 
kılıyor. Canlı kentsel mekânları oluşturması, karma 
kullanımlı alanlar yaratması, insan ölçeğinde tasarı-
ma sahip olması, zemin kullanımını güçlendirmesi, 
güvenli ve çekici kamusal açık alanlar oluşturması ve 
kentsel mekâna aidiyet sağlayan imgesel özelliklere 
sahip olması gerekçesiyle önemli roller üstleniyor bu 
meydanlar. 

İSTASYON VE MEYDAN İLİŞKİSİ
◆ Banliyö hattının kentin gelişiminde önemli 

bir rol oynadığını söylemek mümkün mü?
Serim Dinç: Elbette mümkün. Banliyö hattı-

nın inşası öncesinde bu bölge sayfiye yerleşimi ola-
rak kullanılıyordu. İstasyon binalarının yapılması ve 
kullanıma açılmasının ardından hat kentin biçimlen-
mesinde etkili bir rol üstlendi diyebiliriz. İstasyonlar 
içinde yer aldıkları kentsel mekânın gelişmesinde be-
lirleyici ögelerinden biri haline dönüşmüş. Yarattık-
ları meydan ve çevresinde konumlanan cami, eğitim 
yapısı, ticaret güzergâhı gibi kentsel donatılarla bir-
likte mahalle kimliğinin oluşumuna katkı sağlamış. 
İstasyonlar, kent merkeziyle bağlantıyı sağlarken ko-
numlandığı mahalle ile fiziksel bir bütünlük oluştur-
muş, sosyal karakterin, mahallelerin ve yaşam kültü-
rünün şekillenmesine neden olmuş. İstasyon meydanı 
çevresinde gelişen ticaret, mahallenin günlük/haftalık 
ihtiyaçlarını karşılarken neden olduğu hareketlilikten 
beslenerek ekonomik gelişimi desteklemiş. Özellik-
le Kızıltoprak, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı 
mahallelerinde istasyon-meydan-mahalle ilişkisi ol-
dukça net okunabilmektedir.

◆ Bu hat Kadıköy’den değil de başka bir yerden 
geçseydi, tasarım anlamında şu an nasıl bir Kadı-
köy’den bahsediyor olurduk.

İnci Olgun: Dönemsel açıdan düşünüldüğün-
de üst ölçekte alınan kararların büyük iradelere da-
yalı uygulama örneklerini teşkil eden demiryolu hat-
larının, farklı ölçekte mekânsal gelişmelere dengeli 
bir kademelenme getirdiği söylenebilir. Toplu taşıma 
modlarının, yüksek yoğunluklu gelişme ile bağlantısı 
noktasında Haydarpaşa-Pendik hattının, Kadıköy’ün 

bir zamanların sayfiye kimliğine sahip banliyöleri-
ni zamanla kentsel merkez karşısında bugünkü et-
kili düğüm noktalarına dönüştürmüş olması çok da 
şaşırtıcı değil. Merkez sıkışıklığını seyreltmeye, sa-
nayi ve ticareti şehrin çeperlerine yaymaya yöne-
lik bir gündemden ivme almamış olsa da hattın ya-
pımı kentte önemli oranda işlev dağılımını etkilemiş 
ve güçlü mahalle merkezleri ile konut alanlarının ge-
lişmesini sağlamış. Dolayısıyla demiryolu ile kentsel 
doku arasında doğrudan ve tek anlamlı bir ilişki bi-
çimi tanımlayabilmek pek de mümkün görünmüyor. 
Tren hattının olmaması halinde istasyon mahalleleri-
nin ve kamusal açık mekânlar ile konut yerleşimleri-
nin dengeli dağılımı söz konusu olabilir miydi? Sanı-
rım bu soruya vereceğimiz cevap kentsel yayılmanın 
bugünkü kadar okunabilir mahalle nüvelerinin gelişi-
mine imkân tanımayacağıdır.

◆ Çalışmanızda Marmaray’ın yarattığı etkiler 
üzerine de fikir sunuyorsunuz. Marmaray’ın açıl-
masıyla birlikte cadde, sokak ve meydanlar nasıl bir 
değişime uğradı?

İnci Olgun: Marmaray’ın bir taraftan mahalleler 
üzerinde dönüşüm baskısını artırırken, diğer taraftan 
da Haydarpaşa-Gebze hattı üzerindeki istasyon mey-
danı-mahalle ilişkisine zarar verdi. Hattın açık 
metro sistemi gerekliliklerine uyması için uy-
gulanması gereken standartlar göz önüne 
alındığında geleneksel doku ile bü-
tünleşmiş olan tarihi istasyonla-
rın kullanıcılara hizmet etme 
kapasitesi ve erişim açısın-
dan geniş olanaklar sunma-
ması tarihi binaların yetersiz 
olarak nitelendirilmesine ne-
den oldu. Böylelikle tüm tarihi 
demiryolu yapıları ve beraberinde 
odak noktası niteliğini taşıyan istas-
yon meydanları yeni sistemin dışına 
itildi. Bu nedenle, Marmaray Proje-
si ile tarihi istasyon yapılarının işlevle-
rini yitirmiş olması, mahalle yaşamı ve 
kent belleğinde önemli kayıplar verilme-
sine neden oldu. 

Erişim açısından da değişimler yaşan-
dı. Hat üzerinde yer alan tescilli veya tes-
cilsiz ancak nitelikli köprüler sökülerek 
depolandı. Örneğin, Feneryolu İstasyo-
nu’nda yer alan alt geçit, bulunduğu ma-

hallenin iki yakasını birleştiren önemli bir bağlantı 
noktasıydı. Marmaray projesi kapsamında Feneryo-
lu alt geçidi yıkılarak dolduruldu. Kaldırılan alt ge-
çitlerle birlikte istasyonların erişilebilirliği zayıfladı, 
cami, okul gibi donatı alanlarıyla mahallelerinin tica-
ri merkezleri birbirinden ayrıldı. Ayrıca, yeni hat bo-
yunca inşa edilen güvenlik duvarı ve ses bariyerle-
ri de tren yolu ile tarihi demiryolu yapıları arasındaki 
bütünlüğü görsel ve fiziksel olarak koparmakta. Mar-
maray tarihi istasyon-mahalle ilişkisini kırmış, istas-
yon çevresindeki canlılığın kaybolmasına, dükkânla-
rın birbiri ardına kapanmasına neden olmuş olsa da 
yeni istasyon yapısı çevresinin yeni mahalle merke-
zi işlevine kavuştuğu gözleniyor. Mekansal hafızayı 
bir anlamda korumaya alan bu durum yine de yaya 
sirkülasyon pratiğini yeni bir kullanım bağlamı için-
de tanımlıyor.  

YENİ BİR TASARIM FİKRİ
◆ Kitabınızda bu hat için aynı zamanda tasarım 

tasarım örneği de sunuyorsunuz. Bunu açar mısınız? 
Serim Dinç: Kızıltoprak-Bostancı güzergâhı üze-

rinde yer alan istasyon meydanlarıyla 
ilişkili olarak öneri bir yürüyüş hat-
tı geliştirdik ve bu hattın yere özgü 

kentsel tasarım rehber ilkelerini or-
taya koymaya çalıştık. 

Bu rehberin dert edindiği ko-
nulardan biri de kentsel dönü-
şüm süreci ile birlikte uzun 

zamandır yapılı çevre-
nin baskısı altında bu-
lunan çalışma alanı-
nın özellikle istasyon 
meydanlarının odağın-
da ticareti ve kentsel 
donatıları ile mahalle 
kimliğini giderek kay-
betmesiydi. Bağdat 
Caddesi gibi son de-
rece yoğun bir canlı-
lığa sahip olan yaya 
hattını destekleye-
cek ve diğer taraf-
tan da istasyon mey-
danlarının mahalle 
kimliğini koruya-
rak birbirleriyle iliş-
kilendirilecek araç 

trafiğini belli ölçüde sınırlayan aktif bir yaya hattının 
oluşturulması bu nedenle de oldukça önemli. Bunun 
için de alana özgü yaptığımız analizlerden çıkarttığı-
mız sentez kararlarına bağlı olarak kentsel imaj, ko-
ruma, mahalle ölçeği, geçirgenlik ve çeşitliliğe dayalı 
tasarım ilkelerini belirlemeye çalıştık.

◆ Önerdiğiniz tasarım rehberi günlük hayatı 
nasıl etkileyecek, örnek verebilir misiniz?

Serim Dinç: İstasyon Hattı Yürüyüş Parkuru Ta-
sarım Rehberi de refah düzeyi yüksek, aktif ve sağlık-
lı toplumların ve sürdürülebilir mekânların gelişimini 
teşvik edecek yürüyüşü ve bu alternatif seyahat biçi-
mini destekleyecek bisiklet başta olmak üzere yeni 
nesil mikro mobil araç kullanımını merkeze alıyor. 
İstasyon hattı boyunca yürünebilir aktif mekânlar ve 
mahalleler yaratmak için yapılabilecek değişikliklere 
rehberlik etmek amacıyla önerilen tasarım ilkeleriy-
le Bağdat Caddesi ve sahil şeridine alternatif bir rota 
oluşturarak eskinin istasyon-mahalle ilişkisini canlan-
dırmak, kaliteli ve birbirine entegre kamusal mekân-
ları kentliye sunmak ve fiziksel aktiviteyi insanların 
günlük yaşamının düzenli bir parçası haline getirerek 
sağlıklı mahalle ve topluma ulaşmak mümkün.

Bu rehber, farklı yaş gruplarından yayalar ve bi-
sikletliler için güvenli bir rota ve entegre kamusal 
mekânlar oluşturulması için imkân sunacaktır. Gü-
venli, rahatça erişilebilir, yaya dostu bölgelerde ya-
şayan insanların mahallelerine aşina olmaları, top-
lumlarıyla daha zengin sosyal bağlantılar kurmaları 
ve yüksek aidiyet hissine sahip olmaları daha olası. 
Ziyaretçi olarak gelen kullanıcı tarafından ise güven-
li ağların tercih edilebilirliğinin daha yüksek olması 
söz konusu. Aynı zamanda, rehber ile sokak ağaçla-
rı ve farklı peyzaj öğeleriyle uyumlu, çeşitli kamusal 
mekân kullanımlarıyla ilişkili ve mekânın yaşamıy-
la görsel bağlantısı olan ilgi çekici bir bölge yaratıla-
bilecektir. Aktif kullanılan canlı bir yaya ortamı hem 
sağlıklı toplulukların oluşmasını ve sürdürülebilirli-
ğini sağlayacak hem de yerel ekonomiyi destekleye-
cektir. Son olarak da kapsayıcı ve eşit tasarım ilkele-
ri doğrultusunda yaratılacak parkur herhangi bir yaş 
ve herhangi bir hareketlilik derecesinde olan kulla-
nıcısına kendisini rahat hissetmesini sağlayacak. Ta-
sarımın herkese hizmet etmesinin yanı sıra rahat bir 
yürüyüş hattı için bölgedeki diğer rotalara bağlaya-
cak ağların oluşturulması önemli. Tasarımda kamu-
sal açıklıkların ve yeşil alanların bir dinlenme noktası 
olarak ele alınması yaya hattının konforunu artıracak 
fırsatları da sunacak.

◆ Eski istasyon binaları hakkında bilgi alabildi-
niz mi, bu yapılar nasıl kullanılacak? 

İnci Olgun: Farklı geçmişlerin aidiyeti ile fark-
lı kuşakların yine farklı yorumlarla değerlendirebile-
ceği banliyö istasyon binaları kentsel hafızanın miras 
yapıları olarak kaderini bekliyor. Özgün mimari kim-
liği bir yana yapılış amacını tamamen geride bırakan 
ve neredeyse anıt eser olarak mevcudiyetini sahiple-
nen bu yapılar kentsel gelişim trendinin içine sıkış-
mış ve yeni konut yapıları arasında ölçeğini kaybet-
miş olarak yeni işlevini sorgulatıyor. Yerelin isteği 
yine istasyon meydanlarını tamamlayıcı bir kamusal 
kullanım ile erişilebilir mahalle mekânlarının oluştu-
rulmasına yönelik. Özellikle kültürel ve sosyal per-
formanslara imkân tanıyan esnekliği ile psiko-sosyal 
refahı destekleyecek mekânsal dönüşümlere her an-
lamda ihtiyaç var.

Marmaray Projesi ile 
birlikte istasyonların 

ve meydanların yaşadığı 
değişimin incelendiği 

“Kentsel Tasarım 
Rehberinde Mahalle 

Ölçeği ve İstasyon 
Meydanları” kitabını 

İnci Olgun ve Serim 
Dinç ile konuştuk

M
l Erhan DEMİRTAŞ

WRI Türkiye, İstanbul Derinlemesine Destek Bi-
siklet Projesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) İstanbul Bisiklet Ana Pla-
nında yer alan 1050 kilometre bisiklet yolu hedefi 
doğrultusunda, İBB’ye altyapı ve iletişim alanla-
rında uygulamaya dönük uzmanlık desteği sağ-
layacak. Bu işbirliği kapsamında İstanbul’da ya-
şayan ya da yakın zamana kadar yaşamış kişileri 
hedefleyen "Kent İçi Hareketlilikte Bisikletli Ula-
şım Anketi- 2021" çalışması hazırlandı. 

WRI Türkiye'nin 2014 yılında “İstanbul’da Gü-
venli Bisiklet Yolları Tasarım Kılavuzu” referans 
alınarak hazırlanan bu anket ile İstanbul'da bisikletli 
ulaşım için bir öncesi ve sonrası çalışmasının da ger-
çekleştirilmesi hedefleniyor. Ortalama 15 dakika sü-
ren ankette; yaş, cinsiyet, ekonomik durum, ulaşım 
alışkanlıklarına yönelik soruların yanı sıra bisiklet 
kullanımının önündeki engellere ve çözüm önerile-
rine dair sorular da yer alıyor.  Ankete katılmak için 
wrisehirler.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

WRI Türkiye’den bisiklet anketiWRI Türkiye 
Sürdürülebilir Şehirler 
Ağı, İstanbulluların 
bisiklet ulaşımına 
dair sorunlarını 
ve taleplerini 
inceleyebilmek için 
“Kent İçi Hareketlilikte 
Bisikletli Ulaşım 
Anketi”ni hazırladı 
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İnci Olgun Serim Dinç
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Boğaziçi direnişinin birinci 
yılında Kadıköy’de açıklama 
yapan öğrenciler, tutuklu 
öğrenciler Berke ve Perit’in 
serbest bırakılmasını istedi

oğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’nun 
rektörlüğe atanması ile başlayan, istifasının 
ardından Naci İnci’nin atanması ile devam 
eden protestolar birinci yılını doldurdu. 

Öğrenciler, eylemlerin yıldönümünde Kadıköy’de 
basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldi. 4 Ara-
lık Salı akşamı yapılan açıklamada, “İktidar 2021 ilk 
ayında bir gece yarısı kararnamesiyle okulumuza ata-
nan kayyumu kabul edeceğimizi zannederken biz ce-
vabı ilk günden beri direnişimizle verdik. Boğazi-
çi’nde Melih Bulu’nun yerini alan Naci İnci de diğer 
bütün kayyumlar gibi iktidarın kuklalığını yapmaya 
devam etmekte” denildi. 

BİRLEŞİK MÜCADELE VURGUSU
“Bizler Naci İnci’ye de, üniversiteleri siyasetsiz-

leştirmeye çalışan düzene karşı da mücadele etmeyi 
sürdürüyoruz” denilen açıklamada, “Direnişimiz, Bo-
ğaziçi’nden taşarak devlet tarafından ötekileştirilen 
LGBTİ’lerin, devletin katillerini koruduğu kadınla-
rın, belediyelerine kayyum atanan Kürt halkının, aç-
lığa mahkum edilen işçi ve emekçilerin mücadelesiy-
le birleşti. Bugün en küçük bir demokratik talep dahi, 
LGBTİ’lerin dışlanmasına, en kötü koşullarda çalışan 
sınıf kardeşlerimiz göçmenlerin evleri yakılarak kat-
ledilmesine, her gün emekçi kitlelerin açlık sınırının 
daha da altına itilmesine ses çıkarmadan, Kürtlere kar-
şı sürekli artan baskıya ve savaş politikalarına topye-
kün karşı çıkmadan savunulamaz” denildi.

Açıklamada, “Direnişimizin tutukluları Berke ve 
Perit, iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı 
gösterdikleri cüret yüzünden tam 91 gündür tutsak-
lar. Bugün burada Berke ve Perit için, Selahattin De-
mirtaş ve Figen Yüksekdağ için, Selçuk Kozağaçlı 
için, Barkın Timtik ve Aysel Tuğluk için, Osman Ka-
vala ve tüm siyasi tutsaklar için özgürlük talebimizi 
haykırıyoruz” denildi.

DAVAYA ÇAĞRI
Açıklamada, tutuklu olan Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencileri Berke ve Perit’in 7 Ocak tarihinde yapı-
lacak olan duruşmasına çağrı yapıldı: “Adaletsizlik 
devam ettikçe ses çıkarmak birbirimize kenetlenmek 
zorundayız. 7 Ocak’ta direnişin tutukluları Berke ve 
Perit’in de aralarında olduğu 14 arkadaşımızın duruş-
ması için Çağlayan’da olacağız.”

Kadıköy-Kabataş 
vapur seferleri 

5 buçuk yıl sonra 
yeniden başladı
İBB Şehir Hatları, 5 buçuk yıldır 
yapılamayan Kadıköy-Karaköy 
vapur seferlerine yeniden başladı. 

Seferler hafta içi iki iskele-
den karşılıklı olarak aynı anda 
saat 07.10’da başlayacak. Son se-
fer Kadıköy’den 20.40 kalkış, Ka-
bataş’tan ise 21.15 kalkış ile ya-
pılacak. Seferler 15 dakikada bir 
yapılacak. Cumartesi günleri iki 
iskeleden karşılıklı 07.40’ta başlayacak seferler Kadı-
köy’de 20.40, Kabataş’tan 21.15 kalkış ile son bulacak. 
Seferler yarım saatte bir yapılacak.

Pazar günü iki iskeleden karşılıklı 12.10 da başlaya-

cak seferler, Kadıköy’de 20.40, Kaa-
bataş’tan da 21.15 kalkış ile son bu-
lacak. Seferler yarım saat aralıklarla 
yapılacak.

2016’DA KAPATILMIŞTI
Kabataş İskelesi, Kabataş Meyda-

nı’nın düzenlemesi ve iskelenin yeni-
lenmesi nedeni ile 10 Ağustos 1996 
tarihinde kapatıldı. İskelenin iki yolcu 

salonu hizmete açılınca 15 Mart 2019 tarihinde Bostancı 
ve Adalar seferleri yapılmaya başlandı. Bu yılın sonunda 
da iskelenin üçüncü yolcu salonu hizmete girince 1 Ocak 
2022 tarihinde Kadıköy seferlerine de başlandı.

Belediyeden 
önemlİ duyuru
Kadıköy Belediyesi, son 
günlerde basında yer alan 
emlak vergisi artışı ile ilgili 
bir açıklamada bulundu
Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: “Hazine ve 
Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yer 
alan tebliğine göre vergi, ceza ve harçlar-
da 2022 yılı için belirlenen yeniden değer-
leme oranı yüzde 36,2 olduğu bu durumda 
da Emlak Vergisi'nin yeniden değerleme 
oranının yüzde 18,1 olarak belirlendiği 
şeklinde haberler yer almaktadır.

Bilindiği üzere;  Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı'nın 19.03.2021 tarih, 82673428-175.99 
[6650-150]-38025 sayılı 2021/1 Nolu 
Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Doğ-
rultusunda, 213 sayılı V.U.K’nun  Mü-
kerrer Madde 49. Emlak Vergisine Ait 
Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Ke-
sinleşmesi maddesi uyarınca Kadıköy il-
çesi Takdir Komisyonu Kadıköy Vergi 
Dairesi’nden 2, Kadıköy Tapu Müdürlü-
ğü’nden 1, İstanbul Ticaret Odası’ndan 
1, Mahalle Muhtarları ve Belediye’den 2 
üye ile iç genelgede belirtilen şekilde top-
lanarak Kadıköy İlçesindeki mahalle ve 
sokaklar için arsa m2 birim değerleri tes-
pit edilmiştir.

Ayrıca; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu-
nun 72. maddesi gereği dört yılda bir İlçe 
Takdir Komisyonları kurularak emlak ver-
gisine uygulanacak olan arsa m2 birim de-
ğerleri belirlenmektedir. Ayrıca binalarda 
inşaat maliyet bedelleri her yıl Maliye Ba-
kanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlı-
ğınca belirlenmekte olup, emlak vergileri 
bu değerler üzerinden hesaplanan rayiç de-
ğerler üzerinden tahakkuk ettirilmektedir.

2022 yılı genel beyan dönemi olması 
nedeniyle sokak değerleri komisyon ka-
rarıyla yeniden değerlendirilmiş olup arsa 
m2 birim değerleri üzerinden işlem yapıl-
maktadır.”

Boğaziçi direnişi 
birinci yılında
l Fırat FISTIK

B

Kabataş Meydanı’nın 
düzenlenmesi, yeni 
iskelenin yapılması 

nedeniyle 5 yılı aşkın süredir 
yapılamayan Kadıköy-

Kabataş vapur seferlerine 
yeniden başlandı

İDO, operasyonel maliyetlerinin yüksel-
mesine rağmen imkanlarını sonuna kadar 
zorlayarak Yenikapı- Mudanya arasındaki 
arabalı hızlı feribot seferlerine, mülkiyeti 
kendisinde bulunan Adnan Menderes hızlı 
feribotu ile devam edecek.

Geçen haftalarda İDO, maliyetlerin-
deki artış nedeniyle Yenikapı-Mudanya 
arasında sefer yapan arabalı hızlı feribot 
seferlerini 30 Aralık 2021 tarihinde durdu-
racağını ve araçsız yolculara hizmet ver-
diği deniz otobüsü seferlerini artıracağını 
duyurmuştu. 

YOLCULARIN İSTEDİĞİ OLDU
Ancak İDO, yolcularından gelen yo-

ğun talep nedeniyle İstanbul-Bursa hattın-
da araçlı yolculara hizmet vermeye devam 
edecek. Yüksek operasyonel maliyetleri-
ne rağmen Yenikapı- Mudanya arasındaki 
arabalı hızlı feribot seferlerine Orhan Gazi 
ve Osman Gazi feribotlarının yerine Ad-
nan Menderes hızlı feribotu ile sabah Ye-
nikapı’dan gidiş, akşam Mudanya’dan dö-
nüş seferleri yapılacak. İDO’nun sitesinde 
bilet satışlarına da başlandı.

Vatandaş, İDO sefer saatleri ve tarife-
leri ile ilgili olarak ido.com.tr resmi web 
sitesinden ve İDO Çağrı Merkezi’nden de-
taylı bilgi alabilecek. 

İDO, operasyonel maliyetlerin artışını gerekçe İDO, operasyonel maliyetlerin artışını gerekçe 
göstererek durdurduğu Yenikapı-Bursa hızlı feribotunu, göstererek durdurduğu Yenikapı-Bursa hızlı feribotunu, 

yolcuların yoğun talebi üzerine yeniden başlattıyolcuların yoğun talebi üzerine yeniden başlattı

l Simge KANSU 

İDO seferleri devam edecekİDO seferleri devam edecek
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KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral ................................................ 542 50 00
Çağrı Merkezi ................................... 444 55 22
Evlendirme Dairesi ........................ 542 50 02
Alo Engelli Taksi ...............................444 00 81
Evlendirme Dairesi 
Kokteyl Salonu  ............................... 345 42 62

ACİL
İtfaiye .................................................. 347 32 28
Emniyet Müdürlüğü ........................ 411 08 19
Kaymakamlık ...................................330 60 99
İSKİ Kadıköy .................................... 345 03 04
Kadıköy Nüfüs Müd ........................ 418 94 14
Kadıköy Tapu Müd ........................... 280 15 73
Yangın İhbar .................................................... 110
Polis İmdat  .....................................................155
Elektrik Arıza ................................................ 186
Gaz Arıza .........................................................187
Ambulans .........................................................112
Vefa Hattı ........................................................199
Telefon Arıza ...................................................121
Alo Zabıta  .......................................................153
Sağlık Danışma ............................................ 184
Bilinmeyen No ............................................11811
Cenaze Hizmetleri ...................................... 188
İBB Beyaz Masa ............................................153
Maliye .............................................................. 189

HASTANELER
Göztepe Prof. Dr. Süleyman 
Yalçın Şehir Hastanesi ................. 566 40 00
Haydarpaşa Numune .................... 542 32 32 
Siyami Ersek H. .............................. 542 44 44
Erenköy Ruh ve Sinir H. ................302 59 59
Dr. Rana Beşe Polik. ......................348 40 27
Zeynep Kamil  .................................. 391 06 80
FSM Araştırma H. ...........................578 30 00
Erenköy Fizik Ted. ve R. ................... 411 80 11

!GEREKLİ 
TELEFONLAR

İstanbul Üniversitesi 'nden almış olduğum öğrenci kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. Merve Ceren AYDINLI

KAYIPLAR

zel mimarisi, dekoru ve tarzı ile Kadı-
köy’ün simge mekânlarından biri olan 
“Karga”nın binası ilk olarak Haydarpa-
şa Garı mimarları için tasarlanmış. 25 yılı 

geride bırakan KargaART bugün bu özgün görselliği 
koruyan bir eğlence ve kültür sanat mekânı. Bahçe-
sindeki karga resminin hikâyesi “Bir kargan da Kar-
ga’da olsun” ısrarı ile başlıyor. Kargaların ressamı 
ile “Karga” adlı mekân buluşuyor. Solmaz Aksoy bu 
teklif geldiğinde henüz Kadıköy’de değil, önce karga 
geliyor, sonra ressamı da peşinden sürüklüyor. 

Gökyüzünün maviliği ve kara bir karga formuy-
la öne çıkan bu duvar resmi, bir mural değil. Üzerin-
de kemerlerin de olduğu duvarı tuval olarak kullanan 
kocaman bir resim. Kocaman masmavi göz en belir-
gin özelliği. Karga hem duvarın önünü, hem de bi-
zim bilemediğimiz arkasını görebiliyor bu derin mavi 
gözlerle. Maviyle simgelenmiş koca bir hayat; karga 
bakıyor, görüyor ve biriktiriyor. 

GALATA KULESİ VE KARGALAR
“Kargalar” ve “Galata Kulesi”, ressam Solmaz 

Aksoy’un resminin iki ana izleğini oluşturuyor. Du-
vardaki karga için, “Yandan bakıyor hem buraya, hem 
duvarın öte yanına. Kocaman bir yuvarlak, görüyor, 
biriktiriyor. Hepimiz o yuvarlağın içindeyiz. İnsanın 
gözü de öyle, ama herkesinki değil.” diyor. İkisinin 
ortak noktası da tanıklık; üçüncü tanık da bizzat res-
samın kendisi. Kargalar ile kulenin özel bir bağı ol-
duğunu düşünüyor Solmaz Aksoy, “Biri durarak izli-
yor, öbürü dolaşarak izliyor. Dikkat ederseniz benim 
kargalarımın gözleri farklıdır. Gözlerle vurguluyorum 
pek çok şeyi, kocaman yuvarlak gözler.” diyor.

Karga ya da Galata Kulesi çizimleri “güzel re-
simler” olsun, “turistik hava oluşsun” diye yapılmış 
resimler değil. Her iki form bir fon malzemesi hiç 
değil: “Karga da bir kuş, ama felsefik bir boyuttan 
baktığında kargayı gerçekten anlarsın. Unutmaz kar-
galar; unutmuyorlar da. Tepki koyan bir form. Dü-
şünen, üreten bir form. Kavgacı değil, mücadeleci. 
Akıllı, zeki ve emekçi.” 

Bir simge, bir form olarak düşündüğü kargaların 
söylediklerini anlamak kolay değil, ama Solmaz Ak-
soy resimlerden emin: “Eğer etrafta yaşananların far-
kındaysan, bilincindeysen benim resmime bakarsan 
da onu okursun. Herkes baktığı gibi görür ve bazıları 
da görmez. Bakar sadece.”

“HEPİMİZ KARGAYIZ”
Solmaz Aksoy’un resimlerinde karganın aldığı 

formlar, Galata Kulesi’nin bir kent yağmasının ortasın-
da dimdik duruşunun hikâyesi, ressamın çocukluğuna 
kadar uzanıyor. Samsun’da bahçeli bir Rum evinde bü-
yüyen ressamın kargalarla tanışıklığı da o günlerden: 
“Orada kargalar çok geliyordu, ben kargalara yaklaşır-
ken beni durdurdular. Yapma, bağırma, çağırma, dedi-
ler hep. Durdurulmaya çok öfkelendim, ama hiç dinle-

medim. Kargalara yiyecek verdim, hâlâ da veriyorum. 
O zaman bahçede, şimdi Galata Kulesi’ni görmek için 
gittiği sahildeki kayalıklarda... Yasakları sevmiyorum 
çünkü. Onaylanmasam da durmadım.” 

“BİZ GİDECEĞİZ, KARGALAR DURACAK”
Solmaz Aksoy, 15 yıldan fazla kaldığı Suriye Pa-

sajı’ndan Kadıköy’e taşınalı çok olmadı. Kadıköy’ün, 
Moda’nın sokaklarında dolaşırken kendine kuş bakışı 
bakmayı becerebildiğini anlatıyor. Özellikle kimsenin 
olmadığı, tenha zamanlarda dolaşıyor sokaklarda: “So-
kakta kimse yok, ama biliyorsun ki duvarların, pence-
relerin ardında insan var. Pencerelere bakmayı çok se-
viyorum, aralanmış bir tül, loş bir ışık. Karganın gözü 
gibi.” diye de ekliyor. 

Özlediklerinin çoğaldığını, hepsinin karganın gö-
zünün içinde biriktiğini anlatıyor ressam Solmaz Ak-
soy, “Beyoğlu’nun eski günlerini özlemek” ya da 
“Kadıköy’ün sessiz halini aramak” gibi mesela. Tu-
valde, duvarda, dijitalde nerede yapılmış olursa ol-
sun Solmaz Aksoy’un karga formlarının gözleri bu 
çoğaltma işinin odağı. “Özlediğim şeyler çoğalırken, 
özlediklerimi yüklediğim bir forma dönüşüyor karga. 
Hem geçmişi, hem geleceği, biz gideceğiz, ama o hep 
duracak” diyor ressam.

“HER ŞEYDEN HABERİ VAR KARGANIN”
KargaART’ın bulunduğu binanın bahçe duvarın-

daki resmin macerası dört yıl önceye kadar uzanıyor. 
Aralıkla süren, yıllara yayılan bir çalışma. “Güzel bir 
yolculuk” dediği süreci şöyle anlatıyor: “Benden is-
tediklerinde duvara baktım, duvar bölmeli, karmaşık 
bir yapısı vardı. İki kemerli duvara bir şey yerleştire-
cektim. Eskizler yaptım, denemeler yaptım. Elimdeki 
eskizle gidip, eskizle hiçbir ilgisi olmayan bu resim 
çıktı. Çünkü bu olmalıydı. Sade ve yalın. Bütünleş-
mek, sadelik... “

Duvardaki bu sade karga, günlük hayatın içinde 
yaşamaya devam ediyor, ressamının aklı biraz onda, 
zamanın ve insanın verebileceği zararlarda: “Za-
rar görmek kaçınılmaz, hepimiz görüyoruz. Hayatın 
içinde kalsın, ama tekme de yemesin, darbe almasın 
istiyorum. Bir resmi onarabilirsin, zararları giderebi-
lirsin; ama insana verilen zararı bu kadar rahat onara-
mazsın. İşte bundan kaçınmak lazım.”

Karga bitti, ama imzası henüz atılmadığına göre sü-
reç devam ediyor sayabiliriz aslında. Karga gözlerinde 
biriktirmeye devam ediyor; ressam Solmaz Aksoy da 
arada gidip kargasına bakmaya: “Gözü giderek büyüyor 
gibi geliyor bana. Gözün içi dolmuş gibi sanki, öfkele-
niyor. Patlayacak gibi. Her şeyden haberi var karganın.”

Kadıköy’ün alternatif kültür, sanat 
ve eğlence mekânlarından biri olan 
Karga’nın duvarına bir karga resmi 

işleyen ressam Solmaz Aksoy “Yandan 
bakıyor hem buraya, hem duvarın öte 

yanına. Kocaman bir yuvarlak, 
görüyor, biriktiriyor. Hepimiz o 

yuvarlağın içindeyiz.” diyor

Suriye Pasajı’nda 
özgür ve güven-
de hissettiğini söy-
lese de Beyoğlu’n-
daki değişimden 
fazlasıyla rahat-
sız Solmaz Aksoy. 
Önce karga res-
miyle, sonra da bü-
tünüyle Kadıköy’e 
gelişinde bu deği-
şimin payını gizle-
miyor: “Beyoğlu’n-
da hızlı bir dönüşüm 
yaşandı. Minimal 
yaşamaya, böyle-
ce özgürleşmeye 
yöneldim. Moda’ya 
geldim ve Kadıköy 
günleri başladı. Yine 
de Suriye Pasajı’n-
da yabancılık çek-
miyorum, kendimi 
güvende hissediyo-
rum. Benim için sığı-
nağım gibiydi, küçü-
cük bir atölye ama 
bana çok büyük 
ve güvenli geliyor-
du. Pasajdan çıkın-
ca önce Galata Ku-
lesi’ni ziyaret edip, 
Karaköy’e vapurla 
Kadıköy’e geçerdim. Müthiş bir duyguydu, tama-
men Kadıköy’e gelince şimdi arada tersini yapıyo-
rum, bir ritüel gibi. Suriye Pasajı’nda biriktirdiğim 
çok güzel, çok hüzünlü hatıralar, şimdi burada ye-
nileriyle devam ediyor.”

BEYOĞLU’NDAKİ DÖNÜŞÜM 
KADIKÖY’E GETİRDİ

l Mustafa KARA

Ö

40 ÖĞRETMEN 
tek kitapta buluştu

Yurdun çeşitli illerinden öğret-
men yazarlar, Kırkyama Şiir 
ve Antoloji kitabında buluştu. 
Toplamda 40 öğretmenin şiir 
ve yazılarının yer aldığı kitap-
ta Kadıköylü yazarlar da yer 
alıyor.

Kadıköy’de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Hüveyda Gümüş, Kırkyama kitabı 
hakkında şunları söyledi: “Kitap, yurdumun değişik illerinden öğretmen yazar-
ların buluştuğu, şiir ve yazılarının yer aldığı bir antoloji kitabıdır. Kitabın hazırlan-
masında öncülük eden arkadaşımız Murat Aksoy, Sosyal Bilgiler öğretmenidir. 
149 sayfadan oluşan Kırkyama Şiir ve Antoloji kitabında kırk öğretmenin şiirleri 

yer aldı. Her bir öğretmenin özgeçmişinin de yer aldığı 
kitapta, her bir öğretmene dört sayfa ayrıldı. Organi-
zasyonu yürüten yazar arkadaşımız kitabın hazırlan-
masının her aşamasında bizlerle iletişim halinde oldu. 
Kitap ve dış kapak tasarımına birlikte karar verdik. 
Öğretmen arkadaşlarımız tasarımda gönüllü çalıştılar. 
Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.”

BUNDAN SONRAKİ PROJE “EĞİTİM TEKNİKLERİ”
Kitapta Kadıköylü öğretmenlerin de emeğinin oldu-
ğunu söyleyen Gümüş, “Şiir ve antoloji kitabı hazırla-
nacağı duyurusu yapılınca tanıdığım öğretmen arka-
daşlarıma hemen haber verdim. Erenköy Kız Lisesi 
Müdiresi Berna Ocakcıoğlu çağrıma olumlu yanıt 
verdi. Yazı ve Şiir Antoloji kitabına da Berna hocamı-
zın önerisi ile Kırkyama adı verildi” dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Bundan sonraki kitap projemiz 
“Eğitim Teknikleri” üzerine olacak. Bu doğrultuda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

l Simge KANSU

İçinde Kadıköylü öğretmen yazarların 
da bulunduğu Kırkyama kitabı, 

raflarda okuyucularını bekliyor

Fotoğraf: M.Salih Ünsal
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Flannery O’Connor ile devam ediyor.

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -146
Hazırlayan: Leyla ALP

Bay Shiftlet yollarından ilk geçtiğinde yaşlı kadın-
la kızı verandalarında oturmaktaydılar. Yaşlı kadın 
sandalyesinin ucuna kayıp günbatımının delip ge-
çici güneşinden korunmak için elini gözlerine si-
per ederek öne eğildi. Kızı ise uzağı pek göremedi-
ğinden parmaklarıyla oynamayı sürdürdü. Bu kuş 
uçmaz kervan geçmez yerde yalnızca kızıyla yaşa-
masına ve Bay Shiftlet’i daha önce hiç görmemiş 
olmasına rağmen, uzaktan şöyle bir bakmak bile 
yaşlı kadının bu adamın zavallı bir berduş olduğu-
nu, korkulacak biri olmadığını anlamasına yetmiş-
ti. (…)

Yaşlı kadın yerinden kımıldamaya gerek gör-
medi, anca adam bahçesine girdi girecek denli yak-
laştığında bir elini kalçasında yumruk yaparak aya-
ğa kalktı. Kızı -kısa, mavi bir organze elbise giymiş 
iri yapılı bir kız- adamı bir anda gördü, ayağa fırla-
dı, parmağıyla adamı işaret ederek potinlerini yere 
vurmaya, heyecanlı heyecanlı anlamsız sesler çı-
karmaya başladı.

Bay Shiftlet bahçenin hemen girişinde durdu ve 

alet çantasını yere bırakıp sanki kızın hiçbir özrü, 
garipsenecek bir yanı yokmuş gibi şapkasına hafif-
çe dokunarak ona selam verdi; ardından yaşlı kadı-
na döndü ve onu da şapkasını başından tamamen 
çıkarıp sallayarak selamladı. 

(…)
Bay Shiftlet’ın soluk, keskin bakışları bahçe-

deki her şeyin -evin köşesindeki tulumbanın ve 
üç-dört tavuğun tünemeye hazırlandığı koca incir 
ağacının- üzerinde çoktan dolaşmış, şimdi bir oto-
mobilin dörtgen, paslı arkasının göründüğü bir ba-
rakaya kaymıştı. “Araba kullanıyor musunuz ba-

yanlar?” diye sordu.
“O araba on beş yıl var, çalışmıyor,” dedi yaş-

lı kadın. “Kocamın öldüğü gün, o da çalışmayı bı-
raktı.”

“Eee, artık hiçbir şey eskisi gibi değil bayan,” 
dedi adam. “Dünya çürüdü çürüyecek.”

“Orası öyle,” dedi yaşlı kadın. “Buralardan mı-
sın?”

“Adım Tom T. Shiftlet,” diye mırıldandı adam, 
arabanın lastiklerine bakarak.

“Tanıştığıma memnun oldum,” dedi yaşlı ka-
dın. “Ben de Lucynell Crater, bu da kızım Lucy-
nell Crater. Buralarda ne arıyorsun Bay Shiftlet?”

Adam arabanın 1928 ya da 29 model Ford ol-
duğuna hükmetti. (…)

“Bayan,” dedi adam, “insanlarda yalanın bini 
bir para… Sana adamın tekiyim işte desem, en 
doğrusu o olur belki; ama bir düşünsene bayan,” 
deyip durakladı, sonra sesini daha da korkutucu bir 
hale getirerek devam etti, “adam dediğin nedir ki?”

Yaşlı kadın bir tohum çiğnemeye başladı. “O 
kalay çantada ne taşıyorsun Bay Shiftlet?”

“Aletlerimi,” dedi adam lafını bitiremediğine 
sıkılmış gibi. “Marangozum ben.”

“İyi madem, buralara çalışmaya geldiysen sana 
yemekle yatacak yer verebilirim, ama para vere-
mem. Onu baştan söyleyeyim,” dedi yaşlı kadın.

Adam hemen cevap vermedi, yüzündeki belir-
siz ifadeden de ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Ve-
randanın çatısını destekleyen altmışa yüz yirmilik 
kazıklardan birine yaslandı. “Bayan,” dedi yavaş-
ça, “bazı insanlar vardır ki, birtakım şeyler onların 
gözünde paradan çok daha önemlidir.” Yaşlı kadın 
bir şey demeden sandalyesinde sallanıyor, kızı ise 
adamın boğazında bir aşağı bir yukarı inip çıkan 
âdemelmasını seyrediyordu. Adam insanların ço-
ğunun gözlerinin paradan başka şeyi görmediğini 
anlattı yaşlı kadına, ama insan bunun için mi ya-
ratılmıştı ki? İnsan para için mi yaratılmıştı, yoksa 
başka şey için mi? Peki ya kendisi ne düşünüyor-
du, o ne için yaratılmıştı? Yaşlı kadına bunu sor-
du, ama kadın cevap vermedi, için için tek kollu 
bir adamın çiftlik evinin damını aktarıp aktarama-
yacağını merak ederek oturduğu yerde sallanmak-
la yetindi. (…)

“Evli misin bekâr mısın?” diye sordu yaşlı kadın.
Uzun bir sessizlik oldu. “Bayan,” dedi adam ni-

hayet, “bugünlerde anasından temiz süt emmiş saf 
bir kadın bulmak kolay mı? Yoldan toplayabilece-
ğim o süprüntüleri koluma takacak değilim ya.”

(...) Bay Shiftlet’ın gözü otomobilin karanlık-
ta uzaktan uzağa parıldayan tamponunun bir par-
çasına takılıp kalmıştı. “Bayan,” dedi, kısa kolunu 
sanki onunla evi, bahçeyi ve tulumbayı işaret ede-
bilirmişçesine kaldırarak, “bu çiftlikte tamir ede-
meyeceğim hiçbir şey yok, kırık bozuk ne varsa ye-
ter ki bana söyle, sana hepsini gıcır gıcır yapayım. 
Çürük de olsam çolak da en nihayetinde bir erke-
ğim ne de olsa. Daha da önemlisi,” dedi söyleye-
ceği şeyin önemini vurgulamak için parmaklarını 
yere vurarak, “namuslu bir kafa yapım var.” Bunu 
demesiyle yüzü karanlıktan birden sıyrılıp kapı 
aralığından sızan bir ışık huzmesinin içinde belir-
ginleşti ve bu olanaksız gerçeğe kendi de pek şaş-
mış gibi kadına bakakaldı.

Yaşlı kadın bu ifadeden etkilenmemişti. “Di-
yorum ya, burada kalır, karın tokluğuna çalışırsın,” 
dedi, “tabii şu arabada yatıp kalkmaya aldırmazsan.”

(...)
Ertesi sabah çiftlik evinin çatısında işe koyul-

du, o çalışırken kadının kızı Lucynell de bir kaya-
nın üzerine oturup onu izledi. Orada daha haftasını 
doldurmadan, adam çiftliğin yüzünü gözle görülür 
şekilde değiştirmişti bile. Öndeki ve arkadaki basa-
makları onarmış, yeni bir domuz damı yapmış, bir 
çiti tamir etmiş, ömründe ağzından tek kelime çık-
mamış, duvar gibi sağır Lucynell’e “kuş” demeyi 
öğretmişti. Pembe yüzlü kız irisi, durmadan “Çç-
kuşş kkukuşşş” deyip el çırparak nereye gitse ada-
mın peşinden geliyordu. Yaşlı kadın onları uzaktan 
izliyor, içten içe seviniyordu. Bir damada kavuş-
mak için yapmayacağı şey yoktu.

(…) Bay Shiftlet çiftliği hale yola koyabilmiş 
olmasını burayı sahiplenerek çalışmasına bağlıyor, 
bunun önemine dikkat çekiyordu. Bu gidişle, ya-
kında otomobili bile çalışır hale getireceğini söy-
lüyordu.

Kaputu kaldırıp motoru iyice incelemiş ve bu 
arabanın, dediğine göre otomobilin otomobil oldu-
ğu, adam gibi yapıldığı zamanlarda üretildiğini bir 
bakışta anlamıştı. (…)

Ertesi gün adam kasabaya indi, ihtiyacı olan 
parçalardan başka bir teneke de benzin alıp geri 
döndü. Günbatımına yakın, barakadan dehşet gü-
rültüler yükselmeye başladı ve yaşlı kadın Lucy-
nell’in bir yerlerde nöbet geçiriyor olduğunu sa-
narak evden dışarı fırladı. Lucynell bir kümes 
sandığının üzerinde oturmuş, “Ççkuşş kkukuşşş” 
diye bas bas bağırarak ayaklarını yere vuruyor, la-
kin arabanın gürültüsü kızın kopardığı yaygarayı 
bastırıyordu. Araba bir dizi pat pat sesi eşliğinde 
atılgan ve heybetli bir şekilde ilerleyerek baraka-

dan çıktı. Bay Shiftlet sürücü koltuğunda dimdik 
oturuyordu. Sanki az önce bir ölüyü diriltmiş gibi 
ciddi bir tevazu okunuyordu yüzünde.

O gece verandada sallanırken yaşlı kadın lafı 
dolandırmadan hemencecik konuya girdi. “Sen 
kendine saf bir kız arıyorsun, öyle mi değil mi?” 
diye sordu halden anlarca. “O süprüntüler gözün-
de değil senin.”

“Evet bayan, değil elbet,” dedi Bay Shiftlet.
“Şöyle ağzı dili olmayan,” diye sürdürdü lafı-

nı kadın, “sana cevap yetiştirmeyecek, yerli yersiz 
konuşup edepsizlik etmeyecek bir kız. Sana böyle-
si lazım işte. Daha aramaya hacet yok, aha aradı-
ğın kız,” dedi ve sandalyesinde bağdaş kurmuş, el-
leriyle iki ayağını birden tutarak oturan Lucynell’i 
işaret etti.

“Doğru diyorsun,” diye kabullendi adam. “Hiç 
başımı ağrıtmazdı.”

“Eğer istersen,” dedi yaşlı kadın, “cumartesi, 
üçümüz arabayla kasabaya iner evlenir geliriz.”

Bay Shiftlet merdivenlerde kaykılıp daha rahat 
bir pozisyon aldı.

“Şu anda evlenecek durumum yok,” dedi. “Ev-
lenmekle bitmiyor ki, sonra en ufak şey yapmak iste-
sen para lazım, oysa ben meteliğe kurşun sıkıyorum.”

“Parayı ne edeceksin ki?” diye sordu kadın.
“Bu işler parasız olmaz,” dedi Bay Shiftlet. 
(…) “Parayı marayı düşünmeden karımı hafta 

sonu bir yerlere götürebilmeliyim ben. Ruhumun 
beni sürüklediği yere gitmeliyim.”

“Hafta sonu gezmesi için sana on beş dolar ve-
ririm,” dedi yaşlı kadın aksi bir sesle. “Bundan faz-
lası elimden gelmez.”

“O dediğin benzinle otele bile zor yetişir,” dedi 
adam. “Karımın karnını doyurmaz.”

“On yedi buçuk olsun,” dedi yaşlı kadın. “Başka 
da param yok, o yüzden boşuna sinekten yağ çıkar-
maya uğraşma. Bir öğle yemeği yersiniz olur biter.”

“Sinekten yağ çıkarma” lafı Bay Shiftlet’ı de-
rinden yaralamıştı. Kocakarının şiltesinin altın-
da saklı daha bir sürü parası olduğundan adı gibi 
emindi, ama ona parasında gözü olmadığını söyle-
mişti bir kere. “İdare edeceğim artık,” deyip ayağa 
kalktı ve pazarlığı daha fazla uzat-
madan çekip gitti.

Cumartesi günü üçü, boyası 
daha tam kurumamış arabaya do-
luşup kasabaya indi ve Bay Shift-
let ile Lucynell yargıcın bürosunda 
yaşlı kadının şahitliğinde evlendi. 

(…)
Karı koca gitmeye hazır vazi-

yette arabaya bindiğinde yaşlı kadın 
elleri cama sıkı sıkı yapışmış halde 
durup gözlerini içeri dikti. Gözlerin-
den yan yan süzülen yaşlar, yüzünde-
ki pis kırışıklıklar boyunca akmaya 
başladı. “Bugüne dek iki gün üst üste 
ayrı kaldığım olmadı ondan,” dedi.

Bay Shiftlet arabayı çalıştırdı.
“Başka bir adam istemiş olsa şura-

dan şuraya bırakmazdım onu ya senden yana içim 
rahat, ona gözün gibi bakacağını biliyorum. Güle 
güle git anacığının kuzusu,” dedi kızın beyaz el-
bisesinin yenini kavrayarak. Lucynell dosdoğru 
anasına bakıyordu bakmasına ya, yine de onu hiç 
görmez gibiydi. Bay Shiftlet gaza hafifçe basıp da 
arabayı hareket ettirince kadın da ellerini çekmek 
zorunda kaldı.

Bulutsuz ve açık öğle havası, soluk mavi bir 
gökle çevrelenmişti. Araba saatte çok çok kırk 
beş-elli kilometre yapabiliyor olmasına rağmen 
kâh enfes yamaçlardan tırmanmanın, kâh bayır 
aşağı vurmaların, kâh keskin virajların hayaline da-
lan Bay Shiftlet kafasında da keskin bir viraj alarak 
sabahki keyifsizliğini büsbütün unuttu. Oldum ola-
sı bir otomobile sahip olmak istemiş, ama ne gücü 
ne imkânı bugüne dek buna yetmemişti. Arabayı 
çok hızlı sürüyordu çünkü karanlık çökmeden Mo-
bile nehrine varmak niyetindeydi.

Arada bir düşüncelerinden başını almayı başa-
rabildiğinde yanındaki koltukta oturan Lucynell’e 
bakıyordu. Kız evin bahçesinden çıkmalarıyla bir-
likte yolluğu gövdeye indirmiş, şimdi de şapka-
sındaki kirazları teker teker koparıp camdan dışa-
rı atıyordu. Altındaki arabaya rağmen içi bunaldı. 
Yaklaşık yüz altmış kilometreyi geride bırakmıştı 
ki kızın karnının yeniden acıkmış olacağına kanaat 
getirdi. Yollarına çıkan bir sonraki küçük kasaba-
da, Sıcak Ocak adlı gümüşe boyalı bir lokantanın 
önünde durup kızı içeri götürdü ve ona jambonla 
mısır lapası söyledi. Yol uykusunu getirdiğinden, 
kızcağız daha tabureye oturur oturmaz başını tez-
gâha yaslayıp gözlerini yumdu. Sıcak Ocak’ta Bay 
Shiftlet ile tezgâhın ardında duran çocuktan -om-
zundan yağlı, paçavra gibi bir bez sarkan solgun 
yüzlü bir genç- başkaca kimse yoktu. Oğlan daha 
yemeği önüne koyma fırsatını bulamadan, kız usul-
ca horlamaya başlamıştı.

“Uyandığında verirsin yemeğini,” dedi Bay 
Shiftlet. “Ben hesabı şimdiden göreyim.”

Oğlan kızın üzerine eğilip pembeli altın sarı-
sı uzun saçlarına ve yarı kapalı uykulu gözlerine 

baktı uzun uzadıya. Ne-
den sonra başını kaldır-
dı ve Bay Shiftlet’ı süzdü. 
“Gökten inmiş bir mele-
ğe benziyor,” diye mırıl-
dandı.

“Otostopçu,” diye 
açıkladı Bay Shiftlet. 
“Oyalanacak vaktim 
yok. Bir an önce Tusca-
loosa’ya gitmem lazım.”

Oğlan yeniden kızın 
üzerine eğildi ve o altın 
saçların bir teline adeta 
incitmekten korkarcası-
na parmağını değdirdi, 
o arada da Bay Shiftlet 
kapıdan çıkıp gitti. 
               154-168

1925’te Amerika’nın Georgia eyaletin-
de doğdu. On beş yaşındayken, deri 
vereminden mustarip olan baba-
sını kaybetti. 1945’te Georgia 
Eyalet Üniversitesi’nden me-
zun oldu ve ertesi yıl Iowa Ya-
zarlık Atölyesi’ne kabul edil-
di. 1951’de deri veremi teşhisi 
koyulması üzerine Georgi-
a’daki aile çiftliğine geri döndü 
ve hayatının geri kalanını ora-
da geçirdi. 
Hastalığıyla mücadele ettiği on üç 
yıl süresince yazdığı öyküler iki ki-
tapta toplandı. Bunlardan ilki olan İyi İn-

san Bulmak Zor 1955 yılında yayımla-
nırken, diğeri (Everything That Rises 

Must Converge) ölümünün ardın-
dan 1965 yılında yayımlandı. Kısa 

öykülerinin haricinde Wise Blo-
od (1952) ve The Violent Bear 
It Away (1960) başlıklı iki ro-
man da yazan O’Connor 1964 
yılında hastalığının ilerlemesi 
sonucu öldü.

Yazarın Metis Yayınları tarafın-
dan okurla buluşturulan İyi İnsan 

Bulmak Zor isimli kitabından Kur-
tardığın Hayat Seninki Olabilir öykü-

sünden kısa bölümler yayımlıyoruz.

FLANNERY O’CONNOR   (25 Mart 1925- 3 Ağustos 1964)

sviçre’de yaşayan fotoğrafçı-akademis-
yen Mine Dal’ın, bundan yedi yıl evvel-
ki bir Türkiye tatilinde,  Kadıköy’de bir 
fotoğraf karesi ilişti gözüne. Önce şaşır-

dı, sonra duygulandı. Ve deklanşörüne basarak o anı 
ölümsüzleştirdi. Osmanağa Cami’nin hemen bitişi-
ğindeki Pavlonya Sokak’taki bu fotoğraf karesinde; 
tabureler, şemsiye, sehpa ve türlü cisimler ve duvara 
asılı bir Atatürk tablosu vardı… 

“Bu kadar karmaşık bir ortamda Ata-
türk’ün fotoğrafının bulunmasına şa-
şırdım. Anlam veremedim ama çok 
da hoşuma gitti. O zamandan beri 
gittiğim her yerde Atatürk’ü arar 
oldum” diyen Mine Dal, Türkiye 
kazan kendisi kepçe misali gez-
meye başladı ülkeyi. 2013-2020 
yılları arasında, onlarca kasap, 
fırın, market, işyeri, kuaför gibi 
mekanlara girip çıkarak duvarlar-

daki Atatürk fotoğrafla-
rını çekti. Bu koleksi-

yon yaklaşık 11 bin 
fotoğrafa ulaşın-
ca da, yaşadığı 
Zürih’teki Pat-
rick Frey Yayı-
nevi’yle anla-
şarak bir kitap 
hazırladı; “Hal-

kın Atatürk’ü” 
(Everybod’s Ata-

türk) Türkçe ve İn-
gilizce yayınlanan 

651 sayfalık kitapta 364 
fotoğraf bulunuyor. Önsözünü 
yazar-müzisyen Zülfü Livane-
li, son sözünü de siyasetçi-ga-
zeteci Altan Öymen’in kaleme 
aldığı kitap, yayınevinin inter-
net sitesinde 68 İsviçre Frangı 
(yaklaşık 1000 TL) karşılığında 
satılıyor. Dağıtımı bütün dünya-
da gerçekleştirilen kitabın Tür-
kiye’deki satışını ise Robinson 
Crusoe kitapevi üstlendi. Kitap 
Türkiye’de 250 TL’ye satılıyor.

KALPTEKİ ATA İMZASI
Mine Dal, kitabın ismindeki 

gibi halkın Atatürk’ünü belgelemek 
istediğini belirterek, “Hiçbir yasa, 
kural olmadan herkesin duvarları-
na Atatürk’ü asması ilginç bir feno-
men. Böyle bir şey dünyada yok. Ne 
Lenin Rusya’da günlük hayatın böy-

lesine içinde, ne Mao Çin’de. 
Vefatının ardından 83 yıl geçti, 
Atatürk hep var.” diyor. Bu ki-
tabın, alışılmışın dışında bir eser 
kitap olduğunu, çünkü diğer Ata-
türk kitaplarında hep aynı fotoğ-
rafların kullanıldığını vurgulayan 
Dal, şunları söylüyor: “fotoğraf-
ları çekerken çok değişik tepki-
lerle karşılaştım. Mesela Moda’da 
bir dükkan sahibi ajan olduğum-
dan şüphelendi. Başka bir yerde de 
karakolda sorgulandım. Öte yan-
dan bu fikrimi çok beğenip gurur-
la duvarlarındaki Atatürk resimle-
rini gösterenler de oldu. Tepkilerin 
bu kadar uç noktada farklı olması, 
bence herkesin bu durumu kanıksa-
mış olmasından kaynaklanıyor. Her 
yerde, her duvarda Atatürk var ne-
redeyse ve benim bunların fotoğra-
fını neden çektiğimi anlayamıyor-
lardı. Bir anımı anlatayım; güney 
bölgesinde bir seradaydım. Seracı 
gence, gayet ukala bir tavırla ‘Si-
zin kulübenizde Atatürk fotoğra-
fı yokmuş’ dedim. ‘Atatürk bizim 
kalbimizde’ diye yanıt alınca, ben 
yine aynı ukalalıkla ‘Evet yani za-
ten hepimizin kalbinde’ deyince, 
seracı genç eliyle tişörtünü sıyı-
rıp tam kalbinin üstündeki Ata-
türk dövmesini gösterdi… Şaşır-
dım, hemen çektim fotoğrafını. 
O fotoğrafı da kitabın arkada ka-
pağına koydum”

‘Halkın Atatürk’ünü çekti

KURTARDIĞIN HAYAT SENİNKİ OLABİLİR

İsviçre’de yaşayan fotoğrafçı Mine Dal, yedi yıl 
boyunca Türkiye’yi gezerek, günlük hayattaki 
Atatürk fotoğraflarının fotoğraflarını çekti

l Gökçe UYGUN

İ

Pavlonya Sokak



Kalbimizi titreten şarkıların, unutulmaz 
dizi müziklerinin yaratıcısı Erdal Güney’in 
ilk kitabı “Kasabanın Akşam Halleri”, SOL 
Kültür Yayınları’ndan çıktı.
Ercan Kesal’ın ‘içinden türküler, şarkılar 
geçen hüzünlü hikâyeler’ olarak tanımladığı 
öykü kitabındaki resimler, Fahrettin Engin 
Erdoğan tarafından çizildi.
Erdal Güney 8 Ocak Cumartesi günü 
Moda Kitap’ta okurlarla buluşup kitabını 
imzalayacak. Saat 14.00’de başlayacak 
söyleşinin moderatörlüğünü Berken Döner 
yapacak.
SOL Kültür Yayınları / 160 sf / 40 TL
Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu: 
■ Didik Didik Freud / Şenol Ayla / Can 
Yayınları
■ Perşembe Günü Cinayet Kulübü / 
Richard Osman / Bilgi Yayınevi
■ Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Kasabanın Akşam Halleri

Kaan Tangöze / 
Âşık Mahzuni Şerif Türküleri

Anxious People

Rock müziğinin başarılı temsilcilerinden 
Duman grubunun solisti ve birçok bilinen 
parçanın bestecisi ve söz yazarı olarak 
tanınan Kaan Tangöze ikinci solo akustik 
albümünü tamamladı.
Ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in 
10 bestesinin Kaan Tangöze tarafından 
yeniden yorumlandığı albümün ilk teklisi 
‘Haşlayın Beni’ 17 Eylül 2021’de, ikinci 
tekli ‘Gül Yüzlü Cananım’ 22 Ekim 2021’de 
dinleyiciyle buluşmuştu.
Büyük ilgi gören teklilerden sonra, albümün 
tamamı ise 7 Ocak 2022’de tüm dijital 
platformlarda yerini alacak.
Albüm şarkılarından  ‘Boşu Boşuna’ ve 
Divane Ettim Aklımı’ adlı eserlerin klipleri 
önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak.
Sanatçının, İstanbul’daki stüdyosunda 
kaydedilen 10 şarkılık albümün; vokal, 
akustik gitar ve aranjesi kendisine ait.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Ekonomi Tıkırında  / Timur Selçuk
■ Her Şey Sermaye İçin Sevgilim / 
Kesmeşeker
■ Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan 
Selini / Grup Vardiya

Netflix’in yeni İskandinav dizisi “Anxious 
People”, 29 Aralık’ta beyazcamda 
yayınlanmaya başladı. İlk sezonu toplam 6 
bölümden oluşan dizi, komedi, suç ve dram 
türünde yer alıyor.
Young Royals ve Love & Anarchy ile 
olumlu yorumlar toplayan Netflix İsveç, 
Anxious People ile, halihazırda benimsemiş 
olduğumuz sarsıcı gerilim senaryosuna 
nazaran komedinin ön planda olduğu 
gizem-dram üçgeninden kesitler 
sunuyor. Fredrik Backman’ın aynı isimli 
çok satan romanından yönetmen Felix 
Herngren tarafından ekranlara uyarlanan 
dizinin konusu kısaca şöyle: Ev görmeye 
gelen bazı insanları rehin alan bir banka 
soyguncusu kaşla göz arasında ortadan 
kaybolunca şaşkına dönen polis herkesten 
şüphelenir. Ters giden bir banka soygunu, 
ciddi suçları çözmeye pek alışkın olmayan 
baba-oğul polisler için tuhaf bir rehine 
krizine dönüşür. Polis tam olarak ne 
olduğunu bilmese de bankacı Zarah’dan 
şüphelenmeye başlar. Bu arada Jim ve Jack 
sürpriz bir konuğu ağırlar. Lennart ise tüm 
cazibesini kullanır. Julia ve Ro’nun romantik 
geçmişi ortaya çıkar. 
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Prömiyerini 9 Kasım’da, 25.İstanbul Tiyatro Fes-
tivali’nde yapan Gabriel’in Düşü, seyirciyle buluş-
maya devam ediyor. Sema Elcim’in yazdığı Ahmet 
Sami Özbudak’ın yönettiği oyun 20 Ocak’ta Alan 
Kadıköy’de sahnelenecek.

Göçün toplumsal bellek üzerindeki etkileri ve 
insan doğası üzerinde yaptığı tahribatı üç farklı top-
lumun fertleri üzerinden anlatan Gabriel’in Düşü, 
göç edene beslenen merhamet ve nefret duyguları-
nın bıçak sırtı mücadelesine Midilli Adası’nın bü-
yüleyici atmosferinde ışık tutuyor.

Oyunun konusu ise kısaca şöyle: Berna ile Berk, 
on yıllık evliliklerinin kaderi üzerine birbirlerinden 
habersiz kararlar almış ve eyleme geçmek için kar-
şı kıyı Midilli Adası’nı seçmiştir. Tatil için kirala-
dıkları evin sahipleri, Türkiye’nin yakın geçmişinde 

yaşanmış 6-7 Eylül olayları sonrasında İstanbul’dan 
adaya göç etmiş bir ailenin fertleri olan Angeliki ve 
Angelos’tur.  Çift, ‘tuhaf’ ev sahiplerinin ‘tarih ko-
kan’ evlerine yerleşirken; Suriye İç Savaşı’ndan Al-
manya’ya gitme umuduyla kaçıp, Midilli’deki Mora 
Kampı’nda sıkışıp kalmış Mirvan ve Yana, adada-
ki zorunlu misafirliklerini sonlandırmanın yollarını 
aramaktadır. 

Midilli Adası, belki de tarihinin en kaotik döne-
mini yaşarken, adayı tepeden izleyen gizemli ma-
nastırın merhum Aziz’i Gabriel; birbirlerinden hem 
uzak hem de çok yakın üç ailenin kadınları için kur-
tuluş umuduna dönüşür. Oyunda Ayşegül Tekin, 
Banu Çiçek, Batur Belirdi, Burak Tamdoğan, Çiçek 
Dilligil, Kerem Pilavcı, Ersin Umut Güler rol alı-
yor. Bilet için: www.tiyatrolar.com.tr

Çizgileri gazete, dergi ve internet haber 
sitelerinde izlenen Tan Oral’ın, 2022’nin 
ilk sergisi, “Gazete” adıyla Galata’daki 
Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 13 
Ocak 2022 Perşembe günü açılıyor.
50 yıldır gazetecilik yapan, çizerliğin 
keyifli ve zorlu günlerini yaşayan, bunları 
çizen ve günü gününe çalıştığı gazetelerde yayımlayan Tan Oral, bu 
sergide “gazete kâğıdını” selâmlıyor. Bir yandan sosyal medyanın 

yaygınlaşması, akıllı telefonlarla anlık haber 
alma olanağı, dijital haber kaynaklarının 
çoğalması ile basılı gazete bitiyor mu 
tartışmaları sürüyor, öte yandan gazeteye 
dokunmayı sevenler hâlâ gazete sayfalarını 
keyifle çeviriyor.  Gazetenin üstündeki haber 
ve makaleler kadar kendisinin maddesi 
de, iddiası ve yarattığı etkisi de dünyadaki 
önemini henüz koruyor.  Sergide yer alan 
çizimler, bu konuların yıllar içinde bıraktığı 
izleri sürüyor. Yılın bu ilk karikatür sergisi 6 
Şubat 2022’ye kadar gezilebilir.
www.schneidertempel.org

Nazım’da İsimsiz 
Orkestra konseri
Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde 
kurulan İsimsiz Orkestra 9 Ocak Pazar günü saat 
19.30’da bir konser verecek.  Özgür Ulusoy ve Ulaş 
Özer öncülüğünde 2018 yılında kurulan İsimsiz Orkestra, yaylı ve 
nefesli sazların yanı sıra elektrik sazları da bünyesinde barındırıyor. Kurulduğu 
günden bu yana çalışmalarını Kadıköy NHKM’de sürdüren orkestra, şimdiye kadar 
yüz kadar şarkı ve eseri icra etti. İsimsiz Orkestra hem klasik hem de popüler 
müzik düzenlemelerinden oluşan geniş bir müzikal yelpazede çalışmalarını 
sürdürüyor. Popüler parçaların icrası için gereken orkestral düzenlemeleri de yine 
kendi bünyesindeki orkestra elemanları tarafından yapılıyor.

Duru Tiyatro’dan iki oyun
Duru Tiyatro’nun komedi oyunları “İki Bekâr” ve “Otelde Cinayet”, 
yeni yılda da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.  Emre 
Kınay ve Evrim Alasya’nın aynı sahneyi paylaştığı müzikli 
komedi oyunu “İki Bekâr” 13 Ocak Perşembe akşamı; ihanetle 

ve cinayet planlarıyla örülü komik bir aşk üçgenini sahneye 
taşıyan “Otelde Cinayet” ise 14 
Ocak Cuma akşamı Duru Tiyatro 
Ataşehir Watergarden Performans 
Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. 
Başlama saati 20.00 olan oyunların 
biletleri gişeden, biletix.com ve 
biletinial.com adreslerinden temin 
edilebilir.

     Kültür 
merkezlerinde 
     bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinde, pandemiyle 
ara verilen etkinlikler tam gaz sürüyor. Konserden baleye, 

tiyatrodan sergiye pek çok etkinlik seyircisini bekliyor. İşte bu 
haftaki programdan sizin için seçtiklerimiz…

BALE

KONSER

Tİ
YA

TR
O

Dört Mevsim 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, A. Vivaldi’nin “Dört Mevsim” balesini 8 Ocak Cumartesi saat 16.00’da Süreyya 
Operası’nda sahneleyecek.  Eserde, Vivaldi’nin müziği eşliğinde dansın estetiği ve çeşitli simgeler, metaforlarla 

zenginleştirilmiş anlatım gücüyle ‘Aşk’ın Dört Mevsimi’ sahneye yansıtılıyor. Dört solist çift, aslında tek bir 
kadın ve erkeği, daha doğrusu tüm kadın ve erkekleri temsil ediyor. Çünkü aşkın bazen kavurucu, bazen 

dondurucu, gelgitlerle dolu iklimi ve döngüsel olarak birbirini izleyen mevsimleri, o mevsimlerin yarattığı etki 
ve tepkiler, bir aşk ilişkisi içinde olan her kadın ve erkek tarafından kaçınılmaz olarak yaşanır.

Hırçın Kız
İstanbul Devlet Tiyatrosu, 
William Shakespeare’in 
klasik eserlerinden “Hırçın 
Kız” oyununu 9 Ocak Pazar 
günü saat 15.00’te Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde sahneliyor. 
Rejisini Yücel Erten’in 
yaptığı, kalabalık kadrolu 
oyun, Sinyor Battista’nın 
biri fevkalade hırçın ve dik 
başlı, diğeri uysal ve uyumlu 
iki kızının evlilik maceraları 
çevresinde döner. Battista, 
huysuz büyük kızı Katerina 
kocaya varmadan, küçük kızı 
Bianka’ nın evlenmesine izin 
vermeyeceğini açıklamıştır.

Harika Şeyler 
Listesi
Talimhane Tiyatrosu, 
“Harika Şeyler 
Listesi”ni, 12 Ocak 
Çarşamba 20.30’da, 
Kadıköy’ün yeni 
tiyatro alanı Alan 
Kadıköy’de sahneliyor. 
Bora Akkaş’ın oynadığı 
tek kişilik oyunda 
yaşamaya değer bir 
sebep bulamayan 
annesinin hastaneye 
kaldırıldığını öğrenen 
çocuğun, ona bir 
hediye olarak yazdığı 
bir liste, zaman 
içinde yaşam algısını 
değiştiren bambaşka 
bir şeye dönüşüyor.

Aşınma
Şahika Tekand’ın yazıp 
yönettiği Yiğit Özşener’in 
tek başına oynadığı 
“Aşınma”, 17 Ocak Pazartesi 
20.30’da Alan Kadıköy’de 
sahnelenecek. 
Seyircinin, oyunun dilini ve 
işleyişini oyuncuyla birlikte 
eşzamanlı keşfedeceği aktif 
bir seyir süreci yaratan oyun, 
günümüz dünya sisteminin 
insanın varlık alanını giderek 
daha da daraltması, buna 
karşılık çağdaş insanın bu 
duruma gösterdiği kabul ile 
hem insani olanın aşınmasını 
hem de kendisindeki 
karakter aşınmasını 
düşünmeyi öteleyerek var 
olmaya çalışması sorununu 
merkeze alıyor.

Tarla Kuşuydu 
Juliet
Ezop Sahne, “Tarla Kuşuydu 
Juliet” adlı oyununu 10 
Ocak Pazartesi 20.30’da 
Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde izleyiciyle 
buluşturuyor. Sevinç 
Erbulak’ın hem huysuz 
Juliet hem de dadı rolünde; 
Engin Alkan’ın ise hem 
uyuşuk bir ev erkeği haline 
gelmiş Romeo hem de rahip 
rolünde seyirci karşısına 
çıktığı oyunda Shakespeare 
rolünü Fatih Al, çiftin ergen 
kızı Lukretia rolünü ise Mert 
Şişmanlar üstleniyor.

Duo Kanun 
& Çello
Müzik kariyerlerini 
solist olarak 
sürdüren Tahir 
Aydoğdu (kanun) 
ve Sedef Erçetin 
(viyolonsel), 
şimdiye dek 
yapılmamış 

bir ikiliyi, çello ve kanunu bir araya 
getiriyor. Barok eserlerden günümüz 
eserlerine kadar uzanan bir repertuar 
ile yeni bir renk ve değişik bir tını ile 
gerçekleşecek Duo Kanun & Çello 
konseri 12 Ocak Çarşamba 20.00’de Yel 
değirmeni Sanat’ta. 

Zuhal Olcay
Zuhal Olcay, 
büyüleyici sesi 
ve en sevilen 
şarkılarıyla 
unutulmayacak 
bir konser için 
uzun bir aradan 
sonra CKM’de 

seyircileriyle buluşuyor. Konser 13 
Ocak Perşembe 20.30’da Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde.

Dünyanın Tüm Tangoları
Tangoneva’nın “Dünyanın Tüm 
Tangoları” konseri, 15 Ocak Cumartesi 
20.00’de Yel değirmeni Sanat’ta. 
Konserin repertuvarı klasik müzik ile 
tangonun kesiştiği yerde. 1930’ların 
klasik tangosunun kralı Carlos Gardel 
de çalınıyor, besteciliği ile bilinen 
Charlie Chaplin’in tangosu da. Çağdaş 
besteci Şostakoviç’in tangosu da var, 
bizden Turgay Erdener’in, tango ile 
dans etmeye bayılan şair Lorca anısına 
yazdığı tango da. Topluluğa oyuncu-
şarkıcı Ali Pınar kabare tarzını andıran 
anlatımlarıyla eşlik ediyor.

SERGİ
Yıldızlardan Bir 
Dilek Tut
Fotografine 
Fotoğraf ve 
Gezi Kulübü, 
“Yıldızlardan 
Bir Dilek Tut” 
adlı sergisini 
12 Ocakta 
Kozyatağı 
Kültür 
Merkezi’nde 
açıyor. 23 
Ocak’a kadar 
gezilebilecek 
sergiyle ilgili kulüp şöyle 
söylüyor: “Hepimizin karanlık 
bir gecede gökyüzünü izleyip 
hayallere daldığımız bir an 
muhakkak vardır. Şehrin 
ışıklarıyla kaybettiğimiz o 
güzel manzarayı, karanlık 
bir coğrafyada, belki denizin 
ortasında, belki bir dağın 
tepesinde yakalayabildiğimizde, 
100 milyarlarca minik ışık tanesi 
bize bakarken, kim bilir ne 
dilekler dilemişizdir. Biz de öyle 
yaptık ve yıldızlardan bir dilek 
tuttuk.”

  Gabriel’in Düşü   Alan Kadıköy’de 
İstanbul Tiyatro Festivali’nde promiyerini yapan “Gabriel’in Düşü”, Kadıköy’ün en yeni sanat mekanı Alan Kadıköy’e geliyor

Tan Oral sergİsİ: 
  Gazete
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7 Ocak Cuma 15.00 
Ölmeyen Aşk
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilü-
fer Koçyiğit
Türkiye / 1966 / Türkçe  / 85 dk. / Siyah 
Beyaz

7 Ocak Cuma 20.00 
Sevmek Zamanı
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, 
Süleyman Tokcan
Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah 
Beyaz

8 Ocak Cumartesi 15.00 
Faust (Faust: Eine deutsche Volkssage)
Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Gerhart Hauptmann, Hans Kyser, 
Johann Wolfgang von Goethe (eser)
Oyuncular: Gösta Ekman, Emil Jannings, 
Camilla Horn, Frida Richard, William Die-
terle, Yvette Guilbert, Eric Barclay, Hanna 
Ralph, Werner Fuetterer

Almanya /1926 / Almanca / 107 dk. / Si-
yah Beyaz / Sessiz / Türkçe Altyazılı 

8 Ocak Cumartesi 20.00 
Acı Hayat
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ek-
rem Bora, Nebahat Çehre
Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah 
Beyaz

9 Ocak Pazar 15.00
Yılanların Öcü
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan

Oyuncular: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Ali-
ye Rona
Türkiye / 1961 / Türkçe  / 107 dk. / Siyah 
Beyaz

9 Ocak Pazar 18.00
Bitmeyen Balayı (Touch of Evil)
Yönetmen: Orson Welles
Senaryo: Orson Welles, Whit Masterson, 
Franklin Coen
Oyuncular: Charlton Heston, Orson Wel-
les, Janet Leigh
ABD / 1958 / İngilizce / 95 dk. / Siyah Be-
yaz / Türkçe Altyazılı

11 Ocak Salı 20.00 
Dokuz Dağın Efesi: Çakıcı Geliyor
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Serpil Gül, Hay-
ri Esen
Türkiye / 1958 / Türkçe  / 105 dk. / Siyah 
Beyaz

12 Ocak Çarşamba 20.00 
Türkiye’den Kısalar 1 Koleksiyoncu
Yönetmen: Pelin Esmer 

Senaryo: Pelin Esmer 
Türkiye / 2002 / Türkçe / 40 dk. / Renkli

Unus Mundus
Yönetmen: Senem Tüzen 
Senaryo: Senem Tüzen 
Oyuncular: Okan Aktuğ, Mustafa Olgun 
Türkiye / 2007 / Türkçe / 4 dk. / Siyah 
Beyaz

Küçük Kara Balıklar
Yönetmen: Azra Deniz Okyay 
Senaryo: Azra Deniz Okyay 
Oyuncular: Patrick Chauvel, Azra Deniz 
Okyay, Rüçhan Çalışkur  
Fransa, Türkiye / 2013 / Türkçe, Fransızca 
/ 27 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

Poyraz
Yönetmen: Belma Baş 
Senaryo: Belma Baş 
Oyuncular: Şeyma Uzunlar, Sevinç Baş, 
Oktay Kaptan 
Türkiye / 2006 / Türkçe / 13 dk. / Renkli

Ankebût
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik 
Senaryo: Ceylan Özgün Özçelik 
Türkiye / 2020 / Türkçe / 5 dk. / Renkli

13 Ocak Perşembe 20.00 
Sensiz Yaşayamam
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Berrin Giz, Safa Önal, Metin Erksan

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Cemal Gencer
Türkiye / 1977 / Türkçe / 95 dk. / Siyah 
Beyaz

14 Ocak Cuma 15.00 
Gecelerin Ötesi
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Kadir Savun, Suphi Kaner, Ok-
tar Durukan
Türkiye / 1960 / Türkçe  / 112 dk. / Siyah 
Beyaz

14 Ocak Cuma 20.00 
Caniler Avcısı (The Night of the Hunter)
Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Win-
ters, Lillian Gish
ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah Be-
yaz / Türkçe Altyazılı

Caniler Avcısı

Kahraman
Bir Ayrılık’ın Oscar 
ödüllü yönetmeni 
Asghar Farhadi, 
yine çok kuvvetli bir 
hikayeyle dönüyor. 
Bu yılki Cannes Film 
Festivali’nde Jüri 
Büyük Ödülü’ne 
layık görülen “Kahraman”, Oscar 
Ödülleri’nde de adından söz etti-
recek. Rahim ödeyemediği bir borç 
yüzünden hapistedir. İki günlük bir 
izin sırasında alacaklısını, borcunun 
bir kısmının ödenmesine karşı şikâ-
yetini geri çekmeye ikna etmeye 
çalışır. Ancak işler planlandığı gibi 
gitmez. 7 Ocak Cuma gününden 
itibaren sinemalarda. 

The King’s Man: Başlangıç 
1.Dünya Savaşı 
zamanında geçen 
ve ilk bağımsız is-
tihbarat ajansı olan 
“King’s Man”in 
nasıl kurulduğunu 
anlatan filmde 
Ralph Fienne’si 
Oxford Dükü 
olarak göreceğiz. 

Mottosu “saf ama gaddar, medeni 
ama acımasız” olan ajansın yeni 
üyesi Conrad (Harrison Dickin-
son)’ın eğitimini, kullandığı ekip-
manları ve gidilen ilk görevi konu 
alan film serinin üçüncü ve son filmi. 
7 Ocak’ta beyaz perdede olacak. 
Kadıköy Sineması
KAHRAMAN: 16.15, 18.45, 21.15
KARANLIK KIZ: 16.15
MATRIX: 13.30, 18.30
DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI: 13.45, 
21.15
ÖRÜMCEK VE KIZ: 12 Ocak Çar-
şamba - 21.15
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

2022 nasıl bir yıl olacağını daha sabahın-
da belli etti; ki o sebepten olsa gerek (üç 
boyutlu kendi oluşturduğumuz kimliği-
mizle gezdiğimiz ve ilk kez 1994’te Neil 
Stephenson’un romanında bahsettiği) 
Metaverse evreninde satışlar daha da 
hızlanmış. İstatistikler, Türkiye’de satı-
lan 20 bin civarı parselin, 11 binden fazla-
sının İstanbul’da olduğu… Mesela; Nişan-
taşı’nda bir parsel sanal arazi satın almak 
isterseniz 8 OVR (yaklaşık 250 TL.), Bağ-
cılar’da ise yaklaşık 4 OVR (yaklaşık 125 
TL.) ödemeniz gerekiyormuş. Ama Meta-
verse ya da sanal evrende, arazi satışları-
nın birincisi yine Moda semti olmuş; öyle 
ki sahilde boş yer kalmamış. (Es notu: 
Dünyada hizmet veren tek Metaverse 
satıcısı sadece OVR değil. Piyasada sa-
nal evrenler oluşturan çok sayıda, bağım-
sız platformlar var.) Bu sırada, Tesla ve 
SpaceX CEO’su Elon Musk’tan “Neuralink 
daha iyi” gibi alaycı bir Metaverse açıkla-
ması geldi (ki kendisi buralarda uzun va-
dede bir gelecek görmediğini, yeni ile-
tişim çağının kafalara takılacak cipler 
olduğunu söylüyor) ama satışlar yine de 
durulmadı. Hatta Metaverse’in İstanbul 
sahasında 2022 yılbaşı partisi bile verildi. 

(ABD’nin Times Meydanı’nda ise Paris Hil-
ton’lu MetaFest 2022 partisi vardı. Slogan 
basit; “Avatar’ını seç 2022’ye geç!”) 

Hoş, yeni zamlardan sonra Metaver-
se’in sanal arsalarından almak da hiç 
mümkün değil gibi ama yavaştan avatar-
larımızı hazırlamakta fayda var san-
ki! Dijital dünyada avatarlı ahvalimiz-
le yaşamak uzak değil, önümüzdeki 
aylarda adını çokça duyacağız; bel-
li ki 4.5 milyar yıl yaşındaki dünya-
nın suretinden sıkılanlar olmuş; ama 
şimdi gelin, henüz avatar ol(a)ma-
mışken, ucundan da olsa hemen ön-
ceki yansımamızda eleji yüklü fonu-
muzu nefeslendirelim: Moses Boyd... 
Geleneklere bağlı olmayan yeni nesil, 
yetenekli caz müzisyenlerini temsil 
ediyor kendisi. 91 doğumlu, İngiliz caz 
davulcusu, besteci, plak yapımcısı 
ve radyo sunucusu Boyd’un ilk solo 
stüdyo albümü “Dark Matter”, 2020’de 
Mercury Prize’a aday gösterildi. Şimdi ri-
cam, yamacınıza düşen tüm fanilik ve be-
şeri mesainizi beş dakika da olsa es ge-
çip, “Moses Boyd’s Exodus - Boiler Room 
In Stereo” performansını açmanız youtu-
be’dan! Gelelim bu haftanın ortaya karışık 
bendeki nevaleliklerine…

Madem girizgâhımızı Metaverse ev-
reninden verdik, o vakit incesinden de bir 
okumayla masamızı doldurmanın yeri-
dir. Amerikalı siyaset teorisyeni ve Siya-
set Bilimi Profesörü Jodi Dean, (Minotor 
Kitap / Ali Karatay çevirisi) “Yoldaş - Si-
yasi Aidiyet Üzerine Bir Deneme” adlı ki-

tabında şöyle der: “İletişim teknolojileri 
kapitalizmi kabul edilebilir, heyecan veri-
ci ve şirin hale getirdi; eleştiri yönelten-
leri teknolojiden ürken örümcek kafalılar 
durumuna düşürme yoluyla, kapitalizmi 
eleştiriden bağışık konuma yükseltti” ve 
ekler: “Yaygın kişisel iletişim medyası ak-
tifliğimizi pasifliğe dönüştürür, tutsak alır 
ve kapitalizmin hizmetine sokar. Öfkeli, 

dolu, bir şey yapmaya can atar halimizle, 
veriler arar, sorular yöneltir ve talepler-
de bulunuruz. Oysa harekete geçmek için 
gerek duyduğumuz enformasyon sürek-
li erişim alanımızın dışında görünür; yanlış 
anladığımız ya da bilmediğimiz bir şey her 
zaman vardır.” Mevzu derin, buraya uzun 
bir es veyahut düşünce patlangacı iyi gi-
der gibi!

Bu haftanın seyirliğinde; Aralık’ta prö-
miyerini yapan, yapımcılığını Çolpan İlhan 
& Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertain-
ment’ın üstlendiği, (İskoçya Kraliyet Kon-
servatuvarı’nda aktör olarak eğitim alır-
ken, rotasını oyun yazarlığına çeviren) 

İrlandalı yazar Meghan Tyler’ın kaleme al-
dığı ve yönetmen koltuğunda (Talimha-
ne Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatro-
ları’ndaki işlerinden bildiğimiz) Mehmet 
Ergen’in bulunduğu, ilk olarak 2019’da 
Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde 
sahnelenen, ödüllü oyun “Timsah Ateşi” 
var… 

Yönetmen Ergen’in dillendirdiği üzere, 
karşımızdaki: “Sıra dışı, sürprizlerle 
dolu bir oyun…” Yıl 1989, Kuzey İrlan-
da’dayız. Bir çiftlik evinin camı kırı-
lır ve kıran (Kuzey İrlanda’nın Birleşik 
Krallık’tan bağımsızlığını savunan) 
IRA gönüllüsü (cezaevinden yeni çı-
kan) Fianna Devlin içeri girer. Fian-
na’yı isteksiz, hatta mecburi kar-
şılayansa (mutfak önlüğünde dahi 
İsa’nın resmi olan) dindar abla Alan-
nah’dır. Bu aile buluşması aslında 8 
yıldır görüşmeyen kardeşlerin hem 
yüzleşmesi hem de hesaplaşmasıdır. 
Zeynep Anacan’ın Türkçeye çevirdiği, 
Merve Yörük’ün dekor, Richard Wil-

liamson’un ışık, Gül Sağer’in kostüm ta-
sarımlarını üstlendiği, adeta bir düdüklü 
tencere misali olay örgüsü açıldıkça ka-
rakterlerin ve hikâyenin patlamasına şa-
hit olduğumuz, bu sürreal, grotesk kara 
– komedinin oyuncuları ise; (‘Sessizlik’, 
‘Ev’vel Zaman’ ve ‘Fotoğraf 51’deki oyun-
culuklarıyla temizinden belleğe aldığım) 
Funda Eryiğit, (ilk kez sahne huzurunda 
olan) Hazar Ergüçlü, (baba) Kubilay Tun-
çer ve (asker) Okan Demirok. 

Yazarın, feminist bakış açısının metnin 
bütününde, iki kız kardeşten bize sesle-
niş halini sevdim. Yaşadığımız T.C. coğraf-
yasının, dünyanın Kuzey’inde bir kasaba-

sında aynı örgünün bir başka hal fotoğrafı 
gibiydi anlatılan; erk’in nidasının ve öğü-
tücü baskısının aile kavramı içinde; evde 
baba, yaşamda/sokakta ordu, toplum-
da ise karşılığının din olduğunun altını, 
kendi meşrebinde iyi çizen bir oyun, na-
zarımda (Ridley Scott imzalı, 1991 yapı-
mı) “Thelma ve Louise” filmine de selam 
çakmış adeta! Yönetmen Ergen’in sah-
neleme ve yorumlama biçimini ise ‘dağı-
nık’ ve ‘mesaj kaygılı’ buldum. (İç ses notu: 
‘Yastık Adam’, ‘Önce Bir Boşluk Oldu Kalp 
Gidince, Ama Şimdi İyi’ ve ‘Bir Halk Düş-
manı’ gibi oyunlarıyla her daim beklen-
timi yükselten işlere imza atan ve ‘sanat 
algısını’ sahnede seyredalmaktan mesut 
olduğum Ergen’e bu yorumlayışı ‘oldu-
ramadım’ diyelim. Ayrıca, -üstat sizsiniz 
tabii de- finale, orijinalinde de olan o tim-
sah (olabilirdi ama) o şekilde ol(a)mamış-
tı Hocam.) 

Benim gibi ‘yılları, tiyatro seyircili-
ği mesaisinde geçenler’ için bu anlatı-
mı, -naçizane fikrim- tiyatro cephesinde 
konumlandıramadım; hatta bir süre son-
ra detaylarda semantik doygunluk hasıl 
oldu o derece! Ama bu performansı, Zorlu 
PSM ve bu türevindeki mekânların seyir-
cisi için yapıyoruz diyorsanız da cümlem 
bitti burada; zira haddim değil diyerek, içi-
me kaçıp uzaklaşırım! Fakat benim ikin-
ci sahnelenişinde oyunu seyrettiğimi es 
geçmeyiniz lütfen! Belki de birkaç sahne-
leme sonrası, bu ‘dağınık’ veyahut ‘me-
saj’ hali, metinde ve oyunculuklarda kıva-
mında bir kaynaşma yaratıp, akışta seyri 
bozmayacak ve bitişte de meramına ula-
şabilir olup, benim gibi kendi halinde, sade 
bir seyirciye bile geçebilecek! 

Yavaştan avatarlarınızı hazırlayın!

BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

cak ayında tiyatroseverle-
ri Antik Yunan klasikle-
rinden, modern klasiklere, 
Amerikan edebiyatından 

Fransız yazarların oyunlarına zengin 
bir repertuvar bekliyor. 

Bu ay Öldün Duydun mu? ve Kut-
lama adlı yeni oyunların yanı sıra, Rüs-
temoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Matruşka, Antigone, 
Melek, Hastalık Hastası, Hayat Der Gülümserim, Kim-
se Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Ay Carmela, Geçit, 
Veba, Çın Sabahta, Kısraklı Kadın, Moby Dick, (Yeni 
Oyun), Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Yaftalı Tabut, 
Can Yeleği, Zehir, 12. Gece, Bekçi ile Postacı, Bir Gün 
Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık, Rüya, Herkes Si-
hirbaz Olacak, Benim Güzel Pabuçlarım, Karagöz Çiftlik 
Bekçisi ve Pollyanna adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

YENİ OYUNLAR
• Öldün, Duydun mu? 
İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hata-

larıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci 
anlatılıyor. Yiğit Sertdemir’in yazdığı Burçak Çöllü’nün 
yönettiği oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut 
Yıldız rol alıyor. Oyun, 12-15 Ocak, 19-22 Ocak 2022 ta-
rihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• Kutlama 
Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadele-

si vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Harold Pinter’ın 
son oyunu. Pinter’in yazdığı Yıldırım Fikret Urağ’ın yö-
nettiği oyun, 19-22 Ocak, 26-29 Ocak 2022 tarihleri ara-
sında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

KADIKÖY’DE NELER VAR?
• Hayat Der Gülümserim 
Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir 

oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda 
eder. Özen Yula’nın yazıp yönettiği oyunda Sema Keçik, 
Serkan Bacak rol alıyor. Oyun, 5-8 Ocak, 12-15 Ocak 2022 
tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

KİMSE ÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMUYOR ARTIK 
Oyun, 12 Eylül darbesi dönemini en acı şekilde ya-

şayıp parçalanan bir ailenin bu-
güne uzanan hikâyesini konu 
alıyor. Şirin Gürbüz’ün yazdı-
ğı Emre Koyuncuoğlu’nun yö-
nettiği oyun 5-8 Ocak, 12-15 Ocak 2022 tarihleri arasın-
da Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• Ay, Carmela!
İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasın-

da geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda,  iki varye-
te oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki 
Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Naşit Özcan’ın yö-
nettiği oyun, 19-22 Ocak 2022 tarihleri arasında Müze 
Gazhane Büyük Sahne’de.

• Zehir
Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan 

çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu bu-
luşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Lot Ve-
kemans’ın yazdığı Şaban Ol’un çevirip yönettiği oyun-
da Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, 
Eraslan Sağlam rol alıyor. Oyun, 19-22 Ocak, 26-29 Ocak 
2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

• Can Yeleği
Mülteci bir Anne yeterince tanımadığı bir coğrafya-

da, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni 
olanla baş etmeye çabalar. Gönül Kıvılcım’ın yazdığı 
Nihat Alptekin’in yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol 
alıyor. Oyun, 26-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Müze 
Gazhane Büyük Sahne’de.

• Elma Kurdu Kırtık (4-7 Yaş)
Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuk-

laların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğ-
lenceli bir çocuk oyunu. 23, 30 Ocak 2022 tarihlerinde 
Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

• Karagöz Çiftlik Bekçisi (3+ Yaş)
Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. 

Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. Oyun, 9, 16 
Ocak 2022 tarihlerinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları, 

yeni yılın ilk ayında 28 oyunla 
seyirci karşısına çıkıyor 

Sehİr Tİyatroları’nda 2’sİ yenİ, 
O 28 oyun

Acı Hayat
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Burs ve krediler üniversite öğrencileri için geçen 
yıla göre 200 TL zamlanarak 850 TL oldu fakat 
öğrencilerin yüzü hala gülmüyor. Barınma prob-
lemleri, ulaşım ve yemekhane ücretlerinin pahalı-
lığı derken öğrenciler her geçen gün geçinmekte 
zorlanıyor. Yapılan zammın hiçbir gidere yetmedi-
ğini dile getiren öğrenciler, umudunu giderek kay-
bediyor. Öğrenci Sendikası üyesi öğrenciler, konu-
ya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

“ÖĞRENCİ İÇİN SADAKA”
Gazetecilik Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Sema-

nur İlyas, KYK burs ve kredilerine yapılan zam 
hakkında şunları söyledi: “Yapılan 200 lira zam 
öğrenci için bir sadakadır. Ben aynı zamanda 
KYK yurdunda kalıyorum. 850 TL burs, yurtta 
kaldığım halde yeterli değil. Yurda 400 TL ödü-
yorum. Yurt yemekhanesindeki yemek ücretleri 
de çok pahalı. Öğrenciler olarak doyabilmek için 
ekstra ücret vermek zorundayız. Tüm bunları 850 
TL ile karşılamamız mümkün değil. Yapılan zam 
öğrenciyi düşünerek yapılmadı, biz zam yaptık 
demek için yapıldı.”

Öğrenciler olarak yeni yılın gelişini kutlaya-
madıklarını dile getiren İlyas, “Aniden tepemize 
binen doğalgaz ve elektrik zamları, artan otobüs 

ücretleri, KYK yurt yemekhanesi-
ne gelen zamlar, ev kiralarındaki ar-
tış öğrencilerin halihazırda zor olan 
koşullarını daha da zorlaştırdı. Öğ-
renciler olarak evimizde doğalgaz 
yakamıyor, okulumuza yürümek 
zorunda kalıyor, yediğimiz yemek-
ten kısıyor ve barınamıyoruz. En 
temel haklarımıza bile ulaşamıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

“ŞAKA YAPMIYORDUK”
Gazetecilik Bölümü 3.sınıf 

öğrencisi olan Kasım Aktağ, ai-
lesinin maddi durumunun iyi ol-
madığını KYK bursuyla geçinmeye çalıştığı-
nı dile getirdi. Aktağ, “KYK ücretine yapılan 15 
dolar zamdan bahsedeceğim ama o da yarın sa-
bah 10 dolar olabilir. Bunun adının zam olabil-
mesi için ortada bir zam olması gerekiyor. Evet 
bu zam tepkiyle karşılandı bizler tarafından ama 
kime ne anlatıyoruz? Bir öğrenciye 650 TL ne-
yine yetmiyor diyen bir zihniyetten de açıkçası 
pek umudum yok. Aslında eleştirmemiz gereken 
bir çok şey var. Misal ben geçen yaz kaldığım 
2+1 eve 750 TL veriyordum. Bugün aynı şart-
larda 2500 TL’den aşağı ev bulamıyorsunuz. Biz 
barınamıyoruz diye bas bas bağırdığımızda şaka 
yapmıyorduk” dedi. 

“Yolunu bulan herkes kaçmanın derdinde” 
diyen Aktağ, “Bu gençlik gitmeyip de ne yapsın? 
Haklılık payları maalesef ki çok büyük. Artık bı-
rakın ekonomik özgürlüğü, düşünce özgürlüğü 
bile yok. Öğrenci geçinemiyor, öğrenci barına-
mıyor, öğrenci doymuyor. Okul yemekhanesinde 
yemek 5 TL. Her gün yemek yesen 300 TL eder. 
Kira 2500 TL. Kış ayları olmasına rağmen daha 
öğrenciler olarak doğalgaz ile buluşamadık. Ya-
pılan zamlar öğrenciyi bile geçindiremezken bir 
aileyi nasıl geçindirecek merak konusu” ifadele-
rini kullandı. 

ÜİK yıllık enflasyon 
oranını yüzde 36,08 
olarak açıkladı. Bu 
rakam 2002’den beri 

açıklanan en yüksek resmi oran. 
Aralık ayı tüketici fiyat endek-
sindeki (TÜFE) artış ise yüzde 
13,58 olarak açıklandı. Üretici fi-
yat endeksi (ÜFE) de yıllık bazda 
yüzde 79,89 artış gösterdi. 

ZAM ZAM ZAM…
Ülkemizde geçtiğimiz yılın 

son aylarında enflasyon artışı 
kendini net bir şekilde gösterme-
ye başlamış, neredeyse iğneden 
ipliğe her ürün zamlanmıştı. Bu 
zamlar yeni yılda da devam etti. 

İlk açıklananlara göre elektrik mes-
ken, sanayi ve ticarethane aboneleri için 
yüzde 52 ile yüzde 130 arasında zamla-
nırken doğalgaza da konutlarda yüzde 25 
zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fa-
tih Sultan Mehmet köprülerinde artık çift 
geçiş ücreti alınacak ve bu iki geçiş top-
lam 16,50 TL olacak. 

Avrasya Tüneli’nden tek geçiş 53 
TL olarak belirlendi. Tünelden geçiş-
ler 24.00-05.00 saatleri arasında ise yüz-
de 50 indirimli olacak. EPGİS’ten alınan 
bilgilere göre İstanbul’da benzinin litre-
si 12,31 TL’den 12,92’ye; LPG fiyatı da 
7,98’den 8,76 TL’ye çıktı.

Tüm bunlarla birlikte trafik sigortası 
yüzde 20 artırıldı. Pasaport defter ücre-
ti 180 TL’den 225 TL’ye, pasaport har-
cı 227 TL’den 309 TL’ye, ehliyet harçları ise A sınıfı 
için 271 TL’den 369 TL’ye, B sınıfı için 820 TL’den 
1116,8 TL’ye, F ve H sınıfı için de 271 TL’den 369 
TL’ye çıkarıldı. 

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK
İstanbul’da ulaşımda da elektronik bilet, taksi, 

taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis üc-
retlerine ise yüzde 27 zam yapıldı. Zamlarla girdiği-

miz yeni yılı ekonomist Güldem 
Atabay değerlendirdi.

Döviz kuru, müdahaleler so-
nucu aralık ayında düşmüştü an-
cak şu anda tekrar yükselişte. 
Atabay, bu belli zaman aralığın-
daki düşüşün fiyatlara yansıyıp 
yansımayacağını, geleceğin nasıl 
olabileceğini şöyle değerlendir-
di: “Döviz kurunun 2018 Ağus-
tos ayından beri sürekli arttığı ve 
özellikle Eylül-Kasım 2021’deki 
artışının yüzde 40 civarında çok 
yüksek olduğu düşünüldüğün-
de fiyat artışlarının kalıcı olaca-
ğı zaten anlaşılıyor. Keza 
TL’nin uzun soluklu de-
ğer kaybı döneminde oluşan 
yüksek maliyetler artık aldı-

ğımız ürünlerin fiyatlarının içinde. Kira, elekt-
rik, ücret artışlarındaki seviye kadar stok ma-
liyetleri de kısa vadede TL’deki değer kazancı 
ile geri gelmeyecek faktörler. 20 Aralık’tan bu 
yana TL’nin devam eden oynaklığı da belirsiz-
liği arttırarak artan fiyatların büyük ölçüde ka-
lıcı olmasına neden oluyor. TL/dolar 18,0 üze-
rinden 12,5 civarına gerilese de sene başındaki 7 
liralık seviyesinin çok üzerinde hala ve artıyor. 

Tarım sektöründeki krizin, bir de ithal gir-
dilerin TL’nin kaybı nedeniyle çok yüksek 
üretim maliyetleri yaratması, bu sene öze-
linde azalan üretim seviyesi ile gıda fiyatla-
rını ayrıca yukarı itecek.”

“SARMAL BİR RİSK”
TÜİK tarafından açıklanan yüzde 

36,08’lik enflasyon oranına da değinen 
Atabay, “Fiyat artışları 2022 ilk çeyrekte 
de yükselmeye devam edecek. Yüzde 50 
asgari ücret artışının erimesi eşliğinde alım 
gücünün hızla aşındığını izleyeceğiz. Mer-
kez Bankası’nın faiz indirimlerine devam 
edeceği beklentisi ve ABD Merkez Banka-
sı FED’in parasal sıkılaştırma adımları, TL 
üzerinde yeni baskı unsurları olacak. Deva-
lüasyon-enflasyon sarmalı önemli ve ger-
çek bir risk.” diye konuştu.

“Pahalılığın 2022 başından itibaren sa-
dece artacağını değil, hızla artacağını söyleyebiliriz” 
diyen Atabay, “TL’deki değer kaybının hatalı para 
politikası adımları ve FED baskısı ile derinleşmesi 
halinde daha büyük zamlar da mümkün.” dedi.

ENFLASYON YÜKSELECEK
Atabay, sürdürülemez ekonomi politikaları-

nın baskısıyla bir erken seçim olacağı düşüncesin-
de. Çünkü bu yıl için enflasyonun daha da yükseldi-
ği, büyümenin yavaşladığı, işsizliğin kademeli olarak 
arttığı bir yıl olacak beklentisi hakim.  

“Erken seçim olasılığı hükümetin büyümeyi kö-
rüklemek için atabileceği sürpriz adımlar yaratabilir” 
diyen Atabay, bu olası adımları şöyle anlattı: “Kredi 
Garanti Fonu kullanımının genişletilmesi örnek ve-

rilebilir. Bunun da enflasyonu desteklemesi kaçınıl-
maz. Türkiye ekonomisinde 2018 sonunda başlayan 
kriz aslında hiç bitmedi. Pandemi sürecinde orta ve 
alt gelir grupları üzerindeki yükü daha da artırdı. Ge-
lir dağılımı sert bir şekilde bozulurken yüksek enflas-
yon, büyümeden pay alamayan geniş halk kesimleri-
nin hayat şartlarını ağır derecede bozdu.” 

ÇÖZÜM, KALICI PROGRAMLARDA
Sonuç ise acı reçete. “Enflasyonla gerçekçi ve et-

kili bir mücadele şart” diyen Atabay, sözle-
rini şöyle noktaladı: “Demokrasi, hukuk re-
formları, kurumların yeniden inşası ve ülkeye 
artan güven Türkiye’yi hızla bir normalleşme 
sürecine sokabilir. Normalleşme, ekonomiye 
de yansıyacaktır ancak ortaya çıkan yoksul-
luğun aşılması için artık tek başına yeterli de-
ğil. Kamu harcamalarında önceliklerin değiş-
mesi gerekiyor. Mevcut sorunları bastırmak 
için üretilen günübirlik çözümler yerine sos-
yal devlet anlayışıyla Türkiye’nin kısa, orta ve 
uzun vadeli inandırıcı, dönüştürücü ekonomi 
programlarına ihtiyacı var.”

halk zor durumdahalk zor durumda
Enflasyon son 19 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıkladı. Bu rakam son 19 yılın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıkladı. Bu rakam son 19 yılın 
en yüksek rakamı. Acı reçete halkı gittikçe daha fazla zorlarken fiyatların daha da artması bekleniyor en yüksek rakamı. Acı reçete halkı gittikçe daha fazla zorlarken fiyatların daha da artması bekleniyor 

T
l Fırat FISTIK

l Simge KANSU 

Burs ve kredilere 
yapılan zam miktarı 
öğrencilerin yüzünü 

güldürmedi

850 TL’lik KYK geçinmeye yetmiyor!850 TL’lik KYK geçinmeye yetmiyor!

TÜFE, ÜFE FARKI FİYATLARA YANSIR MI? 
Geleceğe dair bir diğer tartışma konusu ise 
TÜFE ile ÜFE arasındaki fark. TÜFE yüzde 
36,08 iken ÜFE yüzde 80. Buradaki fark da 
önümüzdeki aylarda tüketiciyi daha fazla 
zorlayabilir, zamlar artabilir. 
Atabay, zaten TÜFE enflasyonundaki artışın 
aralık seviyesinde durmayacağı görüşünde. 
Ocak ayı enflasyonu da en az aralık ayı kadar 
sarsıcı olacak. Atabay’a göre 31 Aralık gece 
yarısı açıklanan enerji zamlarıyla birlikte yüksek 
ÜFE artışı, 2022’nin ilk çeyreğinde yani ilk 
üç ayında TÜFE enflasyonunu yukarı itmeye 
devam edecek.
Atabay, bu konuda “Aradaki farkın etkisinin 
yüzde 100 yansıması beklenmemeli. Çünkü 
üretici de kar marjını kısarak durumu 
dengelemeye çalışacaktır. TL sürekli değer 
kaybetmeseydi, tek seferlik bir durum olsaydı 
bu kadar olmazdı fakat şu anda tablo bu” 
dedi. Atabay, ayrıca yılın yarısına gelindiğinde 
enflasyonun yüzde 40-50 seviyelerine 
çıkacağını öngörüyor. 
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andemi ile mücadelede en büyük silahı-
mız hala aşı. Üçüncü doz aşı uygulaması-
nın başlamasıyla birlikte gözler yine aşı-
ların yan etkilerine çevrildi. Üçüncü doz 

aşısını olan vatandaşlar, yan etkileri daha fazla his-
settiklerini söylüyor. 

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu 
ve Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği kolunda ça-
lışan Dr. Emrah Kırımlı, konuya ilişkin gazetemize 
açıklamalarda bulundu. 

“HATIRLATMA DOZU OLUNMALI”
Neden üçüncü doza ihtiyaç duyulduğunu açıkla-

yan Kırımlı, “3. doz aşıları temmuz ayından bu yana 
yapıyoruz. Bu grubun çoğunluğunu iki doz Sinovac 
aşısı olmuş 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve sağlık ça-
lışanları oluşturuyordu. Aralık ayından bu yana ise 
Biontech aşılarını olanların da 3. doz aşılarını olma-
larını öneriyoruz. Bunun nedeni aşıların koruyuculuk 
oranlarının 3. aydan başlayarak 6. aya doğru azalma-
sı ve salgının aşılama döneminde geçen bu son bir 
yıl içinde delta ve omicron gibi yaygınlaşan ve vaka-
ların çoğunluğunu oluşturan varyantlara karşı bağı-
şıklık yanıtımızı güçlendirme ihtiyacımızdır. Bu ne-
denle özellikle iki doz Biontech ya da son Sinovac 
aşısından sonra üç ay geçenlerin hatırlatma dozlarını 
olmaları, hastalık şiddetini önlemek açısından önemli 
bir ihtiyaç olarak duruyor.” ifadelerini kullandı.

“YAN ETKİLER FARKLI DEĞİL”
Üçüncü doz aşısını olanlar, kendilerinde çeşit-

li rahatsızlıklar olduğunu dile getiriyor. Konuya iliş-
kin açıklama yapan Kırımlı, “İki doz Biontech ol-
duktan sonra bu yönde şikayet belirten hastalarımız 
oldu. Bizden biraz daha önce 3. doz Biontech aşıları-
nı olan ülkelerden gelen veriler, yan etki sıklığının ilk 
iki dozdan farklı olmadığını gösteriyor. Benim gün-

delik aşılama pratiğimde gördüğüm ve meslektaşla-
rımızdan duyduğumuz iki doz aşının 2. dozunda bi-
raz daha fazla yan etki olduğu ve covid geçirdikten 
sonra aşı olanların ilk dozunda yan etki şiddetinin 
yüksek olduğu. 3. doz aşılamada da benzer bir du-
rum gördük. Az sayıda kişi 3. doz aşıdan sonra daha 
fazla yan etki gördüklerini belirttiler ancak toplam-
da bu durum daha önce olunan aşılardan farklı gibi 
görünmüyor. Çok sayıda kişinin kısa dönemde aşı-
lanmış olması yan etki şikayet sayısının fazla duyul-
masına neden olmuş olabilir. Ancak bu gibi şikayeti 
olanlarda da yan etkiler beklenenin dışında değil ve 

daha uzun sürmüyor. Yani yine en fazla 1-2 gün sü-
ren ağrı en rahatsız edici şikayetler görülüyor. Henüz 
3. dozunu olmamış kişiler varsa bu yan etkilerden çe-
kinip aşılarını olmamazlık yapmasınlar.” dedi.

“BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR”
Hem salgın yönetimi hem de aşılama konusun-

da başarılı olunamadığını dile getiren Kırımlı, “Düz-
gün bir test, temaslı takibi ve izolasyon sistemi ku-
ramadık. Herkesin erişimine açık bir aşı kampanyası 
yapamadık. Hastalık ve aşılar konusunda şeffaf bil-
gi paylaşımı yapamadık. Pek çok bilinmezliklerle ge-
çen salgın sürecinde yetersiz salgın yönetimi ve eksik 
bilgi paylaşımı üzerine aşı karşıtlarının propagandası 
eklenince insanların kafalarının karışmaması imkan-
sız. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bu söylemleri üre-
tenlere karşı toplumu bilgilendirme ve koruma gö-
revini de tam olarak yerine getirmeyince, bu kişiler 
halen bilgi karışıklığı yaratıyor.”

Dr. Kırımlı, yaratılan bilgi kirliliğinin kimi zaman 
tehlikeli boyutlara ulaştığına da dikkat çekti: “Şimdi 
unutuldu ama ekim ayında aşı olan herkesin öleceği 
bile söylendi ve bu sözleri yayanlara karşı hiçbir şey 
yapılmadı. Aşı olanların kısır olacağı, kalp krizi ge-
çireceği, çocukların hasta olacağı gibi çok sayıda zi-
hin bulandırıcı yanlış bilgi toplum içinde, ekranlar-
da, sosyal medyada ve hatta mitinglerde konuşuldu. 
Belki de kamu idaresi salgın yönetimindeki eksikli-
ğin üstünü bu gibi söylemlerin tartışılması ile önle-

me yoluna gitti. Bildiğimiz ve kesin olan bir şey var-
sa bugüne kadar aşı ile on binlerce ölüm, yüzbinlerce 
hastane yatışı önlendi. Ne kendimizin ne de sevdikle-
rimizin sağlığını bu zihin bulandırıcı söylemler nede-
niyle riske atmayalım ve aşılarımız eksikse lütfen ta-
mamlayalım.” 

“ÖNCE EKSİK AŞILAR TAMAMLANMALI”
Kırımlı, bundan sonraki aşılama süreci ile ilgi-

li ise şunları dile getirdi: “Virüs varyantlar yaptıkça 
aşıların etkinliği değişebiliyor. Bu tartışmayı delta 
zamanı yapmıştık, omicron sürecinde biraz daha faz-
la yapmamız gerekecek. Sadece aşı değil, daha önce 
hastalık geçirenlerin de tekrar hastalandığını görüyo-
ruz. Bu durum da kalıcı bağışıklık sağlama konusun-
da daha yolumuz olduğunu gösteriyor. Salgının yay-
gın olarak devam ettiği gerçeği de ortada olduğuna 
göre etkili bir tedavi, daha kolay tanı ve bağışıklı-
ğımızı daha iyi sağlayacak yöntemleri bulana kadar 
aşı elimizdeki önemli bir araç olarak durmaya devam 
edecek. Aslında iki doz Sinovac olup temmuz ayın-
da 3. ve 4. doz aşılarını olmuş olan sağlık çalışanları 
ve ek riski olan hastalarımız için 5. doz aşılamayı ya-
pıyoruz. Belki grip gibi özellikle riskli grupların aşı-
lanacağı bir döneme gideceğiz ya da daha uzun süre 
ve daha etkili bağışıklık sağlayan bir aşıya sahip ola-
na dek tekrar aşı olmamız gerekebilecek. Ancak bu-
günün sorunu eksik aşıların tamamlanması olarak du-
ruyor. Önce önümüzdeki sorunu aşmalıyız.”

Dünyada 4 Ocak itibariyle toplam Covid-19 vaka sa-
yısı 290 milyon 959 bini geçti. Toplam ölüm sayısı 
ise 5 milyon 446 bini aştı. Bir günde açıklanan vaka 
sayıları da 1 buçuk milyona dayandı. 

Ülkelere baktığımızda ise toplam 54 milyon vaka 
sayısıyla ABD, 34 milyon ile Hindistan, 22 milyon-
la Brezilya, 13 milyonla İngiltere başı çekiyor. Tür-
kiye ise 9 milyon vaka sayısıyla 7. sırada yer alıyor.

REKOR VAKA SAYILARI
Toplam vaka sayıları böyleyken Omicron varyan-

tıyla birlikte ülkeler adeta alarm veriyor. ABD’de 3 
Ocak Pazartesi günü 978 bin 856 enfeksiyon kaydı bil-
dirildi. Bu rakam, salgının başından itibaren açıklan-
mış en yüksek vaka sayısı. Önceki rakam 505 bindi. 

Avrupa ülkelerinde de durum aynı. Fransa’da 
günlük vaka sayısı 300 bin sınırına ulaşırken, İngil-
tere’de de bu civarda seyrediyor. Omicron varyantı, 
vaka sayılarında tehlikeli bir yükselişe neden olur-
ken bir taraftan da umut verici açıklamalar yapılma-
ya başlandı.

“OMİCRON, SON VARYANT OLABİLİR”
Bu varyant çok hızlı bulaşsa da ağır hasta ve 

ölüm sayıları aynı oranda yükselmiyor. DSÖ Vaka 
Birimi Direktörü Abdi Mahamud, Omicron varyan-
tının alt solunum yollarından ziyade üst solunum 
yollarını etkilediğine işaret eden araştırmaların sa-
yısının giderek arttığını ve bunun iyi bir haber ol-
duğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta, günde ortalama 
28 bin vakaya ulaşan Danimarka'da da bulaşıcı has-
talıklardan sorumlu yetkili Tyra Grove Kraus, pan-
deminin iki ay içinde sona ermesini umut ettikleri-
ni söyledi.

Avrupa’da günlük vakaların en fazla olduğu ülke-
lerden Fransa’dan da umut verici açıklamalar geldi. 

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Journal Du Di-
manche gazetesine verdiği söyleşide “Omicron son 
varyant olabilir, belki de virüsün son dalgası içinde-
yiz, belki bu dalga, bize bir çeşit bağışıklık kazandı-
racak” dedi. 

Artık herkesin enfekte olduğu ve bağışıklığın çok 
fazla yükseldiği bir evrede Covid-19, grip gibi stabil 
bir hastalığa dönüşebilir. Fakat bunlara rağmen ülke-
ler, önlemlerini sıklaştırmış durumda. 

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Uçuş takip verilerini toplayan Flight Aware’in ve-

rilerine göre Omicron varyantının hızla yayılması ve 
birçok havayolu şirketi çalışanının karantinada olma-
sı sebebiyle geçtiğimiz pazar günü dünya çapında 3 
bin 600'den fazla uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuşla-
rın yarısından fazlasının ilk veya son durağı ABD. En 
fazla iptalin gerçekleştiği havayolu şirketleri ise 400'er 
uçuşu iptal edilen SkyWest ve SouthWest. Lufthansa, 
Delta ve United Airlines'tan pilotlar ve uçuş görevlile-
ri karantinaya alınmak zorunda kaldı.

Ülkelerdeki önlemler ise şöyle: 
Almanya: Başbakan Olaf Scholz, “Artık büyük 

gruplar halinde partilerin ve sosyal akşamların zamanı 
değil” açıklamasını yaptı. Artık tiyatro, sinema, res-
toranlar ve temel ihtiyaçların satılmadığı mağazala-
ra, sadece aşı olmuş veya iyileşmiş kişiler girebilecek.

İspanya: Katalonya Özerk Bölgesi, nüfusu 10 
binden fazla olan ve 14 gün boyunca vaka oranı 100 
binde 250 vakayı aşan tüm belediyelerde gece 00.00 
ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getir-
di. Ülke çapında zorunlu maske uygulaması getirildi. 

İtalya: Halka açık tüm etkinliklere kısıtlamalar 
getirildi. Konserler ve açık hava etkinlikleri yasak-
landı. Eğlence merkezleri 31 Ocak'a kadar kapatıldı.

Hollanda: Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’ne 
göre her 2-3 günde bir vaka sayıları ikiye katlanıyor. 
Hükümet, Omicron nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine 
kadar tam kapanma kararı aldı. Ülkede her türlü et-
kinlik yasaklandı.

Portekiz: Gece kulüpleri ve barların kapatıla-
cağı duyuruldu. 9 Ocak'a kadar evden çalışma zo-

runlu hale getirildi. Açık havada toplanmalar 10 
kişi ile sınırlandı.

İngiltere: Başkent Londra'daki noel kutlamaları 
iptal edilirken, tiyatrolarda oyunlara ara verildi. Has-
taneler de zorda. Salgın nedeniyle işe gidemeyen per-
sonel sayısı bir hafta öncesine göre yüzde 31 arttı. 
Aralık başına göre ise iki katına çıktı. 24 binden fazla 
sağlık personeli korona virüsü dolayısıyla karantina-
da. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede vakala-
rın yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kay-
naklı olduğunu açıkladı. 

Fransa: Yetkililer, tatillerde virüsün yayılması-
nı engellemek için, yılbaşı kutlamalarını, halka açık 
konserleri ve gösterileri yasakladı. Eğlence merkez-
leri bir ay süreyle kapatıldı.

İskoçya: 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekanlar-
da bir araya gelebilecek kişi sayısına sınırlama getiril-
di. Tüm açık hava etkinlikleri 500 kişi ile sınırlı ola-
cak, konser gibi iç mekan etkinliklerinde ise kişi sayısı 
oturarak 200, ayakta ise 100 kişi ile sınırlandırıldı.

İrlanda: Eğlence merkezleri, restoran ve sinema 
gibi mekanlar akşam saat 20.00 itibariyle kapanıyor.

Avusturya: 12 yaş altı çocuklar, gebelik ve sağ-
lık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayanların dışında 
ülkeye seyahat eden kişilerin aşı ya da hastalığı ge-
çirdiklerine dair belge ibraz etmesi zorunlu kılındı.

Danimarka: Sinemalar, eğlence mekanları ve ti-
yatrolar ile diğer kültürel tesisler kapandı. 

Güney Kore: Vakalardaki artış nedeniyle kapa-
lı alanlarda dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi 
yasaklandı. Kafe ve restoranlar saat 21.00’de kapa-
nıyor.

Yunanistan: Yılbaşı kutlamaları yasaklanmıştı, 
açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

İsrail: ABD, Kanada ve Almanya da dahil olmak 
üzere 10 yeni ülkeye seyahat yasağı getirildi. Hükü-
met, kırmızı listeyi ABD, Kanada, İtalya, Almanya, 
Belçika, Macaristan, Fas, Portekiz, Türkiye ve İsviç-
re’yi de içerecek şekilde genişletti.

Dr. Emrah Kırımlı, 3. doz aşının yan etkilerinin daha yoğun görülmesiyle ilgili “Çok sayıda kişinin kısa dönemde aşılanmış Dr. Emrah Kırımlı, 3. doz aşının yan etkilerinin daha yoğun görülmesiyle ilgili “Çok sayıda kişinin kısa dönemde aşılanmış 
olması yan etki şikayet sayısının fazla duyulmasına neden olmuş olabilir. Ancak yan etkiler beklenenin dışında değil” dediolması yan etki şikayet sayısının fazla duyulmasına neden olmuş olabilir. Ancak yan etkiler beklenenin dışında değil” dedi

Yan etkiler 
beklenenin 
dısında degil
P
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Etkin bir kapanma yoluna 
gidemediğimizin altını çizen 
Kırımlı, “Kalabalık ortamlar halen 
bulaşmanın asıl nedeni. Okullarımızda 
yeterli derslik yok, sınıflarımızı 
havalandırmıyoruz. İşyerlerinde covid 

tedbirleri uygulanmıyor. Omicron bu 
gibi ortamlarda hızla bulaşıyor. Özellikle 
İstanbul’da vaka sayıları iki hafta içinde 
katlanarak arttı. Üst solunum yolu 
belirtisi olanların çok sıkı tedbir alması 
ve çevresindekileri koruması gerekiyor. 

Burun akıntısı, baş ağrısı, geniz akıntısı, 
burun tıkanıklığı gibi şikayetlerimiz 
olduğunda basit bir soğuk algınlığı 
da geçiriyor olabiliriz ama bunun 
covid olma riski de mevcut. Bu gibi 
durumlarda çok değil, şikayetlerimiz 

geçene kadar çevremizle teması 
azaltırsak, maskemizi takarsak bir 
başka kişiye hastalık bulaştırma riskini 
azaltıp sevdiklerimizi koruyabilir, erken 
ve zamansız ölümleri önleyebiliriz” 
dedi. 

 KALABALIK ORTAMLAR HALA BULAŞMA NEDENİ

Covid-19’un Omicron varyantıyla birlikte tüm dünyada rekor vaka sayıları açıklanıyor. Birçok ülke yeniden kapanmaya 
giderken, varyantın hızla yayılması ve hafif etkileri nedeniyle umut verici açıklamalar da geliyor

l Fırat FISTIK
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zgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) 
tarafından yürütülen ve Friedrich Nau-
mann Vakfı tarafından desteklenen “Tür-
kiye’de Basın Özgürlüğü Raporu (Ağus-

tos 2020-Eylül 2021)” çalışması yayınlandı.
Rapor tanıtımında, Türkiye’de basın özgürlüğü 

meselesinin artık tartışmalı bir konu olmaktan çıkıp 
siyasal otoritenin bilgi ve düşünce akışını düzenle-
me iddiasında olduğu belirtildi. Raporda şu ifadele-
re yer verildi: “Hem konuyla ilgili akademik literatür 
hem de uluslararası toplumdan gelen siyasi beyanat-
lar bu meselenin artık genel kabul gören bir olgu ol-

duğuna işaret ediyor.  Hükümet kanadı da bu olguyu 
inkar etmemekte, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’ne geçildikten sonra sistem içerisinde-
ki etkinliği artan İletişim Başkanlığı üzerinden bilgi 
akışı sürecinin temel belirleyicisi olma iddiasını orta-
ya koyuyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vazife-
lerinin halkın Cumhurbaşkanı’nı doğru algılamasına 
yardımcı olmak ve Cumhurbaşkanı hakkında olum-
suz algılamalar ile mücadele etmek olduğunu söyle-
mekten imtina etmiyor. Bu söylem, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için belirlediği ka-
musal imajın bütün vatandaşlar tarafından benimse-
nir hale getirilmesi arzusunu yansıtır. Ki bu durum, 
Erdoğan’ın kendisine biçtiği değeri benimsemeyen 
ve diğer insanların da bu değeri benimsememesine 

sebep olan medya kuruluşlarının yayın politikasına 
müdahale etme hakkını kendinde görmeyi beraberin-
de getirir. Diğer bir ifadeyle, kamu otoritesi sadece 
Cumhurbaşkanı için geçerli olan bir “doğru algılan-
ma hakkı” olduğunu öne sürmekte, bu hakkın kul-
lanılması için de kamu otoritesinin zorlayıcı meka-
nizmalarını kullanmayı normalleştiriyor. Bu durum 
açıkça bir dayatma olduğu kadar iletişim teknoloji-
lerinin oldukça geliştiği dünyamızda başarılması zor 
bir hedeftir.” 

ÖZGÜRLÜĞÜ TAHRİF EDEN EYLEMLER
Bu raporun amacının, hükümetin bu hedefine 

ulaşmak için yaptığı çalışmaları incelemek olduğu 

belirtilerek, şu ifadelere yer 
verildi: “Zira bu çalışmalar, 
ülkedeki basın özgürlüğünü 
tahrif eden eylemleri ortaya 
çıkarıyor.  Geçtiğimiz sene-
lerde çıkardığımız Basın Öz-
gürlüğü Raporları (2015, 2016 
ve 2020) bu eylemleri sınıflan-
dırmak için yeni bir öneri ge-
tirmişti. 2015 ve 2016 raporla-
rında, sadece yasal çerçeveye 
bakılmadı, aynı zamanda hü-
kümetin kamu kaynakları üze-
rinden özel şahıs ve şirketlerle 
kurduğu bağımlılık ilişkileri de 
incelendi. Bu raporlarda varılan 
sonuç, kamu kaynaklarının ikti-
sadi rasyonaliteden uzak bir şe-
kilde siyasi sadakat karşılığı da-
ğıtıldığı ve medya sahiplerinin 
de bu ilişkiler ağı içerisinde yer 
alarak sahibi oldukları kurumla-
rı hükümetin siyasi ajandasının 
emrine tahsis ettikleri yönünde-
dir. Böylece hükümet, yasal çer-
çevenin kısıtlayıcı araçlarına baş-

vurmadan, medyayı kontrolü altında tutabilmektedir. 
2020 senesinde yayımlanan raporda ise, dikkatimi-
zi çeken nokta, yasal yaptırımların keskin bir şekilde 
yükselmesi ve özellikle RTÜK’ün medya üzerindeki 
denetleyici rolünü istismar ederek bir sansür kurumu 
gibi çalışmaya başlamasıdır. Bununla birlikte, 2020 
raporumuzda yeni bir değişken önerisinde de bulu-
narak ‘kutuplaşma’ kavramını da ele aldık ve özellik-
le popülist otoriter rejimlerin toplumu birbirine kar-
şı kışkırtarak kendisini tahkim ettiğinin altını çizdik.”

Raporun tamamına https://www.freiheit.org/tr/
turkiye/turkiyede-basin-ozgurlugu-raporu adresinde. 

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), ‘Obezi-
tede Damgalama ve Ayrımcılık’ medya anket sonuç-
larını kamuoyuyla paylaştı. Ankete; televizyon, radyo, 
internet sitesi, gazete ve dergide görev yapan birçok 
medya mensubu katıldı. Ankette önemli sonuçlar yer 
alırken, ankete katılan medya çalışanlarının yarısının 
da damgalayıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Medyada obezitenin temsili konusunda basın men-
suplarının farkındalık düzeyini ölçmeyi amaçlayan an-
kete; televizyon, radyo, çevrimiçi mecra, gazete ve der-
gide görev yapan 93 medya çalışanı katıldı. Online 
olarak gerçekleştirilen anket, medyada farklı pozisyon-
larda çalışan katılımcılar tarafından cevaplandı. Obezi-
te haberlerini hazırlarken doğru kaynak tercihi, doğru 
kaynağa ulaşmada yaşanan sorunlar, içerikteki görsel ve 
ifade tercihleri gibi alanlarda soruların yöneltildiği an-
ket, medyanın obezitedeki rolüne ilişkin önemli ipuçla-
rı verdi. 

DOĞRUYA ULAŞIRKEN SORUN YAŞANIYOR
Ankette yer alan “Obezite hastalığı ile ilgili haberler 

hazırlarken doğru kaynağa ulaşmak konusun-
da sorun yaşıyor musunuz?” sorusuna katılım-
cıların yüzde 50’si zaman zaman sorun yaşadı-
ğını, yüzde 35,5’i sorun yaşamadığını, yüzde 
13’ü sorun yaşadığını belirtti. Medya çalışan-
larına, obezite ile ilgili haber hazırlarken han-
gi kaynakları kullandığı sorusu da soruldu. So-
ruda; uzman görüşü almak, internetten arama 
yapmak, akademik yayınlardan yararlanmak ve 
çevrelerindeki kişilerin tecrübelerinden yarar-
lanmak şıkları gazetecilere sunuldu. Katılımcı-
ların çoğunluğu uzman görüşüne başvurduğunu 
belirtirken, internetten arama yapmak ve akade-
mik yayınlardan yararlanmak seçeneklerinin de 
kaynak olarak tercih edildiği görüldü. 16 katı-
lımcı ise çevrelerindeki kişilerin tecrübelerin-
den yararlandığını belirtti. 

DAMGALAYICI İFADELER KULLANILIYOR
Obezitede damgalama ve ayrımcılığa neden olan et-

kenlerden biri de haberlerde obeziteli bireylerin temsili 
oluyor. Ankete katılanların yüzde 55’i ifade biçimi olarak 
doğru ifadelerden biri olan ‘obe-
ziteli bireyler’ seçeneğini işaret-
lerken, yüzde 45’i ise obezitede 
damgalamaya sebep olan ‘aşı-
rı kilolu’, ‘obez’, ‘morbid obez’ 
ve ‘şişman’ ifadelerini kullan-
dıklarını belirtti. Damgalama ve 
ayrımcılığın önüne geçilmesin-
de dikkat edilmesi gereken nok-
talardan biri de haber içeriklerin-
de kullanılan görsellerin doğru 
seçilmesi oluyor. Katılımcılara 
seçenek olarak, obezitenin olum-
suz yanlarını vurgulayan yorgun, 
mutsuz ya da obur şeklinde nite-
lendirilebilecek görsellerin yanında spor yapan ve çalışan 
obeziteli bireylerin fotoğrafları sunuldu. Bir ya da birden 
fazla şıkkın seçilebildiği anket sorusunun yanıtları de-
ğerlendirildiğinde, ankete katılan her 3 kişiden 1’i olum-
suz görsel şıkkını işaretledi. Obezite konusunda yüzde 77 

oranında olumsuz görsel seçimi ortaya çıktı.
Ankette yer alan obezitede damgalama ve ayrım-

cılığın önlenmesi konusunda medyaya düşen görevle-
rin neler olduğu ile ilgili soruya gazetecilerin yaklaşık 

yüzde 38’i haberlerin dilin-
de ve görsel seçiminde obe-
zite hastalığından muzdarip 
kişilerin psikolojik durumla-
rının da dikkate alınması ge-
rektiğini ifade etti. Bunun ya-
nında; yüzde 33’ü, medyanın 
obezite hastalığı konusunda 
yapıcı haberler yapması ge-
rektiğini, bu hastalığa sahip 
bireyler için haberlerin mo-
tive edici olması gerektiğini 
ve toplumu empati yapmaya 
sevk edecek haberlerin ha-
zırlanması gerektiğini belirt-

ti. Yüzde 17’si haberin bilimsel verilere dayandırılma-
sı, haberlerde uzman görüşlerine yer verilmesi ve doğru 
kaynakları kullanması gerektiğini belirtirken, yüzde 5’i 
ise obezite hastalığına ilişkin sağlık politikaları gelişti-
rilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’de basının son bir yılı

Basın Özgürlüğü Raporu’nda, “Türkiye’de basın 
özgürlüğü meselesi artık tartışmalı bir konu 
olmaktan çıktı. Siyasal otoritenin bilgi ve düşünce 
akışını düzenleme iddiası aşikar” denildi

Ö
l Gökçe UYGUN

ACık bir 
dayatma var

Medyanın obezitedeki rolü
Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından yapılan ankete göre, medya çalışanlarının yarısı damgalayıcı ifadeler kullanıyor
l Simge KANSU 

FARKINDALIK ARTIYOR
Anket sonucunun değerlendirilmesinde 
katılımcıların medyadaki pozisyonu ve çalışma 
süresi göz önüne alındığında medyanın rolüne 
dair önemli veriler elde edildi. 
❚ Obezitede ayrımcılığın ve damgalamanın 
önlenmesi konusunda medyaya düşen 
görevlerin neler olduğuna ilişkin sorulan 
açık uçlu soruya verilen yanıtlara 
bakıldığında, meslekte çalışma süresinin 
artışına paralel bir şekilde, yapıcı, empati 
kuran, motive edici dil ve görsel kullanım 
şıklarına olan yönelimin arttığı gözlendi. 
❚ Dikkat çeken diğer yanıt ise haberlerin 
diline ve haberlerde kullanılan görsellere 
ilişkin oldu. Katılımcılar arasında mesleki 
tecrübesi yüksek olan medya mensupları, 
haber dilinin ve görsel seçiminin 
damgalayıcı unsurlar içerebileceğine 
dikkat çekti. 
❚ Kullanıcılar tarafından, haber hazırlarken 
doğru dil kullanımına ve görsel kullanımına 
daha fazla özen gösterilmesi gerektiği 
vurgulandı. Bunlara dikkat edilmesi 
halinde obezitede damgalamanın büyük 
ölçüde önüne geçilebileceği ifade edildi.
❚ Mesleki pozisyonları fark etmeksizin 
basın mensuplarının çoğu, medyanın 
daha fazla empati yapması gerektiğini ve 
aynı zamanda toplumu empati yapmaya 
yönlendirecek haberler hazırlaması 
gerektiğini belirtti. 

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
7 – 14 OCAK 2022 

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN SANATA 
EVET

Oyuncu Yönetmen Tamer Levent  
Tarih/Saat: 13.01.2022 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B 
Salonu

Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri   

SÖYLEŞİ 
Haluk Berkmen

Tarih/Saat: 13.01.2022 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen:  Fenerbahçe Gönüllüleri             

HAYATA OLUMLU BAKMAK
Özlem Hatipoğlu

Tarih/Saat: 13.01.2022 / 13.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri        
     

ACIBADEM DOĞANAY TSM KOROSU 
KONSERİ

Şef Nihal Arda
Tarih/Saat: 10.01.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi

Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri             

CADDEBOSTAN MUSIKİ TOPLULUĞU 
KONSERİ

Şef Hüseyin Sert
Tarih/Saat: 11.01.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri      

Gönüllülerden gelenler

Fenerbahçe’den anaokuluna yardım 
Fenerbahçe Gönüllüleri Bursa’da okul öncesi bir kreşe, kreş 
mobilyaları ile oyun parkı aletleri bağışladı. Fenerbahçe 
Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Pamuk, “Amacımız okul öncesi 
eğitimi alan çocuklarımıza destek olmak, onları yarınlara 
hazırlamaktır.” dedi. Gönüllüler ayrıca Muş’un Ortakent 
köyünde ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere bot, mont, 
bere, atkı ve eldiven bağışında bulundular.Göztepe’den ‘Çevreye Sevgi’ etkinliği

Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi, fen bilgisi öğretmeni 
Mine Yalın rehberliğinde ‘Çevreye Sevgi’ etkinlikleri 
düzenledi. Göztepe’deki parklarda, her yaşta çocuklar 
ve velilerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliklerde, 
çocukların çevresindeki canlıların çeşitliliğine, mevsimsel 
değişikliklere tanık olarak çevreyle fiziksel ve duygusal 
bağlar kurabilmeleri sağlandı. Etkinlikte çocuklar budanmış 
bitkilerden toplanan yaprak ve çiçeklerle mandala yaptılar, 
kuş yemlikleri hazırladılar.

Moda’da imza günü
Moda Gönüllü Evi’nde Ersan Kınayyiğit’in, “EK” adlı 
kitabının imza tanıtım günü yapıldı. Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği ile ortaklaşa düzenlenen 
etkinliğe, dernek üyeleri, gazeteci Oktay Ekşi ve 
gönüllüler katıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
yetkilileri faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Kriton Curi’den yılın son oyunu
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Gençlik Tiyatro Grubu, 
2021’in son oyunu olan “Köpek Eğitimi” adlı oyunu 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahneledi. İzleyiciler 
ilgi ile izledikleri oyun sonunda eğitmen Güney 
Saraçoğlu ve oyuncuları alkışlarla kutladılar. 
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İnsan mutsuz olmak için çaba harcar mı? 
Dünden beri bunu düşünüyorum. Düşün-
meme sebep olan şeyi düşündüğümde du-
rum komik mi trajik mi emin olamıyorum. 
Çünkü sebep, Cem Yılmaz. Ve gösterisi Di-
amond Elite Platinum Plus. Niye olduğuna 
geleceğim ama önce şunu söyleyeyim…

İnsanların klavye aracılığıyla birbiri-
ni doğramasına sebep olan bir takım kısa 
ömürlü gündemlerden yani gelip geçici 
‘trending topic’lerden azade bir hayat kur-
dum kendime son bir-iki senedir çok şü-
kür. Bir kere yılın büyük bölümünde bir 
rehabilitasyon merkezi saydığım Bod-
rum’da yaşıyorum, ikinci olarak kendi işle-
rime, çevreme ve hayatta kalma çabama 
odaklanıyorum, üçüncü ama en önemli-
si ise sosyal medyaya -bilhassa da Twit-
ter’a- eskisinden daha az giriyorum. O se-
beple her gün ülkeyi hallaç pamuğu gibi 
oradan oraya savuran kıyametlere şöyle 
kuş uçuşu misali tepeden süzülerek bakıp 
geçiyor, hatta artık biz ‘balıkları’ avlamak 
için olta ucuna takılan ‘yem’ gibi gördüğüm 

bazı zırva ve yapay gündemlere göz ucuyla 
bile bakmıyorum. Oyunun kuralını anladım, 
kendi yöntemlerimle oynuyorum. Aptal ye-
rine konmaya tahammül edemiyor ve izin 
vermiyor, bir ömür kıyıcısı olan ülke günde-
mine de kendi izin verdiğim ölçülerde dahil 
oluyorum. Çünkü her uçak kalkışında den-
diği gibi, “Kabin basıncında bir değişiklik ol-
duğunda başınızın üstündeki oksijen mas-
kesini önce kendinize takın.” Ki başkalarına 
yardımcı olabilesiniz. Değil mi?

İşte yukarıda saydığım sebeplerden 
ötürü Cem Yılmaz’ın Netflix’te yılbaşı he-
diyesi olarak sunulacağı söylenen Diamond 
Elite Platinum Plus gösterisine, “Kaçıranlar 

ya da seyretme imkanı bulama-
yacaklar için ne güzel düşünül-
müş” diye bakarken, arka plan-
da bir takım harala gürele kavga 

gürültünün döndüğünü belli belir-
siz fark ettim. Detayına hiç bak-
madım ama yazılan üç-beş şey-
den anladığım kadarıyla Yılmaz’ın 
espri stilinin 2020’ler için demode 
ya da yetersiz kaldığı, yeni kuşak-
lar için komik olmadığı tartışılıyor-
du. (Bu yazıyı yazarken gazeteci-
liğin doğru haber verme esasına 
istinaden yazılanlara daha detaylı 
baktım; evet aynen tahmin ettiğim gibi ol-
muş.) Bu tartışmalar sürerken yılbaşı ge-
cesinden birkaç gün sonra çekirdeğimi çit-
leye çitleye ve yer yer kahkahalar atarak 

Diamond Elite Platinum Plus’ı izledim. 
Bazı yerlerde seyirci kadar gülmedim, 
bazen onlar hiç gülmezken patladım, 
bazı yerlerde Yılmaz’ın fazla defansif 
ya da durgun olduğunu, bazı yerlerde 
ise her zamanki muhteşem gözlemle-
ri ve taklitleriyle gösteriyi parlattığını 
düşündüm. Ve bir buçuk saatin sonun-
da memnun, neşeli, renkli bir ruh haliy-
le ekranı kapattım. Bu kadar. Bu kadar 
basit.

Özellikle iki senesi hayatımızda hiç 
yaşamadığımız bir travma yani pande-
miyle geçmiş bir ömürde, zaten yıllardır 
asla sakinleşemeyen bir bebek gibi ağ-
layan ve bağıran bir ülkede bana gülme 
imkanı veren ne varsa sıkıca sarılıyo-

rum. O yüzden pandemi döneminde Frien-
ds’i belki onuncu kez baştan izledim, Se-
infeld’i her detayına tek tek odaklanarak 
hatmediyorum, Instagram’da önüme dü-
şen komik/sulu ne varsa göz atıyorum, bir-
likte güldüğüm arkadaşlarımla vakit geçiri-
yorum, gelecek ay yayımlanacak kitabımın 
olabildiğince mizahi bir tona sahip olmasına 
gayret ettim, kısacası beni güldürecek her 
şeyi misafirperver bir ev sahibi gibi kolları-
mı açarak karşılıyorum. Akıl sağlığımı koru-
mak, hayatın benden götürdüklerini olumlu 
bir getiriyle telafi edebilmek için…

Peki bir stand-up gösterisini bile hun-
harca yermenin ardında nasıl bir emek ya-
tıyor arkadaşlar? Hakikaten soruyorum. 
Ve anlamaya çalışıyorum. Neyi tartışıyo-
ruz tam olarak? Gülmeyi mi, gülmemeyi mi, 
neye nasıl gülüneceğini mi, komedi üslubu-
nun her şartta güncellenerek, yeni sürüm-
lerle kullanılması gerekliliğini mi? Belirli bir 

komedi ölçütü var ve bunun mu 
yakalanması gerekiyor? (Frien-
ds ve Seinfeld’de o kadar eski-
ye ait hatta yer yer bugün asla 
esprisi yapılamayacak mese-
leler üzerine bir mizah dönüyor 
ki şaşarsınız.) Biz nasıl bir mut-
suzluğun, travmanın içindeyiz 
yahu?! Hepi topu yapılacak şey… 
gülmek! Üstelik evinde otur-
duğun yerden. Kahkaha atacak 
kadar beğenmediysen az biraz 
gülümsemek, istemiyorsan hiç 
izlememek ya da hayatının bir 

buçuk saatini daha hafif, neşeli, iyimser ge-
çirmek için ufak bir fırsatı değerlendirmek. 
Bize gerçekten neler oldu? Nasıl bu kadar 
arızalandık? Cumhurbaşkanlığı seçimlerin-
de bu ülkenin başına memleketin en iyi psi-
kiyatrı gelmeli belki de.

Diamond Elite Platinum Plus’ı izlerken 
en çok güldüğüm şeylerden biri, Yılmaz’ın 
o meşhur çocuk sesiyle yaptığı taklitleriy-
di. Hani “Amcacıyyım” tonunda olanlar… Bir 
de o ‘zengin ağzı’. Şimdi yazarken bile kendi 
kendime gülüyorum. Bu kadar basit. Hun-
harca, hırsla, gözlerimden ateşler çıkarak 
90’lardan beri hayatımızda olan ve sayı-
sız üretim yapmış bir komedyenin ne ka-
dar komik olmadığını uzun uzun anlatma 
yorgunluğu içine gireceğime, aklıma onun 
taklidini yaptığı bir karakteri getirerek gü-
lümsüyorum. Seçimim bu yönde. Sizin se-
çiminiz nedir? Öfkeli kalmak mı? Basitçe 
kahkaha atmak mı? 

“Cem Yılmaz artık güldürmüyor!”

MELİS MELİS 
DANİŞMENDDANİŞMEND

Süreyya Operası’nda 
KAHVE KONSERLERI 

Kadıköy Belediyesi’nin kahve kültürü-
nün en eski temsilcilerinden Kurukahve-
ci Mehmet Efendi ile birlikte düzenledi-
ği Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası 
Kahve Konserleri serisinin ilki 9 Ocak’ta 
İstanbul Oda Orkestrası ile yapılacak. 
Açılış konserinde Oğuzhan Kavruk yöne-
timindeki orkestra, genç İtalyan piyanist 
Pietro Bonfilio’ya eşlik edecek ve prog-
ramda Beethoven’in 5 numaralı ‘İmpara-
tor’ konçertosu ile Josef Suk’un serenadı 

yer alacak. Her ay bir orkestra ve oda mü-
ziği konserleri ile devam edecek serinin 
keman ve piyano resitalinde genç piyanist 
İlyun Bürkev Ocak’ta, Can Özhan - Çağ-
daş Özkan 23 Ocak’ta, Ozan Akkol - Ece 
Sözer 30 Ocak’ta sahne alacak.

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin 150. 
yıl kutlamaları kapsamında katkı sağladı-
ğı Kahve Konserleri’nin biletleri Süreyya 
Operası gişesinden ve bilet.kadikoy.bel.tr 
adresinden temin edilebilir.

Süreyya 
Operası, yeni 
yılın gelmesiyle 
birlikte pazar 
sabahları kahve 
konserlerine 
başlıyor

adem grubunun temelleri, Boğaziçi Üni-
versitesi’nde, 90’lı yılların ortasında ta-
nışan üç arkadaşın oluşturduğu üç sesli 
vokal topluluğuyla atıldı. Grubun adının 

Badem olmasının nedeni ise Barış, Devrim ve Mus-
tafa’nın baş harflerinin bir araya gelmesi. 

Devrim Ünay’ın yurt dışına gitmesiyle gruba yeni 
üyeler katıldı ve ‘Badem’ adıyla 2005’te ilk albüm 
yayınlandı. Grubun şu andaki üyeleri: Mustafa Ke-
mal Öztürk, Barış Bahçeci, Doğaç Başaran, Mert Öz-
demir, Emre Yıldız.

2012’ye kadar üç albüm daha çıkaran grup o yıl-
dan sonra albüm yayınlamadı. İlk albümlerinde özel-
likle Karacaoğlan şiirlerine yaptıkları bestelerle 
adından söz ettiren grup, son albümleri ‘Badem ve 
Konukları’nda ise Cahit Berkay, Nilüfer, Özlem Te-
kin, Feridun Düzağaç gibi isimlerle beraber şarkıları-
nı seslendirdiler.

9 YIL SONRA GRUP TEKRAR BİR ARADA…
Grup üyeleri 9 yıl boyunca farklı işlere yoğunla-

şırken, grubun dağılıp dağılmadığı en çok merak edi-
len sorulardan biri oldu. Fakat müjdeli haber 9 yılın 
ardından geldi. Badem grubu Kadıköy’de 24 Aralık 
Cuma günü verdikleri konserle müziğe tekrar döndü. 

Bir sürprizleri daha var: çok yakında yeni şarkıları çı-
kıyor, yeni albüm de yolda… 

Badem grubunun 9 yıllık sessizliğe son verdiği, 
yeniden müziğe döndüğü Kadıköy konseri vesilesiy-
le grup üyeleriyle kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. 

“GÜZEL ŞARKILAR, DOSTLAR BİRİKTİRMİŞİZ”
◆ 9 yıl aradan sonra konserle, müziğe dönmek 

nasıl hissettiriyor? 
Mustafa Kemal Öztürk: Konser çok çok keyif-

liydi, harika bir kalabalık vardı. Benim için tek sıkın-
tı, sözleri benden daha iyi biliyor olmalarıydı :)) Ama 
tabii ki unuttuğum sözlerdi de rahatlıkla hatırlamamı 
sağladıkları için de oldukça rahat bir konser oldu. Biz 
de takipçilerimiz kadar özlemişiz konser atmosferi-
ni, Doğaç’ın olamaması ve onun salkım salkım saç-
larına ulaşamamak bir minik kırgınlık yarattıysa da 
kalpte, Barış’ın bukleleri ile yetinerek durumu çöz-
düğümü düşünüyorum. Ferhat’a da yıllar sonra bize 
verdiği güzel katkıdan dolayı teşekkürlerimizi suna-
lım buradan da. 

Emre Yıldız: Manevi açıdan önemi oldukça bü-
yük bir konserdi. Çok güzel bir kalabalık vardı, şar-
kılar hep birlikte söylendi. Kendi adıma konser tüyle-
rim diken diken olmakla geçti. :) Birçok kez duygusal 
anlar yaşadım. İyi ki birlikte müzik yapmışız dedim, 
iyi ki tekrar sahnedeyiz dedim. Zamanında güzel şar-

kılar biriktirmişiz, güzel dostlar, güzel anılar biriktir-
mişiz. Bunu da 24 Aralık gecesi Kadıköy Sahne'de 
bir kez daha görmüş olduk. Gelen herkese çok çok 
teşekkürler. 

Barış Bahçeci: Zaten müzikten kopuk değiliz 
ama bir arada olmak hepimizi çok mutlu etti. Sanırım 
henüz 9 yıl olmadı, 6-7 yıl arasında bir noktadayız. 
Sahne performansımız hiç beklemediğim kadar iyiy-
di. İnsanlar hep bir ağızdan bütün şarkılarımızı söy-
ledi, enerji çok yüksekti. Pandemi şartlarında İstan-
bul'da olabilecek en güzel organizasyon diyebilirim. 
Doğaç gelemediği için bir yanımız eksikti tabi. Ancak 
Ferhat yıllardır arkadaşımız ve çok iyi bir müzisyen. 
Sahnede hem güven verdi hem de çok güzel çaldı. 
Emir ise saksafonuyla çok güzel bir renk kattı. Baş-
ka bir taraftan bakınca da bir yandan çalarken bir yan-
dan da Badem'i seyrettim sahnede. Kendi bakış açıla-
rımızı bir kenara bırakıp sahnede bir arada olabildik. 

◆ Neden 9 yıl beklediniz, yeniden bir araya gel-
meniz nasıl oldu? 

Mert Özdemir: Her ilişkide olabileceği gibi bizim 
de grup olarak bir mola verme ihtiya-

cımızın olduğu bir dönemdi o dö-
nem. Geçen zaman zarfında herkes 
biraz kendini dinledi. Biraz kendi 
hayatına odaklandı. Tekrar bir araya 
gelmemizde Barış ve menajerimiz 
Serkan’ın emeği büyük. Bir beste 
var, ona bakalım ricasıyla başlayan 
süreci geliştire geliştire bu noktaya 
getirdiler. Yeni, başka planları oldu-
ğuna da eminim :)

YENİ ŞARKILAR GELİYOR
◆ Yeni albüm gelecek mi? Ge-

lecekse nasıl bir albüm olacak?
◆ Barış Bahçeci: Yeni albüm 

gelecek umarım. İşe başlama nok-
tasında aklımızda albüm yoktu, ya-

pabilirsek bir araya geldiğimiz bir konser yaparız diye 
düşünüyorduk. Ama menajerimiz Serkan' ın yapım-
cılık ve menajerlik konusunda güzel bir vizyonu var. 
‘Single single ilerleyeceğimiz bir albüm projesine ne 
dersiniz?’ dedi. Ardından Moğollar'ın Ustalara Say-
gı albümüne dahil olduk. Birden kendimizi yine yo-

ğun şekilde yapım işlerinin içinde bulduk. Bunun için 
ayrıca mutluyum, çünkü daha genç nesil ve çocukları-
mız, bizi bu yönümüzle bu kayıtlardan tanıyacak.

◆ 9 yıldır müziğin nasıl değiştiğini düşünüyor-
sunuz? Geçmişe göre gençler farklı tarzları, türleri 
denemeye daha meyilli diyebilir miyiz?

Mustafa Kemal Öztürk: Müzik de hayat gibi ge-
lişiyor ve değişiyor. Yeni bir nesil, yeni nesil şarkılar, 
yeni soundlar deniyor ve onların yeni nesil takipçile-
ri oluşuyor. Bu gayet doğal ve beklenen bir süreç. Bu 
noktada değişen beklentilere ayak uydurabilen sanat-
çılar popülerliklerini devam ettirebiliyorlar ya da di-
ğer bir senaryo geçerli olabiliyor. Yaptıkları müzik 
zaman içinde değerini kaybetmeyen kaliteyi barındı-
rıyorsa klasikleşerek yeni nesilde de hayat buluyor. 
Bunlar haricinde de senaryolar mevcut tabii ki. Biz 
de bu iki senaryonun bir yerlerinde bulunmayı arzu-
luyoruz. Elbette bunu ürettiğimiz müzikler ve zaman 
belirleyecek.  

“2 ŞARKI KAYDETTİK”
◆ Covid-19 özellikle sanatçıları çok fazla zorla-

dı. Sizin açınızdan salgın süreci nasıl geçti?
Emre Yıldız: Bu süreç sadece sanatçıları zorla-

madı. Baktığınız zaman tüm dünyanın etkilendiği bir 
dönem oldu. Fakat evet müzisyenler en fazla zorla-
nan topluluktu diyebiliriz. Kişisel olarak ben de zor 
bir dönem geçirdim. Mesleğinizi icra edemiyor ol-
mak ve bir daha ne zaman sahneye çıkacağınızı bile-
meme belirsizliği insanı psikolojik olarak yıpratıyor. 
Badem olarak ise bir süredir beraber müzik yapma-
dığımız için pandemi sürecinde aşırı etkilendik diye-
mem. Hatta tam tersi :) Herkesin kendi imkanlarıyla 
bir şeyler kaydedip müzik yapabildiğini görmek biz-
de de bir aydınlanma yarattı. Daha önce sadece Mus-
tafa'nın stüdyosunda kayıt yapabiliyorken pandemi 
döneminde ben kendi stüdyomda davulları çaldım. 
Mert evinde gitarları çaldı. Doğaç bas gitar kayıtla-
rını İngiltere'deki evinden yapıp gönderdi. Bu anlam-
da Barış'ın çabaları tekrar müzik yapmamızda önem-
li bir etkendir. Menajerimiz Serkan Fidan ile birlikte 
harekete geçip tekrar bir araya gelmemizi sağladı-
lar. Yakında yayınlanmak üzere 2 şarkı kaydettik. En 
azından bu olumsuz süreci kendi lehimize çevirmiş 
olduk diyebilirim. 

Badem, 
9 yıl sonra 

geri döndü 2000’li yıllarda çıkardıkları  albüm ve yaptıkları şarkılarla müzik dünyasında 2000’li yıllarda çıkardıkları  albüm ve yaptıkları şarkılarla müzik dünyasında 
önemli bir yer edinen Badem grubu, 9 yıllık aranın ardından Kadıköy’de önemli bir yer edinen Badem grubu, 9 yıllık aranın ardından Kadıköy’de 
verdikleri konserle müziğe geri döndü. Bir yeni Badem şarkısı da yolda…verdikleri konserle müziğe geri döndü. Bir yeni Badem şarkısı da yolda…

l Fırat FISTIK
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oronavirüs salgını 
iki yıldır dünyada 
5 milyon 441 
bin kişinin 

ölümüne neden olurken, 
veremden (Tüberküloz) 
nedeniyle sadece 2020 
yılında 1.5 milyon kişi 
yaşamını yitirdi. CO-
VİD-19’dan sonra in-
sanları en çok öldüren 
bulaşıcı hastalıklar ara-
sında ikinci sırada bulu-
nan verem hastalığı hak-
kında toplumu bilgilendirmek 
ve hastalığa dikkat çekmek için 
belirlenen “Verem Eğitimi ve Far-
kındalık Haftası” vesilesiyle Kadıköy Verem Savaş 
Dispanseri Başhekimi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Cemile Deniz Dönmezoğlu ile görüştük. 

◆ Dünyada ve Türkiye'de şu an verem hastalığı ne 
durumda? Kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Tüberküloz, dünyada halen büyük bir halk sağlığı 
sorunudur. Bulaşıcı hastalıklar içinde COVİD-19 sal-
gını öncesinde en çok sayıda insanı etkileyen ve ölü-
müne sebep olan hastalık iken şimdi COVİD-19’dan 
sonra en çok hastalandıran ve öldüren ikinci bulaşıcı 
hastalık olmuştur. Tüberküloz, dünyada ölüm neden-
leri içinde 13. sıradadır. 2020'de 1,5 milyon insan tü-
berkülozdan öldü. 

COVİD-19 salgını temel tüberküloz hizmetlerine 
erişimi ciddi şekilde etkilemiştir. 2020 yılında 2019'a 
kıyasla çok daha az sayıda kişiye tanı konularak teda-
vi edildi. Dünyada 10 milyon tüberküloz hastası var-
dır. Fakat kayıtlı tüberküloz hastaları, 2019 yılında 
7,1 milyon iken 2020 yılında 5,8 milyona düşmüştür. 
Tüberkülozdan koruyucu tedavi verilenlerin sayısın-
da da yüzde 21 düşüş görülmüştür.

2005 yılında Türkiye’de tüberküloz hastası sayı-
mız 20 bin 535 iken, 2019 yılında 11 bin 401 olarak 

tespit edilmiştir. Yıllar içinde nüfusun artmasına 
ve göç almamıza karşın hasta sayısı azalmış-

tır. Bu iyi bir tüberküloz kontrol programı-
nın yürütülmesinin göstergesidir. CO-

VİD-19 salgını, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de tüberküloz kont-
rolünü olumsuz yönde etkilemiştir. 
Verem savaş dispanserlerinde 2019 
yılına göre 2020 yılında yapılan mu-
ayene sayısı, korumaya alınan kişi 
sayısı, yapılan temaslı muayene sayı-
sı ve bakteriyolojik inceleme sayıları 

yaklaşık yüzde 40-50 düzeyinde aza-
lırken yeni kayıt edilen tüberküloz has-

tası sayısı yüzde 20 oranında azalmıştır.

“KİLO KAYBI, GECE TERLEMESİ...”
◆ Verem (Tüberküloz ) hastalığı nedir? Teşhi-

si nasıl konur? 
Hastalığın etkeni 'Mycobacterium tuberculosis' 

adlı bir basildir. Hasta insanlardan nefesle, öksür-
me ve hapşırma ile ortama yayılan basilin solunum 
yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tüberküloz bulaşı-
cı bir hastalıktır. Geçmeyen öksürük, balgamda kan 
gelmesi, halsizlik, gece terlemesi, kilo kaybı olan 
veya tüberküloz hastası ile aynı ortamı paylaşan ki-
şiler gecikmeden verem savaşı dispanseri veya göğüs 
hastalıkları uzmanına başvurmalıdır. Bu yakınmalar 
ve akciğer filmi ile tüberküloz hastalığından şüphe-
lenilir. Balgam incelemesi yapılarak hastalığın tanı-
sı konulur. 

◆ Verem hastalığının belirtileri nelerdir? 
Tüberküloz hastalığı sıklıkla akciğerlerde görül-

düğünden belirtilerinin önemli bir kısmı da akciğer-
lerle ilgilidir. Tüberküloz hastalarının en sık görülen 
yakınmaları şunlardır: İki ya da üç haftadan uzun sü-
ren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük, balgam çı-
karma, balgamında kan görülmesi gibi yukarıda say-
dığımız şikayetler. 

Hastalığı ilerlemiş vakalarda bazen bu belirtilerin 
çoğu görülebildiği gibi bazen de hastalığın erken dö-
nemlerinde çok az belirti görülebilir. Bu yakınmalar 
genellikle hafif başlayıp yavaş ilerlediğinden pek çok 
hasta doktora başvurmakta gecikmektedir. 

Tüberkülozun erken tanısı için 2-3 haftadan uzun 
süre öksürüğü olan kişilerin en kısa sürede göğüs has-
talıkları polikliniğine veya verem savaşı dispanserine 
başvurmaları gerekir. Akciğer dışı tüberküloz hasta-
lığı olanlarda hastalığın olduğu organa ait daha farklı 
belirtiler de olabilir. Örneğin lenf bezi tüberkülozun-
da hastalığın olduğu lenf bezinin büyümesi, böbrek 
tüberkülozunda idrarda kan görülmesi, kemik tüber-
külozunda ağrı gibi pek çok belirti de görülebilir.

◆ Verem hastalığı riski kimlerde daha yüksektir?
Bulaşma açısından en riskli kişiler hastayla uzun 

süre aynı ortamda bulunan aile bireyleri ve yakın ça-
lışma arkadaşlarıdır. HIV taşıyan, yetersiz beslenen 
veya diyabetli insanlar gibi bağışıklık sistemi zayıf 
olan bireylerin yanı sıra tütün kullanan bireylerin 
hasta olma riski daha yüksektir.

“AŞI ETKİN KORUMA SAĞLAR”
◆ Verem aşısının (BCG) önemi nedir? 
Tüberküloz tedavisi, toplum sağlığı ile ilgili 

önemli bir konudur. Bu nedenle, tüm ülkeler özel-
likle çocukları korumak için yaygın bir şekilde aşı-
lama uygularlar. BCG aşısı, küçük yaştaki çocuklar 
için ölümcül olabilen miliyer tüberküloz ve menenjit 
tüberküloza karşı etkin koruma sağlar.

◆ Hastalığın tedavisi nasıl yapılır? Yayılması 
nasıl nasıl önlenir?

Tüberküloz tedavisi için günümüzde çok güç-
lü ilaçlar bulunmaktadır. Tüberküloz mikrobunu ke-
sin olarak öldürmek ve bir daha çoğalarak hastalık 
yapmasını engellemek için başlangıçta en az dört ilaç 
kullanılması gerekmektedir. Yapılan balgam kontrol-
lerinin sonuçlarına göre iki veya üç ay sonra ilaç sa-
yısı azaltılacaktır. Tüberküloz mikrobu diğer mikrop-
lara nazaran çok daha yavaş çoğaldığı için ilaçların 
uzun süre ve düzenli kullanılması önemlidir. Toplam 

tedavi süresi en az altı aydır. 
Tüberküloz hastalığından korunmanın en etki-

li yolu bulaştırıcı hastalara hızla tanı konulup uygun 
tedaviye başlanmasıdır. Kişisel korunmada yıllardan 
beri bilinen yöntem BCG aşısıdır. BCG aşısı erişkin-
de gelişecek hastalığı engellemekten çok tüberkü-
lozun ağır seyreden ve ölümcül olabilen formlarına 
karşı koruma sağlamaktadır. Bağışıklığı baskılanmış 
kişilere, hasta ile aynı evde yaşayanlara, yakın zaman-
da enfekte olanlara ve özellikle enfekte çocuklara has-
ta olmamaları için koruyucu ilaç tedavisi verilir.

"COVİD OLUMSUZ ETKİLEDİ"
◆ Pandemi tüberküloz kontrolünü nasıl etkiledi? 
Yıllar içinde nüfusun artmasına ve göç almamıza 

karşın 2005’te 20 bin 535 olan hasta sayısı 2019’da 
11 bin 401’e düştü. hasta sayısı düşmüş. Bu ciddi bir 
başarıdır. Bu başarıda iyi bir tüberküloz kontrol prog-
ramının yürütülmesinin yanı sıra, bu hastalığı bilen 
ve özveriyle çalışan verem savaş dispanserlerimizin 
de önemli bir payı vardır. COVİD-19 salgını, tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüberküloz kont-
rolünü olumsuz yönde etkilemiştir. Verem savaş dis-
panserlerinde 2019 yılına göre 2020 yılında yapılan 
muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapı-
lan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik incele-
me sayıları yaklaşık yüzde 40-50 düzeyinde azalır-
ken, yeni kayıt edilen tüberküloz hastası sayısı yüzde 
20 oranında azalmıştır. Aynı durum Kadıköy dispan-
seri için de geçerlidir.

COVİD-19 salgınının ülkemizdeki tüberküloz 
kontrol hizmetlerine etkilerini şu şekilde sıralayabi-
liriz: Hastalar sağlık kurumlarına ya geç başvurmak-
ta ya da hiç başvurmamaktadırlar. Hastanın ailesi ve 
yakın temaslılarının muayenesinde yetersizlikler ya-
şanmaktadır. Tüberküloz hastalarına gerektiği kadar 
zaman ayrılamamaktadır. Tüberküloz ile ilgili sağlık 
personeli, COVİD-19 salgını için görevlendirilmek-
tedir. Tüberküloz laboratuvar işlemlerinin sayısında 
ciddi azalma olmuştur. Hastaların düzenli takiplerin-
de sıkıntılar yaşanmaktadır.
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Gelişim Tıp Laboratuvarları olarak, 2020 Ekim ayından 
itibaren 14 ay boyunca Moleküler Tanıda Kalite Kontrol 
(MOTAKK) isimli ulusal kalite kontrol programına her ay 
katılmış bulunmaktayız. Bu süre içinde, bize gönderilen 
toplam 70 örneğin testini çalışmış ve 70’inde de doğru 
sonuç vermiş bulunmaktayız. Yüzde yüz başarı oranı-
mız, sadece sonuçları Pozitif ya da Negatif düzeyinde 
tespit etmek dışında, virüsün miktar tayinini belirten 

CT düzeyinde de geçerlidir.
Aldığımız başarılı sonuçlar hem bizi tatmin etmekte, 

hem de hastalarımıza gönül rahatlığıyla doğru sonuçlar 
üretme mutluluğunu vermektedir.

l Simge KANSU

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran 2021 tarihinde çıkardığı, sağlık çalışanlarının “Ceza Yö-
netmeliği” diye adlandırdığı Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne dayanarak İstan-
bul, Hakkari, Muş’un da aralarında bulunduğu bazı illerde görev yapan 12 aile hekimi-
nin sözleşmelerini yenilemedi. Sözleşmeleri yenilenmeyen hekimler arasında Kadıköy 
25 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ümit Kaya ve Dr. Heval Taner de bu-
lunuyordu.
Dernek ve hekimler 4 Ocak Salı günü sabah saatlerinde açıklama yaparak yönetmeli-
ği eleştirdiler. Öğle saatlerinde de hekimlerin sözleşmelerinin yenileneceği öğrenildi.
İlk açıklama İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu tarafından ya-
pıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hiç utanmadınız mı 3 kere işe geç kaldı 
diye hekimi işsiz bırakmaya? Hiç utanmadınız mı kendi yasasını yazdığınız kişisel veri-
ler kanununa uydu diye hekimi işten atmaya? Hiç utanmadınız mı komşunun önerisi ile 
eczaneden aldığı borç ilacı sağlığına zararlı olduğu halde kullanıp hekime zorla yazdır-
maya ve devleti zarara uğratmaya çalışan kişiye Tıbbi deontoloji kanuna uyarak ‘hayır’ 
dediği için hekimin sözleşmesini yenilemeyerek cezalandırmaya? Hiç utanmadınız mı 
pandemi döneminde binlerce insanı hekimsiz bırakmaya? İstanbul'da sözleşme yeni-
leme değerlendirme komisyonu kararıyla 12 arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenme-
diğini öğrenmiştik ancak bakanlıktan geri dönüş bekleniyordu. 04.01.2022 tarihinde 
Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde özelden gelip fesih olan yani tamamen işsiz ka-
lan bir meslektaşımızın ayrılış yazısını beraber almaya gideceğiz. Tüm fesih olan arka-
daşları ve gelebilen tüm aile hekimliği çalışanlarını buraya bekliyoruz.”

“BU KOMİSYON MOBBİNG KOMİSYONU”
Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında ise şu ifadele-
re yer verildi: “Alkışlarla başladığımız pandemi cezalarla devam ediyordu ve şu an söz-
leşme fesihleriyle farklı bir noktaya ulaştı. 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren Öde-
me ve Sözleşme Yönetmeliği’nin bizlerin Ceza Yönetmeliği dediğimiz yönetmeliğin 
aile hekimliği için ne kadar sıkıntılı olduğunu, aile hekimliği çalışanları için iş güvencesi-
ni ortadan kaldırdığını defalarca dile getirdik. Bu yönetmeliğin sonucunda kurulan ko-
misyon ile arkadaşlarımızın sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği değerlendirildi. 
30’un üzerindeki arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğini değer-
lendiren komisyon, 12 arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenmemesine karar verdi. Bu 
toplanan komisyon, herhangi bir şekilde bir kritere bağlı kalmadan, keyfi olarak arka-
daşlarımızın sözleşmesinin yenilenmemesine karar verdi. Biz bu komisyona mobbing 
komisyonu diyoruz. Arkadaşlarımız mağdur edildi.”

SÖZLEŞMELER YENİLENDİ
Sabah saatlerinde yapılan ba-
sın açıklamasının ardından söz-
leşmelerinin yenileneceğini öğ-
renen aile hekimleri imzaya 
çağırıldı. Aralarında İstanbul Ka-
dıköy 25 Nolu Aile Sağlığı Mer-
kezi’nde görev yapan Dr. Ümit 
Kaya ve Dr. Heval Taner’in de bu-
lunduğu 12 hekimin sözleşmele-
ri yenilendi. 
Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sul-
tan Aksu, Twitter hesabı üzerin-
den hekimlerin görevlerine geri 
döndüklerini şu ifadelerle duyur-
du: “Mahallemizin aile hekimleri 
Dr. Ümit Kaya ve Dr. Heval Taner'in 
sözleşmeleri yenilenmiş. Doktorla-
rımız görevlerine devam ediyorlar.”

Yeni yılda, Kadıköy’de görev 
yapan iki aile hekiminin de 

aralarında bulunduğu 12 
aile hekiminin sözleşmeleri 

yenilenmedi. İstanbul Aile 
Hekimleri Derneği ardından 

da hekimler de açıklama 
yaptı. Açıklamaların 
ardından hekimlerin 

görevlerine döndükleri 
öğrenildi

Aile hekimleri görevlerine döndü

2020 yılında veremden 
(tüberküloz) 1 buçuk milyon insan hayatını kaybetti. 

2-8 Ocak “Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” nedeni ile 
görüştüğümüz Kadıköy Verem Savaş Dispanseri Başhekimi 

Dr. Dönmezoğlu, “Tüberküloz COVİD-19’dan sonra en çok 
hastalandıran ve öldüren bulaşıcı hastalık olmuştur” diyor

VEREM
En çok öldüren İkİncİ bulaşıcı hastalık

K
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adıköy Belediyesi, pandemi nedeni ile ge-
çen yıl ara verdiği Buzzfest’i, bu yıl kont-
rollü kısıtlamalar iye yeniden düzenlendi. 
24 Aralık tarihinde açılışı yapılan, 28 Şu-

bat'a kadar sürecek olan festival için, Kalamış Ata-
türk Parkı’nda Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü'nün iki sahasında, özel bir teknoloji kul-
lanılarak buz pisti ve kaydırağı hazırlandı. 

Dört yaş üzeri her katılımcıya açık olan festival 
kapsamında kaydını yaptıranlar, 30 TL ücret karşılı-
ğı kask ve buz pateni kiralıyor. 10 dakika temel eği-
timin ardından da 20 dakika buz pateni ile kayabile-
cek. Buz kaydırağını kullanmak isteyenler ise 20 TL 
ödedikten sonra dört defa şişme botlar ile kaydırak-
tan kayabilecek. 

“SAĞLIK EKİPLERİ ALANDA”
Buz pateni eğitmenlerinin temel eğitim verdi-

ği, pist içinde ihtiyacı olan herkese yardımcı olduğu, 
herhangi bir sağlık sorununa anında müdahale edile-
bilmesi için de Kadıköy Belediyesi sağlık ekiplerinin 
hazır bulunduğu festival, her gün 10.00 ile 22.00 sa-
atleri arasında gerçekleşiyor. Buzda kayanların mut-
luluğuna ortak olmak, düşüncelerini almak için 2 
Ocak Pazar günü festival alanına gittik.

“DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU”
“Ataşehir'de oturuyorum. Kadıköy Belediyesi'ni 

sosyal medyadan takip ediyorum” diyen Merve Ünal, 
“Festival bilgisini de sosyal medyadan gördüm. İlk 
defa bugün geldik. Buz pateni yapmayı çok istiyordu. 
Geçen hafta doğum günüydü. Kızım Derin'e doğum 
günü hediyesi oldu. Çok güzel ve keyifli bir organi-

zasyon. Ayrıca fiyatlar da çok uygun” dedi. 
Nurgül Erden ise, “İlk defa kayıyorum. Çok 
heyecanlıyım o yüzden. Kenardan kenar-
dan kaysam da yine de eğlenceli. Eğitmen-
ler hemen yardımcı oluyor. Keşke çok iyi 
kayabilseydim” diye konuştu. 

“İHTİYACIMIZ OLAN BİR ŞEYDİ”
Cafer Fırat, “Kartal'da oturuyoruz. Eşim sosyal 

medyadan görmüş. Pandemi öncesi yapıldığı zaman 
da gelmiştik. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet. Ço-
cuklar için çok eğlence-
li. Kızım hem buz pisti-
ni hem kaydırağı kullandı. 
İkisinde de büyük ke-
yif  aldı” dedi. Tülin An-
bar da şunları dile getirdi: 
“Maltepe'de oturuyorum. 
Arkadaşım torununu ge-
tiriyordu. Onun vasıtasıy-
la öğrendim. Ben de to-
runum ile geldim. Gayet 
güzel ve keyifli bir orga-
nizasyon. Her şey çok gü-
zel düşünülmüş. İhtiyacı-
mız olan bir şeydi. O yüzden çok memnunuz.”

“İHTİYACI OLANLARIN YANINDAYIZ”
Buz pateni eğitmeni Ceren Yıldız da “Buz pate-

ni pistinde kayma öncesi 10 dakika temel eğitim ve-

riyoruz. Eğitimde temel adımlar, doğru düşme, denge 
kaybında yapılması gerekenler yer alıyor.. Eğitmen 
olarak pistte dört kişiyiz. Alan içinde yardıma ihti-
yacı olanların yanındayız. Bütün kişileri takip ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

İlki 1896 yılında Atina’da yapılan 
olimpiyatların yirmincisi 1972 yı-
lında Münih’te yapıldı. 5 kıtada 
yaşayan halkların dostluk, kar-
deşlik duygularını spor üze-
rinden güçlendirmek amacıy-
la düzenlenen olimpiyatların 
yirmincisi, tersine bir eylem-
le tarihe geçti. Münih Olimpi-
yatı, madalyalarından, kırılan re-
korlardan çok 11 İsrailli sporcu ve 
antrenör, 1 polis ve 5 Arap eylemci-
nin dökülen kanıyla tarihteki yerini aldı. 

İSRAİLLİ SPORCULAR REHİN ALINDI
1971 yılında El Fetih örgütü içinde kurulan 

Kara Eylül grubu mensubu militanlar 4 Eylül’ü 
5 Eylül’e bağlayan gece 04.30 sıralarında olimpi-
yat köyünde, İsrailli sporcuların kaldığı apartman 
dairesini bastı. Bir İsrailli sporcu ve bir antrenör 
kaçmayı başarırken çok sayıda sporcu ve antre-
nör de rehin alındı. 

Militanlar, İsrail hapishanelerinde tutulan 
234 Arap ve Almanya’da tutuklu bulunan Kızı-
lordu Fraksiyonu (RAF) Baader Meinhof örgü-
tünün liderleri Andreas Baader ve Ulrike Mein-
hof’un serbest bırakılmasını talep ederken, İsrail 
olaya müdahale etmek için özel ekip yollamayı 

teklif etti. İsrail’in özel ekip yollama 
teklifini reddeden Almanya, ola-

ya müdahale edecek özel ekip-
lere sahip değildi ve ordusu da 
yasal nedenlerle olaya müdaha-
le edemiyordu. Eylemciler bir 
süre sonra 236 tutuklunun ser-
best bırakılması yönündeki ta-

leplerini geri çekti, bunun yeri-
ne ülkeyi uçakla terk etmelerinin 

sağlanmasını talep ettiler. 

HAVAALANINDA ÇATIŞMA
Militanlar ve rehineler helikopterlerle havaa-

lanına götürüldü. Burada bulunan polislerin ateş 
açması ile 2 militan öldürülürken 3’ü de ağır ya-
ralandı. Süren çatışmada iki militan daha öldürül-
dü. Militanlar da karşılık verdi, el bombaları pat-
latıldı. 

BİR KATLİAM YAŞANDI
21 saat süren olaylar sona erdiğinde 11 İsrail-

li sporcu ve antrenör, 1 Alman polisi ve 5 militan 
hayatını kaybetmiş, 2 militan sağ 1’i de yaralı ele 
geçirilmişti. Katliamdan sonra birçok ülke olim-
piyatlardan çekildi. 

Libya’ya götürülen 5 Arap militanın cenazesi 
devlet töreni ile gömüldü. Militanların cenazele-
rinin devlet töreni ile gömülmesi büyük tepkilere 
ve tartışmalara neden oldu. 

Olaydan bir ay sonra Lufthansa firmasına ait 
bir uçak kaçırıldı. Pazarlıklar sonucu olaylar sı-
rasında ele yakalanan 3 militan, Alman hükümeti 
tarafından serbest bırakıldı. 

Bu eylem, birçok ülkede anti terör timlerinin 
kurulmasına neden oldu. Askeri ve sivil pek çok 
örgütlenme kuran İsrail ise, çok sayıda suikast 
eylemi gerçekleştirdi. 

SPİELBERG’DEN ‘MÜNİH’ FİLMİ
Ünlü yönetmen Ste-

ven Spielberg, 2005 yı-
lında olanları beyazper-
deye taşıdı. Münih adını 
taşıyan filmin başrolle-
rinde ise Eric Bana, Da-
niel Craig, Ciaran Hin-
ds, Geoffrey Rush, 
Mathieu Kassovitz yer 
aldı. Film, Mossad’ın, 
eyleme karıştıklarını 
tespit ettiğini iddia etti-
ği kişilere yönelik ger-
çekleştirdiği suikastleri anlatıyor. 
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11’i sporcu 17 kişinin öldüğü 
1972 Münih Olimpiyatları

‘Hatırlatma aşısı’ yaptırmayanlar

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF), hatırlatma dozu 
yaptırmayanların maçlara 
alınmayacaklarını açıkladı

maçlara alınmayacak

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TFF, Omikron 
varyantı ile birlikte COVİD-19 vaka sayılarında hız-
lı bir yükseliş yaşandığı hatırlattı. 

Omikron varyantının ülkemizde de etkili olduğu-
nu hatırlatan TFF, “Tüm dünyada, özellikle de Av-
rupa’da COVİD-19 vaka sayılarını hızla yükselten 
Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya baş-
lamıştır. Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Baka-
nımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair bek-
lentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O 
nedenle aşılanma ve yoğun takvimle destek dozları-
nın (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem 
taşımaktadır” denildi. Aşı takvimini tamamlaması 

gereken kişilerin karşılaşmalara girebilmesi için ha-
tırlatma dozu yaptırması gerektiği kaydedilen açıkla-
mada, “180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağ-
men hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara 
katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya 
daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 
günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır” denildi. 

“Kalamış Buzzfest”, 
28 Şubat tarihine kadar 
ziyaretçilerini ağırlamaya 
devam edecek. 
Festivali ziyatret ettik, 
katılımcıların görüşlerini 
sayfamıza taşıdık

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

devam ediyor
 Buzzfest  heyecanı Cafer Fırat

Nurgül Erden ve kızı Zeynep Ada

Tülin Anbar Ceren YıldızMerve Ünal
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Göztepe adının gözetlemekten geldiği söy-
lenir. Bizans devrinde Çiftehavuzlar ile Cad-
debostan sahil şeridinin en yüksek noktası 
olan günümüzün Göztepe’sinde imparator-
ların Anadolu’ya çıkmadan önce dinlendikle-
ri veya seferden dönerken gemileriyle şehre 
girmeden önce konakladıkları bir av köş-
kü anlatılır. 1329’da yapılan Osmanlı-Bizans 
antlaşmasına göre av köşkü Osmanlılara bı-
rakılmış. İşte bu binada o vakitler bir Ahi tek-
kesi kurulmuş. Araştırmalara göre duvar ör-
gülerinde ve mezarlıklarda görülen sütun, 
sütun başlığı gibi devşirme parçalar, yapının 
gerçekten av köşkü olmasa da aynı yerdeki 
bir Bizans yapısı üzerine inşa edildiğini gös-
terir. Buraya yerleşen hem asker hem ta-
savvuf ehli dervişler, binayı serhat tekkesi 
olarak kullanıyorlar ve Bizans’ı gözetliyor-
lar. Bu nedenle dervişlere “Gözcü Babalar” 
denilmiş. 

1402’de I. Bayezid Ankara Savaşı’nda 
yenildikten sonra gelen Fetret Devri’nde, 

bu bölge yeniden Bizanslılara geçti. Derviş-
ler direndikleri için öldürülmüşler. Aralarında 
en saygın olanı, civardaki en yüksek tepeye 
gömülmüş. Bu bölgenin en yüksek tepesi-
nin 20. yüzyıla gelene kadar Göztepe çev-
resi olduğunun çok farkında değiliz. Göz-
tepe’nin topoğrafyasıyla oynanmış aslında. 
Eskiden daha dik, daha yüksek, daha tepelik 
olan alanlar düzeltilmiş. Özellikle demiryo-
lu yapımından sonra çeşitli aşamalarda dü-
zeltme yapıldığını öğreniyoruz. 

Zamanında Çemenzar’da, Ortabahar 
Sokağı’nın sonundaki servili küçük mezar-
lıkta gömülü olan Gözcübaba’dan dolayı bu 
bölgeye önce Gözcübaba denmiş. Gözcüba-
ba Tepesi, zaman içinde Göztepe’ye dönüş-
müş. Sonra 1424’te Göztepe geri alınıyor ve 
tekke yeniden kuruluyor. Zamanla Bekta-
şi tekkesine dönüşüyor. Bektaşi Tekkesi’nin 
izleri günümüze kadar ulaşabilmiştir. 

Yüzyıllar boyunca bağ bahçe ve tarlaydı 
Göztepe ve civarı. Kaynaklarda, “Daha çok 
çayırlık, yer yer bağlık ve meşelik” bir yer 
olarak geçiyor. Tarihi Yarımada dışında ka-
lan hemen her yerde gördüğümüz gibi Göz-
tepe de 19. yüzyılın ikinci yarısında geliş-
meye başlamıştır.  1857’de Şirketi Hayriye 
vapurları işler hale gelince Anadolu yakası ile 
Avrupa yakası arasında, Kadıköy ile birlikte 
nüfus artıyor. Denizden ulaşımın kolaylaş-

ması Anadolu yakasında başta Kadıköy ol-
mak üzere tüm semtlerin gelişmesindeki en 
büyük etkenlerdendir. Yapılanma ve yerle-
şim alanları kalabalıklaşıyor. 1873 senesin-
den sonra Anadolu Demiryolu hattının açıl-
ması, bir diğer önemli etkendir.

Kadıköy’ün çeşitli yerlerinde göçmen 
mahalleleri ilk kurulan yerleşimlerdendir. 
1877 tarihli 93 harbi olarak da bilinen Os-
manlı-Rus Harbi esnasında İstanbul’a gelen 
ilk Rumeli muhacirlerden Tırnova ve Zağ-
ralı 150-200 kadar aile, Göztepe’de demir-
yolunun üst tarafına yerleşiyor. İlk muhacir 
mahallesi böyle kurulmuş. 1912 Balkan Har-
bi’nde de buraya gelenler var. 1913 yılına ait 
bilgi veren bir kaynakta Göztepe’nin nüfusu 
o yıllarda 399 hane ve 1230 kişi olarak verili-
yor. Hızlı nüfus artışını mümkün kılan sebep-

ler arasında 1890’da 
gelen havagazı, 
1894’te verilen Ter-
kos suyunu unut-
mamalı. 1926’da 
İçerenköy-Kozya-
tağı-Erenköy-Kızıl-
toprak-Talimhane 
ve Altıyol üzerin-
den Kadıköy’e ulaş-
tırılan Kayışdağı su-
yunun aktığı çeşme 
ise Tütüncü Meh-
met Efendi Cadde-
si ile minibüs geçen 

caddenin kesiştiği köşededir. 
Tütüncü Mehmet Efendi, bu mahalle-

nin değerleneceğini anlıyor ve arşını 30 pa-
radan 1000 dönümlük bir arazi satın alıyor. 
Günümüzde kendi adıyla anılan sokakta 
Göztepe’nin ilk köşkünü yaptırmıştır. Sonra 
elindeki araziyi 10 ila 25 dönümlük parsel-
lere bölüp satıyor. Parselleri Abdülhamit’in 
paşaları satın almıştır çoğunlukla. Gözte-
pe’ye toplamda 119 paşanın yerleştiği söy-
lenir. Cumhuriyet döneminde eski nüfuz ve 
etkilerini yitiriyorlar. Yaşam şekli değişiyor. 
O köşkler önce oda oda bölünüp kiralanıyor 
yabancılara. Sonraları varisler tarafından bu 
sefer köşklerin bahçeleri parsellenip satılı-
yor. Günümüzdeki altyapı ve kentsel biçim-
lenmeyi oluşturan düzenlemeler, bu şekilde 
başlamıştır. Bölge kalabalıklaşırken sosyal 

yaşamında mesireler de yerini almış elbet-
te. Çemenzar’ın ötesinde Gözcübaba Te-
pesi veya Merdivenköy Tekkesi’ne giden 
yol üzerindeki Mama Mesiresi, Haydarpaşa 
veya Kuşdili çayırları kadar ünlü değilse de 
rağbette olan yerlermiş. Açıkhava tiyatrosu 
ve ahşap gazino bile varmış.

Birinci Dünya Savaşı sırasında savun-
ma için muhacir mahallesi önüne toprak 
tabyalar kazılmışsa da kullanılacak durum 
oluşmadan bölge işgal ediliyor. Pansiyon-
lu İlkokul uzun süre İngiliz karargahı olarak 
kullanılıyor. 6 Ekim 1922’de İstanbul’u kur-
tarmak üzere ilerleyen Türk askerlerinin bir 
kısmı 5-6 ekim gecesi Göztepe’de konak-
lamışlar. Çadırlarını o zamanların çayırlığı, 
günümüzde ise yüksek katlı apartmanla-
rın altında kaybolup gitmiş Göztepe’nin en 
yüksek noktasında kurulmuş. 

Göztepe’ye adını ve karakterini veren 
yükseltilerin düzeltilmesi günümüzde artık 
unutulup gitmiş bir şey. Unutulmadık hiçbir 
şey kalmadı. İlk baştaki ahşap tren istasyo-
nundan geçen hat karayolu seviyesindey-
ken araçlar ve yayalar, istasyon hizasında 
açılıp kapanan bir geçidi aşmak durumunda 
imiş. 1913 yılında Feneryolu- Erenköy ara-
sındaki rampa 11 metre yarılarak düzeltilmiş 
ve ikinci tren yolu hattı döşenmiş. Uzun yıl-
lar kullanılan ancak günümüzde bambaşka 
yaklaşım ve uygulamalara maruz kalan de-
mirköprü ise istasyon binası ile birlikte 1915 
yılına aitti. 

Göztepe’nin unutulmuş kuruluşu

PINAR 
ERKAN

Ses veren heykeller 
ongül Girgin, 2018 yılından bu 
yana ses içerikli interaktif hey-
keller üreten bir heykel sanatçı-
sı. Lisans eğitimini Kocaeli Üni-

versitesi, yüksek lisans eğitimini de Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ta-
mamlayan Girgin, sanat çalışmalarını beş yıldır 
Kadıköy’de sürdürüyor. Ses içerikli heykeller 
konusunda akademik tezi de bulunan Girgin’in 
eserleri hem Türkiye’de hem de Çin ve Ukray-
na gibi farklı ülkelerde sergilendi. 

“Hareket problemine odaklanarak; saf ge-
ometri ve optik sanatı içeren eserler yaratıyo-
rum.” diyen Girgin, esas 
olarak seyirciyi harekete teş-
vik eden heykeller tasarlı-
yor. Girgin’in heykelleri tam 
olarak bir müzik enstrüma-
nı gibi kullanılmasa da se-
yircinin müdahalesi ile fark-
lı seslerin çıktığı birer araca 
dönüşebiliyor. Sekiz metre-
lik eseri Çin’de bir çölde ser-
gilenen Girgin ile izleyiciyi 
aktif bir katılımcıya dönüş-
türmeyi amaçlayan heykel-
lerini konuştuk.

• Heykel okumaya nasıl 
karar verdiniz? 

Çocukluğum doğa ile iç 
içe geçti. Büyütecim ile otla-
rın içine dalar hayvanları ve 
bitkileri inceler, ağaçların te-
pesinden rüzgarın, yaprakları ve ağacı sallama-
sına eşlik ederdim. Yani anlayacağınız roman-
tik ve deli bir çocuktum. Gördüğüm ve hoşuma 
giden şeyleri çizerdim. Üniversiteye hazırlan-
dığım sırada heykel sanatçısı bir arkadaşım 
çizimlerimi fark etti ve güzel sanat fakültesi-
ne gitmemi önerdi. Kısa bir süre hazırlandım 
ve heykel bölümünü kazandım. Kendimi ifade 
ederken en rahat olduğum alandı sanat. Heykel 
ise kendi oyuncaklarımı yapmam için önemli 
bir seçim oldu. 

• Çalışmalarınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Heykellerin hareketini oluştururken iki 

farklı tavır kullanıyorum. Birincisi; fiziksel ha-
reket. Rüzgâr, su gibi unsurlarla hareket eden 
yapılar tasarlıyorum. İkincisi ise sabit heykel-
lerin optik hareketi. Bu türden hareket için ar-
dışık ünitelerin titreşimini planlıyorum. Bu 
titreşime ulaşmak için de seyirciyi harekete 
teşvik eden eserler üretiyorum. Aynı zamanda 

heykeldeki boşluklar sayesinde mekânın man-
zarasını eserin tamamlayıcı bir unsuru olarak 
kullanıyorum.  Doluluk, boşluk, ses, renk, ışık 
gibi çevresel faktörler heykelimi tasarlarken 
belirleyici başlıklar oluyor. 

“İLHAM KAYNAĞIM DOĞA”
• Heykellerinizde metal malzeme kullanı-

yorsunuz. Tarzınızı oluştururken nelerden ve 
kimlerden etkilendiniz?

Aslında kendi heykel dilimi bulmam uzun 
sürdü. Okuldaki eğitimim boyunca önce hey-
kelin teknik ve içerik sorunlarına odaklandım. 
Sonra doluluk ve boşluk üzerine yoğunlaştım. 
Bu süreçte taş yonttum. Malzeme önemli çün-

kü onun kendine ait bir do-
ğası var. Ama sonra daha da 
hafifletmek istedim heykeli. 
Taş yerine metal malzeme-
yi kullanmak istediğimi ve 
yontmak yerine kes-yapıştır 
tekniğini tercih ettiğimi fark 
ettim. Metalin, çocukken do-
ğada gördüğüm yaprağı, bö-
cekleri, çiçekleri yapmak 
için en uygun malzeme oldu-
ğuna karar verdim. 

Benim ilk ilham kayna-
ğım hep doğa oldu. Ancak 
bugüne kadar var olan yak-
laşımlar, ilk yaptığınız eser-
leriniz için esin kaynakla-
rı olabiliyor. Naum Gabo, 
Anthony Pevsner, Matsc-
hinsky-Denninghoff, İlhan 
Koman, Kuzgun Acar gibi 

sanatçılar benim ilham kaynaklarım oldu. On-
ların bu meseleye nasıl yaklaştıklarına, hangi 
malzemeyi hangi teknikle biraraya getirdikle-
rine ve hangi kavramları kendilerine yakın bul-
duklarına baktım. Bir süre sonra sadece kendi 
işlerime bakmaya başladım, gözümü kendi hi-
kayeme çevirdim. 

• Geri dönüştürülmüş malzemeleri kulla-
nıyor musunuz?

Geri dönüşümden de yaptığım oluyor ama 
şu sıralar daha çok sıfır malzeme kullanıyorum. 

“HER ŞEYİN SESİ VAR”
• Neden ses üzerine yoğunlaştınız, sizi bu-

raya çeken şey neydi?
Sesin, görmekten sonra önemli ikinci duyu 

verisi olması diyebilirim. Evrendeki her şey ha-
reket halinde demek yanlış olmaz sanırım ve 
bu da var olan her şeyin makro ve mikro ölçek-
te seslere sahip olduğu anlamına geliyor. Hat-
ta her şeyin kendine has bir sesi var diyebiliriz. 
Örneğin insan bedeni bir stetoskop yardımıyla 
dinlense nabız atışı, kalp atışı, organların ses-
leri, nefes alıp verirken çıkarılan sesler… İn-
san bedeninin durduğu yerde bir makina gibi 
birçok ses ürettiğini duyabiliriz. Bu beni etkile-
di. Daha yakından bakmak istedim ya da dinle-
mek istedim. Bu arayışımın sonunda buldukla-
rım, heykeli sadece izlenir değil aynı zamanda 
dinlenir ve çalınır bir dev enstrüman gibi üret-
meme sebep oldu. 

• Heykellerin sabit bir nesne olmanın öte-
sinde interaktif bir şeye dönüşmesi izleyiciyi 
ve eserin sahibi olan sanatçıyı nasıl etkiliyor? 

Çok uzun zamandır heykelle değişik ilişkiler 
kurmanın yolları aranmış ve aranıyor. Heyke-
le dokunabilirsiniz, heykelin içine girebilirsiniz, 
yontabilirsiniz, bir parçasını alıp götürebilirsi-
niz. Aslında heykelle nasıl ilişki kuracağımızın 
bin bir çeşit modern ya da postmodern yakla-
şımları var. Ben de izleyicinin heykele dokun-
masını, ondan ses çıkarmasını istiyorum. Ses-
sizce duruyordur ve siz gidip ona dokunur ya da 
bir soru sorarsınız o konuşmaya başlar. Bir mü-
zisyen için müzik aletine dönüşebilir. Bir çocuk 
için bütün duyduğu sesler müzik gibidir. Her şe-
yin bir sesi var ve o şey her neyse ona müdahale 
ettiğinizde size anlamlı sesler vermeye başlaya-
bilir. Bu benim için keyifli.

“Ukrayna Kiev’de sergilenen açık alan 
heykelimde insanların şaşırdığını ve oynamak için 
sabırsızlandıklarını gördüm. O ciddi hava dağıldı, 
heykel dokunulmaz olmaktan çıktı. Ve birden 
keyifli bir ses arayışı başladı. Kulaklarını heykele 
dayadılar ve ondan çubuklar yardımı ile müzik 
yapmaya çalıştılar. Özellikle  çocuklar 
ve müzisyenler heykele 
daha yakın oldular.”

S
l Erhan DEMİRTAŞ

l Simge KANSU 

Önemli 
olan iç 
güzelliği
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin kitapseverlere 
sunduğu “Önemli olan 
iç güzelliği” aktivitesi 
Kadıköy’de de yerini aldı

İBB İştiraki Kültür AŞ eğlenceli bir uy-
gulamayı kitapseverlerle buluşturuyor. 
“Önemli olan iç güzelliği” aktivitesinde 
kitapların kapakları gizlendi. Kitapsever-
ler, kapağın üzerindeki 107 farklı etiketten 
istediği tarzı seçerek kitabını alacak. İstan-
bul Kitapçısı’nın Gazhane ve Karaköy şu-
belerinde hayata geçen uygulama, gelen is-
tekler üzerine Kadıköy şubesinde de yerini 
aldı. Üzerinde anahtar kelimelerin yer al-
dığı sürpriz kitaplardan oluşan stantlar, 17 
Ocak tarihine kadar İstanbul Kitapçısı Ka-
raköy, Kadıköy ve Müze Gazhane şubele-
rinde olacak. 

OKUYUCU TARZINI SEÇECEK
Kitabın üstündeki etiketlerde yer alan 

107 anahtar kelime, kapağı gizlenmiş ki-
tap hakkında ipucu veriyor. Okuyucu: #öz-
gürlük, #arayış, #aşk, #hiciv, #arkadaşlık, 
#varoluşsıkıntısı, #denizci, #hayalperest, 
#eşitlik, #İstanbul, #doğa gibi birbirinden 
farklı kelimelerden tarzını seçecek.

Kitapsever, Antoine de Saint Exuper-
y’in Küçük Prensi’ni de seçebilir, 27 ya-
şındaki Fyodor Dostoyevski ile tanışabilir, 
Paulo Coelho’nun Casus kitabındaki Mata 
Hari’yi keşfedebilir ya da kuşlar bir şeyler 
söyleyebilir.

Etkinlik çerçevesinde seçilen 20 farklı 
kitabın fiyatları 9,99 TL ve 19,99 TL ola-
rak belirlendi.

Çalışmalarına sesi 
de dahil ederek 

heykellerinin birer 
enstrüman gibi 
kullanılmasını 
isteyen heykel 

sanatçısı Songül 
Girgin ile seyircinin 
sadece bakmadığı 

aynı zamanda 
dokunarak farklı 

sesler çıkarabildiği 
heykellerini 

konuştuk 
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Günler kısaldı / Kanlıca’nın ihtiyarları / 

Bir bir hatırlamakta / Geçen sonbaharları

KUM SAATİ
1. fialter. 2. Telafl. 3. fiale. 4 fial. 5. Afl. 
6. At. 7. Tak. 8. Kati. 9. Katil. 10. Tilaka.

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

KÜTAHYA

AFYON

UŞAK 

DENİZLİ

AYDIN

MUĞLA

İZMİR 

MANİSA 

ISPARTA

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 G    Ü    D    N   L    N   O    Y    F    A    E    R
 K    I     S    E    A    L    D    I    K    A   N    L
  I     I     C    A   N   N    I     R    İ    M   Z     İ
 N    S     İ     H   T     İ     İ     Y    A    R   N    L
 A   M   P    R    I     B    Z     İ    R    M    I    B
  İ    A    R    A   H    A    T    L    U     I    D    R
 L    N    A    U   R   M   A    Ğ    İ     K    Y    T
 A    İ     G    Ş    E    T    L    Ç    E    N   A    S
 O    S    N    A   B    A    A    A   H    A   R    L
 A    A    R    K   A    Y    H    A    T    Ü   K    I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Bir devredeki elektrik 
ak›m›n› aç›p kapama ya da
de€ifltirme iflini yapan araç. 

2. Herhangi bir nedenle 
acelecilik. 

3. ‹sviçre tipi da€ evi. 
4. Uzun omuz atk›s›. 
5. Pişmiş yemek. 
6. Satrançta bir tafl. 
7. fienlik, 

bayram kemeri. 
8. Kesin. 
9. Cani. 
10. Hint kad›n›nın al›n süsü.

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

veriyoruz. A’dan bafllayarak 
yukar›ya ve afla€›ya do€ru sözcüklere 

birer harf ekleyerek di€er 
sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

A

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki tarihçi, akademisyen, yazar - Ceylan -
İnsansız hava aracı (kısa) 2. Engel, uymazlık - Din-
lenmelik - Kalınca kabuklu, iri ve uzunca taneli, şek-
eri çok bir tür üzüm - İskambilde birli 3. Antalya’nın
bir ilçesi - Gürültü patırtı, kuru gürültü - Kinaye 4.
Bir besin maddesi - Sıvanacak, boyanacak yerlere
boyadan önce sürülen kat - Lakin, fakat - İlgi 5. Bil-
imsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya
dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne - Mer-
hem, ilaç - Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğun-
lukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine
gömülmediği, geniş veya dar düzlük - Ekin biçme
zamanı - Bir nota 6. Az kavrulmuş un ve tavuk etiyle
yapılan pelte şeklinde bir çeşit yemek - Çok iyi du-
ruma getirme, geliştirme, güçlendirme - Yapım 7.
Sevgide üstün tutulan, muazzez - Bir nota - Bir sap
ve çelik bölümden oluşan kesici araç 8. Lantan el-
ementinin simgesi - “... Sak” (dizi, sinema oyun-
cusu) - Geviş getiren hayvanların ayaklarının
arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı 9.
Çocuk oyunlarında sayı, kama, gol - Tutma organı -
İtalya’da ki eğik kule 10. Bölük, kısım - İthalat 11.
Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj -
Yankı, akis - Japon Buda rahiplerine verilen ad 12.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(kısa) - Dökme demir 13. Gelir - Yoksullara ve

öğrencilere yiyecek dağıtmak için ku-
rulmuş hayır kurumu 14. İnsanlığa
hizmet edenleri ödüllendirmek
amacını taşıyan prestijli bir ödül -
Askerler 15. Kekliğin boynundaki siyah
halka - Bir peygamber - Kemik içi
sıvısı - Kalay elementinin simgesi -
Torunu olan erkek 16. Bir düşünceyi
anlatan bir veya birkaç cümlelik söz -
Yay atılan silah - Bizmut elementinin
simgesi - Gemilere yol gösteren ışık
kulesi 17. Hakim - İnsan ve toplumla
ilgili her tür olayı konu alarak abartılı
bir biçimde veren, düşündürücü ve
güldürücü resim - İridyum elemen-
tinin simgesi 18. Doğu Anadolu ile
Azerbaycan’da çalınan bir çalgı türü -
Efsane - Bal koymaya yarayan küçük
tekne - Meslek - Hayır ünlemi 19. Ray
üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
- Buz üstünde kaymak için kullanılan
ayakkabı - Tek bir sanatçının tek bir
çalgı ile verdiği konser 20. Parlak kır-
mızı - Arnavutluk’un para birimi -
Kanser hastalığında kimyasal tedavi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Halk dilinde çiy, nem anlamında
kullanılan sözcük (yöresel) - Bir yerde
toplanan kalabalık - Özen - “... Evgin”
(ses sanatçısı) 2. Kir izi - Üzme, sıkıntı
verme, üzgü - İdrar yolu hastalıkları
hekimi, bevliyeci - Uzaklık anlatan
sözcük 3. Ameliyat bıçağı - Kütahya
sürahisi - Genellikle kürkten, göster-
işli kumaşlardan veya yün örgüden
yapılmış omuz atkısı 4. Ucu yanık
odun parçası - Herhangi bir girişimin işletme ve
ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit
etme - Bayındırlık 5. Evrenin düzene girmeden
önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık du-
rumu - Masa tenisi, tenis aracı - Hürriyet ve
serbestlikle ilgili 6. İşyeri - Maksat - Atın yavrusu -
Unvan - Yemen’in plaka işareti 7. Rutenyum ele-
mentinin simgesi - Bir cetvel türü - İlaç, merhem -
İrade dışı kas hareketi - Orhan Pamuk’un bir ro-
manı 8. Japonlar'ın geleneksel yer örtüsü - Takım

9. Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin
saık derecesi - Çevik 10. Japonya’nın para birimi
- Rey - Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
- Tellür elementinin simgesi 11. Maden eritilen
saplı pota - ki önermesi bulunan ve her iki öner-
menin vargısı olan tasım 12. Uzaklaşma, uzama -
Bir deniz taşıtı 13. Maksim Gorki’nin bir romanı -
Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde 14.
Üye - Kemiklerin yuvarlak ucu - Bedensel - Eski
dilde yıldız 15. Haber Ajansı (kısa) - Garaj - Yasak-

lama - Aşamasız asker 16. Ukalaca davranış - Şı-
marık, küstah, yaramaz - Tütsüleme suretiyle ku-
rutulmuş ringa balığı 17. Namuslu - Tarlalarda
toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir
saplı kazı aracı - İstenç - Bir mersinbalığı türü 18.
İnsan Kaynakları (kısa) - Filipinler’de yetişen,
dokuma maddesi elde edilen bir tür muz ağacı -
Boru sesi 19. Taşıyıcı - Bir ay adı - Deniz 20. Kalın,
kaba baston - Pişmiş yemek - Kırşehir’in bir ilçesi
- Kötülük, fenalık - İspanyol sevinç nidası.
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KADIKÖY LEZZETLERİ
• Kadıköy’ün yeme içme dünyasına dair neler söylersin?

Kadıköy, yeme içme konusunda İstanbul’un son yıllarda en öne çıkan semti. 
Üçüncü dalga kahve kültürünü insanlarla buluşturan kahvecilerden yeni nesil 

meyhanelere, özel tatlılarıyla dikkat çeken kafelerden yerel malzeme kullanımını 
destekleyen bistrolarına, Kadıköy’de artık her türlü yeme içme mekanını bulmak 

mümkün. Sadece Asya yakasının merkezi olmakla kalmıyor Kadıköy, birçok mekanı 
denemek için artık Avrupa yakasındakiler Kadıköy’e geçiyor. Grupta 

açılan gönderilerden bunu izleyebiliyoruz; Kadıköy’ün hamburgercileri, 
nitelikli kahvecileri, tatlıcıları, mezecileri, kokteyl barları, bistroları, 

restoranları artık hepimizin malumu! Ben de sık sık yeni yerler
 denemek için Kadıköy sokaklarını arşınlıyorum, son zamanların 

en keyifli keşiflerinden bazılarını orada yaptım. 
Yeme içme işleriyle ilgilenenlerin Kadıköy’ü 

ıskalama şansları yok diyebilirim!

ir gazeteci olarak, Merin Sever’le ta-
nışıklığımız eskiye dayanıyor. Ken-
disi bir yayınevinde iletişim so-
rumlusu olarak görev yaparken, 

yolumuz haberler aracılığıyla pek çok kez ke-
sişmişti. Bundan yaklaşık bir yıl evvel Merin 
beni Facebook’ta “İştahperver” adlı bir gruba 
ekledi. Önce şaşırdım zira yemek yemeyi se-
ver ama yapmayı pek beceremem. ‘Ayıp olma-
sın, biraz durup çıkarım’ demiştim kendi ken-
dime lakin hiç de öyle olmadı. Şimdiye kadar 
bildiğim yemek gruplarından bambaşka bir olu-
şumun içinde yerimi almıştım ve gitmeye hiç 
niyetim yoktu. Yemek ve yemeğe dair her bir 
şeyin detaylıca ve naziklikle ele alındığı, tarifle-
rin paylaşıldığı, kimi zaman yeme içme kültürü 
üzerine derin sohbetlerin yapıldığı, kimi zaman 
da anlık yemek tüyolarının verildiği gruba git-
tikçe bağlandım. Siz okurlarımızı da İştahper-
ver’den haberdar etmek üzere, grubun kuru-
cu üyelerinden Merin Sever ile konuştum.

• Böylesi bir grubu kurma ihtiyacı 
nereden doğdu; kimlerle, nasıl kurdu-
nuz?

Facebook’ta yemekle ilgili yüz-
lerce grup var ama çoğunun seviye-
si tatmin edici değil. Gerek payla-
şımlardaki bilgi, yenilik, nüktedanlık 
açısından memnun kalmadığımız çok 
nokta oluyordu, gerekse yemeğe ba-
kışımız açısından bu tarz gruplarda 
sorun yaşayabiliyorduk. En sonun-
da fark ettik ki içerik kalitesi olarak 
“daha fazlasını” da arayan insanlar var; 
potansiyel işbirlikleri veya reklam ge-
lirleri yüzünden üye/takipçi sayısını şiş-
kin tutmaya odaklanan anlayıştan sıkılmış 
olanlar var. Ben ve bir grup arkadaşım da 
bu talepler doğrultusunda tamamen bilgi ve 
deneyim paylaşımına odaklanan, prensiplerden 
taviz vermeyen, yeri göğü reklamın doldurmadığı 
bir grup yaratmaya karar verdik. Ve bir yıldan fazla 
bir zamandır niceliğe değil niteliğe önem veren dost-
larımızla yemeğe dair her şeyi konu ediniyoruz. 

İŞTAHLILARIN BULUŞMA NOKTASI
• Gruba katılım herkese açık, değil mi?
Evet. Girişte sorulan üç soruya cevap veren po-

tansiyel iştahlı arkadaşları aramızda görmekten mut-
luluk duyarız. Bunlar bilgi sorusu da değil elbette, 

daha ziyade yemeğe yaklaşımımızın aynı olup 
olmadığını tartmaya yönelik sorular. Zira ye-

meğe dair her şeyi konuşmaya açığız, ama 
şoven milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi, ayrım-

cı, fobik söylemlerden uzak durulması 
kaydıyla… 

• Peki üye profili nasıl, hangi şe-
hirlerden, kimler var?

Her meslekten, her yaştan üye-
miz var. Hekim, şef, ev kadını, mü-
hendis, akademisyen, çevirmen, 
esnaf, avukat, öğretmen… Üye-
lerin büyük kısmı Türkiye’den 
tabii, ama Amerika’dan, Alman-
ya’dan, İngiltere’den, İtalya’dan, 
Güney Afrika’dan da üyelerimiz 
var ve bu harika bir çeşitlilik 
sağlıyor. Amerika’da road trip 
yaparken uğradığı durakları ya-
zan da var, Güney Afrika’nın bil-

mediğimiz bir malzemesini tanıtan 
da, okyanusu aşarken uğradıkları li-

manlarda pazar pazar gezmiş, tekne-
de yemek pişirme hakkında püf nok-

talar verebilecek üyeler de… Sayılara 
bakacak olursak grubun yarısından biraz 

fazlası kadın, yarıdan biraz azı erkek; ta-
bii bunu Facebook’a verdikleri bilgileri baz 

alarak söylüyorum. Türkiye’de İstanbul do-
ğal olarak başı çekiyor, ama Konya’dan, Mar-

din’den, İzmir’den, Ankara’dan, Muğla’dan vs. bil-
gi akışı da gayet yoğun diyebilirim.

YEMEĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ
• Konu yemek olduğunda, bunca çeşitliliğin na-

sıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsun?
Yemekle ilgili birçok yerel bilgiyi kitaplardan 

bulmak mümkün değil. İnternette kısa bir arama ya-
pınca bulunan “bilgi”lerin ise çoğu güvenli değil, ya-
zanı tanımıyorsunuz, yazdığı şeye dair sorularınızı 
direkt iletemiyorsunuz vs. Kişilerle birebir konuş-
mak, çok daha doğru bilgiye ulaşmayı sağlıyor önce-
likle. Anlamadığınız veya merak ettiğiniz noktaları 
sorup kafanızda oturtabiliyorsunuz konuyu. Çeşitli-
lik de haliyle daha fazla bilgiye ulaşabilmek demek. 

İkincisi, bu çeşitlilik insani, paylaşımcı bir 
ortam yaratıyor. Çünkü karşınızda yalnızca 
bir “arama motoru” değil, konuşabileceğiniz 
insanlar buluyorsunuz. 

• Yemek sahiden de sadece yemek değil, 
değil mi? 

Yemek, cidden yemek olmaktan çok 
daha fazlası… Yeniliklere açık mısınız, fark-
lılıkları denemeyi kabul edebiliyor musunuz 
yoksa baştan mı reddediyorsunuz, hepsi ve 
daha fazlasını gösterir yemek. Aynı zamanda 
yemek kimliğinizi yansıttığınız yerdir; oldu-
ğunuz ve olmak istediğinizi yemek üstünden 
inşa edebilirsiniz. Yemeğin tarihî ve coğra-
fi bir bağlamı var, sosyolojik ve antropolo-
jik yönü var. Hepsinin yanında çok da siyasi, 
hatta ideolojik bir yanı var. Yemeği birleş-
tirici bir öğe olarak görürüm; çünkü insan-
ların çizdiği sınırların değil, belli coğrafya-
da, belli iklimde yetişen malzemenin yemeği 
şekillendirdiğini bilirim. Milletlerin değil, 
coğrafyaların yemekleri vardır; yemek kül-
türü de etkileşimle oluşur. “Vay büryan ke-
babı sadece bizim şehrimizin”,  “vay dolma 
öyle olmaz böyle olur” gibi kısır, kutuplaştı-
rıcı tartışmalara girenlerin iyi bir yemek kül-
türüne sahip olacağına inanmıyorum.

• Zannediyorum başta bahsettiğin ku-
rucu üyeler de aşağı yukarı seninle aynı 

fikirlerde insanlar. Bu grup da haya-
tımda gördüğüm en candan, ama aynı 
zamanda en dolu gruplardan biri. 
Bunu sağlayan  da bu düşünceler 
olabilir mi?

Çok teşekkür ederim öncelik-
le. Böyle düşünülmesi beni, bizi 
çok mutlu ediyor. Soruna gelin-
ce, kesinlikle etkisi çoktur. Çünkü 
candan şekilde konuşabilmek için 
kendinizi rahat hissedebilmeniz 
gerekir. Vegan bir yemek tarifi ve-
rirken sizinle dalga geçilmesinden 
korkuyorsanız rahat edebilir misi-

niz? ‘Herkesi korkudan titretmiş Os-
manlı ecdadıyız’ diye konuşan üyeler 

varsa siz rahat rahat Ermeni, Süryani, 
Rum, Yahudi geleneklerinden bahsede-

bilir misiniz? Eğer ‘Domuz günahtır, içki 
günahtır’ diye size din tebliğ etmeye kalkan 

insanlar o gruptaysa siz yediğinizi içtiğinizi 
rahatça konuşabilir misiniz? Bizim burada yap-

tığımız, herkesin kendisini rahat hissedebileceği bir 
ortam kurmak oldu sadece. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antik Yu-
nan ve Bizans’tan Osmanlı saray mutfağına, 
şehrin geleneksel yemeklerinden sonradan 
eklenen lezzetlere uzanan İstanbul’un mut-
fak tarihini ‘Geçmişten Günümüze İstanbul 
Lezzetleri’ adıyla kitap haline getirdi. 

Kurum iştiraki Kültür A.Ş. tarafından 
basılan ve İBB Yayınları’ndan çıkan, Me-
rin Sever’in derlediği kitap, 18 yazı ve 12 
söyleşiden oluşuyor. Fotoğrafları ve arşiv-
den derlenen zengin görselleriyle de dikkat 
çeken 520 sayfalık kitap, İstanbul gibi koz-

mopolit bir şehrin mirasını yansıtan, renk-
li ve kapsayıcı bir yemek kültürü hazinesi.

İstanbul’u “dünyanın en kıymetli sofra-
sı” sözleriyle tanımlayan İBB Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, kitapla ilgili şunları söyledi: 
“Bu sofrada kimler yok ki? Türkler, Rum-
lar, Yahudiler, Ermeniler, Süryaniler, Bal-
kanlar'dan gelen yine farklı kökendeki in-
sanlar. Örneğin; benim doğduğum şehir gibi 
Karadenizliler, doğu, güneydoğudan gelen 
Diyarbakırlılar, Bitlisliler, Urfalılar ya da 
Egeliler aynı şekilde muazzam bir sofra. 

Unutmadan Kırım'dan, Kafkaslar'dan gelen 
yine çok kıymetli Türkiye'nin güzel insan-
ları. Dolayısıyla uzaktan, yakından herkesin 
değer kattığı böyle bir sofranın zenginliği-
ni de iyi anlatmak lazım. Bu sofrada, Bi-
zans ya da Osmanlı sarayının da izlerini bu-
labilirsiniz. Bugünün kültüründe sokaklarda 
kurulan o sokak lezzetlerini de yaşayabilir-
siniz. Hepsi bir arada var. Tabii bu yaşama 
da yansıyor aslında. Yaşama yansıyor, in-
sanlarına yansıyor, şiirlerine, yazılarına, 
edebiyata yansıyor.” 

Filmde ve 
yemekte 
Dorsay
YemekveKültür dergisinin, yeni yılın 
ilk sayısı yayımlandı. Kadıköylü Çiya 
Yayınları’ndan çıkan kış 2022 dönemli 
66. sayıda; 18. yüzyıl İstanbul’unda 
helvacı esnafının yaşadıklarından MÖ 
3. ve MS 3. yüzyıl arasında Çin’de 
eriştenin tarihine, unutulmuş halk 
yemeklerinden aralarında Ramiz, 
Ahmet Mithat, Hafız Şükrü, Cemal 
Nadir, Ahmet Rasim gibi isimlerin 
yazdıkları ve çizdikleriyle şekillenen 
“Oburlar Akademisi”ne, 7.-12. yüzyıllar 
arasında Ege Denizi’ndeki balık tutma 
yöntemlerinden, beyaz perdedeki 
füzyon mutfağına dek farklı konulara 
yer veriliyor.  “Ağız tadı”nın eksik 
olmadığı bir hayatın mimarı: Atilla 
Dorsay” başlıklı söyleşide de film 
eleştirisinde üstat olan Dorsay’ın yemek 
kültürüyle yakın ilişkisi konu ediliyor.

Ye
m

eğe dair her şey…

Bir fincan 
kahvenin 
150 yıllık 
tarihi yazıldı
Türkiye’nin köklü 
şirketlerinden Kurukahveci 
Mehmet Efendi 
Mahdumları’nın 150 yıllık 
hikâyesi okurla buluştu
1871 yılından beri kahvenin en bilinen 
ismi olarak ün yapan Kurukahveci 
Mehmet Efendi, “Kurukahveci Mehmet 
Efendi Mahdumları’nın 150 Yılı” kitabı 
ile kahveseverlere kahvenin tarihine 
ilişkin bir koleksiyon kitabı hazırladı.
Türkiye’nin 100 yılı aşmış nadir 
şirketlerinden olan Kurukahveci 
Mehmet Efendi’nin hikâyesi Suna Altan 
editörlüğünde kaleme alındı, Manuel 
Çıtak’ın günümüz fotoğraflarıyla ve 
Kerem Yaman’ın tasarımıyla hazırlandı. 
Kitap, çok sayıda tarihî belge ve arşiv 
fotoğrafı eşliğinde; bir fincan kahve 
ile 150 yıllık tarih ve kültürümüze ışık 
tutuyor.

DÜNYANIN İLK KAHVE SOKAĞI
Kitaptan bazı  ilginç bilgiler:
❚ Kurukahveci Mehmet Efendi, Türk 
Kahvesini kavrulmuş, öğütülmüş ve 
paketlenmiş olarak tüketime hazır 
şekilde sunan ilk şirket. Aynı zamanda 
ülkenin ilk reklam verenlerinden.
❚ Şirketin kurulduğu, günümüzde de 
merkezinin yer aldığı İstanbul’daki 
Tahmis (Kurukahve) Sokağı, dünyanın 
ilk kahve sokağı olma özelliğini taşıyor.
❚ Kurukahveci Mehmet Efendi, bugün 
beş kıtada 60’a yakın ülkeye ihracat 
yapıyor.
❚ Viyana’nın tarihî Café Landtmann 
pastanesinin kahve mönüsünde Türk 
Kahvesi “Mehmet Efendi” adıyla yer 
alıyor.

İstanbul’un ‘lezzet tarihine’ yolculuk

Sosyal medyanın yeme içme ile ilgili 
önde gelen oluşumlarından olan 
‘İştahperver’, bilgiye ve yemeğe 
iştahlı insanları biraraya getiriyor

B
l Gökçe UYGUN

Kültür A.Ş. tarafından basılan ve İBB Yayınları’ndan çıkan, kitap, fotoğrafları ve 
arşivden derlenen zengin görselleriyle İstanbul gibi kozmopolit bir şehrin mirasını yansıtıyor
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