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Tüm Hakları Saklıdır
Tanıtım amaçlı alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın
kopyalanması ya da çoğaltılması müstehak değildir!

ÖNSÖZ
2020 yılı neredeyse her gününe etki eden koronavirüs
pandemisi nedeniyle dünya düzeninin sil baştan değiştiği bir yıl
olarak kazındı tarihimize. Teknolojinin bu kadar içimize işlediği
bir dönemde hepimiz ne yazık ki çok çabuk unutuyoruz olan
bitenleri! Ama bu yıl yaşadıklarımız öyle kolay unutulur, “yenilir
yutulur cinsten” olmadığından, biz bir kez daha hatırlatalım
istedik sizlere bu yıl olup bitenleri...
Sadece tarihte kalmasın dedik; eğer tarihte kalırsa
unutulur bu kara bulutlar... Hani hep diyoruz ya iki gözüm
“Unutursak kalbimiz kurusun” diye, bu sayı kalpleri kurutmak
için değil; inancınızı, direncinizi dik tutsun diye, hafızalarınızı
tazelemek adına 2020 yılı sanat olaylarıyla örüldü.
Baskının, sansürün hoyratlığından sanatın payına yine
“Müstehak”ı olmayan bir yıl düştü.
2020 yılı boyunca sansürler, yasaklar, davalar, atamalar,
restorasyonlar, işten atılanlar, terör bahanesiyle iptal edilen
etkinlikler ama salgına rağmen tam gaz devam eden televizyon
dizileri / programları, kaybettiklerimiz, Muammer Karaca, AKM,
bir yandan “Sanatçıma sahip çıkarım” imajı çizerken diğer
yandan hedef gösteren, veto yediren kara bulutlarla dolu bir yıl
oluşturdu kültür sanat gündemimizi...

“...Karanlığa inat korkmayıp kibrit çakanlara...” **

** Sattas - Mustafa
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BİZE DESTEK OLMAK İSTER MİSİNİZ?
Kültür sanat alanında olan bitenleri sizlere sansürsüz
olarak ulaştırmak için bundan tam 7 yıl önce yola çıktık!
7 yıla toplam 38 sayı, binlerce haber ve özel dosyalar
sığdırdık! Kimi zaman içi karanlıklarla dolu haberler
kimi zaman ise korkmadan adım adım aydınlığa
yürüyenlerin haberlerini ulaştırdık sizlere.
Yola çıktığımız ilk günden itibaren hazırladığımız tüm
sayılarımıza ve kültür sanat yıllıklarına sitemiz
üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilir, dilerseniz daha
sonra okumak için indirebilirsiniz.
Hepimize müstehak olacak yarınlar için çalışırken eğer
“çorbada tuzum olsun” diyenlerden iseniz Patreon
hesabımız üzerinden bize destek olabilirsiniz.

Buraya tıklayarak bize destek olabilirsiniz
www.patreon.com/GazeteMustehak
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OCAK 2020
İlk kez Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan’da 1 Aralık 2019’da
ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 2020 yılında etkinliklerin ertelenmesine veya toplu iptal edilmesine, sosyal ve ekonomik bozulmalara ve dünya
çapında kilitlenmelere neden oldu.
Hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgını, 2020 Ocak ortalarına
doğru büyüme gösterdi. Ocak ayı sonunda Dünya Sağlık Örgütü küresel
acil durum ilan ettiğinde, virüs ABD, Rusya, İtalya, Fransa, Almanya İngiltere, Hindistan, Kanada dahil 20’den fazla ülkeye yayılmıştı.

2 Ocak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan,
tİyatro oyunu İzledİ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara
Devlet Tiyatrosunca sahnelenen “Leyla ile Mecnun” oyununu izledi.
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı programda, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.

Picasso’nun tablosu ‘kasten yırtıldı’

2 Ocak

Picasso’nun 157 milyon TL değer biçilen ‘Bust of
a Woman’ adlı tablosunun ‘kasten’ yırtıldığı bildirildi. Tabloyu yırtmakla suçlanan 20 yaşındaki
genç tutuklanırken, suçlamaları reddetti. Galeri
yetkilileri eserde yırtılmalar oluştuğu belirtilse
de daha fazla ayrıntı vermedi.
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4 Ocak

Sezen Yalçıner
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Zagor, Tom Braks, Mister No, Kızılmaske ve daha
birçoğuyla yüzbinleri buluşturan Tay Yayınları Sahibi
Sezen Yalçıner hayata gözlerini yumdu.

4 Ocak

İbrahİm Gökçek, eylemİNİ
ölüm orucuna çevİRDİ
Açlık grevinde olan 3’ü tutuklu 5 Grup
Yorum üyesinin eylemi 201’inci gününe
ulaştı. Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde
1 Mart 2019’dan bu yana tutuklu bulunan
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, açlık
grevini ölüm orucuna çevirdi.
Grup Yorum üyeleri ‘tutuklu üyelerinin
serbest bırakılması, haklarında çıkarılan
yakalama kararlarının kaldırılması, konser
yasaklarının son bulması için’ açlık grevine
başlamıştı.

2019 GİO Ödüllerİ sahİplerİNİ buldu

4 Ocak

Giovanni Scognamillo’nun anısına düzenlenen GİO Ödülleri’nde En İyi Roman Ödülü’ne
Mehmet Berk Yaltırık’ın “Istrancalı Abdülharis
Paşa” romanı değer görüldü.
En İyi Yayınlanmamış Öykü: ödülü Gökçe Mehmet Ay’ın “Gerçekliğin Derinliklerinden Gelen” kitabına, En İyi İllüstrasyon ödülü Ömer
Tunç’un “Tarkan ve Kurt” kitabına, En İyi Kısa Film ödülü Ceylan Özgün
Özçelik’in “Cadı Üçlemesi 13+” Başarı Ödülü “Alacakaranlık Dergi” ve “Lemur Dergi”ye Mavi Anka Ödülü ise Bülent Akkoç’a verildi.
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4 Ocak

Devlet Tİyatroları’nda emekçİ kıyımı !

Devlet Tiyatroları’nda (DT) ve Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev
alan ve kadro bekleyen en az 150 kişinin sözleşmesi adli sicilleri gerekçe gösterilerek yenilenmedi.
Devlet Tiyatroları, oyunculara sarı zarflar tebliğ edildiği saatlerde, Saray’da
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla “Leyla ile
Mecnun” adlı oyununu sergiledi.

“O günden bu güne ne değişmiştir?”
Kültür Sanat Sendikası yaptığı açıklamayla bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunarak: “Kimi durumlarda aylar hatta yıl süren güvenlik soruşturmaları Sanat kurumlarında ışık hızında yapılarak üç günde nasıl
sonuçlandırılmıştır?” ifadelerini kullandı.

“Varlığı boyunca yas tutulacak bir kıyamdır!”
Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği yaptığı basın açıklamasıyla; “Çeyrek kadro alımında ellerine sarı zarf tutuşturulan çalışanlardan sonra
siyah, ihtişamlı, parlak bir kurdeledir artık Devlet Tiyatroları! Varlığı
boyunca yas tutulacak bir kıyamdır artık Devlet Tiyatroları! Bu karanlık sonu sessizliğiyle hazırlamıştır Devlet Tiyatroları! E o zaman yaşasın DEVLET TİYATROLARI!” dedi.

İşten Çıkarılan Sanatçılar Meclis Gündeminde
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına
verdiği soru önergesinde, “En az 150 sanatçının işine aynı anda son
verilmiştir. İşten çıkarma tebligatları sebebiyle Adana Devlet Tiyatrosu,
‘Miletos Güzeli’ oyunu için perde açamamış, birçok sahnede ise oyunlar
bu işten çıkarmalar yüzünden sekteye uğramıştır” dedi.
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6 Ocak

Yönetmen Ezel Akay
FİLm setİnde yaralandı
‘9 Kere Leyla’ filminin çekimlerinde devrilen ışık,
Ezel Akay’ın başına düştü. Yönetmen, acilen hastaneye kaldırıldı.
Oyuncular kazayı hafif şekilde atlatırken, Akay’ın
başına dikiş atıldı. Yaşanan talihsiz olay yüzünden
yeni başlayan sete, üç günlük ara verildi.

“Çalıkuşu” romanının
YAZILDIĞI tarİHİ konak yandı

7 Ocak

Reşat Nuri Güntekin’in bir dönem yaşadığı ve “Çalıkuşu” romanının bir bölümünü yazdığı tarihi evde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen
ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Yangın
sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

7 Ocak

DT’de yaşanan kıyıma ortak açıklama
Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), Opera Solistleri Derneği (OPSOD), Opera ve Bale Vakfı (OBAV), Tiyatro
Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB) ve Kültür Emek
Sen ortak bir açıklama yayınladı.

Ortak metinde sözleşmeli olarak çalışan sanatçıların herhangi bir ihbar olmamasına rağmen ‘güvenlik soruşturması’ iddiasıyla işten atılmasının
doğru olmadığı vurgulanarak, “İlgili makamların,
idari çözümleri araştırarak, sözünü ettiğimiz olumsuz tabloyu sanatın ve
sanat çalışanlarının lehine sonuçlandırmasını arzu ediyoruz” denildi.
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7 Ocak

Antalya Devlet Opera ve Balesİ sanatçılarıyla
Yapılan gösterİ polİse İhbar eDİLDİ
Antalya’da fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Antalya Devlet
Opera ve Balesi sanatçılarıyla baleyi sokağa taşıdı. Tramvay istasyonlarında dans eden balet ve balerinleri gören kişilerin tepkilerini fotoğraflayan
Ayyıldız, bu süreçte yaşadıklarına ilişkin açıklamada bulundu.
Ayyıldız, “Birileri bizi şikayet etmiş. Polis geldi. ‘Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz’ dedi. Tabi orada ne yaptığımızı
anlattım. İşleri gereği kimlik kontrolü yaptılar ve sonra da teşekkür edip
gülümseyerek gittiler. Benim için unutulmaz bir anı oldu bu” dedi.
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8 Ocak

kayyımı, Lİsa Çalan’ı İşten çıkardı
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır’daki mitingine IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan, kayyım
tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi’nde işten çıkarıldı. Belediyenin
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda,
Çalan da dahil olmak üzere sekiz kişinin görevine son verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan kayyum Akın
Erim ise “Lisa Çalan işten çıkarılmadı, sözleşmesi feshedildi” dedi.

Sular Altındakİ VENEDİK
İtalyan fotoğraf sanatçısı Natalia Elena
Massi, kısa bir süre önce sel nedeniyle diz
kapağına su altında kalan Venedik şehrini
ziyaret etti ve yaşananları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak fotoğraflara imza
attı. Bütün gününü orada geçiren Natalia
yaşadığı en büyük zorluğunun “dolaşmak”
olduğunu söyleyerek: “Bu kadar zor olabileceğini düşünmemiştim! Dizlerinizin üstünde su ile saatlerce yürüdüğünüzü hayal
edin!” dedi.
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10 Ocak

İKSV’den genç müzİsyene ödül
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür-sanat
üretimini desteklemek ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, klasik
müzik alanında gelecek vadeden genç müzisyenlere verilen 20 bin TL değerindeki 2019 yılı Aydın
Gün Teşvik Ödülü’nün sahibi, 22 yaşındaki kemancı
Elvin Hoxha Ganiyev oldu.

10 Ocak

Oyuncular Sendİkası’ndan
Antalya Şehİr Tİyatrosu açıklaması
Oyuncular Sendikası, Antalya Şehir Tiyatroları bünyesinde işten atılan
55 sanatçı için basın açıklaması yayınladı. Sendika yayınladığı açıklamada; “Meslektaşlarımızın pek çoğunun, daha önceki yönetim dönemlerinden
beri; ek ders ücreti ve bazısının da proje bazlı olacak şekilde sözleşmeler ile
usulsüz bir biçimde istihdam edildiğini teyit ettik.” dedi.

NE OLMUŞTU ?
Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür’ün ardından 48 sanatçının da sözleşmesi feshedilerek işlerine son
verilmişti. AŞT’de sadece 10 tiyatrocu kalmış ve yeni tiyatro sezon bir
türlü başlayamamıştı.
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11 Ocak

“Devran” tİyatro sahnesİne taşındı
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP)
önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Devran” adlı kitabı, Oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından İstanbul Harbiye’de
bulunan Kenter Tiyatrosunda okuma tiyatrosu olarak sahnelendi.
Oyunu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başak Demirtaş, HDP Eski
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Erdem
Gül ve Sanatçı Kadir İnanır birlikte izledi.

SONRA NE OLDU ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önceki dönem Eş
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapishanede yazdığı
‘Devran’ adlı öykünün tiyatro oyununa tepki gösterdi.
Soylu tiyatroyu izlemeye gidenler için “Elinizdeki kanları
tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz” dedi. Soylu, oyunu
izleyenler arasında olan Kadir İnanır için de “Eksik yapmışsınız Kadir Efendi” sözlerini kullandı.
Kadir İnanır’ın Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri
olduğunu vurgulayan Halil Ergün ise “O, bu ülkedeki
toplumsal sorunlara karşı sorumluluk almış bir isim,
siz onu nasıl bu şekilde hedef alabiliyorsunuz? Dehşet
verici” diyerek Soylu’ya tepki gösterdi.
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OCAK 2020
Behçet Aysan Şİİr
Ödülü TESLİM EDİLDİ

144 katılımcının başvurduğu 2019 Yılı TTB
Behçet Aysan Şiir Ödülü için Seçici Kurul değerlendirme toplantısı
7 Ocak’ta gerçekleştirildi. Ahmet Telli, Doğan
Hızlan, Cevat Çapan, Ali
Cengizkan ve Turgay
Fişekçi’den oluşan TTB
Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu,
“genç kuşağın özgün seslerinden” olarak
değerlendirdikleri Didem Gülçin Erdem’i
“Boşuklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle ödüle değer buldu.

14 Ocak

VİKİPEDİA’nin erİŞİm
engelİ kaldırILdı
Üç yıla yakın bir süre devam
eden erişim engeli kalktı.
AYM Aralık ayı sonunda 6’ya
karşı 10 oyla Wikipedia’ya erişimin engellenmesinin hak
ihlâli olduğuna hükmetmişti.

RECEP AKTUĞ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Uzun süredir KOAH tedavisi gören oyuncu
ve müzisyen Recep Aktuğ, 66 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

17 Ocak

Christopher Tolkien
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nin yaratıcısı
Tolkien’in pek çok eserini günümüze ulaştıran
Christopher Tolkien, 95 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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Zeugma Mozaİk Müzesİ’nde
tarİHİ eserler sayılDI

Zeugma Mozaik Müzesi’nde görev yapan 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta ağabeyinin Diyarbakır’daki evinden atlayarak intihar etmişti. Kaçmış’ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda
‘mobbing’e (psikolojik şiddet) maruz kaldığı öne sürülmüştü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın intiharın ardından başlattığı idari soruşturma kapsamında müze müdürü E.Ö. ve iki uzman, görevden uzaklaştırıldı.
Ayrıca Kaçmış’tan zimmetine almasına istenen ancak arkeologun eksik olduğu gerekçesiyle almadığı Pişmiş Toprak Eserler’in de sayımına başlandı.

17 Ocak

gerekçe gösterİlmeden İLİŞİĞİ KESİLDİ

İzmir Devlet Tiyatrosu’nda 16 yıldır ‘Mezun Sanatçı’ olarak çalışmakta olan
Emrah Şenışık, kendisine gönderilen bir tebligat ile gerekçe gösterilmeden
işten çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan ve Devlet Tiyatroları’nda sözleşmeli personellere ilişkin yeni yönetmeliğin ardından İzmir Devlet Tiyatrosu’na 27 Aralık
tarihinde sözleşmeli personel olmak için dilekçe yazarak talepte bulunan
Şenışık’a İzmir Devlet Tiyatrosu yönetimi tarafından verilen tabligatta “Çalışma talebiniz uygun bulunmamış olup, kurumumuz ile ilişiğiniz kesilmiştir’
açıklaması verildi.
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İSTİNAF MAHKEMESİ kararı onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya
üzerinden oybirliği ile aldığı kararda İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebinin yerinde görmedi.
Daire, başsavcılığın yerel mahkemenin kararının kaldırılması için yaptığı istinaf başvurusunu esastan reddetti.
Kararda, istinaf başvurusunda bulunan İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararı Yargıtay nezdinde
temyiz etme hakkının bulunduğu belirtildi.

17 Ocak

NE OLMUŞTU ?
Çocuk istismarına verilen cezaların tartışıldığı Temmuz 2018’de konuyla
ilgili “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!
Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare
üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!” şeklinde bir tweet
atan oyuncu Berna Laçin hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği
dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası
istemiyle dava açılmıştı.

Fajr Fİlm FestİVALİ’ne boykot

18 Ocak

İranlı sanatçılar, Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşürülmesinden dolayı “yalancılıkla” suçladıkları
Tahran yönetimine tepkili. “Yurttaş değil, rehineleriz” diyen sanatçılar Uluslararası Fajr Film Festivali’ne katılmayacaklarını duyururken, festivalin açılış
etkinlikleri iptal edildi.

TU ?

NE OLMUŞ

Yapılan çıklamada iptale gerekçe olarak “şehitler
için yas tutan ailelere saygı” ifadelerini gösterildi.

İran’ın başkenti Tahran’dan Kiev’e havalanan Ukrayna Havayolları’na ait
bir yolcu uçağı düşmüş, çoğu İran ve Kanada vatandaşı olan 176 kişi
hayatını kaybetmişti. İran füzenin savunma sistemleri tarafından Cruise füzesi sanıldığını ve kısa menzilli füzeyle “insani bir hata” sonucu
vurulduğunu açıklamıştı.

17

OCAK 2020
18 Ocak

Sagopa Kajmer İfadeye çağrıldı
Sagopa Kajmer olarak tanınan rapçi Yunus Özyavuz,
YouTube’da yayınlanan ‘Toz Taneleri’ adlı klibinde
sigara içerek izleyenleri sigaraya özendirdiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.
Kajmer ifadesinde, YouTube ile anlaşmalı çalıştıklarını belirterek, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığını ve suç işlemediğini söyledi.

Klip hakkında inceleme yapmaya görevli ve yetkili
makamın Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olduğunun belirtildiği savcılık kararında, Kajmer hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına
hükmedildi.

Damla Sönmez, Avrupa Fİlm
AkademİSİ üyesİ oldu
20 Ocak

Damla
Sönmez,
aralarında
Julie
Delpy, Dardenne
Kardeşler ve Colin
Firth gibi isimlerin
yer aldığı Avrupa
Film Akademisi’nden üyelik daveti
aldı.

Dilsiz bir kızı canlandırdığı
Sibel
filmindeki performansıyla çok sayıda ödül kazanan 32 yaşındaki oyuncu,
Akademi’nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtacak, ayrıca
Avrupa’nın prestijli sinema ödüllerinde
aday filmler için oy kullanabilecek.
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20 Ocak

Grup Munzur’a 5 yıl
şarkı söyleme yasağı
1992 yılında kurulan çok dilli
protest şarkı ve türküleriyle
bilinen Grup Munzur’a şarkı
söyleme yasağı geldi.
2017’de Van’da söyledikleri
‘Zindana Diyarbekir ve Serhildan Jiyane’ şarkılarından
ötürü yargılanan grup üyelerine örgüt propagandası
gerekçesiyle beş yıl boyunca
aynı suçu işlemeleri halinde
hapis cezası verilecek.

OCAK 2020
Seslendİrme Alanında ‘Çığır Açan’ Anlaşma
Oyuncular Sendikası, seslendirme alanında çığır açan kurallar ve taban
ücretler getiren bir protokolü stüdyolara kabul ettirerek hayata geçirdi.
Konuya dair haberi internet sitesinden duyuran Oyuncular Sendikası 22
seslendirme stüdyosu tarafından protokolün kabul edildiğini belirterek;
“1 Ocak tarihinden itibaren seslendirme oyuncularının seslendirdikleri eserlerin ticari kullanımına yönelik olarak ‘hak devri bedelleri’ alacak olmaları.
Ocak-Mayıs arası olarak belirlenen geçiş döneminde oranı % 30 olan bu hak
devri ödemeleri, 1 Mayıs 2020 itibariyle, sanatçının devrettiği hakların niteliğine göre, % 50 ile % 200 arasında değişen oranlara ulaşacak.” dedi.
21 Ocak

Bİlİm ve Sanat Vakfı’na kayyum YönetİMİ
Kurucuları arasında Ahmet Davutoğlu, Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü Kançal gibi
isimlerin yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfını, Vakıflar
Genel Müdürlüğünden gelen üç kişilik geçici kayyum heyeti devraldı.
Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesinin yönetimine el konulmuştu.

tabloların kayıp olduğu
ortaya çıktı

21 Ocak

Gaziantep Zeugma Müzesi’nde çalışan arkeolog
Merve Kaçmış’ın ‘kayıp eserler’ gerekçesiyle uğradığı mobbing yüzünden intihar etmesinin ardından müzeler yeniden mercek altına girdi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Resim ve Heykel Müzesi envanterindeki 302 eserin
nerede olduğunun bilinmediğini iddia etti.
Kayıp eserler arasında, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve
İbrahim Çallı’nın eserleri de bulunuyor.
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22 Ocak

1917 tarİHLİ gazete parçaları çıktı
Dolmabahçe Sarayı’nın Süfera Salonu’nda yapılan restorasyon çalışmaları
sırasında duvar sıvasının altından 1917 tarihli gazete parçaları çıktı.
Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete parçasında Osmanlı’nın ilk uçakları ‘Osmanlı’ ve ‘Prens Celaleddin’in 40 dakikalık seferlerini
yaptığı yazıyor. Haberde ‘Prens Celaleddin’in, 11 Şubat 1917 tarihinde Beyrut’tan Şam’a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

23 Ocak

Devlet Tİyatroları’nda sanatçı azalıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları’nda kadrosu bulunan sanatçılara ilişkin istatistikleri sordu. Kültür ve Turizm Bakanı Serdar Çam,
İlgezdi’ye verdiği yanıtta, 2002’de 628 olan kadrolu
sanatçı sayısının 2019’da 534’e gerilediğini bildirdi.

CHP’li İlgezdi, AKP’nin kültüre, sanata ve sanatçıya verdiği değerin sürekli azalan sanatçı sayılarından görülebildiğini ifade ederek, “2002 yılında
103 bin kişiye bir sanatçı düşerken 2018 yılında 153 bin kişiye bir sanatçı
düştü.” dedi.
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23 Ocak

TarİHİn üzerİne
beton dökTÜLER

Mardin Artuklu’da Süryanilere ait
kiliseler ile mezarların bulunduğu
belirtilen alana otopark için beton
dökülmesine ilişkin bilimsel rapor istenmediği itiraf edildi.
Konuya dair Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili
Tuma Çelik’in 3 Kasım 2019’da Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesine cevap verildi.
Bakanlık, verdiği cevapta projenin 2863 Sayılı Yasanın 57’nci Maddesi gereğince Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun gündeminde
görüşüldüğünü belirterek, “Proje yapılacak alan kentsel sit alanında yer aldığından Kurulca bir kazı veya bilimsel rapor istenmemiştir” ifadesine yer
verdi.

24 Ocak: koronavİrüsün çıkış yerİ olan
çİn’İn wuhan kentİne gİRİş çıkışlar kapatıldı.

24 Ocak

Malatya’dakİ tek
kütüphane de yıkıldı
Malatya’da 40 yıldır hizmet veren üç
katlı halk kütüphanesi, yeni bina yapımı gerekçesiyle yıkıldı. Yerine cami
inşa edilen kütüphane için yeni bir yer
bulunamayınca kitaplar, cadde üzerindeki bir konağa taşındı.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,
800 bin nüfuslu kentin tek bir il kütüphanesi dahi olmamasına tepki göstererek, “Yoksul çocuklar ders çalışacak yer bulamıyor” diye konuştu.
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25 Ocak

“İBB’nİn kadrolu şarkıcıları”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde
yandaş sanatçıların konserleri için binlerce lira harcadığı ortaya çıktı.
İBB, MHP’nin seçim şarkılarını da yapan Yıldızdoğan’a, 2 Mart tarihindeki
konseri için 100 bin TL, 12 Mart’taki konseri için 55 bin TL ve 24 Mart’taki
konseri için de 55 bin TL olmak üzere üç konser için toplam 210 bin TL
harcadı.
31 Mart seçimleri öncesinde “Bana ister yalaka deyin, ister yandaş. Duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım” diye açıklama yapan Yusuf
Güney’e de İBB kasasından bir yılda toplam dokuz konser verdirerek 190
bin TL ödeme yapıldı.
İBB, “Sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştahıyım” diyen Yavuz Bingöl’e de iki yılda 13 konser verdirdi. Yavuz Bingöl’ün konserleri için Kirli
Kedi Organizasyon Şirketi’ne sadece 2016 yılındaki altı konser için toplam
600 bin TL ödeme yapıldı. 2017’deki yedi konser karşılığında 770 bin lira
ödenen şirkete iki yılda ödenen toplam tutar 1 milyon 370 bin TL oldu.
İBB’nin, Alişan’a 3 Eylül 2018 tarihinde Yaz Neşesi Etkinlikleri kapsamında
düzenlediği konser için 45 bin TL ödenirken 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 22 Mart 2018 tarihindeki konseri için ise 15 bin TL ödeme
yapıldı.
İBB, katıldığı bir etkinlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “makas alması” uzun süre tartışılan Kibariye’ye de konser verdirdi. Yaz Neşesi Etkinlikleri kapsamında 4 Eylül 2018 tarihinde sahneye çıkan Kibariye’nin kaşe
ödemesi için “Kemal Aslan Film Şirketi’ne” 55 bin TL verildi.
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26 Ocak

Bu Dünyadan Kobe BryAnt Geçtİ

Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, Orange Coast College beyzbol
takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli ve
Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser
helikopter kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.
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26 Ocak

Dünyanın İlk yılbaşı kartı sergİLENDİ
Yazar Charles Dickens’ın ‘Bir Noel
Şarkısı’ adlı kitabının da yayınlandığı 1843 yılında basılan yılbaşı kartı,
Londra’da bulunan ve yazarın ismini
taşıyan Charles Dickens Müzesi’nde
sergilendi.

Tasarımı Henry Cole tarafından yapılan kartın resmedilmesini ise John
Callcott Horsley üstlenmişti. İkili, bir masa etrafında toplanmış bir ailenin
şarap kadehleriyle kutlama yapmasını resmetmeye karar verdi ve dünyanın
ilk yılbaşı tebrik kartı böylece oluşturulmuştu.

62. Grammy Ödüllerİ
sahİplerİNİ buldu
Müzik dünyasının ‘’Oscar’’ı olarak bilinen
Grammy Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın
kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi
Michelle Obama da Grammy Ödülü’ne
layık görüldü. Michelle Obama’nın ‘’Becoming’’ adlı kitabının sesli versiyonu
‘’En İyi Sözsel Albüm’’ ödülünü aldı.

27 Ocak

24

27 Ocak

Berkcan Okar’a
ABD’den altın ödül
Los Angeles’ta bu yıl 13. kez
düzenlenen dünyanın en
prestijli tasarım yarışmalarından olan ve 52 ülkeden farklı işin yer aldığı Uluslararası
Tasarım Ödülleri’nde, grafik
tasarımcı Berkcan Okar ajansı YER Creative ile National
Geographic için hazıladığı “25
Litre” afiş tasarımı ile Grafik
Tasarım Dalı, Basılı/Afiş kategorisinde altın ödül kazandı.

OCAK 2020
27 Ocak

Berna Laçİn’e YİNE soruşturma açıldı
Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın sms ile yardım çağrısında bulunmasına sosyal medya hesabından “Biz her şeyimizi
verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla
gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?” mesajı ile tepki göstermişti.

Ayrıca Laçin, depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5
büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından “Hop güncelleme 6.5… Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi
filan depremden dolayı muafiyet alıyor” paylaşımında bulunmuştu.
Berna Laçin’e paylaşımları sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.

300.000’İ aşkın eser, erİŞİME açıldı
Paris Musées’in internet sitesine resimler, fotoğraflar ve madeni paralar dahil olmak üzere 321.178 sanat eseri yüklenerek ücretsiz erişime açıldı.
Bu görsellerin 150.000’inden fazlası telifsiz ve kullanıcılar bu görselleri yüksek çözünürlüklü (300 DPI) olarak indirebileceği açıklandı.

İstanbul’da gözaltına alındı
Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı
rap müzik sanatçısı Amir Hossein Maghsoudloo, İstanbul’da gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı
rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo (33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

29 Ocak

Türkiye’ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo’nun,
vize süresinin dolmasına rağmen yasa dışı bir şekilde Türkiye’de kalmaya
devam ettiği belirlendi.
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29 Ocak

Aşk-ı Memnu davası
sonuçlandı
Aşk-ı Memnu’nun senaryo yazarları
Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, geçtiğimiz yıl Romanya’nın ünlü televizyon
kanalı Antena 1’e dava açmıştı.
Davanın gerekçesi; kanalda yayınlanan
Fructul Oprit (Yasak Meyve) dizisinin
Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz şekilde
birebir kopyalanmasıydı.
Davada Bükreş mahkemesi nihai kararını verdi ve dizinin her türlü mecrada
kamuoyuna iletilmesinin durdurulmasına karar verildi.

26

3 bİn yıllık MAĞARAYI
tahrİp ettİler
Bursa’nın İnegöl ilçesinde
bulunan ve turistlerin uğrak
noktası olan 3 bin yıllık Oylat
Mağarası kimliği belirsiz kişi
ya da kişiler tarafından sprey
boya ile tahrip edildi.
Yer yüzü ve yer altı güzelliklerine hayran kalınan mağarayı,
her gün onlarca kişi geziyor.
Gelenler, gördükleri manzara
karşısında ise şaşkınlıklarını
gizleyemiyor.

OCAK 2020
17 yıl SONRA Gauguin’e aİt olmadığı ortaya çıktı
ABD’nin Los Angeles kentindeki Getty
Müzesi’nin, New York kentindeki bir
galeriden 2002 yılında 3 ila 5 milyon
dolar arasında bir fiyata satın aldığı
heykelin , Fransız ressam ve heykeltraş Gauguin’e ait olmadığının belirlendi.

29 Ocak

‘Head with Horns’ adlı heykelin fotoğraflarının Gauguin’in not defterlerinde yer alması nedeniyle eserin Fransız
sanatçının olduğu düşünülüyordu.

29 Ocak

Semİh Çelenk “İKİNcİ kez” görevİne İade edİLDİ
Geçtiğimiz Temmuz ayında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki Bölüm Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Semih
Çelenk hakkında “ikinci kez” göreve iade edilme
kararı verildi.

Çelenk hakkında, Ekim ayında Bölge İdare Mahkemesi tarafından bölüm başkanlığı görevinden
alınmasının “hukuk dışı” bulunarak göreve iadesine karar verildiği esnada, DEÜ tarafından açılan
soruşturma sonucu “kademe ilerlemesi” cezası
verilmişti. Çelenk’in 5 yıl süreyle yöneticilik yapmasına engel olan bu ceza, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından “usulsüz
ve hukuk dışı” bulunarak iptal edildi.

Türkiye’nin nüfusu, 83 milyon 154 bin 997 oldu.
TÜİK verilerine göre İstanbul yine açık ara en kalabalık
kent olurken nüfusun en az olduğu il ise Tunceli oldu.
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Jim Carrey’den “İlham PerİSİ” Trump’a veda
Jim Carrey, son dönemde özellikle Trump ve Putin
gibi siyasi figürleri sert bir şekilde alaya aldığı provokatif karikatürlere imza atmıştı.
Oyuncu aynı zamanda karikatürleri aracılığıyla cinsel istismara ve okullardaki silahli saldırılara karşı
da tepkisini ortaya koymuştu.

29 Ocak

Ancak içindeki bu politik öfkeyi yeterince dışavurduğunu ve Trump’la daha fazla vakit kaybetmeyeceğini açıklayan oyuncu, Indiewire’a verdiği söyleşide 2020’den itibaren bu dönemi geride bıraktığını
ve artık kendisine ilham veren eserlere odaklanacağını açıkladı.

30 Ocak

UNESCO korumasındakİ 7 bİn yıllık
sura balkon yapıldı

Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun sur olma özelliğine sahip olan
ve Diyarbakır’da bulunan, UNESCO koruması altındaki 7 bin yıllık surların hemen dibinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve TOKİ’nin ihalesiyle 6 ayda tamamlanan ‘Millet Bahçesi’ projesi kapsamında, tarihi sur bedenine balkon yapıldı.
Surların dibine de beton dökülürken, önüne de istinat duvarı örüldü.
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30 Ocak - Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın salgınını Uluslararası
Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu olarak ilan etti.
(Bu önlem 2009’dan beri altıncı kez uygulandı.)

dünyanın en sessİz odası
ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bulunan Orfield Laboratuvarı “Dünyanın
en sessiz odası” olarak adlandırılan oda o kadar
sessiz ki içine giren insanlar damarlarında akan
kanın sesini duyabiliyor.
Odaya adım atanlar ilk olarak bir şok yaşıyor,
daha sonra halisülasyonlar görmeye başlıyor. İnsan kulağının işitebileceği en düşük ses 0 desibelken bu oda -9 desibelde bir sessizliğe sahip.
-9 desibel ise çıldırtan sessizlik anlamına geliyor.

Ocak ayında 27 kadın cİnayetİ İşlendİ, 7 kadın şüphelİ bİr şekİlde ölü bulundu.
22 kadının neden öldürüldüğü tespİt edİlemedİ, 5’İ boşanmak İstemesİ,
barışma İsteğİnİ reddetmesİ, arkadaşlık İsteğİnİ reddetmesİ gİbİ
kendİ hayatına daİr karar almak İsterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

29
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1 Şubat

Amed Şehİr Tİyatrosu’ndan
dayanışma kampanyası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilk
kayyum atamasının yapıldığı 2016 yılında,
belediye bağlı Şehir Tiyatrosu bünyesinde
yer alan birçok sanatçının sözleşmesi feshedildi.
Buna rağmen sanatlarını icra etmekten
geri durmayan ve Şubat 2017’de kendi çabaları ile 82 koltuk kapasiteli Amed Şehir
Tiyatrosunu kuran oyuncular, daha büyük
bir sahne inşa etmek için dayanışma kampanyası başlattı.

188 halk kütüphanesİ
kapatıldı

1 Şubat

1 Şubat

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da Hatay’ın bazı ilçelerine 18 yıldır halk kütüphanesi açılmamasını Meclis gündemine taşıdı.
Güzelmansur, 21. yüzyılda Hatay’ın Defne, Arsuz ve Payas ilçelerinde hâlâ halk
kütüphanesi olmamasının gerekçelerinin
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
açıklanmasını istedi.
AKP iktidara geldiğinde 1.350 olan halk
kütüphanesi sayısının 2018 yılında 1.162’ye
düştü, 188 halk kütüphanesi kapatıldı.

Ahmet Kaya FİLMİNE
MAHKEME engelİ
Ahmet Kaya’nın eşi Gülten
Kaya ile kızları Turaç Melis
Kaya ve Çiğdem Öztürk, 7 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan filmi çeken X Yapım şirketine dava açtı.
Ahmet Kaya’nın hayatını konu
alan “İki Gözüm: Ahmet” filminin gösterimi mahkeme kararı
ile durduruldu.

31
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1 Şubat

ÖMER DÖNMEZ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yeşilçam’ın ‘Ömercik’ lakaplı oyuncusu
Ömer Dönmez, 61 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

3 Şubat

Neşelİ Günler FİLMİne sansür
Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ayşen
Gruda’nın paylaştığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi sansüre maruz kaldı.
Show TV, Yeşilçam’ın kült filmlerinden Neşeli Günler filmini sansürledi.
Filmde Şener Şen’in canlandırdığı karakterin “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım” ifadelerinin Show TV tarafından kesildiği görüldü.

3 Şubat

Vİyana’da ücretsİz konser ve müze bİletİ
Viyana Belediyesi’nin geliştirdiği bir akıllı telefon uygulamasını kullanan şehir sakinleri
20 kilogramlık karbon salınımını önlediğini
ispatladığı taktirde müze, konser, tiyatro ve
benzeri etkinlikler için ücretsiz bilet kazanabilecek.
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4 Şubat

2019’da en çok zİyaretçİ çeken müze
YİNE Louvre MüzeSİ oldu
Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, 2019’da 9,6 milyon kişi ile bu
yıl yine en çok ziyaret edilen müze oldu. Ancak geçen yıla göre 600 bin
daha az ziyaretçi geldi.
Müzeyi ziyaret edenlerin dörtte üçünü yabancılar oluşturdu. Onlar arasında Amerika Birleşlik Devletleri’nden gelenler yaklaşık 1.5 milyon ile ilk
sırada; Çinliler ise ikinci sırada yer aldı.

4 Şubat

Senarİstbİr’den, TELİF PROTESTOSU
Ödenmeyen teliflere tepki göstermek amacıyla SenaristBir Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Sonyürek telif mücadelesinin yılmaz neferi Safa
Önal’a sembolik olarak 1995 liralık
bir telif ödemesi yaptı!
Sinemanın emektar senaristlerinden Safa Önal filme çekilmiş 395
senaryosu ile Guinness Rekorlar
Kitabı’na girmiş ancak 1 kuruş bile
telif alamamıştı!
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İşÇİ kıyımına sahneden
protesto

4 Şubat

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi
(NHKM) Konak Halk Sahnesinde sergilenen “Barista” adlı oyunun ekibi oyun
bitiminde ‘Devlet Tiyatroları’ndan atılan işçiler geri alınsın!‘ yazan bir pankart açarak 2020’nin başından bu yana
gündemde olan işçi kıyımına tepkilerini
dile getirdiler.
4 Şubat

Weinstein davasında
tanık krİz geçİRDİ
Çok sayıda kadına cinsel istismar ve tacizde bulunmakla
suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in duruşmasına katılan kilit tanık Jessica Mann, Weinstein’ın avukatı
tarafından sorgulanınca panik
atak geçirdi.
Duruşma iptal edilirken genç
kadın apar topar adliyeden çıkarıldı.

jeotermal çalışmaları tarİHİ eserlere zarar verDİ
5 Şubat

Aydın’ın Beyköy ve Kuyucular Mahallelerinde, Karadeniz Elektrik Üretim
A.Ş (KARKEY) tarafından açılmak istenen Jeotermal kuyu çalışmalar sırasında tarihi eserlerin zarar gördüğü
söylendi.

Eski köy mezarlığının yer aldığı taşınmaz çevresinde, sütunların, çeşme ve
sebillerin, eski anıt ve duvar kalıntılarının ve Osmanlı döneminden kalan
mezar taşlarının bulunduğu parsel ve çevresinde çok sayıda yapı kalıntısının sondaj çalışması sırasında tahrip edildiği bildirildi.
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Amİr Hosseİn serbest bırakıldı

5 Şubat

Ülkesinde uyuşturucu kullanmaya teşvik
etme suçundan dolayı kırmızı bültenle aranan ve İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan İranlı rapçi Amir Hossein Maghsoudloo,
Türkiye’den çıkış yapmamak ve düzenli olarak
imza vermek şartıyla serbest bırakıldı.
Amir Hossein Maghsoudloo’un avukatı Gül
Erdoğmuş “Müvekkilimin İran’a iadesi gibi
bir durumda idam edilmesi söz konusu o yüzden İran’a iade edilmemesini istiyoruz.”

6 Şubat

Rüçhan Tolgay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Yaşadığı politik baskılar sebebiyle 1978’de Berlin’e
yerleşen tiyatro sanatçısı Rüçhan Tolgay
hayata gözlerini yumdu.

6 Şubat

YAYKOOP Dİyarbakır’a TEMSİLCİLİK AÇTI
Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl
dahi geçmeyen Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP), ülke çapına yayacağı
temsilcilik/kitabevi ağının ilk halkası
olarak İstanbul-Kadıköy temsilciliğini
okurlarla, kitapseverlerle 2019 yılında
buluşturmuştu.

YAYKOOP Kadıköy Temsilciliğinin ardından, kooperatif ikinci adımını Diyarbakır’da attı. Kooperatif ortağı Lîs
Yayınevi’nin yürütücülüğünü üstlendiği YAYKOOP Diyarbakır Temsilciliği,
kapılarını okuyuculara açtı.
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6 Şubat

Bu Dünyadan Kirk Douglas Geçtİ

Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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NetFLİX devlet baskısı nedenİyle
son 5 yılda kaldırdığı Fİlmlerİ açıkladı
7 Şubat

Netflix, son 5 yıl içerisinde devlet müdahalesi ve talepleri nedeniyle platformdan kaldırdığı içerikleri açıkladı. Listeye göre, dünyaca ünlü yayın
platformu 2015 yılından beri toplamda 9 adet içeriği yayından kaldırdı.
Şirket, bu açıklamasıyla birlikte her
yıl böyle bir liste yayınlamayı planladıklarını da duyurdu.

2015 yılında filmin bir devlet kurumu tarafından “sakıncalı” olarak sınıflandırılması sebebiyle “The Bridge” isimli içerik Yeni Zelanda’da yayından kaldırıldı.
2017 yılında yine devlet müdahaleleri sebebiyle “Full
Metal Jacket” isimli içeriği Vietnam’da; “Night of the
Living Dead” isimli filmi de Almanya’da platformdan
sildi.
2018 yılında ise “Cooking on High”, “The Legend of
420” ve “Disjointed” isimli içerikler Singapur Medya
Geliştirme Kurumu’nun talebiyle Singapur’da dijital
yayın platformundan kaldırıldı.
2019 yılında “Patriot Act with Hasan Minhaj”
isimli dizinin “Saudi Arabia” adlı bir bölümünü
Suudi Arabistan’da; “The Last Temptation of Christ” filmini ise Singapur’da yine devlet müdahaleleriyle içerik listesinden kaldırdı.
Netflix’in bu yıl içerisinde platformdan sildiği tek
içerik ise yine Singapur’da “The Last Hangover”
oldu.
Listede devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikler
arasında en çok Singapur’un adının geçmesi ise
dikkat çekti.
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9 Şubat

Mirella Freni
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İtalyan opera sanatçısı Mirella Freni
hayata gözlerini yumdu.

5 yılda 523 kez İZİNLİ deFİne aradılar
HDP Mardin Milletvekili Tuma
Çelik’in, Maraş’ta eski Ermeni
ve Yahudi yerleşkesinde yapılan
izinli define kazısını Meclis gündemine taşımasının ardından
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy iddialara cevap verdi.
Tuma Çelik’in soru önergesini
cevaplayan Bakan Ersoy, “Türkiye genelinde 2014 ile 2019 arasındaki beş yılı kapsayan sürede 523
define araması” yapıldığını aktaran Bakan Ersoy, bu çalışmalarda define
olarak nitelendirilebilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

‘yanlışlıkla’ 20.000 dolarlık eserİ yok ettİ
Meksika’nın en büyük sanat fuarında
bir eleştirmen, 20 bin dolar değerindeki bir eseri kırdı.

10 Şubat
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Eseri yanlışlıkla kırdığını iddia eden
Avelina Lésper isimli sanat eleştirmeni “İş, yorumumu duymuş ve ne
düşündüğümü hissetmiş gibiydi.”
dedi.

ŞUBAT 2020
10 Şubat

10 Şubat

“panzehİr bulana 1 mİlyon
yuan ödül verececeĞİM!”
Jackie Chan, korona virüsüne karşı panzehir üretene 1 milyon yuan (yaklaşık
859.255,42 TL) ödül vereceğini söyledi.
Bu fikrinin yanlış anlaşılmasını istemediğini söyleyen Chan, “Bu parayla ilgili
değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum, hemşehrilerimin ölümle savaştığını görmek
istemiyorum” dedi.

İlk İcraatı: Sanat evİ
kapatmak oldu
‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Burak Oğuz’un yerine Urla Belediye Başkan Vekili olarak
görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can’ın ilk icraatı Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin
kapatarak kiraya vermek oldu.

“ötekİleştİrmeyen yepyenİ bİr Türkİye”
10 Şubat

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de
düzenlenen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde Türkiye’de yaşanan ‘tek parti dönemi’ne de değindi.

Bu dönemde sanat ve sanatçılara kısıtlamalar getirildiğini vurgulayan
Erdoğan, “Ne zaman ülkemiz bu zihniyetin esaretinden kurtuldu, halkın
sanatçıları hak ettikleri ilgiyi görmeye başladılar. Türkiye sadece siyasette
değil kültür alanında da vesayet zincirlerini artık kırmıştır. Şiirleri yasaklayan bir ülkeden sanatçılarını ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye’ye kavuştuk” dedi.
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11 Şubat

el yapımı
pİyano kırıldı
Kanadalı piyano virtüözü Angela
Hewitt’in 150 bin sterlin (1 milyon
167 bin 553) değerindeki piyanosu,
taşınma esnasında nakliyeciler tarafından düşürüldü ve kırıldı.
Kanadalı piyanist Angela Hewitt’in
türünün tek örneği olan Fazioli marka, el yapımı piyanosu için
“Umarım şu an piyano cennetindedir” dedi.

11 Şubat

Mısır’da tÜRK DİZİLERİ İÇİN
FETVA VERİLDİ
Mısır’da en üst İslam hukuku resmi kurumu olan Daru’l İfta Fıkıh Konseyi’ne
bağlı Küresel Fetva Endeksi ile Dünya Çapında Fetva Daireleri Genel Sekreterliği, Türk dizileri Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi’nin izlenmemesi için
fetva verirken, ‘Erdoğan’ın hegemonya hayallerine hizmet ediyor’ ifadeleri
kullanıldı.

Mültecİ krİZİNİ sınır
enstalasyonları
İranlı sanatçı kardeşler Icy ve Sot,
New York’ta yaptıkları son estalasyonlarında sınır kontrolü ve mülteci krizini ele alan bir çalışma yaptı.
2006 yılından beri kamusal alanda üretim yapan Icy ve Sot, insan
hakları, kapitalizm, sosyal ve politik
adaletsizlik gibi konulara dikkat çekiyor.
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“1-2 başarılı dİZİMİZ var!”

11 Şubat

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz perşembe günü AKP
Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile
yaptığı istişare toplantısında TV programları ve dizileri de gündeme geldi.
Toplantıda bazı milletvekilleri Erdoğan’a dizilerden duyduğu rahatsızlığı
“Bazı diziler toplumun yapısına uygun
değil” diyerek “eleştiri”de bulundu. Erdoğan da “Bu konunun ben de farkındayım. Ben de bunlardan şikayetçiyim
ve rahatsızım. TRT’de Diriliş Ertuğrul
gibi bir iki başarılı dizimiz var. Bunların üzerine çıkamadık” dedi.

Hasan Kaçan’a, 187 bİn 500 Lİra ödENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
(İBB) AKP tarafından yönetildiği
dönemde iktidarı destekleyen sanatçılara milyonlarca lira ödedi.

12 Şubat

İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016
tarihinde ‘Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği’ adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan
Kaçan’la 93 bin 750 liralık iki ayrı
sözleşme imzalandı.
Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan’a toplam
187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise “sekiz gün” olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan’a
günlük ortalama 23 bin TL ödendi.
Hasan Kaçan, Twitter’dan yaptğı açıklamada 8 gün için aldığı 187 bin 500
lirayı savunarak, “Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım” dedi.
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12 Şubat

MÜSTEHAK 7 YAŞINDA!

OYUN BROŞÜRÜ HAYALİYLE ÇIKIP DERGİ
OLDUĞUMUZDAN BERİ GÜNEŞİN ETRAFINDA
yedİ KERE DÖNDÜ DÜNYA...
AYNI İHTİRASLA TEKRAR EDİYORUZ YİNE,
YALNIZ ONLAR İÇİN YAZDIĞIMIZI.
ONLAR Kİ KÜÇÜCÜK SALONLARI YAŞATMAK
İÇİN SU BASTIĞINDA SUYLA,
DEVLETE OLAN VERGİ BORCUYLA,
BELEDİYELERİN İLGİLİSİZLİĞİYLE UĞRAŞIRLAR.
UMUTLU, CESUR, KORKUSUZ,
VE ASLINDA BİR AVUÇTURLAR...
VE ÜRETEN, YARATAN Kİ ONLARDIR...
MÜSTEHAK’IMIZDA YALNIZ ONLARIN
MACERALARI VARDIR!
VE GAYRİSİ
“MÜSTEHAK 7 YAŞINDA”YMIŞ!
LAF-I GÜZAF!
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13 Şubat

“58 İlde hİç tİyatro sahnesİ yok!”
CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesine gelen
yanıt sonucu Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de toplam 43 tiyatro sahnesi olduğu ve bunların neredeyse yarısının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yer alırken 58 ilde hiç sahnesi olmadığı açıklandı.

26 tarİHİ eser buldu

Adana’da kral ve ailesinin mezarının olduğu iddia edilen tepeyi kazan define avcılarına ihbar
üzerine operasyon düzenlendi.
Defineciler kaçarken, polis aralarında kral tacı figürü de olan
26 tarihi eser ele geçirildi.

13 Şubat

500 yıllık CaMİNİN
kapılarI TAHRİP EDİLDİ
Edirne Başsavcılığı, UNESCO Dünya
Kültür Mirası Listesi’nde bulunan 500
yıllık Selimiye Camii’nin kapılarına yazı
yazılmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği caminin kadınlar mahfilinde bulunan
pencere kapılarının üzerine, yazı yazıldığı tespit edildi.
Bazılarının isimlerini
yazdığı,
bazılarının
da
kalp
çizerek
kendisi ve sevdiği kişinin baş
harflerini kazıdığı belirlendi.

13 Şubat
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14 Şubat

ERHAN GÖKGÜCÜ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyun yazarı, oyunculuk, ve yönetmen olarak görev yapan
Erhan Gökgücü, kalp yetmezliği sebebiyle
81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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14 Şubat

eserlerİ sergİden çıkarıldı
Serkan Bayer’in, Bağımsız Sanat Vakfı’nın daveti üzerine Hollanda’da düzenlenecek olan Çağdaş Türk Sanat Sergisi’ne katılmak için hazırladığı
eser ‘müstehcen’ bulunduğu için sergiye kabul edilmedi. Bağımsız Sanat
Vakfı, bu sansürün ardından eseri, Hollanda’ya götürmeme kararı aldı.

Özgür Gündem davasında beraat

14 Şubat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan
yazı ve haberler nedeniyle gazetenin yayın danışma
kurulu üyelerinin yargılandığı davada karar açıklandı.
Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye
Alpay ve Bilge Aykut beraat etti
Mahkeme, İnan Kızılkaya, Eren Keskin, Kemal Sancılı ve Zana Bilgi Kaya’nın dosyalarını ayırdı.

2018-2019 sezonunda, orkestra ve koroda izleyiciler bir önceki
sezona göre %20 azalarak 275 bin 343 kişiye, orkestra
izleyicileri %19.1 azalarak 142 bin 153 kişiye, koro izleyicileri
%14.4 azalarak 50 bin 671 kişiye düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu
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Polanski, aday gösterİLDİ, jürİ İSTİ ETTİ
“Fransa’nın Oscar’ları” olarak bilinen ve ülkenin
en prestijli sinema ödülleri sayılan César Ödülleri’nde, Polonya asıllı yönetmen Roman Polanski‘nin “J’accuse” (An Officer and a Spy) adlı
yeni filmi en çok adaylık kazanan filmlerden biri
oldu.

14 Şubat

Gelen eleştiriler üzerine tüm jüri üyeleri istifa
etti. 12 ayrı dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Polanski, 13 yaşındaki bir kıza tecavüzle
suçlandığı dava sebebiyle ABD’de aranan isimler arasında yer alıyor.

Mustafa Demİrkanlı gözaltına alındı

Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’nin kurucularından ve Mustafa Demirkanlı, Tarsus
Çamlıyayla Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Demirkanlı’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret ve Devletin Kurum ve Organlarını
Aşağılama” suç ihbarlarına yönelik ifadesi
alındı ardından serbest bırakıldı.

14 Şubat

Orhan Aydın’a, hakaret cezaSI

Orhan Aydın’a, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada verilen
para cezası kararı, artırılarak onandı.

17 Şubat
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Kararı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden
duyuran Aydın, “İstinaf’a başvurduk. Cezayı az
bulup 7.000 TL’ye çıkardı, yetmedi 2015 yılından bugüne faiziyle ödemeye, yetmedi avukatlık
vekalet ücretleri ve mahkeme giderleriyle toplam 15.000 TL ödememe karar verildi” dedi.

ŞUBAT 2020
Grup Gündoğarken’e
Netd sansürü

Şenol Akdağ
tahlİye edİLDİ
“Örgüt flaması ve pankartı altında konser verdiği” ve “örgüt
propagandası yaptığı” iddialarıyla tutuklanan sanatçı Şenol
Akdağ bugün görülen mahkeme
sonrası tahliye edildi.

17 Şubat

Grup Gündoğarken’in Nereden Nereye
isimli şarkısı YouTube’un Türkçe şarkıların kliplerini izleyicilerle buluşturan
kanalı netd tarafından yayınlanmadı.

Gözaltına alınan ve tutuklanan
sanatçı Şenol Akdağ, bugün
Çağlayan’da bulunan İstanbul
Adliyesi’nde mahkemesi görüldü. Akdağ, çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi.

Gündoğarken’in kurucusu Burhan Şeşen, bu karara tepki göstererek, “En çok
üzüldüğüm hikaye kendi kendine sansür
uygulamak. ‘Ya bir şey derlerse’ diye düşünüyorlar. O zaman nasıl üretim yapılacak? Bu bize yapılıyorsa, alternatif,
muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini
nasıl duyuracaklar?” dedi.

20 Şubat

Dünyanın En Eskİ Kütüphanesİ
Dünyanın en eski kütüphanesinin Mısır’daki
Sina Yarımadası’nda bulunan “Azize Katerina Manastırı” olduğunu biliyor musunuz?
Altıncı yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir
ve Vatikan’dan sonra dünyadaki en büyük
ikinci dini kitap koleksiyonuna ev sahipliği
yapmaktadır. Ne yazık ki sadece rahipler ve
bazı akademisyenler tarafından kullanılabilmektedir. Halkın erişimine açık değildir.
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20 Şubat

Devrİm ErbİL’İn eserİNİ tahrİp eden 6 kİŞİ gözaltına alındı
Kabataş’ta bir reklam panosunda buluan Devrim Erbil’e ait çizimin üzerine
sprey boya ile tahrip ederek ay yıldızlı bir çizim ekleyen 6 kişi “Türk bayrağını aşağılamak” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerden Ömürcan İ. hakkında ise sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımlar nedeniyle ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan da işlem başlatıldı.

Osman Kavala yenİden tutuklandı
Gezi Parkı davasında 840 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat kararı
verilen ardından tekrar gözaltına
alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15
Temmuz darbe soruşturması kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh
Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
Savcılığın, “Kavala’nın şüpheli
Hanrey Barkey ile görüştüğü, PKK
irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu
20 Şubat
ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı” yolundaki iddiasını yerinde gören 8. Sulh Ceza Hâkimliği,
11 Ekim 2019’da tahliye kararı verilen dosyada ‘kaçma şüphesi’ni gerekçe
göstererek tutuklama kararı verdi.
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AKP’lİ beledİyelerİn UNESCO ödüllerİ sahte çıktı

AKP’li belediyelerin aldığını açıkladıkları “UNESCO Uluslararası İdeal
Kent Ödülü”nün UNESCO tarafından
verilmediği ortaya çıktı.

UNESCO’nun “Biz vermedik” dediği ödüller Paris’te Cumhurbaşkanlığı
Yerel Yönetim Kurulu Başkanvekili
20 Şubat
Şükrü Karatepe’nin de katıldığı törende dağıtıldı. Belediyelerin, ödülleri veren enstitüyle aynı adreste faaliyet
gösteren organizasyon şirketine binlerce lira ödediği ortaya çıktı.

Akademİ, Trump’ı
memnun edemedİ!
ABD’nin Colorado eyaletinde bir seçim mitingi düzenleyen Trump, “Akademi Ödülleri bu yıl ne kadar kötüydü, izlediniz mi?” diye sorduktan
sonra ödül anonsunu taklit ederek
“Ve ödülü kazanan… Güney Kore’den
bir film” ifadelerini kullandı.
Trump, “Bu da ne demek oluyor? Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince sorunumuz var, bir de üstüne
yılın en iyi filmi ödülünü veriyorlar.
İyi miydi? Bilmiyorum” diye şikâyet
etti.

21 Şubat

21 Şubat

SİYAD Onur Ödülü
Zuhal Olcay’A Verİlecek
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 52. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Zuhal Olcay ile
belgesel sinemacı Thomas Balkenhol’a, Emek Ödülleri’nin ise
İZ TV kurucusu Coşkun Aral ile
Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV
Merkezi’ne emek vermiş Sinema
Televizyon Bölümü mezun ve öğrencilerine verileceğini açıkladı
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Ensar Vakfı, ahlak kİTABI dağıttı
İstanbul’daki okullarda İdlib için yardım kampanyası düzenlenirken, Ensar Vakfı’nın düzenleyeceği bilgi yarışması kapsamında öğrencilere “40 Derste Ahlak” kitabı dağıtıldı.
Okullara dağıtılan zarflarla İdlib’den göçenler
için öğrencilerden para istendi.

MUHASEBECİ TUTUKLANDI
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun muhasebe bölümünde çalışan
Y.Y., iddiaya göre, kurum bünyesinde
görevli 57 ses, 22 saz, beş misafir sanatçı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin
TL olan maaşını, kendi hesabına geçirip
ortadan kayboldu.

21 Şubat

Zimmet olayı, her ayın 15’inde maaşlarını alan sanatçılar ve personelin hesaplarında şubat ayı maaşlarını görememeleri üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla
Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı. Polisin yakınlarının bilgisine
başvurduğı Y.Y.’nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Evinde
saklandığı tespit edilen Y.Y., düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.Y., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

müze ve ören yerlerİNE zam YAPILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze Kart’a yaptığı indirimin ardından müze ve
ören yerlerindeki giriş ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın yerli turisti
etkilemeyeceği, zammın müzelerin gelirlerinin arttırılması için yabancı turist kafilelerine yönelik yapıldığı belirtildi.
TÜRSAB, Türkiye genelinde 300 müzeye giriş imkanı sağlayan Müze Kart’ın
ise 1 Mart’tan itibaren 70 TL yerine 60 TL’ye satılacağı duyurmuştu.
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İŞİtme engellİler şeffaf yüz maskelerİ

21 yaşındaki öğrenci Ashley Lawrence, işitme engelliler ve işitme güçlüğü çekenler için
farklı bir maske üretti.

Ashley, dudak okuma yoluyla iletişime geçen
işitme engelliler için kimsenin maske üretmediğini fark ederek annesininde yardımıyla
maskenin ön yüzüne şeffaf plastik bir pencere ekledi ve ürettiği maskeleri Facebook’ta
paylaştıktan sonra çok sayıda sosyal medya
kullanıcısı bu maskeleri talep etti.

terk edİlmİş bİnayı sanat eserİne dönüştürdü
Okuda San Miguel, canlı gökkuşağı renginde geometrik sanat eserleriyle tanınan bir sanatçı. Sanatçı, son projesi için Kuzeybatı Arkansas Şehir
Merkezi Fort Smith’teki ihmal edilmiş eski binayı inanılmaz renkli bir sanat
eserine dönüştürdü.

51

ŞUBAT 2020
22 Şubat

12 bİn yıllık Hasankeyf sular altında kaldı

Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte Hasankeyf’te sular hızla
yükselmeye başladı, yerleşim alanına ulaşımı sağlayan 60 yıllık köprünün
büyük bir kısmı su altında kalırken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı.
Tarihi ilçe ve 80 köy tümüyle sular altında kalırken 7 tarihi eser taşındı. Bazı tarihi eserler de beton bloklarla kapatıldı. Tarihi kale bölgesi de
Raman Dağı’nda yapılan patlatmalarla elde edilen hafriyatlarla Devlet Su
İşleri yetkilileri tarafından “Tarihi Liman” oluşturuldu.

Berna Laçİn’e ENGELLEME
Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle
iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen ve
hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’in sahnelediği Zehra İpşiroğlu‘nun kaleme aldığı “Hayal Satıcı” isimli tiyatro oyunu AKP’li Samsun Belediyesi
tarafından iptal edildi.

“Tİyatro özgürdür, İptal etmİyorum!”
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro oyununu
engellediği Berna Laçin, Samsun’da Gerçek Taraf
adlı yerel gazetenin sürekli kendisi hakkında olumsuz haber yaptığını, belediye ve okulun haberlerden
23 Şubat
sonra kendisine sahne vermediğini söyleyerek “Ben
o oyunu Samsun’da oynayacağım. ‘Sanat illaki sahnede olacak’ diye bir kural
yok. Meydanlar, parklar var. Hiç olmadı evde oynarım ama yine oynarım.
Tüm seyircilerle Samsun’da aynı tarihte buluşacağız. Tiyatro özgürdür. İptal etmiyorum” dedi
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24 Şubat

Arkadİos Sütunu
yok olmak üzere
Fatih’te bulunan ve 5. yüzyılda Doğu Roma
İmparatoru Arkadios (Arcadius) döneminde çıkan isyanın bastırılması üzerine,
zaferi taçlandırmak üzere dikilen, günümüzde kaidesi kalan sütun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

‘Sanata ve Sanatçıya
Özgürlük’ PANELİ YASAKLANDI

188 kütüphane
KAPATILDI!
Türkiye’deki kütüphane sayısı AKP iktidarları döneminde yüzde 14 azalarak 188
kütüphanenin kapısına kilit
vuruldu.
Türkiye’de 2003 yılında bin
350 olan kütüphane sayısı,
2018 yılında bin 162’ye geriledi.
Ülkedeki 922 ilçenin 121’inde
ise kütüphane bulunmuyor.

24 Şubat

Hem açlık grevini ölüm orucuna çeviren Grup Yorum üyelerine destek olmak
hem de sanata ve sanatçılara yapılan
baskılara karşı düzenlenmesi planlanan
‘Sanata ve Sanatçıya Özgürlük’ etkinliği
İzmir Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın ardından birçok sanatçı duruma tepki
gösterdi.

24 Şubat
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TARİHİ taş köprü yıkıldı
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Yalı ve
Yeni Pazar mahalleleri arasında, Aşıklar Deresi üzerine 19’uncu yüzyılda
inşa edilen tarihi taş köprü yıkıldı.
Aşıklar Köprüsü, Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 2006 yılında tescil
edilerek koruma altına alınmıştı.

ŞUBAT Ayında 22 kadın cİnayeTİ İşlendİ, 12 kadın şüphelİ bİr şekİlde ölü bulundu.
15 kadının neden öldürüldüğü bahanesİ tespİt edİlemedİ, 2’sİ ekonomİk,
5’İ boşanmak İstemesİ, barışma İsteğİNİ reddetmesİ, arkadaşlık İSTEĞİNİ
reddetmesİ gİbİ kendİ hayatına daİr karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

İbrahİm Gökçek hakkında tahlİye kararı
24 Şubat

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 200 gündür açlık grevinde olan ve
eylemini ölüm orucuna çeviren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildi.
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Muzaffer İlhan Erdost HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Şair ve yayıncı Muzaffer İlhan Erdost
88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Yüzlerce esere İmza atan
Yeşİlçam sanatçıları telİf haklarını İSTİyor

Aralarında oyuncu, yapımcı, senarist, yönetmen, animatör, müzisyen ve diyalog yazarı bulunan meslek sahipleri, değiştirilmesi planlanan yasanın telif
haklarıyla ilgili kısmının, eser sahiplerinin haklarını korumaya yönelik yeniden ele alınması için imza kampanyası başlattı.
SenaristBir’den yapılan açıklamada; Bakanlık tarafından 5846 sayılı yasada
yapılacak düzenlemede, telifin 1 veya 3 yıl devre dışı bırakılmaya çalışılmasının eser sahibine karşı haksızlık olduğuna dikkat çekiyor.
420 film ile Guinness Rekorlar Kitabı’na
giren senarist Safa Önal “Bu benim doğal hakkım! Müziğini yapan telifini alıyor ancak filmi yapan telifini alamıyor!
Bülent Oran, ölmeden önce son telefon
konuşmamızda ‘on liracık alayım ondan
sonra öleyim!’ dedi o on liracığıda alamadı!” dedi.
Yeşilçam’da 75 filmde başrol oynayan Engin
Çağlar 1995 yılında çıkartılan telif kanunun
saçmalığına değinerek; “Ben 75 filmde başrol
oynamışım mesela! Ama 1 lira telif almadım!
Yok ki kanun! Kanunsuzluk var! Umutlu değilim çünkü sanata çok prim veren, sanatçıyı ön
planda tutan bir sistemin içinde değiliz çünkü!” dedi.
Yeşilçam’da onlarca filmde rol alan Mahmut Cevher, 16 yıldır çalışmadığını, 1 kuruş telif almadığını
belirterek; “Ne telif aldım ne de telif için tek bir telefon aldım! Telif haklarının dışında iş güvencemiz
yok! Çalışmadığımız sürece işsizlik haklarımızda
yok! Hiç olmazsa bir telif hakları olayı bile bizi
çağdaş bir dünyanın sanatçıları haline getirecek!
Bu onuru yaşayacağız! Kim güçlüyse, bu işten parsayı en çok kim alıyorsa, 1995 garabetini yaratanlarda onlardır herhalde! Kendimi bir sanatçı gibi
hissedemiyorum! Geleceğimi göremiyorum!” dedi.

56

ŞUBAT 2020
25 Şubat

MESAM’a yenİden
“Kayyum” atandı

26 Şubat

Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını
korumak üzere kurulan Türkiye Musiki
Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)
yönetimine kayyum atandı.
Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 109 sahte
üyenin oy kullandığı iddiasıyla seçimler
için açılan dava sonucunda görevinden
alındı.
26 Şubat

Onur Saylak’a Ödül

Yönetmen ve oyuncu Onur
Saylak’ın, yazar Hakan Günday ve yapımcı Nadir Öperli’yle birlikte geliştirdiği “Bu
Dünyada İki Tür İnsan Vardır”
projesi, Berlin Film Festivali
kapsamında verilen Eurimages Ortak Yapım Geliştirme
Ödülü’ne değer görüldü.

KAPADOKYA LİSTEDEN ÇIKARTILDI
Son dönemde sık sık bölgede yapılan
kaçak yapılar ve kaçak yapı yıkımı ile
ilgili haberlere konu olan Türkiye’nin
önemli turizm merkelerinden Kapadokya hakkında çok önemli bir karar
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması
Hakkında Karar Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Kapadokya artık Kültür ve Turizm
Gelişim Bölgesi olmaktan çıkarılmış oldu.
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kadınlardan özür dİLEDİ

ABD’de opera sanatçılarının sendikası
AGMA’nın yürüttüğü soruşturmanın
ardından, geçmişte Washington ve
Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo’ya, 27
kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.

İspanyol tenor Placido Domingo ise yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda
hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini
belirterek, neden olduğu acıdan dolayı suçlamaları yapan kadınlardan özür
dilediğini söyledi.

GENCO ERKAL’a
ONUR ÖDÜLÜ

25.ncisi gerçekleşecek Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nin onur ödüllerinin Genco
Erkal ile Senta Berger’e verileceği açıklandı.

konservatuvar öğrencİlerİ
İÇİN ücretsİz servİs
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin her gün gidiş
dönüş toplam 3 kilometre yol yürüdüğünü tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, Rektörlük ile yapılan görüşmeler
sonrası kampüs içine ücretsiz servis
yapan 5 solo otobüsten birini konservatuvar öğrencilerine tahsis etti.
27 Şubat

26 Şubat

Talât Saİt Halman ÇevİRİ
Ödülü, TeslİM EDİLDİ
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında kaybettiğimiz ilk
Kültür Bakanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri
Ödülü, Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile Ebru
Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl
Kahkaha ile Kamil Kayhan Yükseler’e verildi.
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‘Gece Nöbetİ’ halka açık restorasyona alındı
Rembrandt’ın başyapıtı Gece Nöbeti (Night Watch/1642) Amsterdam’da
bulunan Rijksmuseum’da halka açık şekilde restorasyona alındı.
Canlı olarak da izlenebilen restorasyon sırasında Hollandalı ressamın uyguladığı gizemli teknik ve eşsiz boya formülasyonların bilimsel olarak ortaya çıkarılması umuluyor.
29 Şubat

45. César Ödül Törenİ’nİ terk ettİ
1975’ten bu yana dağıtılan ve Fransa’nın
Oscarları olarak bilinen César Ödülleri, 45. kez sahiplerini buldu.
Bir kez daha tecavüz suçlamalarıyla
gündemde olan Roman Polanksi‘nin
tüm tepkilere rağmen En İyi Yönetmen
ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında ödüle layık görülmesi ödül törenine
damga vurdu.

Geçtiğimiz yıl Fransız yönetmen Christophe Ruggia’nın kendisini taciz ettiğini açıklayan Adèle Haenel, Polanski’nin En İyi Yönetmen ödülünü kazandığının açıklanmasının ardından ödül törenini terk etti.
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KADRİ ÖZTOPÇU
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yazar Kadri Öztopçu 66 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Louvre Müzesİ kapatıldı
2 Mart

Koronavirüs paniği tüm dünyayı etkisi altına
aldı. Yılda on milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Paris’in ünlü Louvre Müzesi, koronavirüs
paniği nedeniyle kapatıldı. Karar, virüs kapma
endişesi taşıyan Louvre Müzesi çalışanları tarafından alındı.

Berlİn’e gİDEMEDİ

70’inci Berlin Uluslararası Film Festivali’nde
Cumartesi akşamı Berlinale Palast’ta sahiplerine teslim edildi.
Ancak Yönetmen Mohammad Rasoulof, 2017
yılından beri İran’dan
çıkış yapmasına izin verilmediği için Berlin’e de
gelemedi, filmin galasına ve ödül törenine katılamadı. Ödülü, Rasoulof adına film ekibi ve
kızı aldı.

100 bİn lİraya satılan taht II. Abdülhamİd’in çıkmadı

2 Mart

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda II. Abdülhamid’e ait
olduğu iddia edilen tahtın, İş insanı Mahmut Karakeçili
tarafından satın alındığı haberleri, tartışmalara neden
oldu. II. Abdülhamid’e ait olan bir tahtın satılamayacağı konusunda çıkan tartışmaların ardından ilgili firma,
bu haberleri tahta talip olan kişinin basına yanlış lanse
ettiğini, kendilerinin tahtın II. Abdülhamid’e ait olduğu bilgisini değil, o dönemde yapılmış bir taht olduğu
bilgisini paylaştıklarını ifade etti.
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2 Mart

Frank Uwe Laysiepen
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Gerçek adı Frank Uwe Laysiepen olan Ulay, anolog fotoğraf ve Polaroid
ile yaptığı çalışmalarla 60’ların sonları ile 70’lerde en aktif yıllarını
yaşamıştı. 1943 yılında Almanya’nın Solingen şehrinde dünyaya
gelen Ulay, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Sanatçılardan Hasankeyf çağrısı
Ilısu Barajı’nın yükselmesiyle yok olmaya yüz tutan Hasankeyf’in köylerini
ziyaret eden Hasankeyf Koordinasyonu bileşenleri basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada 40 köyün bütünüyle sular altında kaldığı ve 60
köyde de evlerin ve tarım arazilerinin büyük bir bölümünün suya gömüldüğü belirtildi.
Koordinasyon adına basın açıklamasını okuyan Yüksek Mimar Mücella Yapıcı “Yanlış politikalar sonucu bugün en az 12 bin yıllık tarihe sahip antik
Hasankeyf Kenti ile birlikte 289 höyük ve 80’i tümüyle olmak üzere 199 köy
ve mezra sular altında bırakılıyor. Dicle Vadisi boyunca tufan ve talan devam ediyor. Her geçen saniyede bir canlı, bir ev, bir tarihi alan sular altında kalıyor” dedi. Bölge halkının göçe zorlandığını belirten koordinasyon
üyeleri, ‘yanlıştan dönülsün’ çağrısını yineledi. 94 sanatçı da Hasankeyf
için ortak çağrı yaptı

Zülfü LİVANELİ Vakfı kuruldu

Sanatçı Zülfü Livaneli adını taşıyan Zülfü Livaneli
Vakfı’nı (Livaneli Vakfı) kuruldu.

4 Mart

Vakfın amacı olarak ise “Benim tek pusulam vicdandır” diyen Zülfü Livaneli’nin dünya toplumları için
temsil ettiği adalet, sanat ve edebiyat sevgisi gibi değerleri korumak ve yaygınlaştırmak olduğu belirtildi.
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SUAT YALAZ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Çizgi romancı, film yönetmeni, senarist
ve yapımcı. Suat Yalaz, 88 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Ayasofya Müzesİ’ndekİ hukuka aykırı restorasyon
yargı kararıyla İptal edİLDİ
4 Mart

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari
Dava Dairesi, Trabzon’la özdeşen ve korunması gerekli kültür varlıklarının en
özgün örneklerinden biri olan Ayasofya
Müzesi’nin cami işlevi ile kullanılması için
koruma ilkelerine aykırı olarak Koruma
Kurulu’nun onayladığı restorasyon projelerinin iptaline hükmetti.

İtalya’da İkinci Dünya Savaşından bu yana hiç kapanmayan
kurumlar Mart ayında ilk kez kapandığında, devlet tarafından
fİnanse edilen müze sektörünün değeri 27 milyar Euro’ydu.

4 Mart

ABDULLAH TURHAN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Çizer ve yazar Abdullah Turhan
87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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4 Mart

KIVANÇ UĞRAŞBUL
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde Bas Bariton
solist sanatçı olarak görev yapan
Kıvanç Uğraşbul, 53 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

İhraç edİLEN sanatçılar, görevlerİne gerİ döndü
5 Mart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı Şehir Tiyatroları’ndan türlü
bahanelerle ihraç edilen ve aralarında Gezi Direnişi’ne destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan
Levent Üzümcü’nün de bulunduğu
sanatçılar, 3 yıl 7 ay sonra işlerine
geri döndü. Sanatçıların açtığı davalar ise devam ediyor.

Levent Üzümcü henüz görevden alınmasıyla ilgili davanın sürdüğünü belirtirken, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İBB’de ve dolayısıyla Şehir Tiyatrosunda demokrasiye inananların idareye gelmesiyle birlikte, Şehir Tiyatrosu sanat yönetimi benden bir oyunda
yer almamı istedi, kabul ettim.Hukuksuz yere işten atılma davam ise hâlâ
devam etmekte.Elbet çalınmış haklarımı alıp birgün evime dönücem”

15 mİlyon euroya satışa sunuldu
Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh’un, bir İngiliz tüccar tarafından 1960’lı yıllarda 4 sterline satın
alınan tablosu, Maastrich’teki TEFAF Sanat Fuarı’nda
15 milyon euroya satışa sunuldu.

5 Mart

Galerinin yöneticisi Emma Ward’a göre, tipik Brabant
çiftliği görüntüsünün yer aldığı resim, van Gogh’un
“Patates Yiyenler” tablosu gibi eşsiz bir çalışma.
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Ankara Sanat Tİyatrosu “Savaşa Hayır!”
Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” adlı
oyununun finalinde Suriye’de yaşanan gelişmelere sessiz kalmayarak
“Savaşa Hayır” pankartı açtı.

3 bİn 150 kadının
portrelerİNİ ÇİZDİ
Ressam Şükran Üst, son 11 yılda cinayetlere kurban giden kadınların
portrelerinden oluşan 3 bin 150 çizimi “Yüzleşme” adını verdiği sergiyle
bir alışveriş merkezinde sergiledi.
Sergiye dair konuşan Şükran Üst,
“Sadece kadın oldukları için yaşamları ellerinden alındı. Onları yaşatmak istedim” dedi.

7 Mart
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9 Mart

“Tabutta Rövaşata”
FİLMİ davalık oldu
Yönetmen Derviş Zaim, 24 yıl
önce çektiği ilk filmi “Tabutta
Rövaşata”yı izinsiz kullandıkları iddiasıyla Fanatik Film Sanayi,
Fanatik Dijital Görüntü Sistemleri ve Horizon şirketlerine dava
açtı. Zaim, senaryo yazarı, ortak
yapımcı ve yönetmen olarak imza
attığı “Tabutta Rövaşata”nın mali
haklarının kendisinde olduğunun tespitine karar verilmesini
talep etti.

MART 2020
Woody Allen’ın kİtabını basmayacağını duyurdu
Yeni kitabı “Apropos of Nothing” ile
okuyucularıyla buluşmaya hazırlanan
Woody Allen’ın yayınevi, tacavüzle suçlanan Allen’ın kitabını basmayacağını
açıkladı.

9 Mart

Yayınevi, kitabın basılmasıyla ilgili anlaşma sağlanan telif haklarının yeniden
Allen’a teslim edildiğini duyurdu.

TRT 2’den PANKART
sansürÜ

İnsan derİSİnden Nazİ
fotoğraf albümü

TRT 2’de yayımlanan “Made in Dagenham” isimli (Türkçeye “Kadının Fendi”
olarak çevrildi) filmin bir sahnesinde
kadınların taşıdığı ve üzerinde “Cinsiyet
eşitliği istiyoruz” (We want sex equality)
yazan pankart sansürlendi.

Polonya’da bir antika pazarında insan derisinden yapılan
2. Dünya Savaşı albümü bulundu. Albümü satın alan kişi
kapaktaki dövmeyi ve insan
saçını fark etmesinin ardından Aushwitz Anıt Müzesi’ne
başvurdu.

Yönetmen Nigel Cole’un gerçek hayattan esinlendiği ve feminist bir ittifakı
anlattığı Made in Dagenham adlı filmi,
TRT2 tarafından “8 Mart’a armağan” denilerek yayımlandı.

Derinin Nazi toplama kampu
Buchenwald’da öldürülen bir
mahkuma ait olduğu doğrulandı.
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Tacİ Uslu
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

9 Mart

Bir süredir kanser tedavisi gören müzisyen
Taci Uslu, 64 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

“Led Zeppelin’İn ‘Stairway to Heaven’
şarkısı çalıntı değİl”
Led Zeppelin’in efsane şarkısı ‘Stairway to Heaven’ üzerinde yıllardır devam eden telif tartışması yüksek mahkemenin kararıyla kapandı.

9 Mart

ABD’nin San Francisco kentinde görülen temyiz duruşmasında yargıç heyeti, şarkının bir bölümünün çalıntı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığına
hükmeden 2016 tarihli mahkeme kararını onadı.

Hasret Gültekİn Türkü MüzİKALİ galasını yaptı
Sivas Katliamı’nda otuz iki aydınla beraber katledilen Ozan Hasret Gültekin’in hayatını sahneye taşıyan “Hasret-Hasret Gültekin Türkü Müzikali”,
Caddebostan Kültür Merkezinde galasını yaptı.
Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği “Hasret”te Gültekin’i birlikte canlandıran
Oyuncu Devrim Evin ve ona bağlama9 Mart
sıyla eşlik eden Müzisyen Deniz Türkan, Madımak Otelinde katledilen 33 cana bir saygı duruşu niteliği taşıyan
duygu yüklü oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandı.
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Berna LaçİN’İn oyunu YİNE yasaklandı
9 Mart

Ordu Barosu’nun organizasyonuyla
Berna Laçin “Hayal Satıcısı” adlı tiyatro
oyunuyla “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde sahneye çıkacaktı.
Ancak oyunun oynanmasına iki gün kala
Valilik ültür Turizm İlk Müdürlüğü tarafından oyunun iptal edildiği duyuruldu.

Daha önce Elazığ Depremi’nde eleştirel paylaşımlarda bulunan Laçin’e yönelik sosyal medyada da bir linç kampanyası başlatılmıştı.

9 Mart

Max Von Sydow
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Son olarak Game of Thrones adlı dizide ‘üç gözlü kuzgun’
karakteriyle izleyici karşısına çıkan Max Von Sydow,
90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

VİRÜS 120’den fazla ülkeye yayılmış durumda

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ancak zamanla dünyanın dört bir yanına yayılarak tüm dünyada korkuya neden olan
koronavirüs, Türkiye dahil 120’den fazla
ülkeye yayıldu.
Virüsün tespit edildiği kişi sayısı 12 Mart itibariyle 126 bini, yol açtığı
Kovid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı ise 4 bin 600’ü aştı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da
hükûmet tarafından alınan kararla ülkedeki tüm sinema salonları 3 Nisan’a
kadar kapatıldı.
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11 MART: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ilk kez
Koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıklandı.

11 Mart

Grup Yorum üyelerİNİN
evİNE polİS baskını
Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ile İbrahim Gökçek’in ölüm orucu eylemlerini
sürdürdükleri İstanbul Sarıyer Küçük Armutlu’daki Direniş Evi, gece saat 03.00’te
polislerce basıldı.
Eylemlerinin 265. gününde olan Bölek ve
268. gününde olan Gökçek’le birlikte ikiliye refakat eden Yurdagül Şimşek, Erdinç
Aslan ve Ayhan Gün’ün de gözaltına alındı.

Grup yorum’a destek
konserİ yasaklandı
Baskı ve konser yasaklarına karşı ölüm orucunda
olan Grup Yorum üyeleriyle dayanışma sağlamak için
düzenlenen “Sanata Özgürlük Grup Yorum Yaşasın
İstiyoruz” etkinliği, İzmir
Valiliği’nce gerekçe gösterilmeksizin yasaklandı.

Mart Ayında 29 kadın cİnayetİ İşlendİ, 9 kadın şüphelİ bİr şekİlde ölü bulunmuş.
Evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan, 31 Mart’a geçen 20 günlük
süreçte İse 21 kadın öldürüldü. 23 kadının neden öldürüldüğü tespİt edİlemedİ,
2’sİ ekonomİk bahaneyle, 4’ü sosyal medya hesabı açmak, boşanmak
İstemek ya da barışma İsteğİNİ reddetmek gİBİ kendİ hayatına
daİr karar almak İsterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
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İBB MeclİSİ Mehmet Ergen’İ reddettİ
12 Mart

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne getirdiği Mehmet Ergen’e onay
vermedi.
AKP İBB Meclis Grubu, Mehmet Ergen’ın “Telif hakkını ihlal” ettiği iddiasıyla atamayı hukuka aykırı bulurken,
CHP grubu, genel sanat yönetmeni için
kişiye özel bir uygulama yapılmasının
usule aykırı olduğunu savundu.

Mart ayına ilişkin hak ihlalleri raporuna göre 165 kişinin
yaşam hakkı ihlal edildi, çoğu koronavirüs salgınıyla
ilgili olmak üzere, sosyal medya paylaşımları
nedeniyle en az 433 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Harvey Weinstein,
3 yıl hapİs cezasına çarptırıldı
Bir zamanlar “Hollywood’daki en güçlü isim”
olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı
Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Weinstein, “basit cinsel saldırı ve tecavüz” ile
“ağır taciz”den suçlu bulunurken, daha ağır
ceza gerektiren “nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz”den ise beraat etmişti.

12 Mart

New York’ta 5 milyon dolar kefalet karşılığında tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı 5 farklı suçlamayla yargılandı ve cinsel istismar ile ‘üçüncü
derecede tecavüz’den suçlu bulunarak 23 yıl hapis cezası aldı. Weinstein karar duruşmasına tekerlekli sandalyede getirildi.
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İhraç edİlen SANATÇILARIN
talebİ reddedİLDİ

13 Mart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Meclisi, geçtiğimiz yıllarda KHK ile
ihraç edilen Şehir Tiyatroları personelinin geri dönüş talebini reddetti.
AKP grubunun oylarıyla reddedilen,
11 kişinin geri dönüş talebine CHP
grubu ise evet oyu verdi.
İlgili sanatçılar: Yönetmen Ragıp Yavuz, oyuncular; Levent Üzümcü, Cem
Baza, Elvan Boran, Ceren Hacımuratoğlu, Pervin Bağdat, Ümit Bülent
Dinçer, Irmak Örnek, Ahmet Gürkan
Başbuğ, Çimen Baturalp, Özgür Efe
Özyeşilpınar, Yasemin Güvenç, müzisyen; Burçak Çöllü, Aydın Yıldız,
özel efekt uzmanı Gökçe Selim.

13 Mart

Sanal gerçeklİk artık
tİyatro da KULLANILIYOR
VR (Virtual Reality) teknolojisinin
yaygınlaşmasıyla beraber kullanım alanları da artmaya başladı.
Artık kullanılan alanlara tiyatro
da eklendi.
Shakespeare’in Hamlet oyunu, Google ve Commonwealth
Shakespeare Company tarafından hazırlanan Hamlet 360 adlı
tiyatro oyununda izleyenler sanal gerçeklik gözlükleriyle Hamlet’in ölü babasının ruhunu canlandırıyor. Bu uyarlama daha çok
Hamlet ve babası arasındaki ilişkiyi baz alıyor. 61 dakikalık oyunda aktörlerle sahneyi gezebilir,
aynada nasıl göründüğünüze bakabilir ve dekorlar arasında yürüyebilirsiniz.

Hepimize müstehak olacak yarınlar için çalışırken
eğer “çorbada tuzum olsun” diyenlerden iseniz
Patreon hesabımız üzerinden bize destek olabilirsiniz.
www.patreon.com/GazeteMustehak
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17. Yüzyıldan kalma tablo çalındı
Oxford Üniversitesi’nin sanat galerisinden üç
eser çalındı. Çalınan eserler arasında, 17’nci
yüzyılın önemli ressamlarından Anthony Van
Dyck’a ait “A Soldier On Horseback” (At Üzerinde Bir Asker) adlı resim de bulunuyor.
Çalınan Van Dyck resminin çok yüksek değerde
olduğu açıklandı.

“TİYATROLARA DESTEK OLACAĞIZ”

Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası
ile İstanbul’daki bakanlık ofisinde bir araya
gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.
Koronavirüs etkisine de değinen Bakan Ersoy; “Özellikle özel tiyatrolarda bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün
14 Mart
sabah özel tiyatroların temsilcileri, Tiyatro
Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası temsilcilerini davet ederek bir toplantı
gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden
geçtik. Onlarla haftaya Cuma bir toplantı daha yapacağız ve önümüzdeki
hafta Pazartesi günü de güzel sanatlar genel müdürlüğümüzün sitesinden
özel tiyatroların hangi kriterlerde bize başvuracakları ile ilgili bir tebliğ yayınlayacağız ve talepleri aldıktan sonra bir hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız.” diye konuştu.

PEN 2020 Şİİr Ödülü Ahmet Tellİ’YE VERİLDİ
Şiirlerinde gerçeklik, direniş ve hüznün iç içe
geçtiği şair Ahmet Telli, PEN Türkiye Yazarlar
Derneği 2020 Şiir Ödülü’nün sahibi oldu.

16 Mart

21 Mart’ta TÜYAP İzmir Kitap Fuarında gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreni ise koronavirüs nedeniyle iptal edildi.
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5.338 euro bağış topladı

“DeWolff” adlı rock grubu 8 Mart’ta ilk
konserini Çek’te verdi ardından grup,
dünya üzerinde hızla yayılan ve ölümlere
sebep olan koronavirüsü nedeniyle başta
Budapeşte, Viyana ve Graz olmak üzere
tüm Avrupa turnesini iptal etmek zorunda
kaldığını duyurdu.

Albüm satışlarından çok para kazanmadıklarını ve en önemli gelir kaynaklarının turneler olduğunu söyleyen grup
“Dünyada kötü durumda olan insanlar olduğunu biliyoruz. Bu durumlardan çıkmanın en iyi yolu birbirimize yardım etmektir. 14 Mart günü Grand
East’te sergileyeceğimiz konseri buradan ücretsiz olarak yayınlayacağız eğer
sizde bu konseri izler ve beğenirseniz bize bağışta bulunabilirsiniz.” dedi.
DeWolf’un canlı olarak yayınladığı konseri 76 bin kişi izlerken, başlatılan
yardım kampanyasına katılan 352 kişi, 5 bin 338 euro bağış yaptı.

16 Mart

SİNEMAlar ve TİYATROlar KAPATILDI

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine “Corona virüs tedbirleri” konulu ek bir
genelge gönderildi.
Genelde insanların bir araya geldiği bir çok yerin saat 12 itibariyle kapatılacağı duyuruldu.

Sİnema TV ve reklam çalışanlarından
‘koronavİrüs’ çağrısı
Sinema, reklam ve televizyon sektörü çalışanları, Sağlık Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yeni
tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle
setlerin durdurulması ve en az 2 hafta
ertelenmesi çağrısında bulundu. “Geç
kaldı dememek için tüm yetkililere
sektör bileşenleri olarak çağrımızdır.”
denildi.
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16 Mart

İNTERNET KONSERLERİ
Kültür ve Avrupa’dan sorumlu Berlin
Senatörü Dr. Klaus Lederer tarafından yapılan açıklamayla 19 Nisan’a
kadar 500 kişiden fazla katılımı olan
tüm kültür ve sanat etkinliklerinin
iptal edildiği açıklandı.

Berlin Filarmoni Orkestrası, bu kararın ardından yayınladıkları basın açıklamasında belirtilen tarihe kadar konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yetkililer, konser salonlarının kapandığını, ama ‘dijital konser salonundan’
konserlerine devam edeceklerini ifade etti.

klasİk sanat eserlerİnDEN hİpergerçekçİ portrelere

Koreli Ressam Joongwon Jeong, hiperrealizm konusunda uzmanlaşmış bir
illüstratör. Klasik sanat eserlerinden ilham alan sanatçı onları neredeyse bir
fotoğraf kadar gerçek bir hale getiriyor.
Yağlı boya ve sulu boya resimlerin yanı sıra kara kalem çizimler yapan Jeong’un klasik sanat eserlerinden esinlenerek yarattığı Vincent van Gogh
portresi hipergerçekçi eserlerinden yalnızca biri.
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hükümeten yardım çağrısı
Koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden kapatılan tiyatro salonları kısa süre
içinde Broadway tiyatrolarını ekonomik
açıdan olumsuz yönde etkilemeye başladı.

17 Mart

Broadway’de aktörleri (Actors’ Equity)
ve müzisyenleri (Local 802) temsil eden
sendikaların hükümetten bulundukları
yardın çağrısına Uluslararası Sahne Çalışanları Birliği’de (IATSE) sessiz kalmadı. IATSE Uluslararası Başkanı Matthew D. Loeb, “Şu anda, eğlence endüstrisinin tüm sektörlerindeki binlerce üyemiz hükümetin zorunlu iptalleri nedeniyle mali sıkıntı yaşıyor.” diyerek Covid-19 salgınından etkilenen
üyeleri için tedavi konusunda yardım beklediklerini, bu süreçte işsiz kalan
meslektaşları içinde bir “destek paketi” beklediklerini açıkladı.

17 Mart: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Bugün ilk kez bir
hastamı kaybettim. Toplumu temsilen en yakın takip eden
kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı” diyerek corona virüsü
nedeniyle Türkiye’de gerçekleşen ilk ölüm vakasını duyurdu.

“Bİrİ BİZİ Gözetlİyor” yarışmacılarının
koronavİrüs salgınından haberİ yok

17 Mart

76

Almanya’da yayımlanan Big Brother (Biri Bizi
Gözetliyor) yarışmacıları küresel bir salgın
hâline gelen yeni tip koronavirüs’ten (Kovid-19) habersiz. Yapımcılar yarışmacıların
gittikçe tırmanan küresel krizden habersiz
bir şekilde devam etmesi gerektiğini savunsa
da sosyal medyadan gelen tepkiler yarışmanın yayımlandığı programa geri adım attırdı.
Yarışmanın yayımlandığı kanal tepkiler üzerine yarışmacıların koronavirüs küresel salgını hakkında bilgilendirildi.

MART 2020
TRT tüm dİZİLERİNİN
setlerİNİ durdurdu

19 Mart

Günlerdir sanatçıların ve meslek örgütlerin koronavirüs salgını nedeniyle davem eden setleri durdurun çağrılarına
TRT’den yanıt geldi.

uygulamalarını
erİŞİME AÇTILAR
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapananları düşünen
müzik dünyasının iki büyük
elektronik enstrüman üreticisi Moog ve Korg, bu süreçte müzisyenlerin üretimlerine
yardımcı olmak için “synthesizer” uygulamalarını ücretsiz
olarak erişime açtıklarını duyurdu.

TRT açıklamasında; “TRT kanallarında
yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süre ile ara verilmesine
kararlaştırılmıştır.” dedi.

19 Mart

19 Mart

Selçuk NİSA GündemİR
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin simge
isimlerinden olan piyanist Prof. Selçuk Nisa Gündemir,
hayata gözlerini yumdu.

Güler Yücel
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

19 Mart

Muğla’da tedavi gören ve durumu ağırlaşan
şair Can Yücel’in eşi ressam Güler Yücel,
85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Pınar Fİdan hakkında soruşturma başlatıldı
Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde
sahneye çıkan ve Alevi vatandaşlar ve
Madımak Oteli’nde yakılan sanatçı ve
aydınları akla getiren “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var” diyen Pınar Fidan
hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

19 Mart

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın çok yönlü soruşturulması için talimat verdi. Pınar Fidan, sosyal medyada yayılan videosuna gelen tepkiler
üzerine “ben de Aleviyim” diyerek “ofansif mizah yaptığını” dile getirmişti.

19 Mart

Suat Ülhan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan,
geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

19 Mart

Lenİn Mozolesİ kapatıldı
Rusya’da koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan Sovyetler
Birliği kurucusu Vladimir Lenin’in
mozolesi ziyaretçilere kapatıldı.
Mozolenin ziyaretçilere kapalı olduğu süre boyunca bakım çalışmalarından geçeceği aktarılırken, ne zaman
yeniden açılacağı bilgisi verilmedi.
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20 Mart

Muhterem Nur
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları
enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Muhterem Nur,
88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İtalyanlara ‘Çav Bella’ İle destek MESAJI

21 Mart

Sırbistan Ulusal Tiyatrosu Orkestrası’nın
müzisyenleri tek tek evlerinde Kovid-19 salgınında dünyada en fazla kaybı veren İtalyanlara moral vermek için ülkenin halk şarkılarından Bella Ciao’yu seslendirdi. Seyahat
kısıtlamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının
karara bağlandığı, tamamı karantina altında
olan İtalya’ya destek amaçlı çekilen videoda müzisyenlerin her biri kendi bölümlerini
evde çekti.

21 Mart

Levent Ünsal
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Levent Ünsal, geçirdiği kalp krizi sonucu
55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

21 Mart - İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge
göndererek berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin
faaliyetlerinin saat 18:00’den sonra geçici süreliğine
durdurulmasına karar verdi.
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MİLLİ Saraylar, şüphelİ ölüm üzerİne kapatıldı
23 Mart

Dolmabahçe Sarayı, dünyada covid-19 salgının başlamasından sonra 3 ay, Türkiye’de
salgının varlığının resmen açıklanmasından
sonra ise bir hafta süreyle açık kaldı.
Bu süreçte Dolmabahçe Sarayı’nda gişe görevlisi olarak çalışan M.K., rahatsızlanarak
hastaneye kaldırıldı ve ardından yaşamını
yitirdi.

M.K. hastanede tedavi gördüğü sırada, kızı sosyal medya üzerinden, “Dolmabahçe Sarayı neden açık? Babama yazık değil mi? Vebalini kim öder” paylaşımı yaptı. Bu paylaşımdan sadece birkaç saat sonra M.K.’nin ölüm haberi
geldi. M.K.’nin cenazesinin kaldırılmasından bir gün sonra, 18 Mart günü ise
Milli Saraylar’a bağlı tüm saray ve kasırların ise kapatıldığı açıklandı.

24 Mart

Manu Dibango
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Dünyaca ünlü caz sanatçısı Manu Dibango,
koronavirüs nedeniyle 87 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

24 Mart

Albert Uderzo
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tüm dünyada Asteriks çizgi romanlarıyla
tanınan ünlü illüstratör Albert Uderzo,
kalp krizi sonucu 92 yaşında hayata
gözlerini yumdu.
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25 Mart

Terrence McNally
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan
Tony Ödülleri’ni dört kez kazanan oyun yazarı
Terrence McNally, koronavirüs nedeniyle
81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sİnemalardan hükümetlere çağrı
Dünya çapında birçok ülkede kalabalık oldukları
ve virüsün yayılmasını hızlandıracağı gerekçesiyle sinemaların kapatılmasının ardından Uluslararası Sinemalar Birliği, devletlere çağrı yaptı.

25 Mart

Avrupa’daki sinema salonlarını kapsayan birlik,
sinemaların yok olmaması için destek istedi.

26 Mart

Yılmaz Çelİk tahlİye edİLDİ
Tunceli’de verdiği konser sonrası ‘terör örgütü
üyeliği ve örgüt propagandası yapma’ suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Geçen yıl 8 Aralık günü Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda verdiği konserin
ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

27 Mart

Mark Blum
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Çılgın Madonna ve Crocodile Dundee gibi
filmlerde rol alan oyuncu Mark Blum,
koronavirüs sebebiyle hayata
gözlerini yumdu.
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27 Mart

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 1961 yılında aldığı kararla
27 Mart gününü “Dünya Tiyatro Günü” olarak kabul etmiştir. Her yıl enstitüye üye ülkelerin sanat ve tiyatro adamlarınca hazırlanan bir bildiri, sahnelerde okunmaktadır.

Ulusal Bildiri, Lemi Bilgin tarafından yazıldı
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, Üniversiteler Türkiye Temsilcisi BİLKENT
Üniversitesi Böl. Bşk. Jason Hale ve ITI Türkiye Temsilciliği Yönetim Kurulu
Ayşe Emel Mesci, Turan Oflazoğlu, Engin Uludağ ve Savaş Aykılıç’ın aldıkları
ortak karar ile bu yılki Dünya Tiyatro Günü Ulusal bildirisi, eski Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, akademisyen, eğitmen ve oyuncu Doç. Dr.
Lemi Bilgin tarafından yazıldı.

Uluslararası Bildiri, Shahid Nadeem tarafından yazıldı
Bu yılki Dünya Tiyatro Günü Uluslararası bildirisi, Pakistanlı oyun yazarı ve
Ajoka Tiyatrosu’nun genel sanat yönetmeni Shahid Nadeem tarafından kaleme alındı.

Kadıköy Tiyatroları Platformu 27 Mart’ı Video ile Kutladı
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tiyatrolar kapanırken, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bu yıl sokakta değil bildiriler ve videolarla kutlandı. Kadıköy
Tiyatroları Platformu adına Kemal Aydoğan’ın kaleme aldığı bildiride şöyle
denildi: “Ne ilk ne de son kez çalkalanıyor dünya; ne ilk ne son kez egemen
örtüyor güneşi altınıyla; ne ilk ne son kez yeni bir hayat için yürüyor halklar;
ne ilk ne son kez yeniden diriliyor tiyatro.”

Kürt Tiyatroları’ndan 27 Mart Açıklaması
Amed Şehir Tiyatrosu, Tiyatro Mencel, Teatra Jiyana Nû ve Şanoya Yekta
Hêvî, ortak bir yazılı açıklama yaptı. Dünya Tiyatrosu’nun bir parçası olan
Kürt tiyatrosunun, Kürt coğrafyasının parçalanmışlığı ve Kürdün kendi varlığının, dilinin sakıncalı görüldüğü bir yerde yaşadığı hikayeden kendi payını
da aldığı kaydedildi.
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Lemi Bilgin
KİLİt altına alınamayan sözcüklerle,
şarkılarla, dansla, ışıkla,
renkle Yenİden buluşacağız!
Binlerce yıldır olduğu gibi siz ve biz,
seyirciler ve oyuncular yeniden buluşacağız, yine bir
araya geleceğiz ve birlikte yaratılan
anların tanığı olacağız.

Bizi tek bir kalıba dökmek isteyenlere
karşı çok sesli, çok renkli bir dünyanın savunucusu olacağız.

Bizi birbirimizden ayıran tüm engelleri, tüm farklılıklarımızı unutup, bizi
birbirimize bağlayan ortak duyguların, ortak tehlikelerin, ortak özlemlerin büyülü dünyasına katılacağız.

Biliyoruz, savaşların, çatışmaların,
baskıcı düzenlerin, yırtıcı kapitalizmin hüküm sürdüğü, doğanın katledildiği, kadınların ezilip öldürüldüğü,
hukukun adaletin yok sayıldığı, sınırlarda çocukların solduğu, en büyük
acıları en masumların yaşadığı bir
zaman diliminden geçiyor dünya.

Var olmak için birilerine aracılık edip
körü körüne savunucusu olmak yerine, gerçeklerin üstündeki örtüyü
kaldırıp bir ışık tutacağız.

İşte bunun için, içinde yaşadığımız
zamanı utandırmak, bu utanca ortak
olmamak için, barışı öksüz bırakmamak, umutlarımızı yeşertmek için...

Farklı oldukları için birbirini yok etmek isteyenlere karşı, benzerliklerimizi ortaya çıkarıp, birbirimizi anlamanın, diyalogun, birlikte yaşamanın
yollarını arayacağız.

Sansüre, engellere, yasaklara, yokluklara karşı tiyatronun yeniden ve
daha cesaretle var olduğunu göstermek için, kilit altına alınamayan
sözcüklerle, şarkılarla, dansla, ışıkla,
renkle yeniden buluşacağız.

Görmek istemeyenlerin gören gözü,
söylemek için cesareti olmayanların Birlikte olacağız! Siz ve biz. Yani tiyatro.
söyleyen dili olacağız.
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Shahid Nadeem

Bİr mabet olarak tİyatro
Ajoka ekibinin, kelimenin tam manasıyla “sokaktan
salona” yolculuğu
uzun ve zorluydu. Eminim birçok tiyatro topluluğu da benzer hikayeler paylaşıyor. Yolculuğumuz hiçbir
anında kolay olmadı. Her gün, hala
yeni bir zorluğu beraberinde getiriyor.
Çoğunluğun Müslüman olduğu bir
ülkeden geliyorum. Pakistan birçok
askeri diktatörlüğe, dinci radikallerin
endişe verici yükselişine ve binlerce yıllık ortak tarih ve kültür mirası
paylaştığı komşusu Hindistan’la üç
savaşa tanıklık etmiş bir ülke. Bugün
hala ikiz kardeşimiz, komşumuz Hindistan’la her an patlak verebilecek bir
savaşın, -artık iki ülkenin de nükleer
silahları olduğuna göre- belki nükleer bir savaşın korkusuyla yaşıyoruz.

ler tiyatro için iyi günlerdir diyoruz.
Malzeme; aşılması gereken zorluklar, ifşa edilecek çelişkiler ve yerinden sarsacak statüko hiç azalmıyor.
Tiyatro topluluğum Ajoka ve ben 36
yıldır bıçak sırtında yaşıyoruz. Korumaya çalıştığımız denge eğlence
ve eğitim arasında; geçmişi araştırıp ondan ders çıkarmakla geleceğe
hazırlanmak arasında; yaratıcı özgür
ifade ve otoriteyle heyecanlı kapışmalar arasında; toplumu eleştiren tiyatroyla maddi olarak sağlam tiyatro
arasında; kitlelere ulaşmakla avangart kalmak arasında…

Pakistan’da kutsallık ve dünyevilik olguları net bir şekilde ayrılmış durumda. Dünyevi, laik kesim için dine dair
sorulara yer yok; kutsal, dindar kesim
içinse açık tartışma ya da yeni fikirlere. Hatta muhafazakâr tabanda sanat
ve kültür, caiz “kutsal oyunların” tamamen dışında kalıyor. Bu yüzden de
Bazen şaka mahiyetinde kötü gün- performans sanatçılarının oyun alanı
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hep dar, hep kısıtlı oldu. Performans
sanatçıları dans, müzik ve tiyatronun
İslam’da yasak olmadığı algısının yerleşmesi için uğraşırken, oynayabilmek ve gelişmeye devam edebilmek
için her şeyden önce iyi birer Müslüman ve uyumlu vatandaşlar olduklarını kanıtlamak zorundalar. Dinine
bağlı Müslümanların büyük bir kısmı
dans, müzik ve tiyatro türlü başka
şekillerde hayatlarında yer alsa bile
performans sanatlarını kabullenmekte -dinen yanlış olmadığını düşünmekte- isteksiz.
Pakistan’da 1980’lerdeki askeri yönetim döneminde sosyal ve politik
sesi güçlü, muhalif tiyatro aracılığıyla diktatörlüğü sınamayı hedefleyen
bir grup genç sanatçı Ajoka’yı kurdu.
Hissettikleri öfke ve acının, kendilerinden 300 yıl kadar önce yaşamış
Sûfî bir ozan tarafından muhteşem
bir şekilde zaten ifade edildiğini fark
ettiler. Bu büyük tasavvuf şairi Said
Abdullah Şah Kadriydi. Ajoka onun şiiriyle yozlaşmış yöneticileri ve yobaz
dindar düzeni eleştiren, kuvvetli politik mesajlar verebilecekti. Yetkililer

bizi susturabilir, hatta sürgün edebilirdi, ama Abdullah Şah gibi saygın
ve değerli bir Sûfî şairin sesine müdahale edemezdi. Abdullah Şah’ın hayatının şiiri kadar dramatik ve çarpıcı
olduğunu keşfettik, hakkında fetvalar
çıkarılmış, sürgün edilmiş biriydi.
O dönem, Abdullah Şah’ın hayatını
ve karşılaştığı güçlükleri konu alan
bir oyun yazdım. Lahor Sanat Konseyi, sahnelenecek bir oyundan ziyade
biyografi olduğu gerekçesiyle “Bulha”yı reddetmişti. Ancak daha sonra
Goethe Enstitüsü’nde sahnelendi ve
seyirci, halk şairinin hayatındaki ve
şiirindeki sembolizmi gördü, anladı
ve takdir etti. İnsanlar şairin yaşadığı hayatla ve zamanla kendilerini tam
anlamıyla özdeşleştirebildiler, kendi
hayatları ve zamanlarıyla arasındaki
benzerlikleri görebildiler.
Bu önemli prömiyeri takiben Abdullah Şah’ın Hindistan yolculuğu ele
alındı. Bir Pencabın Hint tarafını göstererek açılan Bulha Hindistan’ın her
yerinde, iki ülke arasındaki tansiyonun en yüksek olduğu dönemlerde
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bile sahneye kondu ve tek bir kelime
Pencapça bilmeyen seyirci oyunun
her anını çok beğendi. Politik diyalog
ve diplomasi kapılarına kilit üstüne
kilit vurulurken, Hint halkının kalpleri ve tiyatrolarının kapıları ardına
kadar açık kaldı. Ajoka’nın 2004’teki
Hintli Pencap turu sırasında, kırsalda binlerce kişiye oynanmış ve sıcak
karşılanmış bir oyun sonrasında, seyirciler arasından yaşlı bir adam büyük Sûfî’yi canlandıran oyuncuya yanaştı. Yaşlı adamın yanında genç bir
oğlan da vardı. “Torunumun durumu
çok kötü, bir okuyup üfler misin oğlum?” diye sordu. Hazırlıksız yakalanan oyuncu “Babaji , ben Abdullah Şah
değilim, rol yapıyorum sadece, oyuncuyum ben” dediyse de yaşlı adam
ağlamaya başladı. “Lütfen torunumu
kutsa, senin duanla iyileşecek, biliyorum.” Oyuncuya tavsiyemiz yaşlı
adamı kırmaması yönünde oldu ve o
da oğlana dualar okuyup üfledi. Yaşlı adamın gönlü oldu, gitmeden önce
dönüp dedi ki: “Sen oyuncu değilsin
oğlum, Abdullah Şah sende vücut bul-
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muş. Sen onun avatarısın.” Böylece
bir anda oyunculuğun, tiyatronun
yepyeni bir boyutunun bilincine vardık; oyuncu, canlandırdığı karakterin
reenkarne olmuş haliydi.
18 yıl süren Bulha turnesinde, konuya dair ön bilgisi olmayan seyirciden
de benzer tepkiler aldık, izledikleri
performans yalnızca eğlendiren ya
da düşündüren bir deneyim değildi,
ruha gerçekten dokunan tinsel bir
buluşmaydı. Abdullah Şah’ın hocası
rolünü oynayan oyuncu o kadar etkilendi ki turne sırasında Sûfî oldu,
şimdiye kadar da iki şiir derlemesi
yayımladı. Yapımda yer alan sanatçılar da performans başladıktan sonra
Abdullah Şah’ın ruhunu aralarında
hissettiklerini ve sahnenin olduğundan daha yüksekteymiş gibi geldiğini
söyledi. Hintli bir akademisyen oyuna bir yazı kaleme aldı: “Tiyatro Mabet Olunca”
Ben dindar biri değilim, tasavvufun
daha çok kültürel yanıyla ilgileniyo-
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rum. Pencap tasavvuf şairlerindeki
sanatsallık ve performans potansiyeli
daha çok ilgimi çekiyor, ama seyircimin aşırıcı ya da dar görüşlü olamayacağı gibi, dini inancı gerçekten güçlü
insanlar olabileceğinin farkındayım.
Abdullah Şah’ınki gibi, her kültürde
çokça bulunan hikayeleri keşfetmek,
biz tiyatro yaratıcılarının ve bu hikayelerle tanışmamış ancak hevesli seyircilere ulaşmasını sağlayabilir. Beraber tiyatronun manevi boyutlarını
keşfedebilir, geçmişle şimdi arasında
hepimizi; inananları, inanmayanları,
oyuncuları, yaşlı adamları ve torunlarını, kaderimizdeki geleceğe götürecek köprüler kurabiliriz.
Abdullah Şah’ın hikayesini ve bir çeşit
Tasavvuf Tiyatrosu’nu keşfimizi paylaşıyorum, çünkü sahnede oynarken
bazen tiyatro felsefemiz, yani toplumda değişim elçileri olma rolü bizi
andan alıp götürüyor, o zaman halkın
büyük bir kısmını arkada bırakıyoruz. Günün zorluklarıyla uğraşarak

kendimizi tiyatronun sağlayabileceği
kuvvetli manevi deneyimlerden mahrum bırakıyoruz. Yobazlık, nefret ve
şiddetin yine sükse yaptığı günümüz
dünyasında farklı milletler, inanışlar ve topluluklar arasında büyüyen
bir kin var; bu kin nefret ideolojilerini beslediği sırada çocuklar yetersiz
beslenmeden, doğum yapan anneler sağlık hizmeti yetersizliklerinden
ölüyor. Gezegenimiz iklim faciasına
hızla yaklaşıyor.
Manevi gücümüzü tazelemeliyiz, kayıtsızlık, rehavet, kötümserlik ve açgözlülüğe karşı savaşmalıyız. Yaşadığımız dünyayı, bizi yaşatan gezegeni
önemsemeyenlere karşı savaşmalıyız. Tiyatronun bir rolü var, insanlığı
giderek içine sürüklendiği boşluktan
çıkaracak, harekete geçirecek asil bir
rol bu. Tiyatronun gücü oynandığı
sahneyi, performans alanını gerçekten de kutsal bir yüksekliğe taşıyabilir.

*Bu metin 2020 Dünya Tiyatro Günü bildirisinin kısaltılmış versiyonudur.
İngilizce aslından Eylül Deniz Doğanay tarafından çevrilmiştir.
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Ne İlk Ne Son Kez Yenİden
DİRİLİYOR Tİyatro
27 Mart tiyatro gününün mevsim olarak doğanın uyanışının da ilk günlerine denk gelmesi, baharın coşkusunun
bedenlerimize yayılmasını da müjdeler. Sorunlarla uğraşacak güç de, yeni
yaşamlar kuracak enerji de bedenlerimizin potansiyellerinden dışarı doğru hareket etmek isteğindedir
bu dönemde. Bu yıl da yine kutlama
hazırlıklarını konuşmuş, dertlerimizi
kamuoyuyla paylaşmak üzere bir takım hazırlıklara başlamıştık.

ya bağlı olduğunu somut olarak gösterdi. Şimdi daha iyi anlıyoruz Shakespeare’nin “bütün dünya bir oyun
sahnesidir” derken kastettiği dünyayla nasıl bir mekanı kastettiğini.
Dünyanın yek vücut varlığınının içinde, o yek vücutluğu oluşturan tüm
bedenlerin sesi, gözü, kulağı, derisi,
dili olan bir tiyatroyu algılamamıza
bir salgın hastalığın sebep olması da
“kaderin cilvesi” veya “feleğin oyunu”
olmalı.

Ancak hepimizi evlere hapseden korona virüsünün hayatımıza hızlı girişiyle belki de ilk kez birlikte kutlayamayacak bir 27 Mart’ta tiyatrocular
ve seyirciler.

Şimdi dışarı çıkamamak neredeyse
tüm dünya olarak ortak deneyimimiz oldu. Salgın öncesinde de dışarı
çıkaramadığımız, bedenimizin içinde
hapsolan seslerimiz vardı. Muhtelif
nedenlerle dışarı çıkamayan bu sesleri dışarı çıkarmanın imkanını tiyatroda buluyorduk. Bu sesin dışarı çıkmasını engelleyen egemene rağmen
özgürleşmenin, eşitliğin, dayanışmanın, direnişin kadim seslerinden biri

Sınır tanımayan korona virüsünün
dünyanın üzerinde pasaportsuz, kimliksiz, ülkeler, milletler üzerindeki bu
seyahati dünyanın hem küçüklüğünü
hem de birbirine ne kadar sıkı sıkı-
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la tiyatro yapan da, tiyatronun asli
unsuru olan seyirci de avlanabilirler.
Egemen olan topluluğun refahının
önüne kendi çıkarlarını tarih boyunca koymuştur, altın çağ budur. Bize
düşen altın çağ söylemine yenik düşmeyenlerin tiyatrosunu kurmak; eşit,
özgür bir dünyanın hayalini gerçekPeki tiyatronun altın çağından mı ge- leştirmeye çalışan ezilenlerin, hor
çiyoruz gerçekten? Bunu söylemek görülenlerin, aşağılananların tiyatroimkansız, hele şimdi korona virüsü- sunu.
nün yarattığı tahribattan sonra bu
tanıma karşı iyice temkinli yaklaşmak Velhasılı kelam ne ilk ne de son kez
gerek. Çünkü, altın çağ tanımını ya- çalkalanıyor dünya; ne ilk ne son kez
panlar o altınları çıkarırken ölen, te- egemen örtüyor güneşi altınıyla; ne
lef olan yüzbinlerce emekçiyi, afrika- ilk ne son kez yeni bir hayat için yülıyı, kadını, çocuğun acısını örtmek, rüyor halklar; ne ilk ne son kez yeniunutturmak için bu tanımın arkasına den diriliyor tiyatro.
saklanmaya çalışıyor olabilirler. Bu
Kadıköy Tiyatroları Platformu
tanım yutulmaması gereken bir zoka
olabilir. Zira bu altın püsküllü zokayolarak belliyorduk tiyatroyu. Tiyatro
halktan, ezilenlerden, hakları gasp
edilmişlerden, ötekileştirilmişlerden
alır sesinin gücünü. İnsanın yok sayıldığı, görmezden gelindiği bir yerde ve zamanda buradayız diye bağırabilmenin mekanıdır tiyatro.
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Myrleia antİk kentİnde bulunan eserler kırıldı
27 Mart

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yer alan Myrleia antik kentinin Ömerbey Mahallesi’nde bulunan kalıntılarında ortaya çıkarılan
eserler saldırıya uğradı.

Bölgeyi arkeopark olarak turizme kazandırma çabalarına rağmen yıllardır Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan
gerekli izni alamadıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, saldırı sonrası ilgili kurumlar hakkında Mudanya Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulundu.

ATLAS SİNemASI; “Dİrenecek bİr şey de bırakmadılar!”
27 Mart

İstiklal Caddesi’nin en eski sinema salonlarından biri olan ve Atlas Sineması
mevcut koşullarla baş edemediği için kapanma kararı aldığını açıkladı.
Sinemanın iki ortağından biri olan İrfan Atasoy’un oğlu İrfan Atasoy, “Kültür
Bakanlığı tarafından kapanmaya mecbur bırakıldık. Kazanç sıkıntısı veya
kira derdimizden değil. Kültür Bakanlığı sinema müzesi yapmak istiyordu.
Direnecek bir şey de bırakmadılar bize. Razı olmak zorunda kaldık” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise; “Aslına uygun restore edilerek sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan tarihi Atlas Sinemasının kapanacağına ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan
ve gerçeği yansıtmayan haberler üzerine Bakanlığımızca bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul Sinema Müzesi, Türk Sinemasının kalbi olan Yeşilçam’da, tarihi Atlas binasında, Atlas Sinemasını da kucaklayarak, sinema estetiğini dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak
amacıyla Eylül ayında kapılarını yeniden açacaktır” denildi.
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27 Mart

Rexx SİNEMASI kapandı

Kadıköy’ün simge adreslerinden Rexx Sineması kapandı. Sinemayı işleten
Viron Anas, kapanma sebebinin mülkiyeti elinde bulunduran Rum Ortodoks
Vakfı’nın kira artış talebi olduğunu iddia etse de vakıf bu iddiayı reddetti.
Sinemayı 59 yıl boyunca işleten ve Almanya’da yaşayan Viron Anas, kontratın
bittiğini doğruladı ve kontrat bittiği için teknik altyapı sorunları konusunda
yatırım yapamadığını söyledi. Mülk sahiplerinin deprem konusunda güçlendirme çalışması yapması gerektiğini söyleyen Anas, sinemanın ayda 200 bin
lira masrafı olduğunu ve artık altından kalkamadığını dile getirdi.

BELEDİYE DEVREYE GİRDİ
Rexx Sineması konusunda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da
devreye girdi. Odabaşı, kendi sosyal medya hesabı üzerinden şunları yazdı:
“Kadıköy’ün en önemli kültür değerlerinden olan Rexx Sineması’nın kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğrendim. Salgın tehdidinin aşılmasının ardından sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli kültür mirasını
geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi değerlendireceğiz.”
Rexx Sineması, ilk olarak 1962 yılında perdelerini açmıştı. Daha öncesinde, 1930’larda ise aynı binada Hale Sineması bulunuyordu. Afife Jale’nin ilk
oyun oynadığı yer özelliği taşıyan tarihi bina Cumhuriyetin ilk yıllarında
Apollon Tiyatrosu olarak hizmet verdi.
1962 yılında sinemaya son hali verildikten sonra mülkiyet Rum Ortodoks
Vakfı’na devredilmişti.
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NetfLİx, ‘Mesİh’İ İptal ettİ
Michael Petroni’nin yaratıcısı olduğu, James McTeigue’nin yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi Messiah, geçtiğimiz ocak ayında izleyici ile
buluştu.
Sosyal medya çağında inandırıcılığın ve kitleleri harekete geçirmenin
etkisini inceleyen dizi, yayınlandığı
günden beri tartışmaların odağında
yer alarak, izleyicileri ikiye bölmüş ve
bazı ülkelerde yoğun tepkilerle karşılaşmıştı. Messiah, ilk sezonun ardından Netflix tarafından iptal edildi.
27 Mart

Petekkaya’YA
‘sorumsuzluk’ tepkİSİ
29 Mart

Oyuncu Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan “oy korona”
adlı şarkısını set arkadaşlarıyla
birlikte seslendirdi.
Sinema sektörü bileşenlerinin
tüm çağrılarına rağmen devam
eden setlerden biri olan “Gel
Dese Aşk” dizisinde yer alan Petekkaya’nın, set çalışanlarınıda
şarkısına ortak etmesi tepki topladı.

MÜZEDEN TABLO ÇALINDI
Hollanda’da Amsterdam kentinin doğusunda yer alan Singer Laren Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh’a
ait “İlkbahar Bahçesi” tablosunun çalındığını açıkladı.
Tablo, “Ruhun aynası” temalı sergi
için Singer Laren Müzesi’ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete
kapatılmıştı.
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Oyuncular Sendikası, “#Sorumsuzluğu kınıyoruz, utanıyoruz,
setleri durdurun” paylaşımını yaparken Sinema TV Sendikası ise
“Tüm dünyada hayatı durduran
ve binlerce can kaybı yaşatan
korona salgını için tüm yetkililer #evdekal çağrısı yapıp sosyal
mesafenin önemini vurgularken
çalışmaya ara vermeyen bir dizi
setinden paylaşılan video…” mesajıyla videoyu ve devam eden
dizi setini eleştirdi.

MART 2020

30 Mart

Nurtekİn Odabaşı
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist
Nurtekin Odabaşı, 82 yaşında
hayata gözlerini yumdu

Krzysztof Penderecki
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

30 Mart

“The Exorcist” ve “The Shining” gibi yapımların da
müziklerinde imzası bulunan besteci
Krzysztof Penderecki, 86 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

30 Mart

Joe DifFie
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Country müziğin efsane ismi Grammy ödüllü
Joe Diffie, koronavirüs nedeniyle
61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Turhan Kaya
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

31 Mart

Bir çok dizi ve filminde rol alan oyuncu
Turhan Kaya hayata gözlerini yumdu.
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İnşaat kazısında mozaİkler bulundu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tarihi Side antik
kentinde koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılan temel kazılarında Roma dönemine ait
çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı mozaikler
ve kilise kalıntısı bulundu.

1 Nİsan

Türkiye’nin önemli antik kentleri ve turizm merkezleri arasında yer alan ve kuruluşu 2 bin 700
yıl öncesine dayanan Side’de 1940’lı yıllardan bu
yana kazılar yapılmasına rağmen halen toprak
altında değişik tarihi eserler bulunuyor.

Andrew Jack
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1 Nİsan

1982’de başladığı kariyerinde 80’nin üzerinde
yapımda seslendirme ve oyunculuk yapan
Andrew Jack, 76 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

2 Nİsan

“Tİyatro emekçİlerİNİ yok saymayın!”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin
koronavirüs salgını nedeniyle perdelerini kapatmak zorunda kalan tiyatrocuların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.
On binlerce tiyatro işçisinin zaten hayatını kötü koşullarda zar zor idame ettirdiğini söyleyen Girgin, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Tiyatrocularımızın dekorcusundan kostümcüsüne,
senaryo yazarından, yönetmenine ve
oyuncusuna kadar bütün tiyatro camiasını işsizleri ile birlikte kapsayan
acil bir destekleme politikasını hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz?”
diye sordu.

95

NİSAN 2020
2 Nİsan

Jr. Ellis Marsalis
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Caz piyanisti ve eğitimci Jr. Ellis Marsalis,
koronavirüs sebebiyle 85 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

İKLİm İÇİN söyledİLER
‘Fridays For Future’ oluşumundan
çocuklar ve müzisyen Banu Kanıbelli, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde
yapılmış şarkıda bir araya geldi.
“Dünya Evim Ve Yanıyorsa!” ve “Earth
is My Home, It’s Calling” teklileri ile
Ada Müzik etiketiyle yayımlanan şarkı iklim krizine dikkat çekiyor. Banu
Kanıbelli, şarkının sözlerini, iklim aktivisti Greta Thunberg ile başlayan ve
tüm dünyada “Fridays For Future” adı
altında bir araya gelen gençlerin sözlerinden, taleplerinden ve “Yokoluş
İsyanı” manifestosundan derledi

3 Nİsan
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İBB’nİn İptal talebİne
mahkemeden ret
3 Nİsan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalelerinden İBB İştiraklerinin elenmesini yargıya taşımış,
kararın iptali için İstanbul 11.
İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Kararını bugün açıklayan
Mahkeme, İBB’nin itirazını reddetti. Kararı Danıştay’a götüreceklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aylardır
bekletilen kararın salgın zamanı
açıklanması ise çok manidardır”
dedi.

NİSAN 2020
Helİn Bölek
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

3 Nİsan

Grup Yorum’un solisti Helin Bölek, tutuklanan müzisyen arkadaşlarının
serbest bırakılması ve Grup Yorum’un yasaklanan şarkılarını yeniden
söyleyebilmesi talebiyle girdiği ölüm orucunun 288. gününde
29 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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3 Nİsan

Harry Potter dünyasının
kapıları erİŞİme açıldı
Harry Potter serisinin yaratıcısı J.K. Rowling, koronavirüs nedeniyle evlere kapanan çocukları unutmadı. “Harry Potter
Evde” adlı internet sitesini faaliyete geçiren yazar, sihri evlere taşıyacağını duyurdu.

Kocaelİ ValİLİĞİ’nden
etkİNLİk yasağı
Kocaeli Valiliği koronavirüs
tedbirleri kapsamında 15
gün süreyle ildeki kültürel,
bilimsel faaliyetleri ve eylemleri yasakladı.

Açılan sitede Harry Potter maceralarına
ve onun dünyasına ait pek çok malzenin
yanı sıra videolar, yap-bozlar, bulmacalar
yer alıyor.

Petekkaya’dan İmamoğlu’na
hakaret

4 Nİsan

İBB Başkanı İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Erkan Petekkaya
ise bu paylaşıma “Terbiyesiz, zavallı, defol” gibi yorumlar yaptı. Petekkayanın yazdıklarına sosyal medya kullanıcısının kısa sürede tepki gösterinde
oyuncunun hesabı askıya alındı.
Petekkaya bir süre yeniden açılan Instagram hesabından, tweetleri kendisinin atmadığını söyleyerek hesabının daha önce 18 kez hacklendiğini, ilk
başta yine benzer bir durumun yaşandığını sandıklarını ve yaptıkları araştırma sonucu söz konusu yorumları bir süre önce işine son verdiği yardımcısının attığını tespit ettiklerini iddia etti.
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4 Nİsan

LOGAN WilLiAMS
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Logan Williams, çok güçlü bir ağrı kesici olan fentanil’e
bağlı doz aşımından dolayı 16 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Gülrİz Sururİ’nİn VASİYETİ AÇILDI

7 Nİsan

Vasiyetnamede Beyoğlu’nda, Erdek ve Avşa adalarında evler, motorlu taşıtlar, banka mevduatları
ve arşiv niteliği taşıyacak özel eşyalarının olduğu
belirlendi.
Gülriz Sururi hayata gözlerini yummadan bir
müddet önce mal varlığını bazı kurum ve vakıflara bağışlamış bazı gayrimenkullerini ise Miraç
Zeynep Taner’e bırakmıştı.
Sururi’nin eski eşi Engin Cezzar’dan boşandığı, çocuklarının olmadığı, annesinin-babasının, büyük dedesinin, dedesinin kardeşi olan büyük amcasının da vefat ettiği ortaya çıktı.
Üçüncü kuşaktan ise büyük amcası Ali Nazif ve Demet Alim çiftinin 1962
doğumlu kızının yaşadığı tespit edildi. 58 yaşındaki Çiğdem Sururi’ye’ Sururi’nin kişisel olarak kullandığı yüklü miktarda ziynet eşyası miras olarak
devredildi.
7 Nİsan

Jay Benedict
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Amerikalı aktör Jay Benedict, koronavirüs nedeniyle
68 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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7 Nİsan

Cevdet Balıkçı
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
230’a yakın filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar
oyuncularından Cevdet Balıkçı, 79 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Jackson’ın meşhur eldİVENİ 104 bİn dolara satıldı
7 Nİsan

Michael Jackson’ın meşhur eldiveni Teksas’ta yapılan açık artırmada
satıldı. Kimliği açıklanmayan kişi,
eldivenin 1998 yılında UNICEF’e
bağışlandığını gösteren bir mektup
da aldı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden
gönderilen bir zarfla ulaştırıldı.

50 yaşında hayata veda eden Jackson’ın açık artırmada satılan eldiveni, kumaş üzerine kristal taşlara bezeliydi. Jackson, ünlü eldivenini sahne performanslarında defalarca kullanmıştı.

8 Nİsan

Çağlan Tekİl
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Müzik yazarı ve radyo programcısı
Çağlan Tekil, hayata gözlerini yumdu.
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çocuklar İÇİN 36 dİlde hİkâye
kİtabı hazırlaNdı

8 Nİsan

KÜBA’DA SANATÇILARA
MAAŞ DESTEĞİ
Küba Kültür Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan
sosyal izolasyon nedeniyle
işini yapamayan tüm sanatçılara maaş desteği verileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 50’den fazla
kuruluşla birlikte, çocukların Covid-19’u
anlayabilmesi ve kabullenebilmesi için
Türkçe’nin de aralarında bulunduğu 36
farklı dilde kitap hazırladı.
Kitapta, ‘Ario’ adlı hayal ürünü bir karakter aracılığıyla, çocukların kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını koronavirüsten
nasıl koruyabilecekleri ve yeni ve değişken bir gerçeklikle karşılaştıklarında nasıl
güç durumların üstesinden gelebilecekleri anlatılıyor.

Haldun Taner belgeselİ YAYINLANDI
8 Nİsan

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali’nin üstlendiği 2015 tarihli Haldun Taner belgeseli ‘Ve Perde!’yi dijital
platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldı.
Yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı, senaryosunu Gülşah Özdemir
Koryürek’in yazdığı belgeselin müzikleri ise Borusan Quartet’e ait. Proje
danışmanlığını Demet Taner ve Dikmen Gürün’ün yaptığı belgeselde anlatıcı rolünü Halit Ergenç ve Tilbe Saran üstleniyor. Belgesele katkıda bulunan diğer sanatçılar ise; Gülriz Sururi, Metin Akpınar, Zeliha Berksoy,
Ferhan Şensoy, Levent Üzümcü, Engin Alkan, Yiğit Özşener, Erkan Can,
Erdem Akakçe, Can Yılmaz, Mehmet Erbil, Alayça Öztürk, Esin Aslan, Harun Başlan, Vahit Sarıtaş, Deniz Telek, Ayça Yiğit ve Yalçın Zobu.
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8 Nİsan

John Prine
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İki kez Grammy Ödülüne de layık görülen
şarkıcı ve söz yazarı John Prine, koronavirüs
nedeniyle 73 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

9 Nİsan

Tufan Dİnarlı
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Aydın’ın Söke ilçesindeki evinde yalnız yaşayan
61 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı’nın
evine gelen polis ekipleri yerde
cansız bedeni ile karşılaştı.

10 Nİsan

Coşkun Tunçtan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Fransa’da yaşayan tiyatro oyuncusu
Coşkun Tunçtan koronavirüs nedeniyle
hayata gözlerini yumdu.
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Komedyen Emre Günsal
tutuklandı
11 Nİsan

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada paylaşılan
stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde
bulunduğu ileri sürülerek hakkında
yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan
Emre Günsal, İstanbul’da gözaltına
alındı ve ardından tutuklandı.
Twitter’da, Emre Günsal’ın serbest
bırakılması için sosyal medya kampanya başlatıldı ve 21 Nisan günü
serbest bırakıldı.

“Leyla Gencer: La DIva Turca”

20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından Leyla Gencer’in hayatını ve sanatını konu alan ilk belgesel olma özelliğini taşıyan “Leyla Gencer: La Diva Turca”,
yayınlandı.

YASAĞI FOTOĞRAFLADI
GÖZALTINA ALINDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki gün süreyle sokağa
çıkma yasağı ilan edildiğinin
duyurulmasıyla birlikte Adana’da sokakta başlayan izdihamı fotoğraflayan sanatçı Fadime
Aygün gözaltına alınıp serbest
bırakıldı.
Aygün, polislerin kendisine, fotoğraf çekmesinin çok anlamsız
olduğunu ve bu işin akademik
eğitimini almış olmanın ona fotoğraf çekme hakkı vermediğini
söylediğini aktardı.

13 Nİsan

14 Nİsan

Halit Ergenç’in anlatımı ve İngilizce altyazı özelliğiyle Leyla Gencer Arşivi’ni bünyesinde bulunduran ve belgeselin yapımcılığını üstlenen İKSV’nin Youtube kanalında
tüm izleyicilerin erişimine açıldı.
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14 Nİsan

Metİn Kahraman’dan
Balkon KONSERİ
Metin Kahraman, evinin balkonundan bir konser verdi.

‘Hey Jude’ şarkı sözlerİ
910 bİn dolara satıldı
The Beatles’ın dağılmasının
50’nci yıl dönümü nedeniyle
New York Times Meydanı’ndaki
Hard Rock Cafe’de düzenlenen
açık artırmada “Hey Jude” adlı
şarkının Paul McCartney tarafından el yazısıyla yazılan sözleri 910 bin dolara satıldı.
“Hello Goodbye” adlı şarkının el
yazması klip senaryosu ise 83
bin 200 dolar alıcı buldu.
Abbey Road kayıt stüdyolarında
kullandığı kül tablası ise 32 bin
500 dolara satıldı.
1964 yılında ilk Kuzey Amerika
turunda kullanılan ve üzerinde
The Beatles logosu bulunan bas
davul derisi 200 bin dolara satılırken, John Lennon ve eşi Yoko
Ono tarafından yapılan bir resim
93 bin 750 dolara alıcı buldu.
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Komşularıyla birlikte ezgilerini seslendiren Kahraman, sağlık emekçilerine destek için de çağrıda bulundu. Ayrıca ‘Üç beş kişi kalmış türkü
diyenler’ adlı ezgiyi de Grup Yorum
üyeleri için seslendirerek “Grup Yorum’un talepleri kabul edilsin. Ölüm
orucu sonlandırılsın” dedi.

Abramović’lİ
reklama ‘satanİst’ lİNCİ
Microsoft, karışık gerçeklik gözlüğü
HoloLens 2’nin tanıtımı için Marina
Abramović’in olduğu bir reklam paylaştı.
Ancak, 2016 yılından beri Amerika’da
özellikle sağ kesim tarafından hedef
olarak gösterilen ve performansları protesto edilen sanatçının 10 Nisan’da yayına giren reklam filmi Microsoft tarafından silindi.
Reklamda satanist ögelerin yer aldığı
iddia edildi.

NİSAN 2020
14 Nİsan

Güneş Hurİye Uz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kültür sanat alanında yazdığı yazılar ve yaptığı
programlarla tanınan Güneş Huriye Uz,
koronavirüs nedeniyle hayata
gözlerini yumdu.

Sanatçı ve sİYASETÇİLERDEN ortak çağrı

15 Nİsan

Birçok sanatçı ve siyasetçi, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölüm orucunu sürdürdüğü bu günlerde grubun taleplerin karşılanması için ortak bir çağrı yayımladı. Çağrı
metninde “Grup Yorum ve Mustafa Koçak’ın
ortak talepleri adalettir” denildi.
Aralarında Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Suavi, Hüseyin Turan, Leyla
Güven, Şebnem Korur Fincancı ve Zülfü Livaneli’nin de olduğu sanatçı ve
siyasetçiler, Direnişler Meclisi’nin çağrısıyla bir araya geldi.

NE OLMUŞTU ?
Grup Yorum üyesi olmayan Mustafa Koçak, polis tarafından tarafından
gözaltına alınmış ve işkence görmüştü. Hamile ablasına, kız kardeşine
tecavüz tehditleri ile itirafçılığa zorlandığını, itirafçılığı kabul etmeyince
de tutuklandığını açıklayan Koçak hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sadece tanık beyanlarına dayanarak ceza verildiğini söyleyen Koçak, ‘Adil yargılanmak istiyorum’ talebiyle başladığı
açlık grevini ölüm orucuna dönüştürmüştü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 15 Nisan günü yaptığı
toplantı sonrasında FOX TV, HALK TV, Tele 1 ve
Haber Global’e program durdurma ve idari para
cezaları verdi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
sanatçılarla buluştu

16 Nİsan

16 Nİsan

“350 sanatçı açlığa
mahkûm edİLDİ”
Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü’nde çalışan
350’den fazla sanatçı ve teknik çalışanın sözleşmeleri ocak
ayında yenilenmedi.
Sözleşmeli olmaları nedeniyle
tazminat ve işsizlik maaşı gibi
haklardan da yararlanamayan
yüzlerce kişi iş bulamadı. Kültür
Sanat-Sen Başkanı Hülya Eryetli “İş bulma şansları yokken korona virüsüyle birlikte evlerine
kapandılar ve açlığa mahkûm
edildiler.” dedi.

16 Nİsan

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden
sanatçılar ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Candan Erçetin, Demet Akbağ, Esen
Aslandoğan, Mustafa Aksoy, Kenan
Kocatürk, İlbay Kahraman, Ceniz
Hakkı Zariç, Iraz Yöntem, Mert Fırat,
Emre Kınay, Sezai Aydın, Hayko Cepkin, Sercan Gidişoğlu, Levent Üzümcü, Burhan Şeşen, Metin Karataş,
Bülent Forta, Orhan Alkaya ve Tuba
Ataç’ın katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanatçıların Covid-19
salgını döneminde yaşadığı sorunları
dinledi.

Luis Sepúlveda
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Latin Amerika edebiyatının en büyük isimlerinden
olan Luis Sepúlveda, koronavirüs nedeniyle
70 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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16 Nİsan

Nevzat Erkmen
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Dünya edebiyatının önemli kitaplarını Türkçe’ye
kazandıran çevirmen Nevzat Erkmen, koronavirüs
nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

16 Nİsan

sanatçıların sıkıntıları meclİs gündemİNDE
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, iktidarın patronları kurtaracak kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinde sanatçıların sıkıntılarını meclis gündeme
taşıdı.

“İşimizi istiyoruz” diyen sanat emekçilerinin, iktidar tarafından salgın döneminde daha da zor koşullara mahkum
edildiğini belirten Barış Atay, 15 Nisan
Dünya Sanatçılar Günü’ne ilişkin, “Sanırım sizin kutladığınız sanatçılar, durdurana kadar akla karayı seçtiğiniz setlerde
‘oy korona korona’ diye şarkı söyleyen ya da sete gitmesine rağmen insanlara ultra lüks villasından ‘evde kalın’ diye hamaset yapan yıldız oyuncular
ya da işsiz kalma korkusuyla genel başkanınıza ‘teşekkür’ videosu çektirdiğiniz ödenekli kurum oyuncuları” dedi.

17 Nİsan

Seyhan Karabay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Müzisyen Seyhan Karabay,
74 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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16 Nİsan

Banksy Yenİ eserİNİ tuvaletİn duvarlarına yaptı
Sokak sanatçısı Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini dört
duvar arasında yaratmak durumunda kaldı.
Banksy, bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eseri, “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notuyla paylaştı.

En çok zİyaret edİlen
sanal müze Göbeklİtepe OLDU
Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs
salgını nedeniyle kapatılan müzeleri sanal
müze uygulaması sayesinde erişime açtı.
Türkiye’nin en büyük 13 müzesi 1 ay içinde
sanal müze uygulamasıyla 810 bin 410 kez
ziyaret edildi.
Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu’nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanların başında gelen Göbeklitepe, 255 bin 150 kez gezilerek, sanal müzeler
içerisinde en çok görülen yer oldu. Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 140 bin 925
kez gezilerek en çok gezilen ikinci müze oldu.
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8 saatte 127.9 mİlyon $ bağış toplandı

17 Nİsan

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle ABD’li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen “One World: Together At Home” (Tek
Dünya: Hep Birlikte Evde) programı, sekiz saat
süren aralıksız konserde yıldızları ağırladı.

Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys,
Andrea Bocelli, Matthew McConaughey’in de aralarında bulunduğu çok
sayıda sanatçının katılımıyla gerçekleşen yayında, Türkiye’den İngiltere’ye,
İspanya’dan Çin’e, ABD’den İtalya’ya, farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını
alkışlama görüntüleriyle, balkon ve pencerelerden verilen canlı konserlerden örnekler de sunuldu. Etkinlikte 127.9 milyon dolar bağış toplandı.
17 Nİsan

beş kültür varlığı DAHA kaydedİLDİ
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Türkiye’nin beş varlığı daha eklendi. Böylece Türkiye’nin listedeki kültür varlığı sayısı 83’e yükseldi.
Listeye eklenen kültür varlıkları Ankara’nın Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir
Tarihi Liman Kenti, Osmaniye’deki Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı,
Kayseri’deki Koramaz Vadisi ile Diyarbakır’daki Zerzevan Kalesi ve Mithraeum oldu.
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21 Nİsan

Gene Deitch
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tom & Jerry ve Temel Reis serisindeki çalışmaları
ile bilinen Gene Deitch, 95 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

“sanat İÇİn ayrılan 320 mİlyon TL’lİk fon nerede?”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi nedeniyle kültür sanat camiasının yaşadığı sıkıntıları Meclis
gündemine taşıdı.

21 Nİsan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’asoru önergesi veren İlgezdi, “Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu uyarına toplanan
özel kopyalama harcında 2017 yılı itibari
ile biriken 320 milyon liralık fon nerede”
diye sordu.

21 Nİsan

Umut Demİrdelen
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Kronik rahatsızlığın nüksetmesi nedeniyle yoğun
bakımda tedavi altına alınan Umut Demirdelen
67 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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24 Nİsan

“İncİ Küpelİ Kız”A
korona güncellemesİ
Banksy, 2014 yılında İngiltere’nin
Bristol şehrinde limanda bulunan bir
duvara dünyaca ünlü sanat eseri ‘‘İnci
Küpeli Kız’’ tablosunu resmetmişti.
Sanatçı, koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz günlerde bu eserini
güncelleyerek İnci Küpeli Kız’a, koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın kullanmaya başladığı cerrahi
maskelerden taktı.

26 Nİsan

Cumhurİyet Anıtı’na
boyalı saldırı

Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na kırmızı boyalı
saldırı yapıldı. Kısa süre sonra
spreyle yazı yazan kişinin M.B.
olduğu tespit edildi. Gözaltına
alınan M.B.’nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu belirtilirken
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıt ise temizlendi.

BİROY’dan kanallara çağrı

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi, film ve
reklam setlerinin durdurulmasıyla ekranlarda eski dizilere yer verilmeye başlandı.
Bunun üzerine Sinema Oyuncuları Meslek
Birliği (BİROY), kanalların, tekrar ekranlara gelen eski dizilerden reklam geliri elde
ettiğini belirterek “Kanallar reklam alıp bu
eserleri sizlere izleterek tekrar para kazanıyor fakat bu eserlerde telif hakkı sahiplerinin teliflerini ödemiyorlar. Özgün katkımızla oluşturulan bu eserleri ticari olarak kullanarak gelir elde eden kanalları
hak sahiplerine teliflerini vermeye davet ediyoruz.” dedi.
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MART 2020
BAZI Ülkelerİn kültür sanat
alanında açıkladığı ekonomİk
destek paketlerİ
Avrupa ve dünyanın birçok ülkesindeki iptallerin ardından Türkiye’de de
kültür sanat etkinliğiklerine Kovid-19 arası verildi.
Çok sayıda sanatçı da kişisel etkinliklerini iptal etti.
Finlandiya Kültür Bakanlığı ve
ABD hükümetinin açıkladığı
Finlandiya Sanatı Destekleme
üçüncü teşvik paketinde kültür-sanat sektörüne 307,5 milyon Merkezi, kültür-sanat çalışanlarına
Nisan ayında yaklaşık 1,5 milyon avdolar ayrıldı.
roluk yardım dağıtacağını duyurdu.
Alman federal hükümeti, serİtalyan hükümeti, 17 Mart’ta
best meslek sahipleri ve kükültür sanat ekonomisini
çük işletmeler için toplam 50 milyar Euro’luk bir dayanışma fonu desteklemeyi amaçlayan 25 milyar
Euro’luk bir paket açıkladı.
oluşturdu.
Fas hükümeti Mayıs ayında,
Arjantin Kültür Bakanlığı, 30
COVID-19’dan en çok etkilemilyon Arjantin pesosu (450
bin dolar) tutarında acil durum fonu nen sanatçılardan yerel sanat eserile kültür kurumlarına destek olma- leri satın almak ve bunları ülke çapındaki müzelerde sergilemek için
yı hedefliyor.
bağımsız bir komiteye 6 milyon Fas
Avustralya’nın ulusal sanat Dirhemi ayırdığını duyurdu.
konseyi, daha önce değerlenYeni Zelanda 24 Mart’ta yılın
dirilmemiş tüm fonları bir araya geilk yarısı için 16 milyon $’lık
tirerek 5 milyon dolarlık bir esnek
bir “Acil Müdahale Paketi” duyurdu.
fona dönüştürdü.
Mayıs ayı sonlarında, iki finansman
Estonya’da Kültür Bakanlığı, paketi daha açıklandı.
kültür ve spor etkinliklerinin iptali nedeniyle kaybedilen geliGüney Afrika Spor, Sanat ve
ri kısmen telafi etmek amacıyla, ilk
Kültür Departmanı, sanatetapta 3 milyon avroluk bir destek çı ve atletleri desteklemek için 150
milyon rand (8,2 milyon dolar) tutapaketi açıkladı.
rında bir fon sağlayacağını açıkladı.
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Fransa’da müzik sektörü için
11,5 milyon avro, performans
sanatları sektörü için 5 milyon avro,
yayıncılık sektörü için 5 milyon avro,
görsel sanatlar sektörü için 2 milyon
avro ve sanat galerileri için 2 milyon
avroluk acil durum fonu oluşturuldu. Ayrıca bölgesel düzeyde salgın
yüzünden iptal edilen kültürel etkinlikleri düzenleyen kurumlara yönelik destek paketleri oluşturuldu.

İtalya hükümeti, kültür-sanat
ve turizm sektörleri için toplam 130 milyon avro ayıracağını belirtti.
İsviçre hükümetinin hazırladığı acil durum paketinin 280
milyon İsviçre frangı (281 milyon
dolar) sadece kültür ve sanat alanında çalışanlara ayrıldı. Fondan sanat
sektöründe serbest çalışanlar da yararlanabilecek.

Güney Kore, sanatçılar için
düşük faizli, iki yıl ertelemeli
Japonya hükümetinin küçük
kredi imkânı verdi. 12 bin sanatçıya
işletmeler için açıkladığı 15
tek seferlik 3 milyon won (yaklaşık milyar dolarlık kredi imkânından
2,500 dolar) değerinde fon sağladı. kültür kurumları da yararlanabileAyrıca sahne sanatları alanında kap- cek.
samlı destek paketleri sundu.
Kanada Sanat Konseyi 60 milHollanda hükümeti, kültür, sayon Kanada doları (yaklaşık
nat ve yaratıcı sektörlere özel 43 milyon dolar) değerindeki avans
300 milyon avroluk bir destek pake- fonu ile Mayıs ayından itibaren külti açıkladı.
tür kurumlarına, çalışanlarına ve
istihdam ettikleri sanatçılara nakit
Hong Kong hükümeti, 55 mil- desteği sundu.
yon Hong Kong doları (7 milyon
dolar) tutarında bir Kültür-Sanat
Litvanya Kültür Konseyi, saSektörü Destek Programı başlattığınatçılar için bireysel burslanı duyurdu.
rın yanı sıra, kültür kurumları için
1,2 milyon avroluk bir destek progİngiltere, ulusal sanat konseyi ramı oluşturdu.
aracılığıyla 160 milyon sterlinlik acil müdahale fonuna oluşturdu.
Şili Kültür, Sanat ve Miras BaFonun 20 milyon sterlini sanatçıkanlığı, yaklaşık 15 milyar Şili
lar, yaratıcı sektör ve bağımsız kül- pesosu (18 milyon dolar) tutarında
tür-sanat çalışanlarına ayrıldı.
bütçe ayırdı.
İskoçya hükümetine bağlı YaNorveç, kültür-sanat sektörü
ratıcı İskoçya’nın kültür-sanat
için 300 milyon Norveç kronu
sektörü için 2 milyon sterlin değe- (29 milyon dolar) tutarında bir tazrinde iki yeni fon kuracağı açıklandı. min programı oluşturdu.
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29 Nİsan

Irrfan Khan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bir süredir kanser tedavisi gören Irrfan Khan,
53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TarİHİ Medresenİn kubbelerİNİ soydular

29 Nİsan

Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan
432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi’nin kubbeleri koronavirüs salgınını
fırsat bilen hırsızlar tarafından bir hafta arayla iki kez soyuldu.
Yaklaşık bir buçuk kilogram kurşunu sökerek çalan ve kayıplara karışan
hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı. Soyulan kubbelerin çıplak
kalan yerlerinin naylon örtüyle kapatıldığı görüldü.

Nİsan Ayında 20 kadın cİnayetİ İşlenDİ, 20 kadın şüphelİ bİr şekİlde
ölü bulunmuştur. 14 kadının neden öldürüldüğü tespİt edİlemedİ,
2’sİ ekonomİk bahaneyle, 4’ü barışma İSteğİNİ reddetmek
ve boşanmayı İstemek gİBİ kendİ hayatına daİr karar
almak İsterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
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30 Nİsan

Rishi Kapoor
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Hint sinemasındaki çalışmaları ile tanınan
aktör, yönetmen ve yapımcı Rishi Kapoor,
68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

30 Nİsan

“PerdemİZİ kapattık ama sesİMİZİ kısmadık!”
Ortaoyuncular, podcast yayınları yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda,
“Perdemizi kapattık, sesimizi kısmadık” denildi.
Spotify üzerinden yayınlanan “Soru Cevap” adlı podcast serisinde Usta Ferhan Şensoy, hayranlarından gelen soruları yanıtlıyor. Tiyatrodan, edebiyattan, tütünün faydalarından, şaraplı gecelerden, günlüklerinden, bol köpekli
haneden, Geriş’ten, geçmişten, gelecekten dem vuruyor.
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1 Mayıs

Oyuncular Sendİkası 1 Mayıs Sanal Kortejİ
Oyuncular Sendikası, COVİD-19 pandemisi sebebiyle üyeleriyle birlikte hakları ve talepleri için alanlarda, meydanlarda fiziksel olarak bir araya gelemese de zoom uygulaması üzerinden buluşurak sanal kortej gerçekleştirdi.

Sanatçılar 1 Mayıs İÇİN
söyledİ

Nazım Hİkmet’İn, 1 Mayıs
şİİRİ İlk kez yayınlandı
Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da
1 Mayıs” şiiri ilk kez yayınladı.
Banu İşlet, şiiri arşivlerde bularak Latin harflerine çevirdi

1 Mayıs

1 Mayıs için bir araya gelen sanatçılar, evlerinden çektikleri videolarla
birlikte performans sergiledi.
Sınıf Tavrı, Erdal Erzincan, Gökhan
Şeşen, Gülseven Medar, Güvenç Dağüstün, İlkay Akkaya, Kemal Kahraman, Maviş Güneşer, Mercan Erzincan, Metin Kahraman, Ozan Çoban
ve Tolga Sağ’ın seslendirdiği, piyanoda Emre Parlak, kemanda Ozan Çoban, akustik gitarda Taylan Öner, bas
gitarda Olcay Bozkurt’un yer aldığı,
düzenlemesinin İlke Kızmaz, mixinin
Deniz Altıntaş, video tasarımının ise
Serhat Temiroğlu tarafından yapılan
1 Mayıs marşı klibini sosyal medya
hesaplarından paylaştı.

18 ülkeden sanatçılar
1 Mayıs İÇİN söyledİ

18 ülkeden sendikaların ve sanatçıların katılımıyla Uluslararası 1 Mayıs Konseri online olarak
düzenlendi. Devrimci İşçi Sendikası’nın Youtube hesabından
paylaşılan konser, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ve hastalıkla mücadele eden
sağlık işçilerine adandı.
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RTÜK TALEBİYLE SANSÜR

1 Mayıs

Netflix RTÜK’ün talebi üzerine ‘Designated Survivor’ dizisinin Türkiye’deki bir
bölümünü platformundan kaldırdı.

Netflix’in yaptığı açıklamada, Türkiye’deki yetkililerin talebi üzerine ‘yerel kanunlarla uyum içinde olmak için’ bir bölümün
platformdan kaldırıldığını duyurdu. Kaldırılan bölümde ise oyuncu Troy Caylak
tarafından canlandırılan ‘Fatih Turan’ adındaki Türkiye’nin cumhurbaşkanı
olan bir karakter, Kiefer Sutherland’ın canlandırdığı ABD başkanı Tom Kirkman ile karşı karşıya geliyordu.

AkademİYe korona güncellemesİ
Akademi yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki toplantısını online olarak
gerçekleştirdi. 2021 Oscar Ödülleri için bir
açıklama yapan Akademi yeni kural değişikliklerini duyurdu. Artık internetten gösterilen filmler de değerlendirmeye alınacak. Ayrıca En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses
Miksajı tek bir kategoride birleştirildi.

1 Mayıs

Trİbeca Fİlm Festİvalİ
OnlİNE GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası İşçİ Fİlmlerİ
Festİvalİ’DE ONLİNE

Covid-19 pandemisi nedeniyle
online olarak düzenlenen 2020
Tribeca Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

15’inci Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’de Covid-19 salgını nedeniyle
çevrimiçi yayınlandı. “Evde Kalamayanları Gör” sloganıyla düzenlenen
festivalde 41 film izleyicilere ulaştı.

2020 Tribeca Film Festivali, 1526 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu ancak yeni tip Corona virüsünün
yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Sunuculuğunu Alican Yücesoy üstlendiği açılış gecesine Mert Fırat,
Arzu Çerkezoğlu ve Ercan Kesal ile
yurtdışından yönetmenler konuk
oldu.
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2 Mayıs

2000 TİYATRO ÇALIŞANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
‘Tİyatromuz Yaşasın’
81 ilden 2000 tiyatro çalışanı, yalnız bırakılan, problemleri çözümsüz
kalan tiyatrolar ve tiyatro emekçileri bir araya gelerek taleplerini bildiren bir imza metni hazırladı.
Tiyatro emekçilerinin başlangıç imzasıyla birlikte kamuoyuna sunulan
metin, tiyatrolar ve tiyatro emekçileri tarafından ortaklaşa oluşturuldu.
Kolektif tarafından yapılan açıklamada, “Bu defa alkışlarınızı değil, imzalarınızı istiyor, tiyatromuz yaşasın diyenlerle beraber, bu kararlı mücadeleyi büyütmek için yola çıkıyoruz. Bildiriyi sadece imzalamayın,
tüm inandıklarınızla ve sevdiklerinizle paylaşın; tiyatro yaşasın” ifadeleri yer aldı.
Tiyatroların vergiden muaf tutulması, mevcut vergi borçlarıyla ilgili düzenleme yapılması, elektrik, doğal gaz, su gibi faturalarının 2021 Ocak
ayına kadar dondurulması, 2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların
salon kiralarının devlet tarafından karşılanması, tiyatro sezonu başlayana kadar tüm tiyatro emekçilerine bireysel maddi desteklerle sağlanması, Kültür Bakanlığı tarafından “Özel Tiyatrolara Devlet Desteği”
olarak tanımlanan yönetmelikte değişiklik yapılması talep edildi.
2.000 imzayla başlayan kampanya 8 saat içinde 10.000 imzaya ilk haftanın sonunda ise 30.000 imzaya ulaştı.
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Sükan Kahraman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İBB Şehir Tiyatroları’nda 44 sene görev yapan,
tiyatronun önemli emektarlarından
Sükan Kahraman hayata gözlerini yumdu.

MAYIS Ayında 21 kadın cinayeti işlenmiş, 18 kadın şüpheli bir şekilde ölü
bulunmuştur. Öldürülen 21 kadından 17’sinin neden öldürüldüğü tespit
edilemedi, 3’ü ekonomik bahaneyle, 1’i de kendi hayatına dair
karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

özel tİyatrolar İÇİN yönetmelİk değİŞİKLİĞİ
5 Mayıs

6 Mayıs

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik”te “Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları
toplam tahmini maliyetin yüzde 50’sine
kadar yardım yapılabilir” maddesi değiştirildi. Buna göre artık maliyetin yüzde
70’ine kadar yardım yapılacağı açıklandı.

Özer Kızıltan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında,
hayata gözlerini yumdu.
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İBRAHİM GÖKÇEK
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Grup Yorum üzerindeki baskılara karşı başlattığı ölüm orucu eylemini
323. gününde sonlandıran İbrahim Gökçek, tedavi gördüğü hastanede
40 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Banksy hastaneye resİm hedİye ettİ
Banksy, İngiltere’deki Southampton General Hastanesi’ne bir resim hediye
etti. Hediyeye, “Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum” notunu düşen
Banksy’nin büyük kısmı siyah beyaz olan bir metrekare boyutundaki resmi
hastane yönetimi tarafından acil servisin girişine asıldı.

“MASKELErİNİZİ TAKAR ÇALARSINIZ!”
8 Mayıs

Pandemi tedbirleri kapsamında haftalardır sosyal mesafenin korunması gerektiği uyarıları yapılırken ve her türlü sportif,
kültürel, sanatsal faaliyetlere sınırlandırma
getirilmişken Antalya Opera ve Balesi’nin
Cumhurbaşkanlığı görevlendirmesiyle bir
konser vereceği ortaya çıktı.

Konserin çekimlerinin ise Pamukkale’de
Hierapolis antik kentinde gerçekleştirileceği ileri sürüldü. CHP’li Aydın Özer, “Sosyal mesafe kurallarına uyulamayacağı itirazlarına ‘Maskelerinizi takar çalarsınız’ yanıtı alındığını” söyledi.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a birer soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise “Sanatçıların hayatı neden riske edilmiştir?” diye
sordu.
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Uçan Süpürge Kadın
Fİlmlerİ Festİvalİ

9 Mayıs

8 Mayıs

Covid-19 salgını nedeniyle Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri
Festivali çevrimiçi olarak yayınlandı.
Festivalde bu yıl Onur Ödülü’ne Şahika Tekand ve Nebahat Çehre, Genç
Cadı Ödülü’ne Cemre Ebuzziya, Bilge
Olgaç Başarı Ödülleri’ne ise Handan
İpekçi, Sevil Demirci ve Işıl Özgentürk layık görüldü.

koronaVİrüs sonrası İÇİN
eylem planı çağrısı
Aralarında Madonna, Barbra Streisand, Alfonso Cuarón, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Juliette Binoche’nin de yer aldığı 200 kadar sanatçı
ve bilim insanı, Le Monde gazetesinde yayımladıkları açık mektup ile
dünya liderlerine acil eylem çağrısında bulundu.
Yayınlanan yazıda “Koronavirüs salgını sonrasında ekolojik bir felaketten
kaçınmak istiyorsak, hedeflerimizi,
değerlerimizi ve ekonomimizi yoğun
bir şekilde gözden geçirmeliyiz” ifadelerinde bulunuldu.

İlk kurumsal destek
Anadolu Efes’ten GELDİ
İlki 2019 yılında gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk sürdürülebilir
müzik festivali Festtogether, bu
sefer İhtiyaç Haritası aracılığıyla Covid-19 salgını sonrasında
ortaya çıkan ihtiyaçlara destek
olmak için çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Onlarca sanatçının katılımıyla
gerçekleşen festivalde ihtiyaçların %80’inin karşılandığı duyuruldu.
Ayrıca Tiyatro Kooperatifi’nin
yeni destek programı “Bizde Yerin Ayrı”ya ilk destek Festtogether Evde festivali üzerinden
Anadolu Efes’ten geldi. Anadolu
Efes’in kampanyaya 50.000 lira
ile destek oldığu haberini Yekta
Kopan ve Mert Fırat birlikte duyurdu.
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İmamoğlu’ndan Ersoy’a Galata Kulesİ mektubu
12 Mayıs

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye mülkiyetinde bulunan
Galata Kulesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
devriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’a mektup yazdı. Açık mektupta tarihi yapının 1855 yılından beri İstanbul Belediyesi
tüzel kişiliğinin mülkü olduğu ve kararın milletin yüzlerce yıllık vakıflar geleneği ile bağdaşmadığı vurgulandı.

Bakanlığın, belediyenin on farklı mülkiyetine daha el koyma girişiminde bulunduğunu, birlikte çalışma yoluna da başvurmadığını ifade eden İmamoğlu, “Bu hukuksuz ve hakkaniyetsiz girişimlerinizi kamuoyuyla paylaşacak ve
bakanlığınızın tutumlarının İstanbul haklı tarafından bilinmesini sağlayacağız” dedi.

5 MÜZİSYEN HAYATINI
KAYBETTİ

Duygu Asena Roman
Ödülü’nü, Irmak Zİlelİ’NİN

8 Mart’ta günü Amsterdam Concertgebouw Konser Salonunda
gerçekleşen konserde, Chœur
mixte d’Amsterdam korosundan
130 müzisyenin 102’si
Coronavirüs kaptı, 4’ü hayata gözlerini yumdu. Solistlerin
yanı sıra müzisyenler ve şef Paul
Valk da testi pozitif çıkarken seyircilerin arasında Covid’e yakalananın olmadığı açıklandı.

Türkiye’yi kadın
hakları özgürlük
ve eşitlik konularında ilklerle
tanıştıran Duygu
Asena’nın anısına, 2007 yılından
itibaren
verilen Duygu Asena Roman Ödülü bu yıl
‘Son Bakış’ adlı romanıyla Irmak Zileli’ye verildi.
13 Mayıs

Sunar Kural Aytuna
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
TRT için çok sayıda belgesel filme imza atan
gazeteci ve yönetmen Sunar Kural Aytuna,
66 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Astrid Kirchherr
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

The Beatles’ın ilk dönem fotoğraflarını çekerek
grubun üne kavuşmasında pay sahibi olan fotoğraf
sanatçısı Astrid Kirchherr, 81 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

16 Mayıs

Camİ restorasyonunda altın İşlemeler çıktı

Antalya’nın bulunan 400 yıllık Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nin restorasyon
çalışmalarında, sıvaların altından el yapımı altın işlemeler, şadırvanın altından ise Roma dönemine ait mozaikler çıktı.

Dünya MİRASI Lİstesİ’nDEKİ HEVSEL KİRLEtİLİYOR
Diyarbakır’ın tarihi surlarıyla birlikte, 2015 yılında Türkiye’nin 14’üncü miras alanı olarak Dünya Mirası Listesi’ne eklenen Hevsel Bahçeleri’ne, Dicle
Nehri kıyısına dökülen hafriyatla zarar veriliyor.
Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Kılıç, Hevsel’in çöp alana dönüştürülmesinin üzücü olduğunu belirterek,
“Hafriyat buranın doğal yapısını, burada yaşayan ve üreyen canlıları olumsuz etkilemektedir. Eğer bu genişlerse, listeden çıkma durumunda bile kalabiliriz. Bu büyük bir tehdittir” dedi.
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Yurdanur Salman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

John Steinbeck, Salman Rüşdi, John Berger, Mark Twain
gibi yazarların yapıtlarını Türkçeye çeviren
akademisyen Yurdanur Salman, 83 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

“Mona Lisa’yı satalım!”
Fransa’da bulunan Fabernovel isimli teknoloji şirketinin CEO’su, Fransa’nın yeni tip Koronavirüs’ün getirdiği zararları karşılamak
için Mona Lisa tablosunu 50 milyar Euro’ya
satılması teklifinde bulunarak tablosunun
50 milyar Euro gibi bir değerden az paraya
satılamayacağını da sözlerine ekledi.

18 Mayıs

17 Mayıs

Geno Silva
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Scarface filmindeki rolü ile tanınan aktör Geno Silva,
demans hastalığıyla savaştıktan sonra 72 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Lynn Shelton
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

18 Mayıs

“Humpday” ve “Your Sister’s Sister” gibi
bağımsız filmlerin yönetmeni Lynn Shelton,
54 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Tekİn Gönenç
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Şiirlerinde aşkı ve sosyal meseleleri lirik bir
dille anlatan şair ve yazar Tekin Gönenç,
87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

19 Mayıs

Cahİt Berkay’dan 19 Mayıs’a özel mİNİ konser

Cahit Berkay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin
penceresinden mini bir konser verdi. Dağ Başını Duman Almış marşını ve
Selvi Boylum Al Yazmalım parçasını çalan sanatçının komşuları, Selvi Boylum
Al Yazmalım parçasından sonra uzun süre alkışladı.
20 Mayıs

120’den fazla müzİsyenDEN DAYANIŞMA
Yunanistan’da Support Art Workers adlı
oluşum 120’den fazla Yunan müzisyen, şarkıcı, aktör, ses mühendisi ve kameraman
ile biirlikte Kardeş Türküler’in Gezi Direnişi için bestelediği Tencere Tava Havası adlı
şarkıyı Grup Yorum üyeleri ile dayanışma
için seslendirdi.
Müzisyenler video klibin sonunda açtıkları
pankartta “Yunanistan’dan Türkiye’ye Grup
Yorum’la Dayanışma” yazdı.

127

MAYIS 2020
20 Mayıs

“Hükümetİn acİl fonları olmadan,
bu krİzden kurtulamayacağız!”
İngiliz tiyatrosunun en ünlü simgelerinden, yaşadığı yıllarda Shakespeare’in oyunlarını sahnelediği, seyirci karşısına çıktığı ünlü Globe Tiyatrosu’nun bir replikası olan mekan koronavirüs salgını yüzünden 20 Mart’ta
kapandı. Kapalı kaldığı sürede ekonomik bir krize giren tiyatro “Hükümetin acil fonları olmadan, bu krizden kurtulamayacağız! 5 milyon pound bulunmadığı takdirde kapılarımızı bir daha açamayacağız!” dedi.
İngiltere Sanat Konseyi tarafından verilen yardım paketinden yararlanamayacak olan Globe Tiyatrosu gelirinin %95’ini bilet satışları, rehberli turlar, atölye çalışmaları ve hediyelik eşya satışlarından elde ediyor. Bu yüzden tiyatro kapalı olduğu dönemde iflasın eşiğine gelmiş durumda.

Picasso tablosu
kazandı

700.000 £ TİCARİ GELİR KAYBI
YAŞADIĞINI DUYURDU

Paris’teki Christie’s Müzayede
Evi’nde yapılan çekilişe oğlunun hediye ettiği biletle katılan
58 yaşındaki Claudia Borgogno,
Pablo Picasso’nun 1 milyon euro
değerindeki tablosunu kazandı.
Pablo Picasso’nun 1921’de yaptığı “Nature Morte” adlı yağlı
boya tablosu için yapılan çekilişin biletlerinin her biri 100
euroya satıldı.

Salgın nedeniyle 16 Mart’ta kapılarını kapatan Edinburgh’daki The Royal
Lyceum Tiyatrosu, 700.000 £ (6 Milyon TL) üzerinde bilet ve ticaret geliri
kaybettiğini açıkladı.
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Tiyatro, ayakta kalabilmek için kış
uykusuna yatacağını ve hükümetin
önlem planlarına bağlı olarak 2021
ilkbahar sezonunda yeniden açmayı
planladıklarını duyurdu.
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Haluk BİLGİNER İNGİLİZ DİZİSİNDE BAŞROL OYNADI

20 Mayıs

Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, İngiliz yapımı “Alex Rider” adlı dizide başrolde yer aldı. Yazar
Anthony Horowitz’in kitabından uyarlanan dizi Sony
Pictures Television tarafından dünya çapında 100
farklı bölgeye satıldı. Türkiye’de ise D-Smart’ta gösterildi. Dizide Haluk Bilginer, kötü adam Dr. Hugo
Greif’i canlandırıyor. Çekimleri İngiltere ve Romanya’da gerçekleşen, genç bir ajanın hikayesini anlatan
dizi 8 bölümden oluşuyor.

“kadın sanatçı sayısı azaldı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş
İlgezdi, 2013-2019 yılları arasındaki kültür
sanat faaliyetlerini inceledi.

22 Mayıs

Bakanlık bünyesinde görev yapan sanatçı sayılarında da ciddi bir azalma olduğunu
kaydeden İlgezdi, “Geride bıraktığımız altı
yıl içerisinde sanatçı kadrolarının yüzde 11’i
boşaldı. Boşalan kadroların çoğunluğu ise
kadın sanatçılara ait. İktidarı döneminde
Devlet Opera ve Balesi’ni yapboz tahtasına çevirerek, dört genel müdür değiştiren iktidarın tutarsız politikaları, kurumun performansına da yansıdı.
Buna göre, 2018- 2019 sezonunda 2013-2014 sezonuna kıyasla gösteri sayısında yüzde 26, oynanan eser sayısında yüzde 5 ve salon sayısında yüzde 13
azalma meydana geldi” dedi.

Güvenlİ Çalışma Koşulları ve Önlemler
Sinema ve dizi sektöründeki dernek ve sendikalar ortak bir basın açıklaması yayımlayarak, koronavirüs salgını sürecinde sektör çalışanlarının sağlığını korumak için bir rehber kılavuz hazırladı. Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerinden yararlanılarak, Türk Tabipler Birliği ve İş Güvenliği uzmanlarının
destekleriyle hazırlanan “Covid-19 Sürecinde; Film Yapımlarında Güvenli
Çalışma Koşulları ve Önlemler” başlıklı kılavuzda sektör çalışanlarının ve
yakın çevrelerinin sağlının korunması için yapılması gerekenler yer aldı.
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Roger Waters’tan Davİd Gilmour’a tepkİ
Roger Waters ve David Gilmour arasındaki anlaşmazlık yeni bir videoyla
alevlendi. Gilmour tarafından grubun web sitesinde ve sosyal medya kanallarında ‘yasaklandığını’ duyuran Waters, “David, Pink Floyd’un sahibi
olduğunu düşünüyor” dedi.

NetFLİX’ten 4 mİlyon TL
DESTEK

Özel Tİyatrolar
kayıt altına alınıyor

Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası, COVID-19 pandemisinden olumsuz
etkilenen sinema televizyon sektörü
çalışanlarına destek olmak amacıyla
bir adım attı.

23.05.2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair
Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Netflix’in 4 milyon TL’lik katkısıyla
oluşturulan desteğin yönetimini ve
dağıtımını İKSV ve Sinema Televizyon
Sendikası’nın üstleneceği açıklandı.

22 Mayıs

130

Yönetmelik kapsamında, özel
sektör ile iletişim ve iş birliğini geliştirmek üzere özel tiyatroların Bakanlıkça oluşturulan
sisteme kayıt edilmesine dair
işlemlere ilişkin usul ve esasları
ve özel tiyatroların kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri belirlenecek.
Özel tiyatroların Bakanlıkça tutulacak sisteme kaydedilmeleri
esas olacak.
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Mory Kante
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında
büyük katkısı olan Mory Kante, 70 yaşında
hayata gözlerini yumdu

23 Mayıs

6 bİn yıllık FİGÜR TAHRİP EDİLDİ
Şırnak merkeze bağlı Kasrik Beldesi’nde, bir dağın yamacına işlenen ve 6
bin yıllık geçmişi olan at üstündeki insan figürü rölyefi bir kez daha tahrip
edildi.
Gabar ve Cudi dağlarını birbirinden ayıran ve “Kralları Geçidi” olarak bilinen yerdeki rölyefin ne zaman tahrip edildiği henüz bilinmiyor. Ancak,
daha önce üzerindeki süvarinin zırhının kırıldığı rölyefin, defineciler tarafından tahrip edildiği belirtiliyor.

SANATÇILARDAN destek: “Gerİ döneceğİz!”
Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şubesi KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri için
“Geri Döneceğiz” isimli bir klip hazırladı. Yaklaşık 15 ay gibi bir sürede tamamlanan çalışma, Koro Şefi ve sendika üyesi Deniz Yamaner yönetimindeki şube korosu tarafından yürütüldü. Klipte, İzmir ve diğer illerden ihraç
sendika üyelerinin yanı sıra barış akademisyeni Doç. Dr. Nergül Çördük de
yer aldı. Ayrıca klipte İlkay Akkaya, Suavi, Mazlum Çimen, İlyas Salman, Ali
Ekber Eren, Onur Akın gibi çok sayıda sanatçı da müziği ve dayanışma mesajlarıyla koroya eşlik etti.
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ZİYARETÇİ SAYISI 71 günde 10,5 mİlyona ulaştı
Fransa’nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ni, sanal ortamda ziyaret edenlerin sayısı, 71 günde 10,5 milyona ulaştı. Covid-19 salgını yüzünden kapanan
Louvre Müzesi’ni, 12 Mart-22 Mayıs tarihleri arasında sanal ortamda ziyaret edenlerin önemli bir kısmını ABD vatandaşları oluşturuyor.
23 Mayıs

Erdal Kahraman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ dahil birçok filminin görüntü
yönetmeni olan Erdal Kahraman 73 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Dünyadakİ müzelerİn % 13’ü TAMAMEN KAPANMA
TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
UNESCO ve Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM’un Covid-19 sürecinde
yaptığı iki ayrı araştırma da aynı sonucu gösterdi. Araştırmaya göre müzelerin yüzde 90’ı salgınla birlikte geçici süreyle kapandı. Dünyadaki tüm
müzelerin yüzde 13’ü ise tamamen kapanma tehlikesi karşı karşıya.
Dünyadaki 95 bin müzenin 85 bini salgın sırasında kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Sadece ABD’deki müzeler karantina nedeniyle günde 33 milyon
dolar kaybederken ABD’deki kültür sanat sektörünün toplam maddi kaybının 5.5 milyar dolara ulaştığı açıklandı.
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Jimmy Cobb
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Miles Davis’in ünlü “Kind of Blue” albümünde
davul çalan Jimmy Cobb, 91 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

26 Mayıs

Parİs BeledİYESİ 15 mİlyon Euro’luk
destek paketİ açıkladı
Paris Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle etkilenen özel tiyatroları desteklemek için, Kültür Bakanlığı ile bir strateji planı hazırladı.
Paris Belediyesi Kültür Ateşesi Christophe Girard,
Paris’teki sanat sektörü çalışanlarına 15 milyon euro
destek planı ve “Kültür Ağustosu” adını verdikleri
bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı.

Havalİmanı arabalı sİnemaya dönüştürüldü
Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bulunan Carrasco Uluslararası Havalimanı arabalı sinemaya
dönüştürüldü.

27 Mayıs

Havalimanı koronavirüse karşı alınan önlemler
kapsamında kapatılmıştı. Yapılan ilk film gösterimine 100 arabalık katılım olurken, yetkililer havalimanında bin arabalık gösterim yapabileceklerini
açıkladı.

Opera ve bale izleyicileri 2018-2019 sezonunda, bir önceki
sezona göre yüzde 10 artarak 322 bin 189 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu
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Berliner Ensemble’den sosyal mesafelİ tİyatro
Nazilerin iktidarı nedeniyle 14 yılını Almanya dışında geçirdikten sonra
sürgünden dönen Bertolt Brecht ve eşi Helene Weigel tarafından, Ocak
1949’da Doğu Berlin’de kurulan “Berliner Ensemble” İnstagram hesabından
“Yeni normal: Gelecek sezondan itibaren Großen Haus böyle görünecek” diyerek salonun yeni halini paylaştı. Güvenlik mesafesini 1.5 metreye çıkartarak koltuk sayısını 200’e indirdi

HeykelLERİN Parmakları ve kolları kırılDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki çocuk oyun
alanına, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeli koyuldu. Boğaçayı Rekreasyon
Alanı içerisinde yer alan parktaki 7 çocuk heykelinin 2’si söküldü, 5’inin ise
parmakları ve kolları kırıldı.
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‘Dayanışmanın 100’ü Şİİr’ platformu kuruldu

Sadece tiyatrodan kazandıklarını yine tiyatroya yatırarak var olan özel tiyatrolar Covid19 salgınıyla birlikte eşi görülmemiş bir
krizin içinde. Tüm tiyatrolar kapılarını kapattı. Oyuncusundan dekorcusuna, yönetmeninden teknik ekibine çoğu temsil başına
yevmiye usulü çalışan 2 binden fazla tiyatro
emekçisi işsiz kaldı. 200’e yakın tiyatro topluluğu, en iyi ihtimalle ekime
kadar gelir elde edemeyecekleri bir sürece girdi.
Meslek hayatı durmuş olan tiyatro emekçilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak, geçimlerini kolaylaştırmak amacıyla ‘Dayanışmanın 100’ü Şiir’ adıyla
yeni bir dayanışma platformu kuruldu. Kurucuları arasında Tilbe Saran, Ali
Düşenkalkar, Çağlar Çorumlu, Bahar Çuhadar, Feza Soysal ve Mehmet Sarıca‘nın bulunuyor.

Sanat Meydanı programımızın
tüm bölümlerini Youtube
kanalımız üzerinden
ücretsiz izleyebilirsiniz.

youtube.com/gazetemustehak
Yüzüklerİn EfendİSİ EKİBİ BİR araya geldİ

27 Mayıs

Yüzüklerin Efendisi serisinin oyuncuları, Josh Gad’ın popüler kültür klasiklerinde yer alan oyuncu kadrolarının anılarını paylaştığı Reunited Apart
adlı programında bir araya geldi. Zoom
üzerinden gerçekleştirilen buluşmanın
kaydı Youtube üzerinden yayınlandı.
Programa Miranda Otto, John Rhys-Davies, Sean Bean ve Liv Tyler, Sör Ian
McKellen, Andy Serkis, Elijah Wood, Sean Astin, Orlando Bloom, Dominic
Monaghan, Billy Boyd, Karl Urban ve Viggo Mortensen katıldı.
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Ruşen Güneş
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra
Filarmoni Orkestrasında görev yapan, viyola
virtüözü Ruşen Güneş, 80 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Devlet kurumları
yasaları İhlal edİyor

vİllanın zemİn
mozaİklerİ bulundu

Kültür Sanat-Sen hukuki olarak
haklarını kazanan sanat emekçilerinin haklarının Devlet Sanat
Kurumları tarafından ihlal edildiğini açıkladı.

İtalya’da üçüncü yüzyıla ait bir villanın zemin mozaikleri keşfedildi.

Kültür Sanat-Sen, devlet sanat
kurumlarında uzun yıllar çalışan
sanat emekçilerin güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek
işten atılmasına ve sonrasında
açtıkları davayı kazanmalarına
rağmen bir yıllık sözleşme yapılmamasına tepki gösterdi.

Bir üzüm bağının altındaki binanın
temeline ait kalıntı ve mozaiklerin Verona kentine bağlı Negrar di
Valpolicella bölgesinde bulunduğu
kaydedildi.
Uzmanların en az yüzyıl önce bir villa
olduğuna dair kanıtlar bulduğu ancak bugüne kadar yapılan çok sayıda kazı çalışmalarına rağmen binanın
bulunamadığı belirtiliyor.

İKSV’den müzİsyenlere salgın desteğİ
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, (İKSV) tarafından salgın nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda
kalan müzisyenler için ‘Müzisyen Destek Fonu’ adlı
bir proje oluşturdu. “Müzisyen Destek Fonu”na lisans eğitimini tamamlamış, konservatuvar mezunu, Türkiye’de konser veren profesyonel orkestra
veya topluluklarla, serbest orkestra müzisyeni olarak çalışmış ve herhangi
bir devlet kurumunun, özel kurumun veya orkestranın kadrosunda yer almayan adayların başvurabileceği açıklandı.

136

MAYIS 2020

31 Mayıs

Oruç Aruoba
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

‘Türkiye’nin Nietzsche’si’ olarak adlandırılan akademisyen, yazar, şair ve
felsefeci Oruç Aruoba, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Sam Mendes

Tİyatrolarımızı nasıl
kurtarabİLİRİz?
Evet, bu yazı tiyatroyla ilgili. Ama
e n d i ş e l e n m ey i n ,
şikâyetten ve çözümsüz sorunlardan oluşmayacak.
Bu, bir yardım paketinin tarifi.

başarılı bir sektör. Sadece 2018 yılında Birleşik Krallık genelinde 34 milyon tiyatro seyircisi vardı; bu sayı,
Prömiyer Lig ve İngiltere Futbol Ligi
maçlarına giden kişi sayısıyla yaklaşık olarak aynı.

Şu anda İngiltere’nin kültürel hayatının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana
karşı karşıya kaldığı en büyük zorluğu deneyimliyoruz. Ülkenin tiyatroları ve oyuncuları, müzisyenleri ve
mekânları, dansçıları ve dans stüdyoları, konser salonları ve opera binaları… Hepsi tehlike altında. Tiyatronun
bir plana ihtiyacı var ve sanırım bir
planımız var.

Bu süreçte tiyatro salonlarının bilet hasılatı 1,28 milyar sterlini buldu
ve kültür sektörü, 2010’dan bu yana
%21,9 oranında artışla Birleşik Krallık
ekonomisine 32,3 milyar sterlin katkı
sağladı.

Ayrıntılara geçmeden önce şunu netleştirelim: sanat alanında çalışan kişiler, hayatlarını sürdürmek için başkalarının yardımına muhtaç olan tali
kimlikler değil. Bu, gerçekten çok
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Geçen yıl tiyatro, katma değer vergisi olarak sadece Londra’ya 133 milyon sterlin getirdi. Kısacası, tiyatro
ve sanat ekonomik büyüme için büyük bir itici güç. Bunun nedeni sanatın bizi hayatta tutması değil (bunun
için Ulusal Sağlık Sistemi’ne teşekkür
etmemiz gerekiyor); sanatın bize hayatta kalmaya değer bir şey sunması.

MART 2020

Bu bereketli tiyatro ortamı büyüklü
küçüklü birçok farklı yapıdan oluşuyor: West End’i ve ticari mekânları
da kapsayan ticari sektör, ödenekli
ve kâr amacı gütmeyen tiyatrolardan
oluşan bir ulusal ağ, birçok alternatif
tiyatro mekânı ve yığınla küçük yerel
ve gezici topluluk. Bunların birçoğunun her şehirden ve bölgeden, her
yaştan topluluğa yaratıcı fırsatlar sunan geniş çaplı sosyal yardım programları var. Basitçe ifade etmek gerekirse, canlı performans her yerde.
Bu çok yönlü oluşum gücünü büyük
ölçüde tiyatro performanslarından
alıyor. Tiyatro sadece dünyanın hayranlıkla izlediği bir şey değil; aynı
zamanda binlerce oyuncu, yazar,
prodüktör ve yönetmenin – ben de
onlardan biriyim – kariyerini başlattığı için Birleşik Krallık’ın milyar sterlinlerle ölçülen film ve televizyon endüstrisi için de elzem.

güç/süper güç” olarak konumu artık
yaygın olarak kabul ediliyor. Bu güç,
büyüyen sanat ortamıyla her yıl milyonları İngiltere’ye çekiyor ve dünyanın dört bir yanına çok sayıda prodüksiyon ihraç ediyor.
Ama şu anda, tiyatro ve canlı eğlence büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.
Panik yaratmak için söylemiyorum;
sadece gerçeği dile getiriyorum. COVID-19 ile gelen karantina süreci tüm
kamusal performans alanlarını kapanmaya mecbur kıldı ve bu alanların
tüm ticari gelirlerini bir anda durdurdu. Başlarda sınırlı nakit rezervleri
zararı telafi edebildi ve Birleşik Krallık’ın iş koruma programı sanat kurumlarındaki ani işten çıkarmaların
büyük ölçüde önüne geçebildi; fakat
sosyal mesafe kurallarının sürmesiyle birlikte bu alanların yeniden açılması imkânsız gözükmeye başladı.

Dükkanlar, ofisler, kamusal alanlar ve
Birleşik Krallık’ta sanatın başarısı sa- bazı restoranların da aralarında budece finansal boyutta ölçülemez. Bir- lunduğu birçok işletme bu duruma
leşik Krallık’ın küresel bir “yumuşak adapte olabilecek. Hatta salon kapa-
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sitelerinin azaltıldığı sinemaların bile
tek bir filmi günde beş kere göstererek nispeten başarılı bir sosyal mesafeli işletme modeli sürdürmesi gayet
mümkün. Ama tiyatro ve canlı gösterilerin günde tek bir performansla ve
satılabilir koltuk sayısında ortalama
%80 düşüşle ayakta kalması mümkün
değil.
Peki çözüm nedir? Bilimsel verilere göre sahne sanatları kısa vadede
yeniden faal olamayacak. Mekânlar
yeniden açılabilene kadar bizim bu
sektörü hayatta tutmamız gerekiyor.
Öncelikle işgücü sürdürülmeli. Çalışanlar için iş koruma programının
devam etmesi, işlerin çoğunu bizzat
yapan serbest çalışanlar ve bağımsız
sanatçılar için bir destek paketi oluşturulması gerekiyor.
Sonraki adım uzun vadeli, daha karmaşık bir iş. Devletin tiyatrolar için
sağladığı vergi indirimi yeni tiyatro
prodüksiyonlarının gelişim sürecini
dönüştürdü ve sektörün büyüme-
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sine katkı sağladı. Başlangıç olarak,
bu vergi indiriminin önümüzdeki üç
sene için %20’den %50’ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu indirimin hem
prodüksiyonların cari masrafları için
hem de askıya alınan prodüksiyonların yeniden başlatılabilmesi için uygulanmasını istiyoruz.
Ayrıca “Tiyatro Melekleri” olarak bilinen, kişisel yatırımlarıyla ticari tiyatronun yaşam kaynağı olan şahıslar
için de (karantina öncesinde tiyatro
için yaptıkları toplam yatırım yıllık
150 milyon sterlini aşıyordu) prodüksiyon kayıplarını kârlarından düşme
imkânı verilmesini arzuluyoruz. Bu,
bugün geçerli olan vergi mevzuatı
kapsamında mümkün olmayan basit
bir yöntem.
Ortak bir çaba gerekiyor. Bu nedenle
tüm sahne sanatları sektörü oyunun
kurallarını değiştirecek bir teklif için
bir arada: Kültürel Yatırıma Katılım
Programı. Bu program, ticari ve ödenek alan çevrelerin potansiyellerini

MART 2020
bir araya getirerek devlete somut bir
finansal geri dönüş olasılığı sunuyor.
Kısacası önerimiz, devleti bir “melek”
olarak konumlamak, yatırımın geri
dönüşünü sağlamak için aynı formülü kullanmak ve başarılı gösterilerin –
bu gösteriler başlangıç maliyetlerini
karşıladıktan sonra – kârını paylaşmak.
Bu bağlamda Londra’daki West End,
ticari ulusal turnelerle birlikte güçlü
ve devamlılığı olan bir kâr potansiyeli
sunuyor. Bu prodüksiyonlar doğrudan ticari tiyatrodan gelebilir – örneğin Mormon Kitabı (The Book of
Mormon) veya Aslan Kral (The Lion
King). Ödenekli sektörden de örnekler sunabiliriz: National Theatre’ın
(Ulusal Tiyatro) Savaş Atı (War Horse)
oyunu ve Royal Shakespeare Company’nin Matilda’sı. Bunlar, büyük kâr
getiren oyun ve müzikallere güncel
örnekler. Benim oyunum, National
Theatre prodüksiyonu Lehman Üçlemesi (The Lehman Trilogy) geçen yaz
West End’de, Picadilly Tiyatrosu’nda
sahnelendi ve nispeten kısa bir dönem sahnelenmesine rağmen 8,75
milyon sterlin hasılat elde etti. Bu bir
bağış veya uzun vadeli yaşam desteği
çağrısı değil. Bu, devlete başarılı bir
işte ortaklık teklifi.
Sahne sanatlarının şimdi kurtarılması gerekiyor. Önümüzdeki hafta
değil, önümüzdeki ay değil. Sahne
sanatları ölürse, böylesi karmaşık ve

evrimleşmiş bir ekosistemin sıfırdan
inşa edilmesi mümkün değil. Nefes
almayı bırakırsa diriltmek mümkün
olmayacak. Bu ekosistem, onyıllardır
var olan sermaye projelerinin, sadık
izleyicilerin ve büyüklü küçüklü toplulukların toplamı. Zaten endişe verici uyarılar aldık. Birleşik Krallık’taki
bazı tiyatrolar kapanıyor (aralarında
Southampton, Southport ve Leicester
da var); bazıları ise çalışanlarının büyük bir kısmını işten çıkarmanın eşiğinde. Bu yüzden devlete bir mesajımız var: izin verin çözüm için birlikte
çalışalım. Bir yol var.
Son bir şey. Geçtiğimiz üç ay boyunca çalışan insanların büyük bir
çoğunluğu sıkıntı çekti ama COVID-19’un zenginleştirdikleri de yok
değil. Netflix, Amazon Prime ve benzeri streaming platformları karantina
koşullarında bizim en iyi oyunculuklarımızla, prodüktörlük, yazarlık ve
yönetmenlik yeteneklerimizle milyonlar kazanırken bu yetenek havuzunu besleyen sanat dünyasının ölüme terk edilmesi çok ironik olmaz
mı? Acaba COVID-19 sürecinde elde
ettikleri beklenmedik kârın küçük bir
kısmını ölümcül yaralar alanlara destek olmak üzere kullanmak isteyen
birileri var mıdır? Öyleyse, umarım
bunu okuyorsunuzdur ve sanat ortamını sadece bir “içerik sağlayıcı”dan
fazlası olarak, hepimizi destekleyen
bir ekosistem olarak değerlendirebiliyorsunuzdur.

Bu yazı 5 Haziran 2020’de Financial Times’ta yayımlandı,
Ayşe Devecioğlu, Gazete Müstehak için çevirdi.
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1 HAz

Sİİrt kayyımı kütüphane
yıktırdı

75 gün sonra açılDI
Yeni tip koronavirüs tedbirleri
kapsamında 18 Mart’tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri 75
gün sonra kapılarını açtı. Kapalı
kalan başta Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi
Sarayı olmak üzere tarihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Siirt Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Ali Fuat Atik, Celadet Ali Bedirxan kütüphanesini yıktırdı.
2016 yılında atanan kayyım döneminde duvarlarda asılı yazarların
portre fotoğraflarının sökülmesi ve
kütüphanedeki Kürtçe kitapların kaldırılmasıyla gündeme gelen Siirt’teki
Celadet Ali Bedirxan kütüphanesi 15
gün önce kayyım olarak atanan Vali
Ali Fuat Atik’in emriyle belediye tarafından yıkıldı.

Kültürel İSTİhdam
632 bİn kİŞİ GErİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2019 yılına ilişkin kültürel istihdam
istatistiklerini açıkladı. Buna göre,
Türkiye’de geçen yıl kültürel istihdam bir önceki yıla göre yüzde 2,6
azalarak 631 bin kişi oldu.
Erkekler 2019 yılında kültürel
istihdamın yüzde 53,2’sini oluştururken kadınlar ise yüzde 46,6’sını oluşturdu.

1 HAz

Floyd İÇİN 8 dakİka
46 sanİYE SESSİZLİK

ABD’de polisin George Floyd’u
katletmesinin ardından yükselen tepkilere müzik endüstrisi
de ‘sessiz kalarak’ destek verdi.
Müzik endüstrisi, ırkçı polisin
Floyd’un boynuna diziyle 8 dakika 46 saniye boyunca baskı
uygulayarak ölümüne yol açmasını protesto etmek için bugün
8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kalma kararı açıkladı. Spotify
ve sanatçıların çalıştığı pek çok
müzik şirketinin destek verdiği
eylem için “TheShowMustBePaused” etiketi kullanıldı.
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“Tİyatroların bu ortamda normalleşmesİ zor”
2 HAz

Tiyatroların, normalleşme süreci kapsamında
1 Temmuz’dan itibaren kapılarını açabileceği
açıklanmıştı. Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi ise
bu tarihte perde açmalarının mümkün olmadığını belirten bir açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ve tüm yerel
yönetimlerden çözüm bekleyen inisiyafi açıklamasında “Bu talep ve beklentiler, tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana
dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşullarını sağlamaya yöneliktir ve vatandaşlık hakkıdır” denildi.

2 HAz

Amatör Tİyatrolardan
Açık Mektup
Geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından amatör tiyatrolara verilen proje desteği
Resmi Gazetede yayımlanan bir
yönetmelik ile kaldırılmıştı.
Karadeniz Tiyatrolar Birliği
Derneği, tarafından paylaşılan
“Amatör Tiyatrolardan Kamuoyuna Açık Mektup” başlıklı bir
metinde tiyatroların Kültür ve
Turizm Bakanlığından talepleri yer aldı ve Change.org sitesi
üzerinden bir imza kampayası
başlatıldı.
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137 yıllık tarİHİNDE İlk kez
Fİnansal krİz yaşADI
Salgın nedeniyle Mart ayının ortalarında kapılarını kapatan New York’un
dünyaca ünlü Metropolitan Operası,
önce Eylül ayında açacağını ardından
bu tarihin 31 Aralık gününe ertelendiğini açıklayarak “137 yıllık tarihimiz de ilk kez finansal kriz yaşıyoruz”
dedi.

Ahmet Tellİ, İfade verdİ
Ahmet Telli adıyla açılan bir Facebook hayran sayfasında, “Askerlerin katili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” şeklinde paylaşım yapılması
nedeniyle Telli ifadeye çağrıldı.
Sayfanın kendisine ait olmadığını
söyleyen Telli, “Benim adımla, fotoğraflarımla açılmış başka hesaplar da
var. Kim açıyor bu hesapları bilmiyorum. Bu hesaplarda şiirlerime, fotoğraflarıma yer veriliyor!” dedi.

HAZİRAN 2020
MÜZİK-SEN’den destek
çağrısı

tehdİtlere karşı ortak
açıklama

3 HAz

3 HAz

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası koronavirüse ilişkin normalleşme adımlarını müzik sektörü açısından değerlendirdi.
MÜZİK-SEN,
Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği yazıda “Düğün
ve eğlence mekanlarının açılması
normalleşme adımları çerçevesinde de ileri tarihe ertelendiği için
kayıt dışı çalışan müzik ve sahne
sanatçılarının mağduriyetleri giderek ağırlaştı. Kayıt dışı çalışan
müzik ve sahne sanatçılarına devletin gerekli desteği sağlaması gereklidir.” dedi.

Ferhat Tunç, Pınar Aydınlar ve
Gökhan Yavuzel, bir kez daha ortak
açıklama yaparak, sosyal medyada
kendilerini hedef alan ciddi ölüm
tehditlerinin gün geçtikçe arttığını
söyledi. Açıklamada, “Bizim kaygımız can korkusu telaşından değil,
bu tip saldırıların giderek artmasının toplumu kutuplaştırmaya,
hakkımızda meydana gelebilecek
yanlış algıların doğmasına ve en
önemlisi ise benzer ölüm tehditlerinin diğer sanatçı, yazar ve aydın
dostlarımıza karşı yapılmasına sebebiyet verebileceğidir” dedi

HAZİRAN Ayında 22 kadın cinayeti işlenmiş, 5 kadının şüpheli Ölümünün kadın
cinayeti olduğu ortaya çıkmış, 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur.
Öldürülen 27 kadından 11’inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik
bahaneyle, 14’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek
gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
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Nâzım Hİkmet büstü 14 yıl YENİDEN YERİNE KONDU
Esenyurt Kültür Merkezi önünden 2006 yılında AKP’li Necmi Kadıoğlu döneminde kaldırılarak bir arsaya taşınan Nâzım Hikmet büstü, 14 yıl aradan
sonra yeniden aynı yere yerleştirildi. Büst, şairin 57. ölüm yıl dönümü olan
3 Haziran’da Belediye Kültür Merkezi’nin önüne yeniden koyuldu.

2020 Tony Ödüllerİ
İptal edİLDİ
4 HAz

7 Haziran’da yapılması planlanan Tiyatronun Oscar Ödülleri
olarak anılan “Tony Ödülleri”nin salgın nedeniyle ertelendiği
duyurulmuştu.
Yapılan yeni bir açıklama ile
Afro-Amerikalı George Floyd‘un
beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra dünyadaki
adaletsizliklere dikkat çekmek
için iptal edildi.
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Beyoğlu SİNEMASI’NDAN
DESTEK KAMPANYASI
Pandemi süresince kapalı kalan ve bu
dönemde de sinema emekçilerinin
maaşlarını ve diğer ödeme yükümlülüklerini yerine getiren Beyoğlu Sineması, kapılarını yeniden açabilmek
için destek kampanyası başlattı.

Edward Colston’un
heykelİ yıkıldı
İngiltere’nin Bristol kentinde bir araya gelen göstericiler 17. yüzyılda İngiltere’de köle tüccarlığı yapan ve
buradan kazandığı parayla kiliselere
bağış yaptığı için “hayırsever” olarak nitelendirilen Edward Colston’un
heykelini yıktı. Heykel, Colston’un
hayırseverliğini anmak adına 1895’te
Bristol’ün merkezine inşa edilmişti.

HAZİRAN 2020
4 HAz

Haldun Açıksözlü serbest bırakıldı
Politik stand-up “Laz Marks”ı sahneleyen tiyatro
oyuncusu Haldun Açıksözlü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Antalya’da
gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından
serbest bırakıldı.
Tek kişilik tiyatro oyunu “Laz Marks”ı sahneleyen
Haldun Açıksözlü, Erdoğan’a hakaretten 2015 yılında da gözaltına alınıp bırakılmıştı. 6 bin lira para
cezasına mahkum olan Açıksözlü, 6 bin TL’yi ödeyince serbest bırakılmıştı.

Metİn Uca’ya 1 yıl 2 ay 17 gün hapİs cezası verİLDİ
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Genel
Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’nın Metin Uca hakkında açtığı davada İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.
Metin Uca’ya, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Anadolu
Ajansı’nın önceden açıkladığı verilerle seçim sonuçlarının birebir uyuşmasına ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

4 HAz

4 HAz

George Floyd İÇİN pİyanosunun başındaydı
Taksim Meydanı’nda Gezi eylemlerine destek vermek için piyano çalan
ve sonrasında ‘ithal eylemci’ olmakla suçlanan Davide Martello, George
Floyd’un anısına Minneapolis kentinde
çaldı.

“Basında yer alan korkunç fotoğrafları
görünce bir şeyler yapmak istedim” diyen Martello müziğin barış ve huzuru
tesis etmenin en iyi yolu olduğunu ifade etti.

147

HAZİRAN 2020
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ODUNUN İÇİNDEN 43 yıl önce yazılan mektup ÇIKTI
Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Salih Yiğit, yakmak için aldığı çam odunu yararken, içinde mektup, fotoğraf ve bozuk paralar olan şişe buldu.
Şişenin, 43 yıl önce, Yusuf Bahri Eryılmaz tarafından dede evini tamir ederken hatıra olsun diye bahçede dikili çam ağacının içine yerleştirildiği ortaya çıktı. Yiğit, şişeyi Eryılmaz’ın oğlu ve torununa ulaştırdı.

7 HAz

“Parası olmayan benİ anlamaz”

Bir magazin programına konuk olan Çoşkun
Sabah, 15 milyonluk gayrimenkulü olduğunu, bankada da 450 bin TL’sinin bulunduğunu belirterek; “Ben üç ay kira almadım. Ben
450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak.
Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon
cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek
istediğimi anlamaz.” dedi.

TRT, setlerde uygulanacak önlemlerİ BELİRLEDİ
TRT, normalleşme süreci için setler ve stüdyolarda uygulayacağı önlemler belirlendi. Konuya
ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kamu yayıncılığı
göreviyle koronavirüs salgınının yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlamak için dizi setlerine ara veren ilk kanal olan TRT’nin, “Setler ve
Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler” adı
altında yeni kurallar getirdiği belirtildi.
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SAHNELER AÇILIYOR AMA NASIL?
1 Temmuz’da tiyatroların açılması kararıyla
ilgili olarak Tiyatro Kooperatifi, özel tiyatroların çoğunun kapılarını açmasının ekonomik kazanç sağlayabilecekleri anlamına
gelmediğini ve henüz bu açılışa hazır olmadıklarını belirtti.

Tiyatro Kooperatifi, açık hava alanlarının
kullanımı konusunda bazı belediyelerin ve
kurumların öncülük ettiği mevcut projelerin olduğunu ancak bu alanların
hem seyirci hem de görevli personel açısından tam olarak nasıl organize
olacağı konusunda sorunlar olduğunu vurguladı. Kooperatif, oyunlar oynansa bile maksimum yüzde 50 kapasiteyle açılacak oyunlara seyircinin
ne oranda rağbet edeceğinin ve bunun ev sahibi kurum ve tiyatrolar için
ekonomik olarak ne kazandıracağının bilinmediğini dile getirerek bakanlık
tarafından hala cevap bekleyen çözüm önerilerini hatırlattı.
Kooperatif’in çözüm önerileri:
2020 Mart-Kasım aylarında stopaj vergisinin alınmaması ve 9 aylık SGK
primlerinin devlet tarafından karşılanması,
2020 Şubat-Kasım ayları aralığında çıkacak olan KDV, muhtasar, geçici vergi, gelir vergisi/kurumlar vergisi ve SGK ödemelerinin Aralık 2020 sonuna
ertelenmesi,
Sahnelerin sabit giderlerinin karşılanması,
Özel tiyatroların yaşayabilmesi için Devlet Destekli Kredi (KGF) desteği verilmesi,
Özel tiyatro biletleri üzerindeki KDV oranının %1 olarak belirlenmesi,
Devlet Tiyatroları’nın sahnelerinin kullanılmadığı günlerin özel tiyatrolara
ücretsiz tahsis edilmesi ve yine aynı sahnelerin yaz aylarındaki boş günlerinin ücretsiz tahsisinin sağlanması; yanı sıra ses ve ışık gibi teknik imkanların karşılanması ve tanıtım konusunda bakanlığın destek sağlaması,
Devlet ve Şehir Tiyatroları’nın pandemi sebebiyle kullanılamayan oyun bütçelerinin, özel tiyatroların yaşaması için kullanılması.
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30 MİLYON LİRAYA SEYİRSİZ KONSER
Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Kuruçeşme’de Boğaz’a sıfır olan otoparka dev
bir sahne ile ses ve ışık sistemleri kurdurarak seyircisiz konser çekimleri
yaptı. Kurulan devasa sahne ile ışık ve ses sistemleri için 1.5 milyon lira
harcandığı iddia edildi. Sanatçılara yapılan ödemelerle harcanan miktarın
en az 30 milyon liraya ulaştığı ileri sürüldü.
Ajda Pekkan konserinin ardından, takip eden günlerde sırasıyla Sibel Can,
Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl,
Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne aldı.

‘Saray’ın şatafatı İÇİN yİne kesenİn ağzı açıldı’
CHP Milletvekili Sera Kadıgil, oldukça zor günler geçiren tiyatrolar için
Kültür Bakanlığınca verilen toplam teşviklerin yapılan pandemi arttırımı
ile birlikte yıllık toplam 15 milyon lira olduğunun altını çizerek, “Salgın sürecinde hemen her ülke sanat kurumlarına ve sanatçılara özel fonlar ayırdı. Fransa, 25 milyon Euro ayırdı. Güney Kore, 12 bin sanatçıya nakit 2500
dolar yardım yaptı. Şili 18 Milyon dolar destek açıkladı. Bu liste
uzayıp gidiyor. Bizde ise tiyatrolara “sırtına yüklediğim 100 çeşit vergiyi 3 ay erteledim, dağıtacağım yıllık olağan teşvikleri de
bir çıt arttırdım, haydi hayrını” gör deniyor. Ama görüyoruz ki
mevzu bahis Saray’ın şatafatı ise kesenin ağzı bir anda açılıyor. Bir aylık konser dizisine ayrılan bütçenin diğer sanat dallarına da benzer cömertlikle ayrılmasını beklemek
sanatçıların hakkı.” sözleriyle 30 milyon lira harcandığı
iddia edilen konser kayıtlarına tepki gösterdi.
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6 Maddelİk SOru ÖNergesİ

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay
verdiği soru önergesinde; “’Biz bize yeteriz’ sloganıyla halkımızdan bağış toplanan
bu günlerde, İstanbul Kuruçeşme’de yapılan
konser kayıtlarına harcanan 30 milyon TL,
tüm tiyatrolara verilen bir yıllık desteğin
iki katıdır.” diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın yanıtlaması istemi
ile 6 maddelik bir soru önergesi verdi.

8 HAz

8 HAz

tepkİler üzerİne “Ertuğrul Gazİ” büstü kaldırILdı
AKP’li Ordu Belediyesi, Türk büyüğü olarak Ertuğrul Gazi’nin büstünü dikti. Ancak büstün “Diriliş Ertuğrul” adlı dizide Ertuğrul Gazi’yi canlandıran
Engin Altan Düzyatan’a benzerliği kısa süre içinde sosyal medyada alay
konusu oldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, gelen tepkiler üzerine Ertuğrul Gazi büstünü
kaldırma kararı aldı. Olayda ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit
Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
9 Haziran’da “Cengiz Han” ve “Timur”a ait benzerliği tartışılan 2 büst daha
kaldırıldı. Alanda toplam 17 büst kaldı. Büstlerin yapım işi verilen heykeltıraş Ömer Gençtürk’ün, sözleşme tarihinden sonra geçen yıl vefat ettiği,
büstlerin ise oğlu Ertuğrul Kağan Gençtürk tarafından gönderildiği ortaya
çıktı. Büstlerin hangi sanatçı tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi.
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Kemal Sunal hatıra para basıldı
Kemal Sunal’ın anısına Euro kâğıdı üzerine hatıra
para basıldı. “0 Euro” olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal’ın çizimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.
5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye’de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere
dünyada satışa çıktı.
Hatıra para, Türkiye’deki çeşitli internet sitelerinde
70 TL’den satışa çıkarıldı.

YENİ ZELANDA’dA
29 mİlyon dolar DESTEK
8 HAz

PARAYI BASANLAR
SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ
Ali Sunal, babası Kemal Sunal’ın fotoğraflarını izin almadan hatıra para
üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişileri savcılığa şikayet etti
“İlgili kişiler hakkında gerekli hukuk
mücadelesini sonuna kadar vereceğimizi saygıyla duyururuz.” dedi.

TİME DERGİSİ 2020’nİn
en İYİ DİZİLERİNİ SEÇTİ
Yeni Zelanda Sanat Konseyi,
Covid-19 Acil Müdahale paketi
için olağanüstü başvuru hacmine cevap verebilmek adına sanat fonuna ek 13 milyon dolar
daha yatırım yaptı.
Sanat Konseyi yönetimi 5 Haziran Cuma günü aldığı kararla sanat alanı için açıkladığı 16
milyon dolarlık destek paketini
29 milyon dolara çıkardı.
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Time dergisi, bazıları 2020 yapımı,
bazıları ise daha önce çekilmiş ve
yayınlanmış olsa da yeni sezonları
2020’nin ilk yarısında dijital platformlarda seyirciyle buluşan en iyi dizileri
seçti.
Time Dergisi’ne göre 2020 yılının
en iyi dizileri ise şöyle: Better Call
Saul, Better Things, Betty, BoJack
Horseman, Dare Me, The Great, Mrs.
America, The New Pope, The Plot
Against America, Vida.

HAZİRAN 2020

George Floyd protestosu

9 HAz

Banksy, ABD’de George Floyd’un ırkçı
polis tarafından katledilmesini protesto etti.
Bir mumun ABD bayrağını yaktığını
gösteren resmini sosyal medyada paylaşarak, “Sistem, renkli insanları başarısız kılıyor. Beyaz sistem, alt kattakilerin dairesinin su basmasına neden
olan kırık bir boru gibi. Bu beyaz sorunu
çözülmezse, birinin yukarı çıkıp kapıyı
tekmelemesi lazım” dedi.

İzmİr BüyükşehİR BeledİYESİ’nden Destek Projesİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı koronavirüs salgınında
sahnelerden uzak kalan özel tiyatroları destekleme kararı aldı.
“İzmir’de tiyatro var” sloganıyla yola çıkan
Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 56
farklı tiyatro topluluğuyla Sofita İzmir projesini başlattı. Proje sayesinde İzmirli tiyatro toplulukları kendilerini tanıtma olanağı buldu. Tiyatro topluluklarınca
sahnelenen skeç, tirat, monolog ve söyleşiler izbbkultursanat Youtube ve
sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Engelli Web 2018 raporunda
2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’den toplam 245.825 alan
adının erişime engellendiği tespit edildi.
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Karaca Sİneması destek kampanyası başlattı
1969’dan bugüne faaliyet gösteren ve İzmir’in tek bağımsız sineması olan
Karaca Sineması için Fongogo üzerinden destek kampanyası başlatıldı.
Karaca Sineması için yapılan çağrıda; “Tekrar perdelerimizi açabilmemiz ve
salgın sonrası sıkıntılı süreci atlatabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyaç
duymaktayız. Bağımsız, ödüllü ve festival filmlerini perdelerinde devam etmesi sizin göstereceğiniz desteğe bağlı.” denildi.

mülk sahİBİ Yardım kampanyasını durdurdu
Karaca Sineması’nın perdelerini tekrar açabilmesi için başlatılan yardım
kampanyası, Karaca Otel tarafından “isim haklarını zedelediği” gerekçesiyle durduruldu.
Sinema yönetimi kampanyaya süresince aldıkları maddi desteğin iade edileceğini açıkladı.

Tunç Soyer devreye gİRDİ
İzmir’in sembollerinden olan Karaca Sineması, içinde bulunduğu sıkıntılı
süreci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in desteğiyle aşarak
kapılarını 1 Temmuz’da sinemaseverlere açacağını duyurdu.

50’ye yakın misafir ağırladığımız, “Evdeyiz” adlı
programımızın tüm bölümlerini Youtube kanalımız
üzerinden ücretsiz izleyebilirsiniz.
youtube.com/gazetemustehak
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AYŞEGÜL ATİK
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Uzun süredir kanser tedavisi gören Ayşegül Atik,
72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İlk aşk mektubu BU Topraklarda yazıldı
Philadelphia Üniversitesi Profesörü Hilprecht
tarafından, 1800’lerin sonunda Mezopotamya’da
yapılan bir kazıda bulunan tablet, bulunduktan
hemen sonra Osmanlı Hükümeti’ne teslim edildi.
Bu özel levha, kendisi gibi içeriğinde ne olduğu bilinmeyen 70 bin levha arasından; tam 58 yıl
sonra, ünlü Sümerolog Muazzez Çığ ve Hatice
Kızılay tarafından incelendi. Yapılan incelemelerin ardından yazılı ve somut olarak ele geçirilen
dünyanı en eski aşk mektubu olduğu kanısına varılan bu tablette yazanlar
ise Sümer kralı ile kraliçesi arasındaki aşkı anlattığı tahmin ediliyor.
4500 yıl öncesine ait olan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi‘nde sergilenen tablette yazılanlar ise şu şekilde: “Güveyi, kalbimin sevgilisi, senin güzelliğin
fazladır, bal gibi tatlı beni büyüledin, senin önünde titreyerek durayım, güveyi, seni okşayayım, benim kıymetli okşayışım baldan hoştur, bağışla bana
okşayışlarını, benim beyim tanrım, benim beyim baygınlığım, Anlil’in kalbini memnun eden Su-sin’im, bağışla bana okşayışlarını.”
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10 mİlyon lİraya
asansör dİKTİler
2018 yılında dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Doğu Akdeniz’in
önemli turizm merkezi “Cennet-Cehennem obrukları”na 10 milyon
harcanarak “modernize” edeceğini
duyurmuştu.

Snoop Dogg, Trump yüzünden
ilk defa oy kullanacağını açıkladı.

Tüm tepkilere rağmen 2 yıl sonra
bu proje bitti. 462 basamakla inilen
“Cennet” obruğuna artık asansör ile
inilip çıkılacak! 75 metre derinlikteki
“Cennet” olarak adlandırılan obruğa
asansör, 130 metre derinlikteki “Cehennem” isimli alana da cam seyir
terası yapıldı!

Oy kullanma kararını Trump’a
atıfla “Bu zibidiyi görevde bir yıl
daha görmeye dayanamam” diye
izah eden Snoop Dogg, suç siciliyle ilgili yaşadığı kafa karışıklığı
yüzünden bugüne dek oy verme
hakkının bulunmadığını sandığını söyledi.

“İLK DEFA OY
KULLANACAĞIM!”

“Tİyatrolar 1 Temmuz’da AÇILACAK!”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatinin 22.00’den
24.00’e uzatıldığını belirten Erdoğan, “Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi
işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan
itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır”
dedi.
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Kılıçdaroğlu: “Kasada 320 mİlyon para var,
sanatçılara yardım yap!”

10 HAz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
“Sen bu sanatçılardan para topladın. Kültür Bakanlığı’nda fon
kurdun. 2017 itibarıyla 320 milyon lira para Kültür Bakanlığı’nda duruyor. Işıkçıydı, setçiydi hani bu garibanlar?
Hadi starlardan vazgeçtim. Bu insanlara, bu sanatçılara
bir yardım yap. Tiyatro kapandı, sinema kapandı, bir
yardım yap. Efendim para yok. Para var, milleti kandırıyorsun. 320 milyon lira para var,
nerde? Kültür Bakanlığı’nda.” diyerek tepki gösterdi.

“Rüzgâr GİBİ GEÇTİ”
yayından kaldırıldı

Üç İlde ev baskınları
10 HAz

10 HAz

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını
kaybeden siyah George Floyd’un ardından dünyanın birçok yerinde ırkçılığa karşı eylemler uzun süre dinmedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma
kapsamında da birçok eve baskın düzenlendi. Akdeniz Sanat
Atölyesi çalışanları Hebun Yüksekbağ, Dilan Demir ve Cejna
Saruhan ile HDP Mersin İl Yöneticisi Ali Bilen gözaltına alındı.

ABD’nin ünlü dizi ve film kanalı HBO
ırkçılığa karşı yeni bir karar aldı. Ünlü
film kanalı, ırkçı ve kölelik unsurları içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi
Geçti (Gone With The Wind) filmini
yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Sanatçı Kadir Çat’ın da evinin
basıldığı, ancak evinde bulunamadığı için gözaltına alınamadığı belirtildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen dört kişinin
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
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10 HAz

Sanatçı sİYASİ suçtan hüküm gİYERSE
ödülü gerİ alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği, AKP Genel
başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Daha önce 9 kişiye kadar olan bir kurul tarafından oy çokluğuyla verilen
ödül kararı artık doğrudan Cumhurbaşkanı onayıyla verilecek! Yeni yönetmelikte de eskilerinde yer alan “Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü ise Değerlendirme Kurulu Kararı
ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak” düzenlemesi aynı şekilde
bırakıldı.

İletİŞİm Başkanlığı’ndaN KONSER AÇIKLAMASI
30 milyon harcandığı söylenen ve sosyal medyada tepkiyle karşılanan “İstanbul Yeditepe Konserleri” ne dair İletişim Başkanlığı, bir
açıklama yayınlayadı.

11 HAz

“Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen ve çalışanın emek verdiğini ve
alın teri döktüğüne vurgu yapılan açıklamada, şöyle devam edildi: “Bu gerçeğe rağmen, sosyal medya başta olmak üzere diğer medya mecralarında
İstanbul Yeditepe Konserleri’ne ilişkin asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile
algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Nefretleriyle örülü karanlıklarında gerçekleri perdelemeye çalışanlar bilmelidir ki
müzik susmaz.”
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“Altmış şarkıcıya mİlyonlar, bİnlerce tİyatro
emekçİSİne bekleyİn! Bu adİl değİl!”
Kadıköy Tiyatroları Platformu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda
düzenlenen ve 30 milyon harcandığı iddia edilen “İstanbul Yeditepe Konserleri”ne tepki gösterdi.
“Tiyatroya gelince mevzuata takılan devlet,
farklı ödenekleri kullanarak istediğinde kaynak
aktarmanın yolunu da bulabiliyor.” diyen Kadıköy Tiyatroları Platformu,
Kültür Bakanlığı’nı şu ana kadar attığı göstermelik adımlara bir son vermeye, sorunu bütün ağırlığıyla masaya yatırma cesaretini göstermeye, talepleri hayata geçirmek için vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet etti.

Twitter’ın en çok hesap kapattığı veya görünmez kıldığı
ülke 264 hesapla Türkiye, 73 hesapla Hindistan ikinci
sırada, 7 hesapla Rusya üçüncü sırada yer aldı.

11 HAz

“Salgın tedbİRLERİNE
UYGUN konser!”
Strazburg’da bulunan 900 kişilik “La
Laiterie” adlı mekanda gerçekleştirilen
konser sırasında seyirci sayısı 50 kişiyle sınırlandı.

Salgın tedbirlerine uyulmasının ekonomik olarak imkansız olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilen konserde 1.5 metre arayla yerlere yerleştirilen noktalarda yerini alan seyirciler
bu durumun konsere aykırı bir durum olduğunu söyledi.
Bu modelin uygulanabilir bir model olmadığını söyleyen “La Laiterie”nin
kurucusu Patrick Schneider “Bu konser, sezon sonu için umutları olmayan
bir sektörün yardım çağrısıdır.” dedi.
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12 HAz

konserlerde alınACAK önlemler açıklandı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında resmi vaka sayılarının düşme eğilimi göstermesi ardından atılan ‘normalleşme’ adımları kapsamında tüm
meslek gruplarına yönelik yayınladığı ‘çalışma rehberi’ güncellendi ve açık
alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken Covid-19 tedbirleri belirlendi.

13 HAz

BARIŞ ATAY’ın Aracının
BİJONLARI GEVŞEtİLDİ
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay
Milletvekili Barış Atay, Twitter
hesabından, parti faaliyetlerinde kullanılan aracın tekerleğinin fotoğrafını paylaştı.
Atay paylaşımında, “Antakya’da
ve bölgede partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden
çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey
olmadığını umuyoruz. O yüzden
uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz
bulursunuz ya da biz!” dedi.
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TİYATRO VE SİNEMALARIN
Açılışı Ertelendİ
Çin’in başkenti Pekin’de 2 aydır hiç
koronavirüs vakası görülmeyen
bölgede iki günde 50 vakanın tespit edilmesi üzerine ‘savaş hali acil
durumu’ ilan edildi. Bu gelişmeyle,
açılmaya hazırlanan sinema ve tiyatroların açılışı ertelendi.

13 HAz

HAZİRAN 2020

13 HAz

Shakespeare DönemİNİn En Eskİ
Tİyatrosu Ortaya Çıkarıldı
London College Üniversitesi’nden arkeologlar, İngiltere’nin başkenti Londra’nın Doğu yakasında bulunan Whitechapel mahallesinde bir kazı gerçekleştirdi. Araştırmacılar ilk bulguları doğrultusunda yapılan keşfin Londra’nın
en eski modern tiyatrosu The Red Lion (Kırmızı aslan) adlı oyun evine işaret
ettiğini açıkladı.

Efes Antİk Kentİ’ne
zİyaretçİ kotası

14 HAz

Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve UNESCO
Dünya Kültür Miras Listesi’nde bulunan Efes Antik Kenti’ni,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tedbirleri kapsamında anlık en
fazla 650 kişinin ziyaret edebileceği açıklandı.

93. Oscar Ödüllerİ
ertelendİ

15 HAz

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesinin, ABD’de
halen devam eden yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi. Akademi yaptığı açıklamayla, 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan ödül gecesinin 25 Nisan
2021’e ertelendi.
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“Memleketİ karpuz gİBİ İKİYE yardılar!”
Selda Bağcan, “Yeditepe Konserleri’nde neden
yoktunuz” sorusuna yanıt verdi.
Günboyu gazetesinin sorduğu “Konserde niye
yoktunuz?” sorusuna Bağcan, “Memleketi karpuz gibi ikiye yardılar dolayısıyla bunu karpuz
gibi yaranlara sormak lazım” yanıtını verdi.
“Size konserle ilgili davet geldi mi” şeklindeki
soruna ise “Onlar kimi davet edeceklerini iyi
bilirler” diyerek cevap verdi.

15 HAz

15 HAz

mozaİkler kapatıldı

Doğubank İşhanı’nda gerçekleştirilen tadilat
çalışmaları sırasında ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait mozaiklerin üzeri yalıtım
malzemeleri ile kapatıldı.
4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu mozaiklerin üzerinin açılması yönünde karar aldı. İşhanı yönetimi ise “Bizim
için maliyetli bir iş olacak” dedi.

Uluslararası Standart Kitap Numarası 2019 istatistiklerine
göre Türkiye’de 2019 yılında 61 bin 512 kitap yayımlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu
Kültür GİRİŞİMİ Belgesİ’NİN ŞARTLARI ESNETİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hem yatırım hem de
işletme aşamasında salonu olan özel tiyatroların sigorta primi işveren payı
ve gelir vergisi stopajında 7 yıla kadar % 25’e varan indirim ve su, elektrik
ve doğalgazda ise % 20’ye varan indirimler sağlayan Kültür Girişimi Belgesi
alım şartlarının esnetildiği açıklandı.
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16 HAz

Demet Akalın, ultra lüks restoran açtı
Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesiyle tartışma konusu olan Yeditepe Konserleri’ne çıkarılan şarkıcılardan olan ve salgın nedeniyle konserleri iptal olduğu
için maddi zorluklar yaşadığını iddia eden Demet Akalın, eşi Okan Kurt’la
birlikte Anadolu Hisarı’nda pandemi döneminde ultra lüks restoran açtı.

SİNEMA VE TİYATRO İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sinema ve Tiyaro İstatiklerini açıkladı.
Buna göre sinema salonu sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre %1,1 azalarak 2
bin 826 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı %1,4 azalarak
337 bin 914 oldu.
TÜİK’in istatisktiklerine göre tiyatro salon sayısı 2018/2019 sezonunda,
2017/2018 sezonuna göre %4,1 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı %12,8
arttı. Buna göre; 2018/2019 sezonunda tiyatro salon sayısı 766 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 354 bin 688 oldu.
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MUSTAFA ÖZBAĞ’A
SALON TAHSİS EDİLDİ

Gülfer Akkaya suç
duyurusunda bulundu
31 Mayıs Pazar gününden itibaren
sosyal medyada ‘jitem.turkey-KodAdım: Yeşil’ adlı bir hesabın kendisini
ölümle tehdit ettiğini açıklayan feminist yazar Gülfer Akkaya İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

16 HAz

AKP’li Osmangazi Belediyesi,
kendisini şeyh ilan ve naylon
fatura kullanmaktan 60 ay hapis cezası alan Mustafa Özbağ’a
kültür merkezi tahsis etti.

Akkaya, kadın dernekleri ve femistlerin hedef alındığını belirtti.

Kendisini Mevlevi şeyhi olarak tanıtan ve Bursa’da yaşayan
Mustafa Özbağ, AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin tahsis ettiği
Karabaşı Veli Kültür Merkezi’nde sohbet toplantısı düzenledi.

17 HAz

17 HAz

Müzİsyen Gülşah Erol davadan beraat ettİ
Metroda 2017 yılında polis şiddetine maruz kalan daha sonra polislerin
aleyhinde verdiği ifade nedeniyle yargılanan müzisyen Gülşah Erol, kendisi
hakkında “kasten yaralama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret” suçlamalarından açılan davalardan beraat etti. Erol’un şikayetçi olduğu polisler ise
“mala zarar verme” suçundan ceza aldı. Cezanın kaldırılması talebiyle bir
üst mahkemeye yaptıkları başvuruda reddedildi.
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17 HAz

Asaf Köksal
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yönetmen ve senarist Asaf Köksal, 78 yaşında
hayata gözlerini yumdu

17 HAz

Shakespeare’İn
Büstü Çalındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa Belediyesi tarafından Othello Parkı’na
yapılan İngiliz şair, oyun
yazarı ve tiyatro oyuncusu William Shakespeare’in büstü çalındı.

Othello Kalesi’ne adı verilen Shakespeare’in büstü 4 yıl önce törenle açılmıştı. Yaklaşık 150 bin TL değeri olan büstün, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı açıklandı.

“Türkİye pandemİYİ bahane olarak kullandı!”
Uluslararası Af Örgütü, koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye’de ifade özgürlüğüne dönük baskılar hakkında bir brifing yayımladı. Bu süreçte
açılan davalar ve soruşturma örneklerine yer verilen çalışmada “Yetkililer,
muhalifleri susturma çabalarının bir parçası olarak, sosyal medya kullanıcıları, gazeteciler, doktorlar ve diğer kişilerin peşine düşerek, muhalefeti suç
haline getiren yasal düzenlemelere başvuruyor” denildi.
Af Örgütü, pandeminin Türkiye’yi etkisine almaya başladığı ilk günlerde yapılan gözaltıların topluma, “Devlet, pandemiyle mücadele stratejisinin sorgulanmasına ve açıkça tartışılmasına izin vermeyecek” mesajını verdiğine
dikkat çekti.
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Mahkeme Azad Bedran’a
cezada ısrar ettİ

“Böyle GelmİŞ ama
BÖYLE GİTMESİN!”
“16 saat çalışmak istemiyoruz!” diyen
Film Çalışanları İnisiyatifi, set çalışanlarının yapımcılar tarafından bir
daha iş vermeme tehdidine maruz
kaldıklarını iddia etti. Yapımcılar ise
bu iddiaları yalanladı.

1 HAz

Kültür Bakanlığı’nın bandrol
verdiği ‘Partizan’ adlı şarkısına
çektiği klip, konserlerinde söylediği türküler ve sosyal medya
hesaplarında yaptığı paylaşımlarda “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle sanatçı Azad
Bedran hakkında, Diyarbakır 8.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması görüldü.
Mahkeme, İstinaf Mahkemesi’nin, Bedran’ın sosyal medya
hesapları üzerinde yeterli inceleme yapılmadığı ve paylaşımların kendisine ait olup olmadığının tespit edilmeden karar
verildiğini belirterek verdiği
bozma kararına rağmen önceki
kararını değiştirmedi. Mahkeme heyeti verdiği yeni kararla,
suçun işleniş biçimi, suçun önemi ve değeri, sanığın kastının
yoğunluğu ve meydana gelen
tehlikenin büyüklüğü gerekçesiyle Bedran’a ‘Örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla artırım hükümlerini uygulayarak 3
yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.
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Film, dizi ve reklam setlerindeki çalışma şartları yıllardır süregelen ve
bir türlü çözüm bulunmayan bir tartışma. “Böyle gelmiş ama böyle gitmesin” diyen set çalışanları, bu işe
bir çözüm bulmak için attıkları adımın karşılığında bir daha iş bulamama tehditleriyle karşılaştıklarını
iddia etti.

“KOCAN KADAR KONUŞ”
FİLMİNE ‘gay’ sansürü

18 HAz

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın oynadığı Kocan Kadar Konuş filminde Enis
Arıkan ile Ezgi Mola’nın sohbet ettiği
bir sahnede kullanılan ‘gay’ ve ‘o aileye içgeysi giderim’ ifadeleri Kanal D
tarafından sansürlendi.

HAZİRAN 2020

Sir Ian Holm
hAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

19 HAz

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin
yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm, Parkinson
hastalığınedeniyle hayata gözlerini yumdu.
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İBB’DEN Kültür Sanat Sektörüne Destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, yaşanan salgından
olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak amacıyla bir dizi çalışma
başlattı.

19 HAz

Destek programı kapsamında tiyatrolar, sinemalar, müzeler, yayınevleri ve
bağımsız sanatçılar hem sahne imkânları sunularak hem de dijital yayınlarla
destekleneceği açıklandı.

Kurt Cobain’İn gİtarı rekor Fİyata satıldı
Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in 1993 yılında New York’ta verdiği MTV Unplugged
programı konserinde çaldığı gitar, açık artırmada 6 milyon dolara satılarak şimdiye dek satılan en pahalı gitar olarak tarihe
geçti.
21 HAz

1959 Martin D-18E gitarı, Avustralyalı iş
insanı Peter Freedman satın aldı.

İzmİr Bağımsız Tİyatrolar İnİsİyatİFİ Kuruldu
İzmir’de faaliyet gösteren ve her yıl
düzenli olarak kentin tiyatro hayatına kültürel etki sağlayan on altı bağımsız tiyatro topluluğu, “İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi” (İZMİR
BTİ) çatısı altında bir araya geldi.
21 HAz

İZMİR BTİ’nin parçası olan ekipler,
tiyatroların perde açamadığı bu uzun süreç boyunca ortak sorunlarını belirlemek ve çözüm arayışları ile ilgili görüşmek için bir araya geldi. Salgın
nedeniyle seyircilerin salonlara girmeye hazır olmamasından dolayı uzun
vadede yaşanacak maddi çöküşlerin ve kapanacak olan bağımsız tiyatroların ayakta kalması adına projeler üretmeyi hedefliyor.
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“Bİlal’e anlatır gİBİ anlatmak” artık yasak
Ekşi Sözlük’te açılan “Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi anlatmak” başlıkları engellendi.
İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği 19
Haziran tarihinde aldığı kararla, altı Ekşi Sözlük başlığındaki içeriklere erişim engelleme
kararı getirdi.

21 HAz

kontrollü normalleşme sürecİ genelgesİ yayımlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kültür ve sanat tesislerinde kontrollü normalleşme süreci” hakkındaki genelge yayımlandı. İlgili tüm tesisler
için geçerli olan genelgede uyulması gereken kurallar belirtildi.

Karantİna boyunca evİNİN
her yerİNİ boyADI
Sanatçı Nathalie Lete karantina boyunca
boş zamanlarını evinin duvarlarına çiçek
motifleri çizerek geçirdi. 3 yıl önce Paris’ten yaklaşık bir saat uzaklıkta küçük bir
köye yerleşen Nathalie, şimdiye kadar neredeyse evinin tamamını bir sanat eserine
dönüştürdü.
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Rektörlüğün VerdİĞİ
Cezalar İptal EdİLDİ

Barok tablosu,
restorasyon kurbanı oldu

23 HAz

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)
geçtiğimiz yıl depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle,
Narlıdere’den Tınaztepe’ye taşındı. Öğrenciler ve akademisyenler yaşanan bu duruma eğitimin aksayacağını belirterek
tepki gösterdi.
DEÜ Rektörlüğü tarafından altı
akademisyene soruşturma açıldı. Dört akademisyene “kademe
ilerlemesini durdurulması” cezası verilirken, akademisyenlere aynı zamanda maaş kesme
cezaları da verildi.
DEÜ Rektörlüğünün akademisyenler hakkında verdiği kademe
ilerleme ve durdurma cezasını
hukuka aykırı bulan mahkeme,
maaş kesme cezasını da iptal
etti. Mahkeme akademisyenlerin fakültenin taşınmasıyla ilgili
gösterdikleri tepkileri ise ifade
özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti
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İspanya’da özel sanat koleksiyoncusu,
Barok sanatçısı Bartolomé Esteban
Murillo tarafından yapılan bir resmin
restorasyonuyla şoka uğradı.
Valencia merkezli koleksiyoncu, tablonun bir mobilya restoratörü tarafından temizlenmesi için 1.200 €
ödedi. Ancak hatayı düzeltmek için
yapılan iki girişime rağmen, “Meryem’in günahsız gebeliği” tablosu tanınmaz hale geldi.

çalıntı tablo Polonya’ya
teslİm edecek
İsveç Ulusal Müzesi, İkinci Dünya
Savaşı yıllarında Nazi işgali altındaki
Polonya’da çalınan Lucas Cranach’ın
“Ağlayan mesih” tablosunun yeniden
Polonya’ya gönderilmesi için İsveç
Hükümetine tavsiyede bulundu.
Konuyla ilgili yazılı açıklama İsveç
Ulusal Müzesinde bulunan tablonun
çalıntı olduğunu ve geri iade edilmesini istediğini belirtti.

HAZİRAN 2020

24 HAz

Baba Sahne’ye Yıldırım Düştü
İstanbul’daki sağanak yağmur sırasında Kadıköy Sakızgülü Sokak’ta bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Şevket Çoruh’un tiyatrosu olan Baba Sahne’nin
de bulunduğu binanın çatısının köşesine isabet eden yıldırım binada hasara
yol açtı.
Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında: “Çevrenizde
varsa rahat olun. Tiyatrolar yalnızca kültür sanat için değil, halkın güvenliği
için de vardır. Yıdırım şimşek fark etmez Baba Sahne affetmez… #tiyatromuzyaşasın” dedi.

“konsere 30 mİlyon, 300 tİyatroya 6 mİlyon!”
TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, sanat emekçilerin durumuna değinerek, “’Kültür-sanat desteği’ adı altında Bakanlığın,
Kültür Girişimi Belgesi edinme sürecinde
yapılan bir değişiklikle bunların iyileştirileceği söyleniyor. Bunun fonu ise 300 tiyatroya sadece 6 milyon lira… Daha bir hafta önce
internetten yayınlanan, seyircisiz, ne idüğü
belirsiz bir konsere 30 milyon lira harcayan
AKP hükümeti, burada 300 tiyatroya sadece 6 milyon lira bir destek paketi
açıkladı. Bu şekilde Türkiye’de tiyatro sanatının da tiyatroların da tiyatrocuların da yaşama şansı yok. Acilen bütün özel tiyatroları kapsayan bir
yasa tasarısının hazırlanması ve yürürlüğe girmesi şart. O zamana kadar
bütün tiyatrolara hatırı sayılır bir destek verilmesi gerekiyor” dedi.
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İBB, BellİNİ’ye AİT ‘Fatİh’ portreSİNİ satın aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin
atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini 770 bin sterline
(Yaklaşık 6 milyon 500 bin TL) satın aldı.
Eser, Londra’daki Christie’s Salonu’nda
düzenlenen müzayedede görücüye çıkmıştı.

25 HAz

71 belgesel fİLme, 5 mİlyon 619 bİn lİra destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Destekleme Kurulu’nun, 71 belgesel
film yapım projesine toplam 5 milyon 619 bin lira destek sağlama kararı
aldığını duyurdu.
Toplam 476 belgesel film yapım projesi başvurusunu değerlendiren kurulun bu yıl sağladığı 5 milyon 619 bin lira tutarındaki destek, bugüne kadar
verilen en yüksek belgesel film yapım desteği oldu. Bakanlık tarafından
2020 yılı içinde sinema sektörüne sağlanan toplam destek tutarı ise 32
milyon 178 bin TL’ye ulaştı.

Koronaya yakalanmak İÇİn festİval düzenledİler
26 HAz

Koronavirüs salgını yayılımını sınırlandırmak için dünya çapında kültür sanat
etkinlikleri iptal edilirken ABD’de üç gün
sürecek ‘Covid Sürü Bağışıklığı Festivali’ düzenleniyor.
Tepkiler üzerine etkinliğin adı değiştirilse de organizatörleri, “İnsanlar olarak başka insanlarla temasa ihtiyacımız
var” diyerek festivali savundu.

Tepkilere ve tıp uzmanlarının itirazlarına rağmen yapılacan üç günlük festivalin adı değiştirilerek, “Wisconsin Müzik Festivali” yapıldı.

172

HAZİRAN 2020

27 HAz

MüzİsyenlerDEN sessİz tepkİ eylemİ
Müzisyenler ve müzikseverler, dün Kadıköy’de enstrümanlarını yere bırakarak bir dakikalık ‘sessiz tepki’ eylemi yaptı. “Sanatın bir meslek olduğunu
devletin tam olarak kabullenmesi ve sosyal güvencelerinin sağlanması” talebiyle yola çıkan sanat emekçileri, önümüzdeki günlerde daha örgütlü ve
güçlü bir duruş sergilemek ve taleplerini daha duyulur hale getirmek için
eylemlerine devam edeceklerini belirterek, tüm kültür sanat emekçilerini 4
Temmuz Cumartesi 16.00’da yeniden buluşmaya çağırıldı.

Rolling Stones’tAN
TRUMP’A DAVA UYARISI

Broadway tİyatroları
2021’e KADAR KAPALI

27 HAz
28 HAz

Dünyaca ünlü rock müzik grubu
Rolling Stones, ABD Başkanı Donald
Trump’ı, mitinglerinde “You Can’t
Always Get What You Want” şarkısını kullandığı için şarkılarını çalmama
konusunda uyardı ve dava açma tehdidinde bulundu.

Broadway tiyatroları daha önce
Eylül ayında perdelerini açmayı
planladıklarını söylemişti ancak
yapılan son açıklama ile 3 Ocak
2021’e kadar kapalı kalacaklarını
duyurdu.

173

HAZİRAN 2020

HAz

Altan Bozkurt
hAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yeşilçam sanatçılarından Altan Bozkurt,
74 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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MİLLİ Saraylar’dan
FATİH TABLOSU HAMLESİ

Hormonlu Domates’e
Youtube sansürü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin,
İtalyan ressam Bellini’nin resmettiği
Fatih Sultan Mehmet tablosunu alması ardından Cumhurbaşkanlığı’na
bağlı Milli Saraylar’dan karşı hamle
geldi.

Salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Hormonlu Domates
LGBTİ+ Fobi Ödülleri Töreni
canlı yayını YouTube tarafından
iki defa “topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle engellendi. Tören Zoom uygulaması üzerinden devam etti.

Milli Saraylar’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en zengin portre koleksiyonuna
sahip Resim Müzesi, Venedikli ressam Veronese ve Halil Paşa’nın Fatih
portrelerini ilk defa sergilemeye hazırlanıyor. Müzenin sonbaharda açılacak yeni bölümlerinde Zonaro, Hasan Rıza ve Feyhaman Duran’ın Fatih
portreleri de yer alacak” dedi.

29 HAz

29 HAz

John Wayne’İn İSMİ Havaalanı’ndan sİLİNİyor

1971 yılında Playboy dergisine verdiği bir röportajı sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle Wayne’i kınayan acil kararın geçmesinin ardından, Orange İlçe
Denetim Kurulu Wayne’in ismini ve heykelini havaalanından kaldırma çağrısında bulundu. Kararda havaalanının isminin “Orange İlçe Havaalanı” olarak
değiştirilmesi istendi. Orange İlçe Meclisinin Demokrat Parti Grup Başkanı
Ada Briceno, bu değişikliğin olması için geçmişte çok çabalar sarf edildiğini,
bunun ancak şimdi mümkün olabildiği açıklandı.
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J&J Yayınevİ’NİN sahİBİ Azad Zal tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen
soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ev baskınları ve kurum aramaları neticesinde gözaltına alınanların adliye işlemleri tamamlandı. Savcılığın tutuklama istemlerine hakimin büyük
oranda uyduğu gözlenirken, toplam 23 kişi hakkında
“Örgüt Üyesi” olma suçunu işlediklerine dair kuvvetli
delillerin bulunduğu iddiasıyla tutuklama kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan J&J Yayınevi sahibi Azad
Zal (Mehmet Güngörmüş) ve barış annesi Makbule
Özbek de tutuklananlar arasında.

29 HAz

“Ömrümün tİyatroların yenİden açıldığını
görmeye yetmeyeceğİne emİNİM”
Judi Dench, kalan ömrü boyunca tiyatroların açılamaması ihtimalinin ona çok çaresiz hissettirdiğini söyleyerek; karantina
sürecinde sanata gerekli desteğin verilmemesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Channel 4’e konuşan Dench, tiyatrolar için “Nasıl toparlanacaklarını tahmin edemiyorum. Ne zaman tekrar açılacaklar? Bilmiyorum. Ömrümün bunu görmeye yetmeyeceğine eminim.” ifadelerini kullandı.

Galata’DA restorasyon çalışmaları başladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yürütülen
restorasyon çalışmaları öncesi ön hazırlıklara başlandı. Çalışmalarda, Galata
Kulesi’nin etrafı tahta perdelerle kapatılırken, dış cephe onarımı için iskeleler
kuruldu. Yaklaşık 2.5 ayda tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının
ardından Galata Kulesi’nin 15 Eylül’den
itibaren müze olarak hizmete açılacağı
açıklandı.
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30 HAz

HAZİRAN 2020
Nâzım Hİkmet’İn
5 şİİRİ bulundu

Mustafa Demİrkanlı’ya
dava açıldı

Nâzım Hikmet’in şu ana kadar hiçbir
yerde yayımlanmayan beş şiiri, Yapı
Kredi Yayınları editörlerinin TÜSTAV
Komintern Arşivi’nde yürüttüğü çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Şiirler kitap-lık dergisinin son sayısında yayımlandı.

Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’nin
kurucularından Mustafa Demirkanlı hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla dava
açıldı.

Bulunan şiirler; İstanbul’da 1 Mayıs,
Beyanname, Gecenin Penceresinde,
İtiraf, Hayatımız Yirmi İki Kelimede.

14 Şubat 2020 tarihinde gözaltına alınarak ifadesi alınan Demirkanlı hakkında hazırlanan
iddianamenin kabulünün ardından yargılama süreci başladı.

30 HAz

Cirque du Soleil İFlas başvurusunda bulundu
Cirque du Soleil Entertainment Group Başkanı ve CEO’su Daniel Lamarre
yaptığı açıklamada, “Son 36 yıldır, Cirque du Soleil son derece başarılı ve
karlı bir organizasyon olmuştur. Bununla birlikte, COVID-19 nedeniyle tüm
şovlarımızın zorla kapatılmasından bu yana sıfır gelirle, yönetim Şirketin
geleceğini korumak için kararlı bir şekilde hareket etmek zorunda kaldı.” dedi.
Üç ay önce dünya çapında tüm yapımlarını durdurmak zorunda kalan topluluk yaklaşık 1 milyar dolar borçla 3500 çalışanını işten çıkardı. Sirk, 20 milyon dolarlık başlangıç fiyatı ile kendisini açık artırmaya çıkardı.
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‘da
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1 tem

Ian McKellen destek
kampanyası başlattı
Ian McKellen, hükümetin yardımının
yetersizliği nedeniyle zor şartlar altında tiyatro sanatçıları için 40.000 £ bağışlayarak bir destek kampanyası başlattı. The Theatrical Guild ile The Good
Exchange platformu işbirliğiyle 80.000
sterlin toplamayı hedefleyen McKellen, en az bir tiyatro oyunu izlemiş olan
seyircilere “Hadi hep birlikte, en çok
ihtiyacı olanlar için elimizi cebimize
sokalım!” diyerek destek çağrısında bulundu.

Kristof Kolomb’un
heykelİ Kaldırıldı

National Tİyatro, 400
kİŞİNİn İşİne son verdİ

3 tem

Amerika kıtasını keşfeden Kristof
Kolomb’un heykeli, ABD’de isminin
verildiği Columbus şehrinden kaldırıldı.
Ohio eyaletinin başkenti olan Columbus’un Belediye Başkanı Andrew Ginther, ‘bölünme ve baskının
sembolü’ olarak tanımladığı İtalyan
kaşif Kristof Kolomb’un heykelinin güvenli bir depoya kaldırılacağını belirtti.

4 tem

İngiltere’nin en önemli tiyatrolarından biri olan National Tiyatro, Koronavirüs salgını nedeniyle 400 kişinin işine son
vereceğini açıkladı.
Sahne üstü çalışan sanatçılardan 250 kişi, sahne arkasında
çalışan tasarımcı ekiplerden ise
150 kişinin işine son verildi.

179

TEMMUZ 2020
4 tem

Kanye West
Başkanlığı’na aday oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, bu yılın sonunda yapılacak
ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.
West’in sosyal medyada paylaştığı mesaj büyük yankı uyandırırken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın da dahil olduğu birçok
isim bu hamleyi desteklediğini duyurdu. Musk, Twitter
üzerinden “Benim tam desteğim senindir” dedi.

103 senarİstten
Ozan Güven bİLDİRİSİ

5 tem

Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulamasıyla ilgili bildiri yayınlayan 103 senarist, “Bütün yapımcı,
kanal, menajer ve ilgili kuruluşları
açıklama yapıp tavır almaya davet
ediyoruz” dedi.

RTÜK Sıla’nın Şarkısını
Yayından Kaldırdı
Sarıay Derneği Başkanı Orhan Kural’ın şarkıda geçen “Hiç olmazsa
yılda bir gün / An beni al bir karanfil tak / Benden olsun bir sigara yak / Bana kor olsun” sözlerini
şikayet etmesi üzerine harekete
geçen Bakanlık, şarkı sözlerinde
alkol ve tütün ürünlerinin kullanımını özendirici ifadeler kullanıldığını öne sürerek RTÜK’e başvurdu.
RTÜK, yaptığı inceleme sonucu
Sıla’nın Karanfil klibini “sigaraya
özendirdiği” gerekçesiyle yayından kaldırdı.

NetfLİX’ten TİYATROCULARA 500,000 £ bağıŞ
Sam Mendes, Mart ayının ortalarından beri salgınına rağmen kapalı kalmak
zorunda kalan ve hükümet tarafından herhangi bir destek görmeyen kültür sanat üreticileri için acil bir fon oluşturdu. Şirketlere, sahne sanatlarını
desteklemeleri için çağrıda bulunan Sam Mendes’e ilk destek Netflix’ten
geldi. Netflix, Mendes’in oluşturduğu fona 500.000 sterlin (4 milyon 282 bin
840 lira) bağışta bulundu.
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5 tem

TİYATRO EMEKÇİLERİNDEN EyLEM
Tiyatro çalışanları, Londra’daki Ulusal Tiyatro da dahil olmak üzere, Birleşik
Krallık çevresinde bulunan sahne sanatları mekanlarını ‘Missing Live Theatre” yazılı pembe şerit bariyerlerle kapladı.

‘Küçük Prens Kİtap Müzesİ’ oluşturuldu
Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery’nin
1943’te ABD’de yazdığı masal türündeki kitabın hayranı olan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali Lidar, bu eseri toplamaya
başladı. Biriktirdiği “Küçük Prens” kitaplarını
çeşitli fuarlarda sergileyen Lidar, daha sonra
okul idaresine ait lojman olarak kullanılan binada kitaplarının yer aldığı bir müze kurma
fikri üzerine kolları sıvadı. Yaklaşık bir yıllık
çalışma sonunda farklı dillerde 2 bin “Küçük
Prens” kitabının yer aldığı “Küçük Prens Kitap Müzesi” oluşturuldu.

5 tem

Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı
dünya çapında 12 milyonu geçti.
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İngİltere hükümetİ, ‘kurtarma paketİ’ açıkladı
İngiltere hükümeti, İngiliz kültürünün mirası
kültür sanat kurumlarını korumak için 1.5 milyar
sterlinlik “Kurtarma Paketi” açıkladı.

6 tem

Açıklanan kurtarma paketiyle İngiltere’nin müzelerinin, galerilerinin, tiyatrolarının, bağımsız sinemalarının, miras alanlarının ve müzik yerlerinin
geleceği acil yardım paketleri ve kredilerle korunacağı açıklandı.

ELTON JOHN HATIRA PARASI BASILDI
İngiliz Kraliyet Darphanesi tarafından,
hatıra parasıyla onurlandırılan ikinci sanatçı Elton John oldu.
Sanatçı Bradley Morgan Johnson tarafından tasarlanan madeni parada, John’un
kendine özgü hasır şapkası tasvir edildi,
ikonik gözlükleri ise nota ile yapıldı.

6 tem

1998 yılında şövalye olan Elton John, rock grubu Queen’den sonra İngilzi
Kraliyet Darphanesinin “Müzik Efsaneleri” dizisi altında parası basılan ikinci sanatçı oldu

KDV oranı % 20’den % 5’e İNDİRİLDİ
İngiltere’de tiyatro ve konserler için KDV
oranı yüzde 20’den yüzde 5’e indirildi.

6 tem

182

Haberi İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Tiyatrolar, sirkler, fuarlar, eğlence
parkları, konserler, müzeler, hayvanat bahçeleri, sinemalar ve sergiler de dahil olmak
üzere, KDV’nin yüzde 20’den yüzde beşe indirildiğini onaylamaktan mutluluk duyuyorum.” diyerek duyurdu.

TEMMUZ 2020

Ennio Morricone
hAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

6 tem

Film müziklerinin efsane ismi dünyaca ünlü İtalyan besteci
Ennio Morricone 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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6 tem

Tİyatro KooperatİFİ:
“Sahneler açılıyor denİyor ama nasıl?’
Tiyatro Kooperatifi, küresel COVID-19 salgını nedeniyle bütün gelirleri
kesilen ve zor günler geçiren tiyatro sektörünün bu süreci en az hasarla
atlatabilmesi için kamu kuruluşlarını ve yerel yönetimleri, sürdürülebilirliği önceleyen somut çözüm önerilerini hayata geçirmeye ve dayanışmaya
çağırdı.
Kooperatif, tiyatroların 1 Temmuz’da açılması kararıyla ilgili; normal şartlarda bile kira, ağır vergi yükü, personel maaşı vb. temel giderlerini karşılamakta zorlanan tiyatroların, pandemi sebebiyle salon kapasitesini en
az yarıya düşürmesi gerekeceğini; yarı kapasiteyle açılacak salonların bile,
seyircilerin kapalı alanda bulunmaya psikolojik olarak hazır olmaması nedeniyle dolmayacağını; dolayısıyla özel tiyatroların çoğunun kapılarını açmasının ekonomik kazanç getirmeyeceğini ve hatta giderlerin büyümesi
anlamına geleceğini ifade etti.

6 tem

Nick Cordero
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
ABD’de 95 gündür Covid-19’la mücadele eden
tiyatro oyuncusu Nick Cordero, 41 yaşında
hayata gözlerini yumdu
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7 tem

Metİn Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında
4 yıl 8 ay hapİs cezası İstendİ
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Her iki isme de ayrı ayrı hapis cezası istendi.
İddianamede her iki ismin de suç teşkil eden sözler sarf ettiği yönünde medyada haberler yer aldığı, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianame mahkemece kabul edildi.

‘Kız Kardeşler’
ödülle Döndü

7 tem

Emin Alper’in geçen yıla damga vuran ‘Kız Kardeşler’ filmi,
24’üncüsü düzenlenen Sofya
Film Festivali’nde ‘En İyi Balkan
Filmi’ ödülüne değer görüldü.

600 yıllık Aztek sarayının
kalıntıları bulundu

7 tem

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin
merkezindeki ünlü Zocalo Meydanı’nda bir binada yapılan restorasyon
çalışmaları sırasında, Aztekler’den
kalma bir sarayın izlerine rastlandı.
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7 tem

Jale Aylanç
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme
sanatçısı Jale Aylanç, 72 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

8 tem

500’den fazla kültür merkezİ kırmızıYA BOYANDI
Londra’daki yüzlerce tiyatro ve sanat merkezi, canlı performans endüstrisinin kritik durumuna dikkat çekmek için binalarını kırmızı renkte ışıklar
ile aydınlattı.
“Light It In Red” adı verilen kampanya, salgın nedeniyle işleri risk altında
olan 25.000 işletme ve 500.000 sanat emekçisine ışık tutmayı amaçladı ve
500’den fazla bina kırmızı ışık ile aydınlatıldı.
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10 tem

Danış
tay
Ayas
müze ofya’nın
statü
sünü
İptal
ettİ

Londra’daki yüzlerce tiyatro ve sanat merkezi, canlı performans endüstrisinin kritik durumuna dikkat çekmek için binalarını kırmızı renkte ışıklar ile aydınlattı.
“Light It In Red” adı verilen kampanya, salgın nedeniyle işleri risk altında
olan 25.000 işletme ve 500.000 sanat emekçisine ışık tutmayı amaçladı ve
500’den fazla bina kırmızı ışık ile aydınlatıldı.

11 tem

9 İlde eş zamanlı bİLDİRİ okuma eylemİ

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, İstanbul, Ankara, İzmir, Amasya, Batman,
Burdur, Diyarbakır, Samsun ve Sinop’ta eş zamanlı olarak bildiri okuma eylemi gerçekleştirdi.
Eş zamanlı olarak farklı şehirlerde kapalı tiyatroların kapıları önünde gerçekleştirilen basın açıklamalarına Tiyatromuz Yaşasın İmza Kampanyasına
destek veren tüm Türkiye’den yüzlerce tiyatro emekçisi, bir kez daha Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı ve yerel yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmaya ve sorunlarına çözüm aramaya davet
etti.
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13 tem

Kelly Preston
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Altmıştan fazla televizyon ve film yapımında
yer alan Kelly Preston, 58 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

İBB, Kenter Tİyatrosu’nu almak İstedİ,
AKP reddettİ!

13 tem

Yıldız Kenter ve kardeşi Müşfik Kenter tarafından 1968’de kurulan Kenter
Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmak istendi.
Konuya ilişkin Büyükşehir Belediye meclisine sunulan teklif, komisyonda
kabul edildi, daha sonra genel kurulda AKP grubu tarafından onaylanmadı.

cansız bedenİ bulundu

14 tem

ABD’de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan “Glee” dizisiyle tanınan 33 yaşındaki oyuncu
Naya Rivera’nın cansız bedeni bulundu.
33 yaşındaki oyuncunun, boğularak öldüğü belirlendi ve
olay kayıtlara kaza olarak geçti.
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14 tem

AdaLET AĞAOĞLU
hAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden yazar
Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

189

TEMMUZ 2020
17 tem

Seyfİ DURSUNOĞLU
hAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
“Huysuz Virjin” karakteriyle tanınan drag queen, şarkıcı
ve sunucu Seyfi Dursunğlu, 88 yaşında hayata
gözlerini yumdu.
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17 tem

Sanatçılardan BİLDİRİ:
“Korkmuyoruz!”
Sanatçılar Girişimi çok sayıda sanatçı
ve yazarın imzasıyla, ülkede yaşanan
sorunlara dair bir bildiri yayımladı.
Müjde Ar’dan Levent Üzümcü’ye, Adnan Özyalçıner’den Ataol Behramoğlu’na, Müjdat Gezen’den Rutkay Aziz’e
kadar birçok sanatçının imza attığı
açıklamada, “Pek çok müzisyen, ressam, heykeltıraş, çağdaş sanatçımız
günlük yaşamlarını sürdürme konusunda çözümsüz sorunlar yaşamaktadırlar. Ülkesine sevgiyle, onurla,
özveriyle uzun yıllardır hizmet etmiş
ve etmekte olan saygın sanatçı dostlarımız, büyük bir saygısızlıkla, değer bilmezlikle, güvenirliği kalmamış
yargının önüne yem gibi, kurban gibi
atılıyor” denildi

Yayıncılık Kurultayı
sonuç bİLDİRİSİ
9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı
Online’ın sonuç bildirisini yayımladı. Bildiride, önümüzdeki dönemde hızla eskiye geri
dönmek ya da hızlı çözümlerle günü kurtarmak yerine
sektörün bütün paydaşlarının
sorunları hep birlikte, adil ve
paylaşımcı bir tutumla ele alıp
çözmeye çalışmaları gerektiği
vurgulandı.
Dijital yayıncılığın basılı yayıncılık için bir tehdit olmadığı;
üzerinde çalışılması, öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereken
yeni ve ek bir pazar geliştirme
fırsatı sunduğunun altı çizildi.
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18 tem

Saİnt Paul Katedralİ’nde yangın çıktı
Paris’te 15 Nisan 2019’da çıkan yangınla büyük hasar gören Notre Dame Katedrali’nin ardından, şimdi de Nantes Katedrali’nde yangın çıktı. Çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

suç bekçİye kaldı
2016’da Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nden çalınan 302
tabloyla suç bekçiye kaldı.

20 tem

CHP Milletvekili Murat Emir,
Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nden çalınan tablolarla ilgili
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
sorduğu sorulara yanıt alamayınca, işin peşine düştü. Çalıntı tablolara, müzayedelerde
satılmadan önce bakanlıktan
katalog onayı verildiğini, bazı
tabloların ikişer kez satıldığını
ortaya çıkardı.
Savcılık, 2016’da suç örgütü kurma ve yönetme ile zimmet suçlarından yeni
bir soruşturma başlattı. Aralarında 2 müze yöneticisi, bir güvenlik görevlisi
ve 16 koleksiyoner olmak üzere 19 kişi hakkında dava açıldı ve hapis cezaları istendi. Sanıklardan güvenlik görevlisi V. T., intihar etti.
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Müstehak’ınızın yayınlanan tüm sayılarına
https://gazetemustehak.com/tum-sayilar/
adresinden ücretsiz erişebilirsiniz.

193

TEMMUZ 2020
Genel Sanat Yönetmenİ, TeMİZLİK İŞLERİne sürüldü
Mersin’in Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı bilinmeyen
bir nedenle görevinden alınıp temizlik işlerine sürüldü.

21 tem

Sandalcı’nın Erdemli’nin MHP’li Başkanı Mükerrem
Tollu’nun kararıyla görevden alındığı iddia edildi.
Başkan Tollu “Bu arkadaşın kadrosu zaten Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeydi” açıklaması yaptı.

Başak Onay tehdİT EDİLDİ

Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı
Özalay’ın “LGBT çekimleri yapıyor” diyerek hedef gösterdiği fotoğraf sanatçısı Başak Onay, stüdyosunun önünde
‘Bu stüdyoyu kapatacaksın yoksa…’ diyerek küfür eden bir kişi tarafından tehdit
edildi.

22 tem

Başak Onay, önceki akşam Halk TV’de Enver Aysever’in Ayrıntılar isimli canlı
yayınına konuk olarak yaşadığı süreci anlatacaktı. Ancak yayına bağlandığı
sırada stüdyosunun önünde bir kişi eline silah şekli vererek sanatçıyı küfür
ederek tehdit etti.

HİTİt dönemİne aİt yapıyı dİnamİtle patlattıLAR
Kayseri’nin Develi ilçesinde defineciler, Hitit döneminden kalma olan ve
kilise olarak da kullanılan yapıyı dinamitle patlattı.

23 tem
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Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde halk arasında ‘Minare Kaya’ olarak
da bilinen Hitit dönemine ait ve kilise
olarak da kullanılan yapı, defineciler
tarafından dinamit patlatılarak yerle
bir edildi.
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26 tem

MSM’nİN bahçesİne OTOBÜS GİRDİ
İstanbul Kadıköy’de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi önünde freni patlayan
otobüs kaza yaptı.
Otobüs şoförü otobüsü kaldırıma sürerek diğer araçlara çarpmaktan son
anda kurtuldu. Otobüs sanat merkezinin bahçesine girerek durabildi.
Kazada otobüsün içindeki 5 kişi yaralandı.

Lemİ BİLGİN, 6 yıl SONRA davayı kazandı
Ağustos 2014’de görevden alınan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, 6 yıl süren
yargılamanın sonunda açmış olduğu davayı
kazandı.
Uzun süren bekleme sonunda onama kararı veren 2. Daire, bu kez Başkan’ın muhalefet
şerhine rağmen ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

28 tem

Türkiye’de son bir yılda internet kullanım sayısı 2,4 milyon,
cep telefonu kullanıcı sayısı 2,6 milyon, aktif sosyal medya
kullanan kişi sayısı da 2,2 milyon arttı.
Dijital 2020 Raporu
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İstanbul Fİlm Festİvalİ ÖDÜLLERİ TESLİM EDİLDİ
İstanbul Film Festivali’inde en iyi yönetmen ödülünü Ercan Kesal, en iyi
erkek oyuncu ödülünü Fatih Al, en iyi
kadın oyuncu ödülünü de Selen Uçer
ve Ece Dizdar kazandı.
Altın Lale En İyi Film ödülü ise yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı Aşk,
Büyü, Vs. filmine gitti.

28 tem

TarİHİ surlarda
deFİne kazısı

29 tem

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan bin 700 yıllık tarihi surların, Yedikule Kapısı üzerinde bulunan alanda,
defineciler kazı yaptı.
Yedikule Kapısı üstündeki alanda define arama amaçlı kazı yapıldığı tespit
edilirken yaklaşık beş metre açılan çukurun, yorgun sur duvarının çökmesine neden olabileceği açıklandı.
Altından araç ve insanların geçtiği sur
kapısının üstünün ise yaklaşık beş metre kazıldığı açıklandı.

TEMMUZ Ayında 36 kadın cinayeti işlenmiş, 11 kadın şüpheli bir şekilde ölü
bulunmuştur. Öldürülen 36 kadından 18’inin neden öldürüldüğü tespit
edilemedi, 5’i ekonomik bahaneyle, 13’ü de boşanmak istemek, barışmayı
reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair
karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
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30 tem

TİYATRO SANATÇILARINDAN
”Susuyoruz” EYLEMİ
Tiyatro sanatçıları Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya, “katlanılmazlığın eşiğini aştıklarını” söyleyerek susma eylemi başlattı. Her sabah
saat 10.00’da Kadıköy’deki Moda Sahnesi’nin önünde buluşan tiyatrocular,
akşam 22.00’ye kadar susarak, yalnızca 17.00 ve 18.00 arası sohbet molası
vererek kendilerine destek vermeye gelen kişilerin sorularını yanıtladı.
Sanatçılar, tiyatro yasası istediklerini belirterek: “Tiyatro yasasının çıkması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bizlerin varlığını kabul etmesi ve de koruması her şeyden önce bir vatandaşlık hakkı talebimizdir.” dedi.

“KDV oranı %8 KDV ORANINI %1’e İNDİRDİK!”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
Kurban Bayramı öncesi bazı mal ve hizmetlerde KDV indirimine gidildiğini söyledi.
İş yeri kira stopajının yüzde 20’den yüzde
10’a düşürüldüğünü belirten Albayrak, konaklama, yeme-içme hizmetleri ve kültürel
faaliyetlerde de KDV’nin yüzde 8’den 1’e indirildiğini açıkladı.
30 tem

2020 yılı sonuna kadar geçerli olacağını
açıkladı.
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Hüsrev SİNAİ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1 Ağu

İran’da 1979’daki devrimden sonra uluslararası ödül
kazanan ilk yönetmen olan Hüsrev Sinai, koronavirüs
tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

“BAKANLIK İşe dönüşlerİNİ
neden yapmıyor?”

2 Ağu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bu yılın başında Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği güvenlik
soruşturması gerekçe gösterilerek işten atılan
Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinde sözleşmeli olarak uzun yıllardır hizmet vermiş sanat emekçilerinin mahkeme tarafından
verilen geri dönüş kararlarına rağmen haklarının verilmemesini Meclis gündemine taşıdı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru önergesi
ile mahkeme kararlarının neden uygulanmadığını soran İlgezdi, “Yaşanan
hukuksuzluklar ile ilgili dava açan kültür sanat emekçilerini bir kısmı yürütmeyi durdurma kararı alarak işe dönmeye hak kazandılar. Ancak sanat
kurumlarının başındaki yöneticiler mahkeme kararlarını uygulamamaya
çalışmakta, hakları olan yıllık sözleşmeler yerine aylık ya da 6 aylık sözleşme yapılmaktadır. Bu hukuksuzluğa son verin” dedi.

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının
payı %59,8, özel harcamaların payı ise %40,2 oldu.
Genel devlet kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına
göre %2,5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu

199

AĞUSTOS 2020

terk edİlmİş bİr bİnayı
sanat eserİne dönüştürdü
Okuda San Miguel, canlı, gökkuşağı renginde geometrik sanat eserleriyle tanınan
İspanyol bir sanatçı.
Sanatçı, son projesi için Kuzeybatı Arkansas Şehir Merkezi Fort Smith’teki ihmal
edilmiş eski bir binayı “The Rainbow Embassy” adlı inanılmaz renkli bir sanat eserine dönüştürdü.

STK’lardan, UFUK BAYRAKTAR’a TEPKİ
Sinema-TV sendikaları ve STK’ler, Adana’da çekimleri devam etmekte olan “Dayı:
Bir Adamın Hikâyesi” adlı sinema filminin
setinde, oyuncu Ufuk Bayraktar’ın set ekibine küfürler ederek tehditte bulunmasıyla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

5 Ağu

200

Açıklamada “Mobbinge, hakarete, taciz ve
şiddete karşı dayanışmayı büyüterek, yasalardan aldığımız güçle cevap vereceğiz.
Set emekçilerinin maruz bırakıldığı hukuk
dışı her türlü davranışın topyekûn karşısında duracağız” denildi.
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5 Ağu

ÜSTÜN ASUTAY
hAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay,
82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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5 Ağu

yazıtı matkapla deldİLER
Roma İmparatoru Caracalla tarafından yazdırılan, yaklaşık bin 800 yıllık yazıt, defineciler
tarafından matkapla delindi.
İmparatorun dağları delerek bu yolu açtığını
anlatan yazıt, defineciler tarafından temmuz
ayında arkasında altın olduğunu düşünülerek
delik deşik edildi.

5 Ağu

Grup Yorum üyelerİ
gözaltına alındı
Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür
Merkezi polisler tarafından basılarak o sırada konser provası yapmakta olan Grup Yorum üyeleri Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan,
Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan
Toptancı, polisler tarafından gözaltına alındı.

Satyros’un kabartması
bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir Smyrna Tiyatrosu
sahne binası kazılarında mitolojik
bir karakter olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir
Satryros kabartması bulunduğunu
açıkladı.

5 Ağu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki
eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre %2,2 azalarak
3 milyon 263 bin 251 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu
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5 Ağu

“sağlık emekçİlerİne saygı” duvarı

Beşiktaş Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık
emekçileri için Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi’nde bir duvarı,
sağlık emekçilerini temsil eden muralla renklendirdi. 6 metre yüksekliğe ve
46 metre uzunluğa sahip alana No More Lies mahlaslı sanatçı tarafından
yapıldı.

7 Ağu

Beyrut’takİ patlama
kültür mekanlarını yok ettİ!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından birçok galeri ve müze ağır hasar gördü, birkaç galeri ise yıkıldı. Patlamanın ardından Lübnan
resmi ajansı NNA’ya açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, meydana gelen
patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol
açtığını ve en az 300 bin kişinin evlerini
terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
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7 Ağu

Cavİt Murtezaoğlu
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Kovid-19’a yakalanan ve yoğun bakımda tedavi
gören İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu,
58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Picasso’NUN Kayıp bİr
resmİ bulundu

7 Ağu

Art Institute of Chicago’nun en değerli resimleri arasında yer alan
1922 yapımı Pablo Picasso imzalı
“Still Life” (Natürmort) adlı eserin
alt katmanlarında, sanatçının kayıp
bir resmi bulundu.
Resmin boyalı yüzündeki karışıklığı
gören araştırmacılar alt katmanlara
indiklerinde bir gitarın önüne konmuş vazo ve kaseden oluşan başka
bir kompozisyona ulaştılar. Keşif,
Picasso’nun çalışma tekniği hakkında da ipucu veriyor. Üstelik üç ayrı
versiyonun denendiği belli olan resimde neoklasik çizgilerin hakim olduğu görülüyor.
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Sümela Manastırı’nda
tahrİbat

8 Ağu

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Karadağ eteklerinde yer alan tarihi Sümela Manastırı, 2015 yılında
restorasyon çalışmaları nedeniyle
ziyarete kapatıldı. 5 yıl sonra yeniden açılan Sümela Manastırı, insanlar tarafından ziyaret edilmeye
başlandı.
Ziyaretçiler, Sümela Manastırı’nda bir insan boyunun yetişebildiği neredeyse bütün fresklerin suratlarının parçalandığını ve bazı
fresklerin tamamen kazınmış bazılarının ise üzerine isimler yazıldığını sosyal medya hesaplarından
duyurdu.

AĞUSTOS 2020
9 Ağu

Oyuncular SendİKASI’ndan DESTEK
Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya’nın başlattığı “Susuyoruz” eyleminin 11. gününde Oyuncular Sendikası destek ziyareti gerçekleştirdi.
Sendika sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla: “Tiyatro emekçileri SUSUYOR! Pandemi sürecinde ciddi zorluklar yaşayan tiyatro emekçilerinin sorunları ivedilikle ele alınmalıdır. Moda Sahnesi önünde arkadaşlarımızın eylemi devam ediyor!” dedi.

10 Ağu

2 çocuk dünyanın en büyük camdan kale heykelİNİ kırdı
Shanghai Museum of Glass’deki binlerce parçalık ve 64 bin dolar değerindeki “Disney Kalesi” iki haylaz çocuğun kurbanı oldu. Arribas Brothers üretimi 30 bin parçalık ve 60 kiloluk heykele 64 bin dolar değer biçiliyordu.
Disney koleksiyon eşyaları üreticisi Tomas ve Alfonso Arribas’ın kurduğu
Arribas Brothers’dan yeğenleri Miguel Arribas’ın 500 saatte yaptığı altın
minarelere sahip heykel, iki çocuk birbirini kovalarken kırıldı.
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Amerİkan Bale Tİyatrosu
burs Verecek

“TKTS London”
kapanacağını açıkladı

10 Ağu

10 Ağu

Yağmurda çıplak ayakla dans ettiği
bale videosu viral olan 11 yaşındaki
Nijeryalı Anthony Mmesoma Madu,
New York’ta bulunan Amerikan Bale
Tiyatrosu’ndan burs kazandı.
Anthony, Leap of Dance Academy’de
ücretsiz eğitim alan 12 öğrenciden
biri oldu.

İngiltere’de gösterilere indirimli fiyatlarla bilet sunan Leicester Meydanı’ndaki popüler bilet
acentesi TKTS London, “bilet
satma zorunluluğu olmadığı için
süresiz olarak” kapanacağını duyurdu. 13 sözleşmeli personel ve
yaklaşık 10 geçici çalışanın sözleşmeleri feshedildi.

“Susuyoruz” EYLEMİ 12. GÜNÜNDE
10 Ağu

Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya’nın Kadıköy Moda Sahnesi
önünde 30 Temmuz’da başlattıkları “Susuyoruz” adlı susma eylemi 12 gününde Koma Sahnesi önündeydi.
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“RİTİM VE DANS DERSİ KÜLTÜRÜMÜZLE BAĞDAŞMIYOR!”
Yeni Akit gazetesinin yazarı Ahmet Gülümseyen,:
“Dans etmeyen, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
olamıyor!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Yazıda, “Dans alıştırmaları, bireysel ve egzersizler,
vals, tango, caz… Tüm bu detaylar, hiçbir yönüyle
Müslüman Türk Kültürüyle uzaktan-yakından ilgisi yok. Fakat siz çıkıp diyeceksiniz ki; ‘Bu dersi
almazsanız, öğretmen olamazsınız?’ Adama sormazlar mı; günümüz Türkiye’sinde Batı hayranlığı
taşıyan bu zorbalığa-yaptırıma niçin mecbur bırakılıyoruz? (…) Siz bu öğrencilerin inançları, örf, adet, gelenek görenek, kısaca kültürleriyle bağdaşmayan bir dersi (Ritim Eğitimi ve Dans) almalarını
mecbur bırakıyorsunuz. Bunun hangi anlayışa karşılık geldiğini, tarafımıza
ulaştırılan şikâyet mailleri de ayan beyan ortaya koyuyor.” dedi.

performanslarıN
başlama tarİHİ erteleNDİ

11 Ağu

NEil YOUNG, Trump’a bu
kez dava açtı

11 Ağu

Britanya Başbakanı Boris Johnson,
İngiltere’deki bazı sıcak noktalarda
artan enfeksiyon oranını gerekçe
göstererek şuanda kapalı mekanların yeniden açılması için belirlenen
tarihi ertelediklerini açıkladı.

Neil Young, daha önce pek çok
izinsiz şarkılarını kullanan ve yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle düzenlenen mitinglerde buna
daha sık başvuran Donald Trump’a
karşı yasal mücadele başlattı.

Johnson, “Mekanların açılmasını en
az iki hafta erteliyoruz. Salon gösterileri devam etmeyecek ve pilot gösteriler yapılmayacak” dedi.

Donald Trump kampanya mitinglerinde beş yıldır Neil Young şarkılarını kullanıyordu. Young, en
yüksek tazminatı talep etti.
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11 Ağu

TarİHİ yapıtların duvarları aşk İlan alanı oldu
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde 16’ncı sırada yerini alan Ani ören
yerindeki tarihi yapıtların duvarlarına bazı ziyaretçiler tebeşirlerle yazı yazıp, şekiller çizdi. Bazılarının da taşları kesici aletlerle kazıyarak, kendisinin
veya sevdiklerinin isimlerini yazdıkları görüldü.

11 Ağu

“Susuyoruz” EYLEMİ 13. GÜNÜNDE
Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya’nın Kadıköy Moda Sahnesi önünde
30 Temmuz’da “Tiyatro yasasının çıkması” ve ,”Kültür ve Turizm Bakanlığının
bizlerin varlığını kabul etmesi” talebiyle başlattıkları eylem 13. gününde Kadıköy Emek Tiyatrosu önündeydi.
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“Atİye” dİZİSİ davalık oldu
Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı
“Atiye” dizisi davalık oldu. Yazar Şengül Boybaş, hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci
ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istedi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Şengül
11 Ağu
Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adı
anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz” denildi.

12 Ağu

Galata Kulesİ’NİN duvarları matkapla delİNDİ
İBB’nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata
Kulesi’nde duvarların matkapla delindiği ve tarihi kulede inşaat çalışmaları
yapıldığı görüldü.
T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan, görüntülerin yarattığı tepkinin ardından sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntüleri “uygun bulmadığını”
söyleyerek, şirketin uyarılacağını belirtti.
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12 Ağu

“Susuyoruz” EYLEMİ 14. GÜNÜNDE
Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya’nın Kadıköy Moda Sahnesi
önünde 30 Temmuz’da başlattıkları “Susuyoruz” adlı susma eylemi 14. gününde Baba Sahne önündeydi.

13 Ağu

Meral Nİron
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi pek
çok tiyatro bünyesinde sahneye çıkan Meral Niron,
82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

850 kİŞİNİn İŞİne son verİLDİ
Londra’da bulunan “Delfont Mackintosh Tiyatroları”, Sir Cameron Mackintosh’a ait ve Londra’nın West End bölgesindeki en prestijli sekiz tiyatroyu
işletiyor.
Delfont Mackintosh Tiyatroları tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma
döneminin ardından Cameron Mackintosh, Haziran ayından bu yana toplam 850 kişinin işine son verdi.
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13 Ağu

Cumhurİyet tarİHİNİN en büyük
tarİHİ eser operasyonu
İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olan operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile
suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile
serbest kaldı.

800 yıllık Kız Köprüsü’nde
kepçelİ restorasyon

Andrew Lloyd Webber,
AŞI İÇİN gönüllü oldu

Sivas’ın Divriği ilçesindeki Kız Köprüsü’nün onarımını yapan müteahhit, 800 yıllık tarihi köprünün üstüne iş makinesi çıkardı. Firma ‘Büyük
taşlar vardı, o nedenle iş makinesiyle çalışmak zorundayız’ savunması
yaparken, arkeolog Nezih Başgelen
“İş makinesi ile restorasyon olmaz”
dedi.

Ünlü besteci Andrew Lloyd
Webber, tiyatroların güvenli bir
şekilde yeniden açılabileceğini
kanıtlamak için her şeyi yapacağını söyleyerek Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi Astra Zeneca
tarafından geliştirilen koronavirüs aşı denemesi için gönüllü olduğunu açıkladı.
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13 Ağu

SUSUYORUZ EYLEMİ 15. GÜnünde
Pandemi ile iyice içinden çıkılmaz hale gelen özel tiyatro emekçilerinin
mesleki şartlarına dikkat çekilen “Susuyoruz” eylemi 15. günüde Boa Sahne
önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.
Eylemi başlatan Cenk Dost Verdi “Susuyoruz” eyleminin bittiğini ancak
başka şekillerde taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Müzİk endüstrİSİ İşçİLERİ Manchester’da yürüdü

Manchester’da turne ve festival sektörü çalışanı yüzlerce emekçi sosyal
mesafe kurallarına dikkat ederek, maskeleriyle Oxford Street’te bir araya
geldi.
#WeMakeEvents etiketi altında buluşan emekçiler içlerine ekipman konulan sandıklarla yürüdü ve hükümeti kendilerine destek olmaya çağırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle Birleşik Krallık’ta turne ve festival etkinlikleri
sektörü şu anda krizde olduğunu ve 100.000’den fazla çalışanın işsiz kalma
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.
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14 Ağu

kültür bakanının ayağına İSTİFa
mektuplarını bıraktılar
Geçtiğimiz gün Belarus’ta devam eden protesto eylemleri için konuşan Kupalovski Tiyatrosu’nun Genel Müdürü ve eski kültür bakanı Latushka‘nın
görevden alınması üzerine Kupalovski Tiyatrosu’nda çalışan oyuncusundan yönetmenine, temizlik işlerinde çalışan personelden gişede çalışan
personele kadar tamamı yönetmen Latushka ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için istifa mektubu yazdı.
Kültür Bakanı ile yapılan toplantı sırasında tüm personel ayağa kalkarak
istifa mektuplarını bakana gösterip, şiddete ve haksız seçimlere karşı halkın yalnız olmadığını yanlarında olduklarını belirtti. Bakanın ayağına istifa
mektuplarını bırakan Kupalavski çalışanları alkışlar eşliğinde salonu terk
etti.

300 sanatçı karantİnada
Rusya’daki Mariinsky Bale Topluluğu’nda
50’den fazla dansçı ve orkestra üyesinin
Covid-19 testi pozitif çıktı. Testleri negatif çıkmasına rağmen hasta kişilerle temas
halinde olan 300 dansçının da evde karantinada olduğu belirtildi.

15 Ağu

Mariinsky Tiyatrosu’nun basın servisi, tüm
sanatçılarının düzenli olarak Covid-19 testi
yaptırdığını ve yalnızca testi negatif çıkanların çalışmasına devam edeceğini belirtti.
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Shishmakov’un cansız bedenİ bulundu
Belarus’ta gerçekleşen seçimin ardından seçim komisyonu üyelerinden
biri olan 29 yaşındaki müze müdür Konstantin Shishmakov, seçim sonuçlarını imzalamayı reddetti. 15 Ağustos günü arkasında hiç iz bırakmadan kaybolan müze müdürü için Belarus Ulusal Sanat Müzesi
çalışanları eylem yapmış ve “Konstantin Shishmakov nerede?” diye
sormuşlardı.

19 Ağu

Salı günü ormanlık bir alanda arama çalışmaları yapan görevliler Polonya sınırı yakınlarındaki Volkovysk’te Shishmakov’un cansız bedeniyle karşılaştılar. 9
Ağustos seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya çıkaran seçim komisyonu üyesinin cansız bedeni etrafında herhangi bir suç kanıtına rastlanmadığı açıklandı.

“Kültür ve Turİzm Bakanlığı
hİÇBİR şey yapmadı!”

19 Ağu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze
Akkuş İlgezdi, pandemiden en çok tiyatrocuların etkilendiğine dikkat çekerek,
“Pandemi ile birlikte birçok alanda çok zor
günler yaşandı. Vaka sayıları normalleşmediği halde hayat normalleşmeye başladı
ancak tiyatrocular hala iş yapamıyorlar.
Tiyatrocular pandemide açlığa mahkum
edildi” dedi.
Tiyatrocuların seslerini duyurmak için 16
gün yaptığı ve önceki gün sonlandırdıkları “Susuyoruz” eylemine destek veren İlgezdi, “Tiyatrocular için Kültür
ve Turizm Bakanlığı hiçbir şey yapmadı. Yapmamaya da devam ediyor. Tiyatrolar KDV, gelir vergisi, stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut
borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Tiyatroların elektrik, doğalgaz,
su gibi faturalar 2021 ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de
indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır. 2021 ocak ayına kadar
tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır.” dedi.
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19 Ağu

Kültür Sanat Platformu
Danışma Kurulu belİRLENDİ
İBB’nin İstanbul’u dünya çapında bir
kültür sanat kenti haline getirmek
amacıyla oluşturduğu İstanbul Kültür
Sanat Platformu’nun Danışma Kurulu
belirlendi.
11 kişilik kurulda Dr. Şengül Altan Arslan, Hülya Muratlı, Kenan Kocatürk,
Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta
Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Hasan Bülent Kahraman, Harun Tekin ve
Saffet Emre Tonguç yer alıyor.

Hasan Bülent Kahraman
İSTİFA Ettİ
Kültür Sanat Platformu Danışma
Kurulu üyeleri arasında eski Sabah
yazarı Hasan Bülent Kahraman’ın
olmasına kısa süre içinde sosyal
medyadan tepkiler yağdı.
Tartışmaların büyümesi üzerine
Hasan Bülent Kahraman, kurul
üyeliğinden kendi rızasıyla ayrıldığını belirtti.

MKM bİnası zorla boşaltıldı
Kürt kültürünün geliştirilmesi için birçok
çalışmaya imza atan Mezopotamya Kültür
Merkezi’nin (MKM), 18 yıldır kültür sanat faaliyetlerini sürdürdüğü İstanbul Beyoğlu’ndaki binası zorla boşaltıldı.
2019 yılı içinde sözleşmeleri olmasına rağmen kiracılara bilgilendirme yapılmadan bina
Vakıflar Müdürlüğü tarafından üç kez ihaleye çıkarıldı. Farklı şekilde ihalelerden haberdar olan ve üç kez girdikleri ihaleden ikisini kazanan MKM’nin
bu hakkı, Vakıflar Müdürlüğü tarafından “Yeterli rekabet oluşmadı” denilerek iptal edilmişti.
20 Ağu
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“Tİyatroda İKİNCİ DALGA
Çoktan Başladı”

20 Ağu

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi bir açıklama yaparak beş aylık sürecin sonunda
tiyatroların devletten tek kuruş yardım
alamadıklarını belirterek duruma tepki
gösterdi.

İnisiyatif’in açıklamasında: “Tüm dünyada yaşanan ve sonuçları çok ağır
olan pandemi süreci ile birlikte, ülkemizde birçok meslekte olduğu gibi tiyatro alanında da nefes alınamayacak bir aşamaya gelindi.” diyerek pandemi sürecinde tiyatro alanında yaşanan gelişmeleri, açıklamaları kronolojik olarak özetledi.

COVİD NASIL YAYILIYOR TESTİ YAPILDI
Alman bilim insanları Covid’in kapalı
alan etkinlikleri sırasında nasıl yayıldığını öğrenmek için gönüllü olarak
katılan 2.000 izleyici ile konser düzenledi.

Araştırmacılar, bulaş risklerini anlayarak tehlikeleri sınırlandırmayı ve
dünya çapında canlı performansların
güvenli bir şekilde yeniden başlayabilmesi için yollar bulmaya yardımcı
olmayı hedefliyor.
Tüm gönüllülere konserden 48 saat
önce Covid-19 testi yapıldı. Gösteri
alanına seyirciler yüz maskesi, flüoresan el dezenfektanı ve izleyiciler
arasındaki temas oranları ve mesafeler hakkında veri toplayacak elektronik bir “temas izleyicisi” ile girdi.

24 Ağu
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24 Ağu

Soner Egesel
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi gitarist
Soner Egesel tatil için gittiği Bartın’daki bir
otelde 52 yaşında yaşamına son verdi.

Berlİnale’de oyunculuk ödüllerİnde
cİNSİyet ayrımı kaldırıldı
2021 Şubat ayında düzenlenmesi beklenen
Berlin Film Festivali’nde (Berlinale), oyuncu
ödüllerinde düzenlemeye gidildi. Festival yönetimi, gelecek yıldan itibaren oyuncu ödüllerinde cinsiyet temelli ayrımın kaldırılacağını
duyurdu.

24 Ağu

Berlinale’den yapılan açıklamada, “Oyunculuk
alanındaki ödülleri cinsiyete göre ayırmamanın, film endüstrisinde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için bir sinyal oluşturduğuna inanıyoruz” denildi.

AĞUSTOS Ayında 27 kadın cinayeti işlenmiş, 23 kadın şüpheli bir şekilde
ölü bulunmuştur. Öldürülen 27 kadından 16’sının neden öldürüldüğü
tespit edilemedi, 4’ü ekonomik bahaneyle, 7’si de boşanmak istemek,
barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair
karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
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27 Ağu

‘İstanbul Sözleşmesİ yaşatır’ dİyen
Melek Mosso sahneden İNDİRİLDİ

Melek Mosso, İstanbul’daki Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konser sırasında polislerce sahneden indirildi. Mosso’nun, konser sırasında
‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dediği ve kadınlara yönelik cinsel saldırılara
karşı konuşma yaptığı için sahneden indirildiği ortaya çıktı.

hİLTİLİ YIKIM İÇİN
soruşturma başlatıldı

28 Ağu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,
E.S Yapı’nın Galata Kulesi’ndeki “hiltili” restorasyonu hakkında Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Ayrıca restorasyonun proje olmadan
yapıldığı ortaya çıktı.

218

göçmenlerİ kurtarmak
İÇİN Akdenİz’e açıldı

28 Ağu

Sokak sanatçısı Banksy, eski bir
Fransız donanma gemisinin satın alınarak göçmenleri kurtarma operasyonunda kullanılması
için bağışladı ve Akdeniz’e açıldı.
Sanatçı, geminin güvertesine de
kalp şeklinde bir can simidi tutan bir kız çizdi. Gemiye Louise
Michel’in adı verildi

AĞUSTOS 2020

29 Ağu

Chadwick Boseman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Marvel serisinin filmlerinden olan “Black Panther” filminde başrolde
oynayan ABD’li aktör Chadwick Boseman’ın kolon kanseri nedeniyle
41 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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ValİLİK, Kuvayİ MİLLİye Destanı oyununu yasakladı

30 Ağu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 30
Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri içinde İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılması planlanan
Nazım Hikmet Ran’ın Kuvayi Milliye
Destanı tiyatro oyunu İzmir Valiliği
tarafından pandemi gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Barış Atay saldırıYA uğradı

31 Ağu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 1 gün önce, sosyal medya üzerinden hedef gösterilen ve hakarete maruz kalan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, İstanbul Kadıköy’de sokakta 5 kişilik bir grubun yere
düşürdükten sonra tekmelemeye başladığı Atay’a saldıran grup küfürlerin
yanı sıra “vatan haini” gibi hakaretlerde bulundu.
2 Eylül’de gözaltı alınan 3 şüpheli “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milli kütüphane,
1182 halk kütüphanesi, 610 üniversite kütüphanesi ve
30 bin 618 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi
olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphane mevcuttur.
Türkiye İstatistik Kurumu
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31 Ağu

Mehtap Anıl
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehtap Anıl, kalp krizi nedeniyle
80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Royal Albert Hall
Müdür Charlie Jones

Londra’nın sessİz, seyİRCİSİz tİyatroları
“Covid Muhafızları” adını verdiği projeyle yola çıkan fotoğraf sanatçısı
Joanna Vestey, Covid-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş bir belirsizlikle karşı karşıya kalan Londra tiyatrolarının fotoğraflarını çekti.
Çektiği fotoğrafları sınırlı sayıda baskı yaparak satan Vestey, buradan elde
edilen geliri kapalı kalan sanat kurumlarına bağışladı.

Kraliyet Tiyatrosu
Müdür Graeme Bright
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Shakespeare’s Globe
Deborah McGhee

AĞUSTOS 2020

31 Ağu

Haldun Boysan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp
ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 62 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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EneYler LolmÜ
L
‘de
uştu?
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EYLÜL 2020

1 EYL

Büyü KelİMESİ SANSÜRLENDİ
J. K. Rowling’in aynı adlı eserinden uyarlanan “Harry Potter” serisinin altıncı filmi olan “Harry Potter ve Melez Prens”
Kanal D ekranlarında yayımlandı.
Harry adlı kurgusal karakterin ‘büyücülük okulu’nda yaşadıklarını anlatan serinin 2009 yapımı filminde geçen ‘büyü’,
‘büyücü’ ve benzeri kelimeler Kanal D
tarafından sansürlendi.

Yönetmen Kazım Öz
beraat ettİ

1 EYL

2010 yılında Barış ve Demokrasi
Partisi’nin Siyaset Akademisi’ne ve
2013 yılında Gezi Direnişine katıldığı
için hakkında ‘‘terör’’ soruşturması
yürütülen yönetmen Kazım Öz’ün
yargılanmasına Tunceli 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
Mahkeme suçu oluşturacak yeterli
delil bulunmadığı gerekçesiyle yönetmen Kazım Öz’ün beraatine hükmetti.

TARİHİ KİLİSE
bakımsızlıktan yıkıldı

2 EYL

Metruk bir haldeyken Nilüfer
Belediyesi tarafından restore
edilerek Kültürevi’ne dönüştürülen, ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu
belediyenin elinden alınan Özlüce Kilisesi, bakımsızlıktan yıkıldı.
7 yıl boyunca hep sahipsiz bırakılan tarihi mekan geceyarısı yıkıldı.
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2 EYL

Erick Morillo
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
“I Like to Move It” şarkısıyla dünya çapında üne
kavuşan DJ Erick Morillo 49 yaşında Miami’de
hayata gözlerini yumdu.

3 EYL

Dudaklarını dİken sanatçı Fitzgerald
açlık grevİne başladı
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, hükümete sesini duyurabilmek için dudaklarını diken Kolombiyalı sanatçı John Fitzgerald ülkenin içinde bulunduğu şiddet ortamını, ülkedeki kültür çalışmaları için ayrılan bütçeyi ve
Iván Duque hükümetinin salgına ilişkin kararlarını protesto etmek için açlık
grevine başladı. Fitzgerald’ın destekçileri, onun grev yaptığı yerde buluşarak destek oldu. Bir sokak sanatçısı, onun etrafında performans sergiledi.

3 EYL

Behİye Yanık
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy’deki
kadınların kurduğu tiyatronun oyuncularından olan
Behiye Yanık, hayata gözlerini yumdu.
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3 EYL

Van Gogh tablosu 1.6 mİlyon Euro’ya satıldı
Hollanda’nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh’un “Kadın Başı” adlı tablosunu, Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nden 1 milyon 600 bin euroya satın
aldı. Tablosunun, Van Gogh’un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında
Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri olduğunu
ifade edildi.

Gökhan Özoğuz hakkında
suç duyurusu

3 EYL

Mimar Zeynep Melek Bulut’un, avukatı
aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, “Gökhan Özoğuz’un sosyal medya
hesabından “evrensel.net” adlı internet sitesinden alıntıladığı paylaşımda, “Çok iyi
yazı! 1.000.000 Suriyeli var ve her geçen
gün çoğalmaya devam ediyor. Çete savaşları kapıda. Savaş bitti. Neden ülkelerine
geri dönmüyorlar?” ifadelerini kullandığı
belirtildi.
Dilekçede, 1 milyon 350 bin takipçisi olan Özoğuz’un yapmış olduğu paylaşımların “nefret söylemi” olup, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi hükmü
uyarınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan kamu davası açılması
talep edildi.
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BİROL ÜNEL
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden Birol Ünel,
59 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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4 EYL

EYLÜL 2020
1500 yıllık Roma askerİ zırhı VE TİYATRO MASKI bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Bartın Üniversitesi Arkeoloji ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü başkanlığında Doç. Dr. Şahin Yıldırım ve ekibi tarafından 4 yıldır Satala Antik
Kentinde yapılan kazılarda önemli bulgular elde edildi. Ve Anadolu’da ilk kez geç dönem Roma İmparatorluğu askerine ait bin 500
yıllık bütün gövde bölümüyle oldukça iyi korunmuş demirden bir
zırh bulundu.

4 EYL

Toprağın 40 santimetre altından itibaren 2 bin yıllık devasa duvarların ortaya çıktığı kazı alanında bulunan çok sayıda ok ucu, tiyatro maskı, kandil,
Roma eyalet sikkesi, 15.lejyon damgalı tuğla, mızrak, miğfer parçalarından
oluşan tarihi eserler Gümüşhane Müzesine gönderildi.

NetfLİx, Cuties’İ
lİsteden kaldırdı
Netflix, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) uyarısı üzerine tanıtımında yer alan ‘Dişiliğini keşfederek aile
geleneklerine meydan okuyan bir çocuk’
ifadesi nedeniyle eleştirilere neden olan
Cuties filmini katalogdan çıkardı.
Söz konusu film, Türkiye’de yayınlanma4 EYL
yacak. Filmle ilgili olarak RTÜK tarafından hazırlanan uzman raporunda, çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı
içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel
çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirilmişti.
Kurul, filmin katalogdan çıkarılması için Netflix’e uyarı göndermişti.
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Alan Kurdİ anısına Umut Enstalasyonu

5 EYL

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Alan Kurdi anısına “Umut Enstalasyonu” çalışması
gerçekleştirildi. Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla
Görsel Sanatlar Sanatçısı Duygu Uğur tarafından, enstalasyon (yerleştirme sanatı)
kullanılarak hazırlanan sosyal sorumluluk
projesi, Alan Kurdi anısına yapıldı.

“DİRİLİŞ ERTUĞRUL”U
ELEŞTİRDİ gözaltına alındı

7 EYL

Van’da gazeteci Oktay Candemir,
TRT’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’
adlı diziye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, ‘kişinin hatırasına hakaret
etmek’ iddiasıyla gözaltına alındı.
Gazeteci yargılamaları veritabanı
olarak bilinen Press In Arrest, ilk kez
bir gazetecinin bu iddia ile suçlandığını açıkladı.
Candemir, yapılan duruşma sonunda yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza verme şartıyla serbest
bırakıldı.
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81 İLDE MÜZİK YAsaĞI
GETİRİLDİ

8 EYL

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine
“Covid 19 Tedbirleri” konulu ek
genelge gönderdi.
Genelgede, lokanta restoran, kafe
ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği
anımsatıldı.
Buna göre, “Restoran, kafe vb. tüm
yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik
yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil)
hiçbir şartta izin verilmeyecek”
denildi.

EYLÜL 2020
8 EYL

Jirí Menzel
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Çekya Yeni Dalgası’nın önemli yönetmenlerinden
Jirí Menzel, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

9 EYL

Atatürk Kültür Merkezİ’NİN İhalesİNİN
faturası 1.2 mİlyar lİraya ulaştı
Cumhuriyet dönemi mimarisinin simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkılıp yeniden yapılmasının faturası ortaya çıktı. Açıklanan ihaleye 6 firma teklif sundu, 4’ü geçerli sayıldı. İhaleyi 44 milyon 760
bin avroluk (394 milyon 783 bin 200 TL) teklifin sahibi olan, inşaat ihalesini de alan iş insanı Fettah Tamince’nin şirketinin içinde bulunduğu Sembol Uluslararası Yatırım A.Ş.-Yeni Yapı İnşaat iş ortaklığı kazandı.
5 Mart’ta 600 günlük sözleşme imzalandı. Yapılan son ihaleyle birlikte
AKM’nin yıkılıp yeniden yapılmasının faturası, 1 milyar 262 milyon 959
bin 280 liraya ulaşmış oldu.
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Sanatçılardan kırmızılı protesto

İçişleri Bakanı Soylu’nun gece 12’den sonra cafe, bar ve restoranlarda her
türlü müzik yayınının yasaklandığını açıklamasının ardından sanatçılar ve
sektör çalışanları kararı protesto etmek için sosyal medya profil fotoğraflarını kırmızı renkle kapladı.
Müzisyenler tarafından başlatılan protestoya kısa süre içinde oyuncular
da destek vermeye başladı.

9 EYL

Halİl Kumova
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ filminin setinde
aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan
Halil Kumova, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

9 EYL

Hasan Basrİ Aydın tutuklandı
‘Tanrıya Mektuplar’ kitabının yazarı 88 yaşındaki yazar ve emekli öğretmen Hasan Basri Aydın, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e hakaret
ettiği iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne
götürüldü.

Aydın, daha önce de ‘Tanrıya Mektuplar’ kitabı nedeniyle verilen bir cezasının bir kısmını yatmış, sonrasını ise ev hapsinde geçirmişti.

kayıp eserler hakkında
soruşturma başlatıldı
Dünyanın sayılı müzeleri arasında gösterilen,
Yorgun Herkül heykelini de bünyesinde barındıran Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi’nde birkaç eserin kayıp olduğu ortaya çıktı. Durumun
bildirildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü soruşturma başlattı.
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159 yıllık Rakka Müzesİ
yenİden açıldı
Osmanlı döneminde 1861’de kurulan Rakka Müzesi, IŞİD döneminde
talan edildi. Yönetimi ele geçiren
Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi,
restorasyonunu tamamladığı müzeyi yeniden açtı.
Suriye’deki uygarlık mirasının büyük
izlerini taşıyan Rakka’daki tarihi müzede bir araya getirilen 8 bin 900’ü
aşkın eser arasında metal figürler,
toprak ve taşlardan yapılmış insan
ve hayvan heykelleri, mozaik resimler ve oymalar gibi çok değerli tarihi
eserler yer alıyor.

10 EYL

149 yILLIK TİYATRO BAĞIŞ
KAMPANYASI BAŞLATTI
10 EYL

149 yıl önce İngiltere’nin South
Kensington bölgesinde açılan
Royal Albert Hall, Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurarak “20.000.000
£ bağışa ihtiyacı var” dedi.
Karantina nedeniyle Mart ayında zorunlu olarak kapatılmasından bu yana, büyük salon 18 milyon sterlinlik gelir kaybının yanı
sıra 6,5 milyon sterlinlik bilet iadesi yapmıştı.

Özbek Mİraç Sarıgül’e
ABD’den ödül
Bilkent Üniversitesi Müzik ve
Sahne Sanatları Fakültesi lisans
öğrencisi Özberk Miraç Sarıgül 2020 Florida Guitar Foundation Competition’da, Intermediate Divison (25 yaş altı)
kategorisinde birinci oldu. Yarışmaya 26 ülkeden çok sayıda
gitarist katıldı.
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11 EYL

dekoltesİ nedenİyle GİRİŞİNE İZİn vermedİĞİ
Zİyaretçİden özür dİLEDİ
Fransa’nın başkenti Paris’in en ünlü
turistik noktalarından biri olan ve
dünyanın en önemli nü tablolarının
da aralarında bulunduğu pek çok
esere ev sahipliği yapan Orsay Müzesi’nde ‘dekolte skandalı’ yaşandı.
Müzeye girmek isteyen edebiyat
öğrencisi Jeanne, göğüs dekoltesini
gerekçe gösteren gişe görevlisi tarafından geri çevrildi. “Kural kuraldır” diyen görevli, ancak bir ceket

giymesi halinde müzeye girmesine
izin verebileceğini söyledi.
Bunun üzerine yaşadıklarını Twitter’dan paylaşan Jeanne’e kısa sürede sosyal medya kullanıcıları destek
olarak müzeyi ayrımcılıkla ve cinsiyetçilikle suçladı. Tepkilerin artması üzerine bir açıklama yapan Orsay
Müzesi, “Bundan büyük bir pişmanlık duyuyoruz, özür dileriz” ifadelerini kullandı.

en az 10 sette vaka çıktı
Dizi ve film sektöründe çalışanların
peş peşe Kovid-19’a yakalanması ve son
olarak film setinde hayatını kaybeden
Oyuncu Halil Kumova’dan Kovid-19 testi
için örnek alınması, gözleri setlere çevirdi. DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), son bir ay içinde en az
10 sette vaka çıktığını açıkladı.
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“Tİyatroda, konserde, sergİde bulaşan vİrüs
Erdoğan’ın etkİNLİĞİnde bulaşmıyor!”
İstanbul Valiliği’nin açık alanlarda yapılacak konser, gösteri,
festival gibi etkinliklerin 12 Eylül’den itibaren izin verilmeyeceği kararı 14 Eylül’e ertelendi.CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, erteleme kararına tepki gösterdi.

13 EYL

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: “Halimize bakın!!! İstanbul Valiliği yasak kararını 4 saat içinde AKP
Genel Başkanı’nın bugünkü etkinliği nedeniyle
2 gün erteliyor. Çünkü; Tiyatroda, konserde,
sergide bulaşan virüs, Erdoğan’ın etkinliğinde bulaşmıyor. Parti devleti desek az kalır,
sanki muz cumhuriyeti!” dedi.

16 kadın cinayeti işlenmiş, 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur.
Öldürülen 16 kadından 12’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi,
4’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek
gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

“ZORLA İSTİFA DİLEKÇESİ İMZALATIYORLAR”
Sinema Televizyon Sendikası, işten çıkarma yasağının uzatılması nedeniyle bazı
yapım şirketlerinin işe girişlerde çalışanlara zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalıştığını duyurdu.
Bu yolla işçilerin hukuki haklarının ellerinden alınmak istendiğine dikkat çekilen
açıklamada, “Tüm meslektaşlarımızı bu gibi belgeleri imzalamayarak sendikamızı ve dernekleri bilgilendirmeye çağırıyoruz” dendi. Açıklamada ücretsiz izne çıkarılan set emekçilerinin olduğu da belirtildi.
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SANATÇILARDAN, VALİLİĞİN
KARARINA TEPKİ

Sanatçılar, İstanbul Valiliği’nin 14
Eylül’den itibaren konser, festival ve
etkinliklerini yasaklaması kararına
sosyal medya hesaplarından tepki
gösterdi.
İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin saat 18.00’de olağanüstü
toplantısında aldığı ‘açık alanlarda
yapılacak konser, gösteri, festival
gibi etkinliklerin 12 Eylül’den itibaren izin verilmeyeceği’ kararı, gece
22.00’de yapılan toplantıda değiştirildi.Yasak, 14 Eylül pazartesi gününe ertelendi.
Yasak kararının ertelenmesinin ardından AKP’nin ‘100 bin yeni üye’
etkinliğini gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

13 EYL
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yasadışı faalİyetlerİ
ortaya çıktı

13 EYL

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol
oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz hafta Pakistan’da
önemli bir marka olan “Blue World
City” ile işbirliği yapmış ve marka
elçisi olmuştu.
İçişleri Bakanlığı’nın durumu Düzyatan’a bildirmesi üzerine sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı.

sİgorta şİrketlerİne
dava açtı
Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan tiyatrolarının on milyonlarca dolarlık gelir kaybına uğradığını ancak sigorta şirketlerinin
bu kaybın yalnızca 250.000 dolarını ödemeyi teklif edeceğini
açıklaması üzerine Jujamcyn Theatres şirketi, bu hafta New York
Güney Bölgesi için ABD Bölge
Mahkemesinde dava açtı.

EYLÜL 2020
Tİyatro KooperatİFİ:
“Özel tİyatrolar çöküyor!”
Tiyatro Kooperatifi bir basın açıklaması yaparak, Covid-19 tedbirleriyle
birlikte özel tiyatroların çöküşe geçtiğini belirtti.
Kooperatif, mart ayındaki tedbir kararıyla özel tiyatroların temmuz ayına kadar tamamen kapatıldığını, bu
alanda çalışan binlerce kişinin 6 aydır tek gelirlerinden mahrum kaldığını belirtti.
Alınan geçici önlemlerin ise yetersiz
kaldığı vurgulayan Tiyatro Kooperatifi, son alınan kararla sahne sanatlarına destek amaçlı belediyeler ve
özel sektörle birlikte üretilen açık
hava sahnelerinin de yasaklandığı
hatırlatılarak bunun “son umudu da
tükettiği” vurgulandı.

14 EYL

13 EYL

Salgın dönemine özel acil bir yardım fonu oluşturularak var olan krizin hafifletilmesi, sahne sanatlarının
ayakta kalması için gereken maddi
koşulların oluşturulması ve var olan
sahnelerin ayakta kalabilmesi ve seyirciyle buluşabilmesi için salonlarda standardın oluşturulması gibi çözüm önerilerinde bulundu.

Toy İstanbul KAPANDI
İstanbul’un önemli tiyatro mekânlarından TOY İstanbul, pandemi süreci ile
oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapatacağını duyurdu.

Tiyatro yaptığı açıklamada: “Kasım 2016
tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOYİstanbul
Pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize,
yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm
ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni
yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle…” denildi.
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14 EYL

FEMEN’den MÜZEYE ALINMAYAN KADIN İÇİN eylem

Paris’in en büyük müzelerinden biri olarak bilinen ve dünyanın en ünlü nüdist eserlerinin sergilerine ev sahipliği yapan Musée d’Orsay, ‘‘göğüs dekolteli kıyafetinin müze kurallarına uygun olmadığı’ gerekçesiyle Jeanne adlı
edebiyat öğretmenini müzeye almadı.
Genç kadının müze yönetiminin bu uygulamasına maruz bırakılmış olması,
dünya çapında tepkiye yol açtı. ‘Ayrımcılık’ ve ‘cinsiyetçilik’ ile suçlanan
müzeye FEMEN eylemcilerinden de tepki geldi. FEMEN eylemcileri, müzede sergilenen eserlerin önünde üstlerini çıkararak, göğüslerinin üzerine
Jeanne’e destek mesajları yazdılar.

14 EYL

“HAKKIMIZI İSTİYORUZ!”
Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi bir basın
açıklaması yaparak, Covid-19 tedbirleriyle
birlikte “Gidişat böyle olursa bu ‘boynu bükük’ sezonumuzu bir türlü açamayacağız”
dedi.

İnisiyafi yaptığı açıklamada “Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede dijital proje desteği hakkı alan
tiyatroların çoğunluğunun 3 aydır süren bürokratik oyalamaya maruz kaldığını hatırlatıyor ve ödeneklerin bir an önce verilmesini talep ediyoruz.”
diyerek çözüm önerilerinde bulundu.
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“Açıkhava Gösterİlerİ YapılabİLİr”
Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım ile açık ve kapalı mekanlarda yapılacak tiyatro gösterilerinin, birkaç
gün önce İl Hıfzısıhha Kurullarınca getirilen ve sanatçılar tarafından tepkiyle karşılanan açık hava gösterilerinin yasaklanması kararının kapsamının
dışına çıkarıldığını duyurdu.

15 EYL

Suna Kıraç
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Koç Üniversitesi, Koç Özel Lisesi ve Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden
Suna Kıraç, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“İntİhar eden müzİsyenlerİn sayısı yüze yaklaştı!”
Hali hazırda ekonomik zorluklar yaşayan müzisyenlerin pandemi ile birlikte çok daha kötü
duruma geldiklerini ifade eden CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, “Müzik-Sen’in verilerine
göre pandemi başladığından bu yana intihar
eden müzisyenlerin sayısı yüze yaklaşmış.
Müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var. Pandemi sonrası
16 EYL
ne yapacaklarını düşünemiyorlar. Bu insanların sigortaları yapılmadığı için hiçbir güvenceleri de yok. Ne bugüne ne de
geleceğe güvenle bakamıyorlar” ifadelerine yer verdi.

17 EYL

Winston Groom
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
“Forrest Gump” kitabıyla tanınan
yazar Winston Groom, 77 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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tecavüz ve cİnsel
İSTİSmar suçlaması

Ekim 2017’de ABD’li aktör Kevin Spacey hakkında birtakım iddialar dile
getiren oyuncu Anthony Rapp ve
ismi gizlenip sadece C.D. harfleriyle
anılan davacı, Spacey aleyhine mahkemeye başvuru gerçekleştirdi.
80’li yılların başlarında 12 yaşındayken aktörden oyunculuk dersleri almaya başladığını anlatan C.D., Spacey’nin cinsel istismarının 2 yıl sonra
başladığını; aktörün kendisine ve 18
yaşın altındaki başka çocuklara ‘tecavüz ettiğini’ öne sürdü.

17 EYL

HALİL SEZAİ TUTUKLANDI

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle
mevcutlu şekilde adliyeye getirildi. Nöbetçi
hakimlik, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan
Halil Sezai’nin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil
durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının
şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate
alarak, şüphelinin “silahla tehdit” suçundan
tutuklama talebini reddetti.

17 EYL

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019 yılında,
2018 yılına göre %1,1 azalarak 2 bin 826 oldu.
Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı
%1,4 azalarak 337 bin 914 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu
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ÇÖPÇÜLER KRALI SOKAĞINA
Kemal Sunal’ın adı verİLDİ
Beyoğlu Belediyesi’nin geçen temmuz ayında aldığı meclis kararı ile
Kemal Sunal’ın hatırasını yaşatmak
amacıyla en önemli yapıtlarından
olan “Kapıcılar Kralı” ve “Çöpçüler
Kralı” filmlerinin çekildiği Beyoğlu
Cihangir Mahallesi ile Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi sınırları içinde
kalan Güneşli Sokağı’nn adının değiştirilerek “Kemal Sunal Sokağı”
isminin verilmesi talep edildi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ni
bozmaması için “Güneşli Sokağı”
aksının “Soğancı Sokağı” ile “Cihangir Caddesi” arasında kalan kısmının
kısaltılarak isimsiz kalan yola “Kemal Sunal Sokağı” isminin verilmesi
uygun bulundu.

Anathema dağıldı

18 EYL

İngiliz progressive metal grubu Anathema, koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada
yaşanan zorlukların kendi çalışmalarına da yansımaları olduğunu ve bu nedenle çalışmalarına
“belirsiz süreli bir ara” verdiklerini duyurdu.

Yavuz Bİngöl: Yandaşlık kötü bİr şey değİl
19 EYL

TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu
Nokta programına konuk olan Y Yavuz
Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi.

Programda “Yandaşlık kötü bir şey değil
mi?” sorusuna cevap veren türkücü, şunları söyledi: “Bence yandaşlık kötü bir şey
değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu?
Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili
değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim. Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin
hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP’li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan’ın konser ücretinde
indirim yapması için benden yardım istedi.” dedi.
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20 EYL

6. Kavuklu ŞEVKET ÇORUH OLDU
Bugüne kadar Kel Hasan Efendi’den, İsmail Dümbüllü’ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin’e emanet edilen ve Türk
Tiyatrosu’nda güldürü geleneğinin nişanı olan “Kavuk”, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle
Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen Kavuk Devir
Teslim Töreni ve “Bir Baba Hamlet” özel gösteriminin biletleri günler öncesinden tükenmiş ve tüm gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne
bağışlanacağı açıklanmıştı.
Rasim Öztekin törende yaptığı konuşmada, “Doktorum canlı
performans yapmamı yasakladı. Hayatımı kurtaranlardan
biri olduğu için teşekkür ediyorum. Şu an Covid 19’a karşı
ön cephede savaşan tüm sağlık emekçilerine teşekkürlerimizi iletiyorum. İyi ki varlar” dedi.
Devir kararına ilişkin: “Aklımda Şevket Çoruh vardı. Ustama sordum, ondan oluru alınca Şevket’i aradım. Bunu
aslında Dünya Tiyatrolar Günü’nde yapmak istiyorduk
ama pandemi girdi araya. Eşim, illa Ses Tiyatrosu şart
mı, Açıkhava’da yapalım dedi. İBB Başkanı İmamoğlu da
‘biz bu işi üstleniyoruz’ dedi. Ülkenin çağdaş beyinlere ihtiyacı var. Bu gecenin gelirini ÇYDD bağışlamaya karar
verdim.” dedi.
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Kavuğu devralan Şevket Çoruh pandemi sürecinde tiyatro emekçilerinin
yaşadığı zorluklara dikkat çekerek tarihten bir anektodu şu şekilde anlattı:
“Usta Raşit Rıza işsiz kalınca Bizim Lokanta diye bir lokanta açmış. Hazım
Körmükçü, Beyoğlu’nda seyyar piyango satmış. Bunu duyan Naşit Özcan
benim neyim eksik diye Beyazıt’ta piyango dükkanı açmış. Pandemi dönemi
böyle devam ederse bizden simit almayı unutmayın.”
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun meddahlarının “Hak dostum, hak”diye söze
başladıklarını hatırlatan Çoruh konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hak dostum,
hak! Hak, gerçek demek, doğru demek. Doğruyu söyleyen ustalarımızın en
büyük geleneği tiyatro salonlarından çok mahkeme salonlarında arz-ı endam etmeleridir. Bu geleneğinn temsilcilerinden usta Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, siz seyircilerini 12. ayın 18’inde Adalet Sarayı’ndaki gösterilerine beklemektedir.
Bu kavuğu Anadolu’da zor şartlarda tiyatro açmaya çalışan tüm tiyatro
emekçileri adına kabul ediyorum.
Hepsinin başımın üstünde yeri var. Kavuğu devredene kadar son sözüm:
hak dost hak” dedi.

“YOLUMUZ ÇOK DİKENLİ ŞEVKET”
Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan kavuğun 4. sahibi Ferhan
Şensoy’un videolu mesajı da törende gösterildi. Şensoy mesajında şöyle
dedi: “Kavuk devir törenine katılamayacağım için üzgünüm.
Rasim Öztekin’in kavuğu Şevket Çoruh’a vermesinden de mutlu
oldum. Yolumuz çok dikenli Şevket. Olsun, sen dikenleri yolarsın. Bu gece cennette kutlanıyor kavuk devir töreni. Kel Hasan
Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul. Kavuk devir töreni için
yaptığı önemli katkılardan ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim.” dedi.
Törene videolu mesaj yollayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Biz İstanbul olarak Türk
tiyatrosunu desteklemeye, tiyatronun geleceği açısından
en özgür alanları var etmeye devam edeceğiz. Kavuğu bu
simgesel oluşumuna ev sahipliği yaptığımız için de Türkiye adına gurur duyuyoruz. Bunu en iyi şekilde de taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın!” dedi.
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21 EYL

Rutkay Azİz, ödülünü TTB’ye adadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak “Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz” eylemi başlatan Türk
Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef alarak birliğin derhal kapatılması gerektiğini
söylemişti. Bahçeli’nin sözlerine sağlık emekçileri, meslek örgütleri ve muhalefet başta olmak üzere birçok kesimden tepki gelmişti.
Rutkay Aziz, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde aldığı yaşam boyu onur ödülünü Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilen Türk
Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adadı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Rutkay Azİz’İ hedef aldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi
Yönter, Uluslararası Adana Altın Koza Film
Festivali’nde aldığı yaşam boyu onur ödülünü
Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve tüm sağlık
çalışanlarına adayan Rutkay Aziz’i hedef aldı.
Sosyal medyada Rutkay Aziz’in ödül konuşmasını alıntılayarak “Bozacının şahidi şıracıdır!” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi,
“Rutkay Aziz’in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma…Üstelik mezkur
ödülünü Tabipler Birliğine adamış…Sanıyorum Liderimize tarizle nispet
yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey
onur devredilmez. TTB kapatılsın…” ifadelerini kullandı.
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21 EYL

Mumya portresİyle
teknolojİ bİrleştİ

Lİdya Yazıtı, 23 yıl sonra
Türkİye’ye getİRİLDİ

Mısır’ın Feyyum bölgesinde 1880’lü
yıllarda keşfedilen bir ‘mumya portresi’ndeki yüz, bilgisayar teknikleri
kullanılarak yeniden yapılandırıldı.

Manisa’da bulunan Apollon Aksyros Tapınağı’ndan çalınan ve
İtalyan kültür polisi tarafından
1997 yılında bir antika tüccarının
dükkanına yapılan baskında ele
geçirilen 1800 yıllık Lidya Yazıtı, 23 yıllık hukuk mücadelesi
sonucu Türkiye’ye getirildi.

Araştırmacılar, eski Mısır’da MÖ 50
ile MS 100 yılları arasında ölen bir
çocuğun lahdi üzerine çizilen ‘mumya portresi’nin, çocuğun gerçek yüzüne ne kadar benzediğini araştırdı.
3 boyutlu olarak yapılan çalışmanın
orijinal yüze çok benzediği ifade
edilse de bazı farklılıklar da var.

Önce İstanbul’a ardından ise
Ankara’ya getirilen tarihi eser,
Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde ziyarete açıldı.

özel tİyatrolara yapılan yardımlar açıklandı
21 EYL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020-2021 sezonu için özel tiyatrolara yapılacak yardım
miktarını ve yardıma hak kazanan tiyatroları açıkladı.

Bu sezon, özel tiyatrolara tarihin en büyük
yardım miktarı olan toplam 12.000.000 TL
ödeneğin, 75 çocuk oyunu 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere
toplam 328 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek
sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar verildi.
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Juliette Greco
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Dünya çapında tanınan şarkıcı ve aktris
Juliette Greco, 93 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

Temel Demİrer
gözaltına alındı

25 EYL

İstanbul merkezli başlatılan “İsimsizler Hareketi” soruşturması kapsamında 25 Eylül’de gözaltına alınan
Temel Demirer, savcılık sorgusunun
ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Temel Demirer’le birlikte 14 kişi daha
serbest bırakılırken operasyonda
gözaltına alınan 3 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

San Sebatian Fİlm
Festİvalİ’nden kovuldu

25 EYL

Yönetmen Eugène Green, 18 Eylül’de başlayan San Sebastian Film
Festivali’nde pandemi nedeniyle
takılması zorunlu olunan maskeyi
takmayı reddetti.
“La Sapienza”, “La monde vivant”,
gibi yapımların yönetmeni olan
Fransız yönetmen Eugène Green’i
festivalden kovmak durumunda
kaldı.

Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu’na göre,
dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu.
Türkiye ise, 14 sıra gerileyerek 156 ülke arasında 93’üncü oldu.
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26 EYL

‘Büyük Selçuklu’ dİZİSİNİn çalışanları toplu
olarak İş bırakma kararı aldı
TRT’de yayınlanacak olan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin set-dekor işçileri çalışma koşulları ve ödemelerini alamamaları nedeniyle iş bıraktı.
Set çalışanları yaptıkları açıklamada, “Uzun süredir yapılmayan ödemeler
vardı. Bu ödemelerle ilgili geçen hafta bir iş bırakma eylemimiz olmuştu,
daha sonra paralarımızın haftalık olarak her salı yatacağı bildirildi. Fakat
dün itibariyle paralar tekrar yatmayınca işi bıraktık. Dün 5’te herkes evlerine döndü, bu sabah tekrar geldik. Şu an itibariyle iş bırakmış durumdayız”
ifadelerini kullandı.

“Özel tİyatrolar İÇİN ayrılan bütçeden akaryakıt
ve İnşaat şİrketlerİ de yararlanmış”

27 EYL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların
projelerine yapılan 12 milyon TL’lik yardımdan yararlanan 198 kurum arasında akaryakıt,
gıda, inşaat ve ayakkabı boyası şirketi gibi tiyatroyla ilişkili olmayan şirketlerin yer aldığı
ortaya çıktı. Bazı firmaların son başvuru tarihinden 2 hafta önce kurulduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, söz konusu durumun
bir “skandal olduğunu” belirterek “Sanat camiasına yönelik destekler, gerçek tiyatrocular için kullanılmalıdır” açıklamasında bulundu.
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ERsAN UYSAL
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı
Ersan Uysal, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İNDİRİM İSteyenE eserİn yarısını gönderdİ
Ressam Alican Leblebici kendisinden Covid-19 sonrası iyice kötüleşen
ekonomik durumu sebep göstererek yarı yarıya indirim talep eden koleksiyonerin teklifini kabul ettiğini belirterek; “Sözleri bir hançer gibi yaralamıştı beni. Ben de koleksiyonerin isteği üzerine %50 indirim yaptım. Tabii
koleksiyonerin ön göremediği şey benim eserin de yarısını vermeyeceğimdi.
Eseri tam ortadan ikiye kestim ve paketleyip gönderdim.” dedi.

28 EYL

Kapadokya Bölgesini 18 Mart tarihine kadar
54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin
ardından bölge 19 Mart tarihinden itibaren boş kaldı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
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Dünyanın En Genİş Kütüphanesİ
Dünyanın en geniş kütüphanesi, içerisinde 158 milyondan fazla parça barındıran The Library of Congress olduğunu biliyor musunuz? Kütüphanedeki raflar yaklaşık 838 mil uzunluğunda. Koleksiyonda 36 milyon kitap ve
basılı materyal, 3.5 milyon kayıt, 13.7 milyon fotoğraf, 5.5 milyon harita, 6.7
milyon müzik kitapçığı ve 69 milyon el yazması bulunmaktadır.

İtalya ve Estonya’dan
ödül ALDI

Erdal Öz Edebİyat Ödülü
Jale Parla’nın OLDU
Can Yayınları’nın kurucusu Erdal
Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi
tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne, “akademi ile edebiyat dünyasını bir araya
getirme konusundaki başarısı” nedeniyle Jale Parla değer görüldü.

28 EYL

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya
Devlet Konservatuarı’nda keman
eğitimi alan Cansu Sara Takmaz
(12), koronavirüs nedeniyle Estonya’da onlinegerçekleşen Odin International Music Competition yarışmasında ikinci, İtalya’da düzenlenen
30’uncu Citta di Barletta yarışmasında ise birinci oldu.

28 EYL
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Uluslararası Bağımsız Sİnema ve Sanat
Derneğİ kuruldu
29 EYL

Sinema dünyasının önemli isimleri bir
araya gelerek yenilikçi ve yaratıcı bakış
açılarını ortaya koymak üzere Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği’ni
kurdu.

Dernek kuruluşunda “Cinsiyetten, renkten, ırktan, dilden bağımsız; hümanist
felsefe ilkesiyle kurulan dernek, kısa film, uzun metraj, yönetmen, yapımcı,
oyuncu ve senarist gibi sinema sektöründeki tüm meslek gruplarını kapsayan bütüncül bir misyon” üstlenmeyi hedefledi.

Tİyatro KooperatİFİ’nden Bakanlığa
destek paketİ soruları

29 EYL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi
nedeniyle iflasın eşiğine gelen özel tiyatroların 199 profesyonel, 75 çocuk ve
54 geleneksel olmak üzere 328 oyun
projesine 12 milyon lira dağıtacağını
açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığına
özel tiyatrolara sunduğu destek paketinin hangi kriterlere göre verildiğini
soran Tiyatro Kooperatifi, değerlendirmenin objektif yapılmasını, sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanmasını
talep etti.
Tiyatro Kooperatifi açıklamasında “Hem şeffaflık prensibi hem de bir sonraki destekten yararlanabilmek, desteğin kriterlerine uyumlanmak ve gereken iyileştirmenin yapabilmesi için, başvurusu olumsuz sonuçlanan tüm
tiyatrolara seçim kriterleri kapsamında bilgi vermenizi rica ederiz” denildi.
“Vergi veya SGK borcu olmaması”, “İTO kaydı” şartları nedeniyle pandemide mağdur olan birçok özel tiyatronun başvuru yapamadığı belirtilen
açıklamada, Bakanlığın destek paketinin kapsayıcı olmaması, sanatsal kriterlerinin muğlak olması konularında eleştiriler yöneltildi.
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29 EYL

Taylor Swift, Whitney Houston’ın
33 yıllık rekorunu kırdı
ABD’li şarkıcı Taylor Swift, 2012 yılında yaşamını yitiren müzik efsanesi
Whitney Houston’ın 33 yıllık rekorunu kırdı. 30 yaşındaki Swift, Billboard
200 listesinde birinci sırada en uzun süre kalan kadın sanatçı olmayı başararak, bu konuda Houston’ı geride bıraktı.

30 EYL

Helen Reddy
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Grammy ödüllü feminist sanatçı, kadın hakları
savunucusu Helen Reddy, 78 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

Sinema sektöründeki üçüncü büyük market olan
Japonya’da, önceki yılın ilk çeyreğine göre %36,
Güney Kore’de ise %56, İtalya’da %18, Fransa’da %36,
Almanya’da ise %19 oranında daralma yaşandı.
BOX OFFİCE 2020 RAPORU
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4 EkİM

Sİne-Sen: Setlerde 8 saat çalışma
ve İnsanİ koşullar İSTİyoruz
Sinema ve dizi sektöründe çalışan set işçilerinin uzun çalışma saatleri, ağır
iş yüküne dönüşüyor. Kimi zaman 24 saate çalışmak zorunda kaldıklarını ve
bunun sonucunda iş kazaları, ölümler, psikolojik sorunlar yaşadıklarını dile
getiren set çalışanları, salgınla birlikte çalışma koşullarının daha da riskli
hale geldiğini ifade etti. Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), emekçilerin insani koşullarda ve en fazla 8 saat çalıştırılmasını istedi.

5 EkİM

Mehmet Yağmur
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Mehmet Yağmur,
koronavirüs nedeniyle, 78 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

2019 yılında mısır krizi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren
sinema dünyası geçen yılı 48 milyon 422 bin 545 biletle
kapatırken, 2020’de toplam 17 milyon 312 bin 804 bilet kesildi.
Box Office Türkiye
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2500 yılLIK mumya
lahİtlerİ İlk kez açıldı

Fatİh Sultan Mehmet
tablosu zİyarete açıldı

6 EkİM

Mısırlı arkeologlar, başkent Kahire’de 2500 yıldan daha uzun süre
önce mühürlenmiş olan 59 adet
mumya lahitlerinin bir kısmını açtı.
2500 yıllık mumyalar halkın büyük
ilgisini çekti.

6 EkİM

İtalyan ressam Gentile Bellini’nin
atölyesinde yapıldığı düşünülen
ve 1480 yılına tarihlenen Fatih Sultan Mehmet tablosunu ilk günden
görmek isteyenler İBB’nin Saraçhane’de bulunan binasına geldi.

Led Zeppelin’İn telİf davasında son nokta koyULdu
Led Zeppelin, ünlü şarkıları “Stairway to
Heaven” ile ilgili olarak 6 yıldır süren telif
mücadelesini Yüksek Mahkemenin kararıyla geride bıraktı.
Yüksek Mahkeme, İngiliz grubun 1971 yapımı şarkısının efsanevi nakarat kısmının çalıntı olduğunu iddia eden davayı reddetti.

6 EkİM

Yüksek Mahkeme bu kararıyla, ABD Temyiz Mahkemesinin Mart ayında
grup üyeleri solist Robert Plant ve gitarist Jimmy Page lehine verdiği kararı onamış oldu.

We Are Social ve Hootsuite araştırmasına göre koronavirüs
salgını günlerinde Filipinler ve Güney Kore’nin ardından
dünyada sabit internet hızının en çok düştüğü
üçüncü ülke TÜRKİYE oldu.
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6 EkİM

Eddie Van Halen
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Rock müziğinin efsanelerinden gitarist
Eddie Van Halen, 65 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

2020 Nobel Edebİyat Ödülü Louise Glück’e verİLDİ
7 EkİM

2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat
Ödülü’nü Louise Glück’e “bireysel varoluşu
evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi” nedeniyle verdi.
Glück’e 10 milyon İsveç Crown’u (1,1 milyon
dolar) para ödülü verilecek.

8 EkİM

Mohammad Reza Shajarian
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir tedavi gören İranlı bestekar ve musiki
üstadı Mohammad Reza Shajarian, 80 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Andy Warhol’un kamerası 13 bİn 750 dolara satıldı

8 EkİM

ABD’li sanatçı Andy Warhol’un Polaroid fotoğraf kamerası açık artırmada 13 bin 750
dolara satıldı. Heritage Auctions’ın müzayedesindeki Polaroid SX-70 Land model
kamera, eBay gibi ikinci el ürünlerin satışının yapıldığı sitelerde 100 ila 200 dolar arasında değişen fiyatlara satılıyor.
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9 EkİM

Panto kadınları, Londra’da toplandı
Birleşik Krallık’ın dört bir yanından bir araya gelen çeşitli “panto kadınları”,
devam eden salgın sırasında hükümetin sanata destek eksikliğine dikkat
çekmek için Londra’ya bir araya geldi.
Londra sokaklarında dolaşan sanatçılar gün boyu #PantoParade etiketiyle
paylaşım yaptı.

Zekİ Demİrkubuz’un senaryoları kayboldu
“Masumiyet”, “Üçüncü Sayfa” ve “Kader” gibi
filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu açıkladı.
Senaryolarının kaybolduğunu sosyal medya
hesabından duyuran yönetmen, daha sonra
yaptığı başka bir paylaşımda “İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet’i siliyoruz” diyerek, işin sorumlularına
dava açılacağını söyledi.
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EKİM 2020
ŞEHİR TİYATROLARI’nDA SAHNELECEK
Kürtçe oyun YASAKLANDI

13 EkİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi döneminde zor durum yaşayan özel
tiyatrolara sahnelerini açmış, bu kapsamda Kürt
tiyatro topluluğu Teatra Jiyana Nû’nun ‘Berû’
oyunu da Gaziosmanpaşa sahnesinde oynanacağı duyurulmuş. Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde
oynanacak oyunun biletleri ise günler öncesinden tükenmişti.

HDP MYK üyesi Salim Kaplan ise bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kürtçe tiyatronun GOP Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine GOP
Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını duyurdu.

13 EkİM

Yüzlerce müzİSYENDEN EYLEM
400 bağımsız müzisyen hükümetin sanata karşı tutumunu protesto etmek için Parlamento Binası’nın önünde bir araya geldi. #WeMakeEvents
ve #LetMusicLive etiketleriyle düzenlenen protestoya 32.000’den fazla sanatçıyı temsil eden Müzisyenler Birliği de destek verdi.
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İstanbul ValİLİĞİ’nden ‘Bêrû’ soruşturması

14 EkİM

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Şehir Tiyatroları’nda oynanacak olan, ancak gösterime
saatler kala Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafındın yasaklanan “Bêrû” adıyla
Kürtçeye uyarlanan İtalyan oyun yazarı
Dairo Fo’nun “Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar” oyununa ilişkin soruşturma
başlattı.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada; “Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa
olsun, terör propagandası yapmak kanunlarımızda yasaktır ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemez.” dedi.

14 EkİM

Conchata Ferrell
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

ABD’de Two and a Half Men dizisindeki Berta rolüyle
hafızalara kazınan Conchata Ferrell, 77 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

İBB MeclİSİ’nde ‘sanatçı’ tartışması çıktı
İBB Meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Orkestralar Şube Müdürlüğü’nde 43 sanatçının kadrosunun onaylanması, 7
sanatçının ise reddedilmesi üzerine AKP ile
CHP meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

15 EkİM

Görüşmeler sırasında 7 sanatçının reddedilmesi üzerine CHP’li Meclis Üyesi Melendiz
Dalyan İzgi, “İsme özel meclis kararı çıkmaz,
genel olur. Ama isimler istendi. İsimler de
geldi. Şimdi de personel listesine 43 kişinin
ismi yazılmış, 7’sinin yazılmamış. 7 arkadaşın neyini beğenmediniz, çaldıkları enstrümanı mı beğenmediniz” diye sordu.
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15 EkİM

87 yıl sonra gerçek sahİPLERİNİ buldu
1933’te Nazilerin bir Yahudi ailenin mallarını yağmaladığı sırada el koyduğu
tablo yasal varisine teslim edildi. ABD’li empresyonist Gari Melchers imzalı
“Winter” (Kış) adlı tablo Mosse ailesi evlerinden kaçarken Nazilerin el koyduğu 200’e yakın sanat eserinden biriydi.
Tam 87 yıl sonra New York’taki FBI ofisinde yapılan törenle “Kış” tablosu
sahibine iade edildi. Tablo şimdi Rudolf Mosse’nin tek kızı olan Felicia Lachmann-Mosse’nin varislerini temsil eden Mosse Vakfı’nda.

Kenter Tİyatrosu, Şehİr Tİyatroları bünyesİnde
faalİyet gösterecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi
ekim ayı 3. oturumu, gerçekleştirildi. Toplantıda “Kenter Tiyatrosu”, “Formula-1” ve
“Büyükçekmece’deki Albatros bölgesi”yle
ilgili komisyon raporları oylamaya sunuldu.

16 EkİM

Meclis’te, Şişli’de bulunan Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın
alınmasını içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
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Halİl Sezaİ İÇİN
13 YIL 10 AY HAPİS İSTENDİ

69 mİlyon yıllık dİnozor
fosİLİ BULUNDU

16 EkİM

16 EkİM

Tuzla’da 15 Eylül’de komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle
tutuklanan ve beş ayrı suçtan toplamda 13 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Halil Sezai hakkında hazırlanan
iddianame gönderildiği mahkeme
tarafından kabul edildi. Halil Sezai’nin tutukluluk hâlinin devamına
karar verildi.

Kanada’nın Alberta eyaletinde 12
yaşındaki bir çocuk 69 milyon yıllık dinozor fosili buldu.
Nathan Hrushkin adlı çocuğun
babasıyla çıktığı bir doğa yürüyüşünde bulduğu fosilin aylar süren
çalışmaların ardından çıkarıldığı
açıklandı.

17 EkİM

56 bİn LEGO kullanarak ‘Tİtanİk’ yaptı
İzlanda Reykjavik’te oturan 10 yaşındaki otizmli Brynjar Karl Bigisson, Titanik gemisinin anmak için bir kopyasını yaptı. 10 yaşındaki Brynjar Karl Bigisson, yaklaşık 700 saat boyunca çalışarak, 56.000 parça LEGO ile Titanik
gemisinin bir kopyasını yaptı. 9 yaşındayken Danimarka’da bulunan LegoLand’i ziyaret eden Brynjar orada gördüğü ölçekli Lego modelleri karşısında büyülenip kaldığını ve gemilere karşı bir takıntısı olduğunu söylüyor.
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17 EkİM

Ahlat Ağacı’na sansür
Türk Telekom’un dijital yayın platformu
Tivibu’nun, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi
“Ahlat Ağacı”nda bir sahnede karakterler
konuşurken arka planda görünen kadın
heykelinin meme kısmını sansürlediği ortaya çıktı.
“Ahlat Ağacı” daha önce TRT 2’de yayımlandığı sırada da çeşitli sansür uygulamalarına maruz kalmıştı.

18 EkİM

Sefa Ulaştır
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Kurtalan Ekspres grubunun bateristi
Sefa Ulaştır, hayata gözlerini yumdu.

Nejat İşler hakkında soruşturma başlatıldı
Nejat İşler’e, 15 Temmuz darbe girişimiyle
ilgili attığı bir tweet gerekçesiyle ‘suçu ve
suçluyu övme’ suçlamasıyla soruşturma
açıldı.

18 EkİM

İşler’in bir ihbarcı tarafından İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne şikayet edildiği
öğrendi. İhbarda, ‘Nejat İşler gibi kişilerin’
halkı kışkırtmak ve ülkenin bölünmesini
desteklemek amaçlı paylaşım yaptıkları
öne sürüldü. İşlerin 16 Temmuz 2016’da attığı ve soruşturmaya konu olan
tweet ise şu şekilde: “Emir geliyor, Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyorsun. Kafanı
kesip vatan haini diyorlar. Emir geliyor, Doğu’ya gidiyorsun. Ölüyorsun,
şehit diyorlar.”
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19 EkİM

9 asırlık Harran Sarayı’nın kapısı ortaya çıktı
UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı’nın 7
metre yüksekliğindeki kapı gün yüzüne çıkarıldı.
Sarayın iki yıldır ana kapısını ortaya çıkarmak için yoğun emek harcadıklarını vurgulayan Önal, şöyle devam etti: “İki yıldan beri kalenin güneydoğu
kısmında bulunan ana kapıya yoğunlaştık. Tarihi Harran Sarayı’nın bilinen
iki kapısından birisini tamamen meydana çıkardık. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kapı bazalt taşlarla yapılmış. Zeminine yakın yerlerde yıldız
motifleri de kazılarımızda meydana çıktı.”

klİp çekenler hakkında 1.5 yıl hapİs cezası talebİ
Karacaahmet Mezarlığı’nda bazı mezar
taşının üzerinde yürüyerek video klip
çeken Batu Belen ve Utku Ş. hakkında
1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açıldı.
İddianamede her iki şüphelinin de “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 9 aydan
1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza
Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.
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19 EkİM

2 bİn yıllık kedİ
FİGÜRÜ BULUNDU
Peru’daki Nazca Çölü’nde uzanırken betimlenmiş bir kedi figürü keşfedildi.Kedi figürü, bölgeye yeni bir gözetleme platformu
yapılması çalışmaları kapsamında yürütülen patika inşası sırasında fark edildi.
Platform tamamlandığında ziyaretçilere
bölgedeki pek çok jeoglifi bir arada görme
imkânı tanıyacak.

Berlİn Müzeler Adası’ndakİ 70 tarİHİ esere saldırı
Beş ünlü müzeye ev sahipliği yapan UNESCO Kültür Mirası listesindeki Berlin Müzeler Adası’nda en az 70 esere yağlı bir sıvı
püskürtüldü.
Dışarıya duyurulması iki hafta süren bu
olay, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman tarihinde, sanata ve antik eserlere yapılan en
büyük saldırılardan biri olarak tanımlandı.

21 EkİM

Almanya’DA Tİyatrolara 30 mİlyon Euro YARDIM
21 EkİM

Almanya Kültür Bakanı Monika Grütters (CDU), korona salgınından etkilenen
özel tiyatrolar için 30 milyon Euro’luk
(278.953.993,20 Türk Lirası) bir program
duyurdu.
Kültür Bakanı Monika Grütters, “Özel tiyatroların bu zor zamanda hayatta kalmasını sağlamak için elimizden gelen
her şeyi yapmak istiyoruz” dedi. Tiyatro
başına maksimum 140.000 Euro destek
sağlanacağını söyledi.
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Banksy’nİn Monet’sİ 7.5 mİlyon pounda satıldı
Britanyalı sokak sanatçısı ve aktivist Banksy’nin Fransız ressam Claude Monet’yi yorumladığı işi 7.5 milyon pounda (76 milyon 800 bin lira) satıldı. Bu
satış sonrası ‘Show Me The Monet‘ sanatçının en pahalı ikinci işi oldu. Parlamento üyelerini şempanze olarak tasvir ettiği ‘Devolved Parliament‘ geçen yıl 9.9 milyon pounda satılmıştı.

35 kültür sanat mekanı hİbe aldı

24 EkİM

İngiltere’deki otuz beş büyük sanat mekanı, Kültürel İyileştirme Fonu’ndan 1 milyon ila 3 milyon sterlin arasında hibe aldı.

Kültürel İyileştirme Fonu’ndan yararlananlar arasında İngiliz Ulusal Balesi, Sadler’s Wells ve Londra’daki Old Vic bulunuyor.
Fona dair açıklama yapan Kültür Sekreteri Oliver Dowden şunları söyledi: “Eşi görülmemiş 1.57 milyar sterlinlik Kültürel İyileştirme Fonumuzun
bir adımı olarak, bugün İngiliz kültür ikonlarına 3 milyon sterline kadar
yaptığımız bağışlarla onların geleceklerini güvence altına almak istiyoruz.
Bu yerler ve kuruluşlar kültürel mirasımızın bir parçası ve yerleri doldurulamaz.” dedi.
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26 EkİM

1700 YIllık KİLİse, satılığa çıkarıldı
Mardin’de bulunan bin 700 yıllık tescilli kilise binası 7 milyon iki yüz elli
bin TL fiyat biçilerek satılığa çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür
varlığı olarak tescillediği Mor Yuhanna Süryani Kilesesinin satışa çıkarılmasına tepki gösteren Mardin ve Diyarbakır Süryani cemaatinin liderlerinden Deyrulzafaran Manastırı Mertopoliti Saliba Özmen, ilgili kurumların
devreye girmesini istedi.

27 EkİM

Hİkmet Karagöz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu ve ressam Hikmet Karagöz,
73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

EKİM Ayında 21 kadın cinayeti işlenmiş, 8 kadın şüpheli bir şekilde ölü
bulunmuştur. Öldürülen 21 kadından 12’sinin neden öldürüldüğü tespit
edilemedi, 9’u de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi
reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair
karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
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28 EkİM

Karİye MüzesİNİN fresk ve mozaİklerİ kapatıldı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Müzesi’nin, 30 Ekim’de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl aradan
sonra yeniden ibadete açılacağını Twitter hesabından duyurdu.
Erbaş yaptığı açıklamasında, “Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek
yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim’de
Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenab-ı Hak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine
hayırlı olsun.” ifadelerine yer verirken, paylaşılan fotoğraflarda müzenin
fresk ve mozaiklerinin kapatıldığı görüldü.

Müzedekİ 404 eser kayıp, 42’sİ İse sahte çıktı
Sayıştay raporlarıyla önce Ankara Üniversitesi’ndeki tarihi yazma eserlerin, şimdi de Mimar Sinan Üniversitesi Müzesi’ndeki tabloların kayıp olduğu ortaya çıktı.
Ankara Üniversitesi’nde 440 yazma eserin kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Mimar Sinan Üniversitesi’nin Resim ve Heykel Müzesi’nde
kayıtlı olan, tarihi ve sanatsal değeri bulunan eserlerden 404’ünün kayıp,
42 eserin ise sahte olduğu belirlendi. Sayıştay raporlarına göre Resim ve
Heykel Müzesi’ne kayıtlı 12 bin 378 taşınır bulunuyor. Bunlardan 4 bin 24
tabloya dair hiçbir açıklama veya detay yer almıyor.
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2 bİn 500 yıllık höyük
yağmalandı
Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde olan Afrin’de, geçmişi Milattan Önce
2 bin 500’lü yıllara dayanan Nebi Huri Höyüğü’nün iş makineleriyle yıkılarak tarihi
eserlerin kaçırıldığı ileri sürüldü.

Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre UNESCO tarafından
Ortadoğu’da korunması gereken önemli tarihi yer olarak tanımlanan Nebi
Huri Höyüğü’ndeki hırsızlık sırasında çok sayıda mozaik ve tarihi eser de
tahrip edildi.

10 yıllık Öykü Sahne kapanma kararı aldı
Pandemiyle birlikte oyun sergilemeyen
tiyatro sahneleri birer birer kapanıyor.
Mevcut borçları nedeniyle Büyükşehir
Belediyesi’nin yanı sıra Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan destek göremeyen 10 yıllık Öykü Sahne de kapanma kararı aldı.

28 EkİM

Öykü Sahne, sosyal medya hesapları
üzerinden yaptığı açıklamada kapanma
kararını şöyle duyurdu: “Öykü Sahne;
bu süre içinde programında pek çok konuk tiyatroya yer vermiş, atölyelerinde
yüzlerce kişiye tiyatro sevgisi aşılamış,
oyunculuk alanında düzenli atölyeler yapmış, ustaları sahnesinde ağırlamış, özellikle gençlere kapılarını ardına kadar açmıştı. Tiyatromuzun birikmiş sorunları için çeşitli çatılar altındaki mücadelemizle, kalıcı çözümler üretmeye çalışırken ülkemizde sanat üreten yurttaşlar olarak hakkımız
olan, ‘acil’ ‘destek’ ihtiyacımız karşılanmadı! Zaten ‘vergi ve SGK borcumuz
olduğu için’ proje desteğine de başvuramamıştık! Başta COVID-19 salgını
olmak üzere; altyapı sorunlarımız, birikmiş kira borçlarımız, şimdiki ilçe
yerel yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmediğimiz için… Sahnemizi kapatıyoruz!”
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29 EkİM

Fransa’da ülke çapında
sokağa çıkma yasağı
Avrupa’da koronavirüs vakalarının
en yüksek olduğu ülke konumuna
gelen Fransa’da yeni döneme geçildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron işe gitmek, acil bir durumda dışarı çıkmak, hastaneye gitmek için
yine belge doldurulması gerektiğini
açıkladı.

28 EkİM
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“Genco Erkal Salonu”
Ankara’da açıldı
Başkentin en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan
Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yer alan
“Genco Erkal Salonu”, Genco Erkal’ın Nazım Hikmet’in yapıtlarından uyarladığı “İnsanlarım” adlı
tek kişilik oyunuyla kapılarını açtı.

EKİM 2020
“Trump’I ÇÖPE AT, AMERİKA’YI
YENİDEN GÜÇLÜ YAP”
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan balmumu heykel müzesi Madame
Tussauds ABD Başkanı Donald Trump
heykelini çöpe koydu. Trump’ın heykelinin atıldığı çöpün üzerinde “Dump
Trump Make America Great Again”
(Trump’ı çöpe at, Amerika’yı yeniden
güçlü yap) yazılıydı.

8 bİn yıllık ana tanrıça
heykelcİĞİ bulundu

Grup Yorum üyelerİ
YİNE GÖZALTINA ALINDI

İzmir’deki Yeşilova Höyüğü’nde devam eden kazılarda bulunan mermerden yapılmış 8 bin 200 yıllık ana
tanrıça heykelciği koruma altına
alındı.
Grup üyeleri Barış Yüksel, Eren
Erdem, Özgürcan Elbiz, İdil Kayıkçı, Cenk Turan, Emrah Uludağ, Metin Kaleli ve Yaşar Coşkun gözaltına alındı.
29 EkİM

27 EkİM

Dilan Poyraz’ın ise evine polis
baskını düzenlenlendi.

Sean Connery
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Yedi kez James Bond karakterine hayat veren
Sean Connery, 90 yaşında hayata
gözlerini yumdu.
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1 kAS

150 opera sanatçısı, Parlamento Meydanı’nda
Londra’da 150 Opera sanatçısı hükümetin pandemi salgını sırasında sanata karşı tutumunu protesto etmek için Parlamento Binası’nın önünde bir
araya geldi. #WeMakeEvents ve #LetMusicLive etiketleriyle düzenlenen
protesto sırasında Verdi’nin yazıdığı “Nabucco” operası seslendirildi.

2 güvenlİk görevlİSİ gözaltına alındı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne
kayıtlı tarihi ve sanatsal değeri bulunan beş
hat eserini çalarak sattıkları sattıkları iddiasıyla iki güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Eserlerin çalıntı olduğu, bunları satın
alan koleksiyonerin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

1 kAS

Eserleri çaldıkları ileri sürülen güvenlik görevlileri Ömer G. ve Sergen K., olayın polise
yansıdığını öğrendi. İki görevli Şişli’de sakladıkları eserleri yanlarına alarak üniversiteye giderek teslim etti.
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2 kAS

2021 yılı bütçelerİNİ görüşmelerİ yapıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı
kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı.
Komisyonda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Kültür Bakanlığı’na reva görülen bütçe 1 milyar 691 milyon lira. Öbür tarafta Osmangazi
Köprüsü’nden geçemeyen arabalara 2020 yılının ilk altı ayında 1 milyar 750
TL ödemiş bulunuyoruz. Yani Osmangazi Köprüsü’nden geçmeyen arabalar
için bir yandaş müteahhite peşkeş çektiğimiz vergilerimizin toplamı ne yazık ki Kültür Bakanlığı’na reva gördüğümüz yıllık yatırım bütçesinden daha
fazla” dedi.

Bakan Ersoy, soruları yanıtladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin
sorularını yanıtladı.
Bakanlık olarak destek vermeye devam ettiklerini belirten Ersoy, “Özel Tiyatro Proje Destek Programı kapsamında 328 özel tiyatroya 12 milyon lira,
Dijital Tiyatro Projesi kapsamında 967 tiyatroya 9 milyon 500 bin destek
sağladık.” diyerek “Tiyatrocu olmayan insanlara veriliyormuş bu destekler
gibi söyleniyor. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Emre Kınay’ın Duru Tiyatrosu,
Erdal Beşikçioğlu Tatbikat Sahnesi gibi tiyatrolar da destek aldı.” dedi.
Özel tiyatrolar için kamu spotu hazırlayacaklarını belirten Ersoy, “Kovid-19
döneminde turizmde nasıl bir Sertifikasyon Programı hazırladıysak aynı
Sertifikasyon Programını tiyatrolar ve sinema salonları için de uygulayacağız. Tiyatroların olanakları yok diye sertifikasyon programını bedelsiz
yapıyoruz. Hiçbir tiyatro kapalı değil” dedi.
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telİf hakları mücadelesİ İÇİN ortak açıklama
3 kAS

Funda Karayel, 1 Kasım’da Sabah’ta yayımlanan
“Türk Sinemasında yapımcıların haklı hak sahipliği isyanı” başlıklı yazısında Safa Önal’ın
yapım şirketlerine karşı verdiği telif mücadelesini “gereksiz davalarla uğraştığı” şeklinde
yorumladı ve bu davaların bir sınırı olması gerektiğini belirtti.

Bu köşe yazısının ardından Oyuncular Sendikası, Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN)
ve Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (SENARİSTBİR) de aralarında bulunduğu meslek
örgütleri ortak bir açıklama yayımlayarak Sabah gazetesini ve Funda Karayel’i kınadı. “Bir hak arama mücadelesini ve Safa Önal’ı itibarsızlaştırmaya
çalışan bu haksız, bilgiden yoksun ve tek taraflı yazı sektör bileşenlerinde
büyük bir öfke yaratmıştır” ifadelerinin yer aldığı açıklamada tüm yönetmen, senaryo yazarı ve oyunculara hak ettikleri teliflerin ödenmesi çağrısı
yapıldı.

3 kAS

Metİn Çoban
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Sanatçısı Metin Çoban geçirdiği kalp krizi
sonucu hayata gözlerini yumdu.

Sİnema, tİyatro, konser salonları 22.00’de kapanacak
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs
salgınının yükselişe geçmesinin ardından alınan önemleri Kabine toplantısından sonra duyurdu. Erdoğan, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta,
restoran, pastane ile berber, düğün salonu, yüzme salonu, hamam, kaplıca,
internet kafe, halı saha, tiyatro, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler
saat 22.00’de sona erecek” dedi.
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“alınan önlemlerden
dolayı İŞSİz kaldık!”

5 kAS

İzmir’de kültür-sanat emekçileri Kovid-19 pandemi önlemleri gerekçesi
ile restoran-kafe-bar gibi yerlerin
gece saat 22.00’de kapanmasını Alsancak Kıbrıs Şehirleri Caddesinde
pandemi kurallarına uygun şekilde
bir araya gelerek protesto etti.

Sümela Manastırı
zİyarete kapatıldı

6 kAS

5 yıl aradan sonra 29 Temmuz
2020’de ziyarete açılan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi
Sümela Manastırı taş düşmelerini
önleme çalışmaları kapsamında 31
Ocak 2021 tarihine kadar tekrar
ziyarete kapatıldı.

6 kAS

“Kıdem Tazmİnatı Mücadelesİ Bİz Oyuncular
İçİn De ÖnemlİDİR!”
Oyuncular Sendikası, “kıdem tazminatı” ile ilgili olarak T.B.M.M.’de görüşmeleri devam eden yasa tasarısı ile ilgili bir açıklama yayımlayarak: “İşsizlik
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ yasası yasalaşacak olursa, 25 yaşından küçük ve 50 yaşından
büyük çalışanların kıdem tazminatının gasp edilerek, sosyal güvenceden
yoksun ve kayıt dışı çalıştırılması meşru kılınaak, emeklilik hakkı elinden
alınacaktır. Genel çerçeveden baktığımızda; iş güvenliğini, işçi haklarını
tehdit eden, geçici istihdamı teşvik eden bu yasa tasarısına Oyuncular Sendikası olarak varlık sebebimiz ile elbette karşı çıkıyoruz.” dedi.
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6 kAS

TİMUR SELÇUK
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Piyanist, besteci, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk,
74 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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6 kAS

“kİm takar çocuk oyuncuları DİYORSUNUZ!”
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler devam ederken söz alan CHP Milletvekili Av.
Sera Kadıgil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sorularını ve eleştirilerini yöneltti.
Kadıgil, Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri gerçekleştirilen ve TRT’de yayınlanan “Gönül Dağı” adlı dizi setinde 38 kişinin Koronavirüs’e yakalandığını
söyleyerek, 7 yıldır bakanlığın değerlendirmesini bekleyen “Çocuk Oyuncular Yönetmeliği”ne değindi: “Her maddesiyle hazır bir çocuk oyuncular
yönetmeliği var önünüzde, 7 yıldır bekliyor! Kanalların ve yapımcıların işine gelmediği için, çocukları korumak patronlara ekstra maliyet yükleyeceği
için çıkartmadığınızdan ben artık eminim bu çocuk oyuncular yönetmeliğini. Gerçi TÜİK verilerine göre 720 bin çocuk işçi çalıştırılıyorken, kim takar
çocuk oyuncuları diyorsunuz herhalde!” dedi.

Sermİyan Mİdyat’ın 8 yıla kadar hapsİ İstendİ
Sevcan Yaşar’ı darp ettiği suçlamasıyla oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, “Kasten yaralama”, “Zincirleme tehdit” ve “Zincirleme
hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis
cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, “Kasten yaralama” suçundan bir yıla kadar ceza istendi.
İddianame, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.
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6 kAS

‘Yenİ Sanat Vakfı’ kuruldu
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var” sözleri sonrası “Yeni Sanat
Vakfı” kurudu.
Vakfın yönetim kurulu üyeleri ise şöyle: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve Kültür ve mevcut Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, film yapımcısı Hasan Kaçan, Arter Reklam Ajansı’nın yönetim kurulu başkanı Cevat Olçok, Gürsoy Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, Kalyon İnşaat’ın yönetim kurulu
üyesi Mehmet Kalyoncu ve dizi yapımcısı Mustafa Fener.

KASIM Ayında 29 kadın cinayeti işlenmiş, 10 kadın şüpheli bir şekilde
ölü bulunmuştur. 29 kadından 15’inin neden öldürüldüğü tespit
edilemedi, 1’i ekonomik, 13’ü de boşanmak istemek,barışmayı reddetmek,
evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına
dair karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

‘7. Koğuştakİ Mucİze’ Oscar aday adayı oldu

6 kAS

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden
oluşan 16 kişilik Seçici Kurul tarafından Sinema Güç
Birliği’ne başvuran 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, Türkiye’nin ‘en iyi uluslararası film’
Oscar adayı olarak belirlendi.
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7 kAS

Fernando Solanas
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Arjantinli sosyalist yönetmen Fernando Solanas,
Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Paris’te
84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

7 kAS

İspanya’da restorasyon facİası
İspanya’nın Palencia şehrinde, Catholic-Agrarian Federation (Katolik Tarım
Federasyonu) için 1923’te inşa edilen mimari yapının dış cephesindeki heykele yapılan restorasyon sosyal medyada birçok tepki aldı. Restorasyonu
yapan kişinin kimliği belirlenemezken bu İspanya’da son yıllarda meydana
gelen üçüncü kötü restorasyon vakası.

8 kAS

Ahmet Uz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı
Ahmet Uz, 75 yaşında hayata
gözlerini yumdu.
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Nİlüfer Aydan’a
dava açıldı

9 kAS

Sinema Sanatçısı Nilüfer Aydan, (80) sosyal medya hesabı
üzerinden “cumhurbaşkanına hakaret” ettiği suçlamasıyla İstanbul Anadolu Asliye
Ceza Mahkemesinde hakim
karşısına çıktı. Aydan için 1 yıl
2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması
talep edildi.

Mert Dİzemen, covİd
nedenİyle hayatını kaybettİ
Sinema Televizyon Sendikası, “Beni Bırakma” dizisi setinde kamera asistanı
olarak çalışan Mert Dizemen’in kendini iyi hissetmediğini söyledikten sonra hastaneye yönlendirildiği belirtti.
Açıklamada Dizemen’e Covid-19 tanısı
konulduğu, evde tedavisinin sekizinci
gününde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

12 kAS

Turgay Yıldız,
beraat ettİ
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan
Turgay Yıldız, beraat etti.
12 kAS

asfaltın altından
770 yıllık taşlar çıktı

12 kAS

Tokat’ı Orta Anadolu’ya bağlayan bir
kavşak konumundaki Hıdırlık Köprüsü’nde yapılan restorasyon çalışmaları
sırasında köprünün zeminindeki asfalt
malzeme kaldırıldı ve ortaya 770 yıllık
taşlar ortaya çıktı.
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devlet müzesİ İnternetten satışa çıkarıldı
Afyonkarahisar’daki müze ‘sahibinden.com’
da satışa çıkarıldı, arsaya 45 milyon lira fiyat biçildi.
Müzeyi satışa çıkaran emlakçı İhsan Göktepe, satışla ilgili olarak “Yeni müze bitmediği için mevcut müzeyi boşaltamadılar.
12 kAS
Ama sahipleri arsayı satışa çıkardı. Müzenin içindeki eşyalar elbette satılık değil. Burada Herkül’ün 9 metrelik heykeli de var” ifadelerini kullandı. Müzenin satışı gerçekleşirse boşaltılacağı
açıklandı.

12 kAS

320 MİLYON LİRALIK FON NEREDE?
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, üretilen, ithal veya ihraç edilen kaset, CD, DVD, matbaa
makinesi, fotokopi makinesi gibi ürünlerden yüzde 3 oranında kesinti yapılmakta, söz konusu bu kesintiler ‘telif tazmin bedeli’ ya da bilinen şekliyle
‘özel kopyalama harcı’ adı altında bir fonda toplanıyor. 2017 yılı itibarıyla
fon büyüklüğünün 320 milyon liraya ulaşmıştı. 2020 yılı itibari ile fonda biriken paranın ne kadar olduğu soruma ise Bakanlık yanıt vermedi” diyerek,
pandeminin başında mevcut fondaki paranın sanatçılar için kullanılmasını
talep etmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlgezdi’nin soru önergesine
verdiği yanıtta “Özel kopyalama harcında bulunan meblağ fikri mülkiyet
sisteminin güçlendirilmesi ve kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi
amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda gelirin kullanılabileceği alanlar yönetmelikte sayılmıştır” dedi.
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12 kAS

çıplak heykel bant ve maskelerle örtüldü
“Feminizmin anası” olarak bilinen, 18. yüzyıl yazarlarından, Mary Wollstonecraft’ın Londra’da yeni açılışı yapılan heykeli, kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı. Heykelin göğüs ve kasık bölgesine siyah bant yapıştırıldı, gövdesine tişört giydirildi ve heykel cerrahi maskelerle kaplandı.

12 kAS

Lütfü Günay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Türkiye’de resim sanatının öncülerinden
Lütfü Günay, 96 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

çareyİ EŞİNE serenat yapmakta buldu
47 yıldır evli olduğu ve hastaneye yatırılan
eşini Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ziyaret edemeyen 81 yaşındaki Stefano Bozzini çareyi ona serenat yapmakta buldu.

13 kAS

Eşinin en sevdiği şarkıyı en sona saklayan
ve kalbinin sesini dinlediğini belirten 81
yaşındaki Stefano Bozzini, “Bana verdiği her şey için teşekkür etmek amacıyla
yaptım” dedi.
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müzİsyenlerden sessİz eylem

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Covid-19 önlemleri kapsamında kafe ve restoranlar dahil tüm işyerleri saat
22.00’den itibaren kapatılması kararının mağdur ettiği
müzisyenler, birçok kentte enstrümanlarını önlerine
koyarak sessizce eylem yaptı ve kararın geri çekilmesini talep etti.

Kürtçe tİyatro oyunu
süresİz olarak yasaklandı

14 kAS

Urfa Barosu, 14 Kasım’da Tahir Elçi
Konferans Salonu’nda sahnelenmesi
beklenen “Bêrû” adlı Kürtçe tiyatro
oyununun Urfa Valiliği’nin bugün
aldığı kararla kent merkezi ve ilçelerinde süresiz olarak yasaklandığını duyurdu. Baro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:
“Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde sergilenmesi süresiz olarak yasaklanmıştır. Kamuoyunun bilgisine
saygılarımızla sunarız.” dedi.

282

13 kAS

yenİ tarİHİ
buluntulara rastlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
alınan onay sonucunda yüzey
araştırmasına başlanan Amos Antik Kenti’nde Marmaris Belediyesi,
Marmaris Ticaret Odası ve Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde başlatılan
yüzey araştırma çalışması sırasında keşfedilen mezar yerleri, sikkeler ve tarihi kalıntılar bulundu.

14 kAS

KASIM 2020
14 kAS

Alİ Ekber Gülbaş
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Âşık Ali Ekber Gülbaş, koronavirüs nedeniyle
80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bakırköy Beledİye Tİyatroları’nda yİne hak gaspı
2015 yılında 3 müzisyen ve 26 oyuncunun, 2019 yılında 4 oyuncunun
gerekçe dahi gösterilmeden işten
atıldığı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda çalışan oyuncular ve emekçiler, yeni bir hak gaspları ile karşı
karşıya kaldı.
CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, partisinin
16 kAS
sosyal belediyecilik ve emek politikalarını hiçe sayarak uyguladığı emek düşmanı politikalar, belediyede çalışan işçi ve memurlarla birlikte tiyatro emekçilerinin de kazanılmış haklarına dönük saldırılara dönüştü.
KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’in İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Adem Erdem,
Kerimoğlu’nun 20 aydır toplu sözleşme imzalamayarak kamu emekçilerini mağdur ettiğini vurgulayarak “Başkan, uyuşmazlık tutanağı gibi biz
memurların toplu sözleşmesinde olmayan bir yolu ileri sürerek süreci
uzatmak istemektedir. Belediye yönetiminin güç yaşam koşullarında olan
işçileri emekçileri daha da açlığa sefalete mahkum etmek istediğini görmekteyiz” dedi.
Aralarında Bakırköy Belediye Tiyatrosu emekçileri ve oyuncularının da olduğu Bakırköy Belediyesi emekçileri, 20 aydır TİS yapılmadığı için zam alamıyorlar.
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2300 yıllık Hermes
büstü bulundu

Surp DİGİN KİLİSESİ
yıkılmakla yüz yüze

16 kAS

16 kAS

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın
merkezinde yapılan kanalizasyon
çalışmalarında, Antik Yunan tanrısı
Hermes’e ait bir büst ortaya çıktı.
Büstün iyi durumda olduğu tespit
edildi.

16 kAS

Van’da bulunan Surp Digin Kilisesi’nin bakımsızlıktan dolayı yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.
Bölge sakinleri definecilerin tahrip ettiği kilisenin derhal restore
edilmesini istedi.

Soumitra Chatterjee
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Dünyaca ünlü Hint oyuncu Soumitra Chatterjee,
Covid-19’dan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle
85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“Güvenlİ Turİzm SertİFİkasyonu” alan
İlk kültür sanat tesİslerİ bellİ oldu

16 kAS

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında başlatılan, “Güvenli Turizm Sertifikasyonu”, oteller, restoranlar
ve transfer araçlarının ardından kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema
gibi kültür ve sanat tesisleri için de uygulanmaya başlandı. Bostancı Gösteri
Merkezi, Zorlu Center, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Sahnesi ve
Semaver Kumpanya sertifikayı alan ilk kültür sanat tesisleri oldu.
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sanatçılar, kendİLERİNİ Bakanlığa İhbar ettİ
Pandemi zirve yapmasına ve sokağa
çıkma kısıtlaması dâhil birçok ciddi
tedbir kararına rağmen konser programları iptal edilmeyen Ankara Operası Orkestrası sanatçıları, kendilerini
Sağlık Bakanlığı’na ihbar etti.
Prova sırasında Ankara Opera Sahnesi
Büyük Tiyatro’ya gelen polisler tarafından prova iptal edildi.

19 kAS

esnaf ve sanatÇIlARDAN EYLEM
İzmir’de esnaf ve kültür sanat emekçileri yaşadıkları sorunlara karşı bir araya geldi.

21 kAS

Kısıtlamalar yüzünden müzisyenler enstrümanlarını satmak zorunda kalırken, satarken,
eğlence mekanları da işyerlerine kilit vurmak
zorunda kaldı. İzmir’de de 4 Kasım’dan bu
yana sürdürdükleri “Bekliyoruz” eylemlerini
“Ses Çıkarıyoruz” eylemine dönüştüren esnaf ve kültür sanat emekçileri Alsancak Kıbrıs Şehitleri caddesinde eylem gerçekleştirdi.

MİKROFONU AÇIK UNUTAN YÖNETMEN
Euphoria dizisindeki rolüyle bilinen Lu22 kAS
kas Gage, bir rol için Zoom üzerinden
görüşme yaparken, yönetmen mikrofonunu sessize almayı unutarak Gage’in
dairesinin küçüklüğü hakkında konuştu.
Yönetmenin sözleri üzerine Gage “Boktan bir daire olduğunun farkındayım.
Bana bu işi verin de daha iyisini alayım”
dedi. Yönetmenin özür dilemesi üzerine Gage, “Dörte dört bir kutuda yaşıyorum, sıkıntı değil. Bana bu işi verin sıkıntımız kalmaz” dedi.
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23 kAS

Lego en büyük modelİNİ tasarladı
Lego, oyuncakçıların şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en büyük seti duyurdu: 9 bin 36 parçadan oluşan Roma Kolezyum’u.
Lego’nun yalnızca çocuklar için değil, 18 yaş üstü olanlar için de geçerli bir
hobi olduğunu kabul ettirmek için tasarladığı projenin bir parçası olan Kolezyum. en ince ayrıntısına kadar 3 farklı tonda tuğla ile tasarlandı.
En büyük Lego setinin bir önceki rekortmeni, Ağustos 2017’de duyurulan
efsanevi Ultimate Collector Series’den Star Wars Milenyum Şahini setiydi.
7 bin 541 parçadan oluşan set, 5 bin 923 parçadan oluşan, bir önceki rekortmen Tac Mahal’i gölgede bırakmıştı.

Bob Dylan’ın belgelerİ 495 bİn dolara satıldı
23 kAS

Boston kentinde R.R. Auction Müzayede Evi
tarafından düzenlenen mezatta, Bob Dylan’ın
yakın dostu, blues gitaristi Tony Glover’ın kişisel koleksiyonundaki belgeler satışa sunuldu.
Glover’ın 1971’de Dylan ile yaptığı söyleşilerin
kayıtları ile Glover’a yolladığı mektuplardan
oluşan belgeler, 495 bin dolara alıcı buldu.
Mektupların içinde Dylan’ın daha önce yayımlamamış şarkı sözlerinin bulunduğu belirtildi.
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24 kAS

Devrİm Parscan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
100’e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan
Devrim Parscan, 83 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

24 kAS

Banksy’nİn eserİNDEKİ BİSİKLET çalındı
İngiliz grafiti sanatçısı Banksy’nin Nottingham’daki ‘hulahop çeviren kız’
temalı son çalışmasına dâhil olan bisiklet çalındı. Sanat tacirlerinin 214 bin
sterlin değer biçtiği eserin duvar resmi kısmı korumaya alındı.

24 kAS

MuhİTTİn Korkmaz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

“G.O.R.A.” ve “A.R.O.G” filmlerindeki rolleriyle
tanınan Muhittin Korkmaz, Covid-19
nedeniyle 67 yaşında hayata
gözlerini yumdu.
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temsİl ve provaları
durdurma çağrısı

25 kAS

Kültür Sanat-Sen pandemiye karşı
prova ve temsillerde önlem almanın
mümkün olmadığına dikkat çekti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne prova ve temsilleri durdurma
çağrısında bulunan sendika, “Önce
hayat, sonra sanat” dedi.

25 kAS

270 yıllık çeşmeye
babasının adını yazdırDI

25 kAS

İstanbul Fatih’teki 270 yıllık tarihi I. Mahmud Çeşmesi’ni restore
ettirip kitabesine babasının adını
yazdıran AKP İstanbul Milletvekili
Ahmet Hamdi Çamlı, tepki gösteren İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat’a “Teşekkür edeceğine
çamurla uğraşıyorsun” dedi.

Helen LaFrance
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Modern Amerikan resim sanatının yaşayan
en önemli temsilcilerinden, Afroamerikalı
ressam Helen LaFrance, 101 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Spotİfy hacklendİ: 300 bİn hesap ele geçİRİLDİ

26 kAS
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Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli online müzik servisi Spotify’ı hedef aldı. İlk
belirlemelere göre 300 bin hesap hacklendi.
Hacklenen veritabanında e-posta adresleri,
şifreler ve diğer kullanıcı bilgileri yer alırken,
toplamda 72 GB’lık Spotify kullanıcı verisi bulunuyor.

KASIM 2020
Yonca EvcİMİK’İn şarkısına “cİNSİYETÇİLİK” tepkİSİ
Yonca Evcimik’in yıllar sonra yaptığı “Ayıp
Şeyler” adlı rap şarkısı, cinsiyetçi ifadeler
barındırdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu.

26 kAS

“Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be
kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama,
gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz
böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” gibi sözleri olan şarkıya,
pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘cinsiyetçi’ olduğunu belirterek tepki gösterdi.

“KDV İNDİRİMİ Hazİran
2021’e kadar UZATILACAK”

26 kAS

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, bu sabah Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuk oldu. Kültür-sanat
alanında yapılan yeni düzenlemeleri
anlatan Ersoy, 2020 sonuna kadar
olan sinema, tiyatro gibi işletmeleri kapsayan yüzde 1 geçici KDV indirimini Haziran 2021 tarihine kadar
uzatacaklarını açıkladı.

Şehİr Tİyatroları’nda
tacİZ İDDİASI

26 kAS

Oyuncu Uğur Arda Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan Nazife
Aksoy ve Mana Alkoy’u taciz etmekle suçlanıyor. Aydın hakkında suçtan kurtulmaya yönelik
ifade verdiği belirtilerek hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 30 yıla
kadar hapsi istemiyle iddianame
düzenledi.
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27 kAS

3 POLİS AÇIĞA ALINDI
Fransız yetkililer, üç polisin başkent Paris’in merkezinde Fransa’da siyahi
müzik prodüktörü Michel Zecler’e dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya karışan polisleri açığa aldı.
Görüntülerde, üç polis memurunun, stüdyosuna giren bir adamı tekme,
yumruk ve coplarıyla dakikalarca döverken ırkçı küfürlere maruz bıraktığı
görülüyordu.
Şiddet uygulayan polis memurları hakkında “kasıtlı şiddet” uygulamak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

28 kAS

Oktay Dalaysel
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası emekli
başkemancısı Oktay Dalaysel, 82 yaşında
hayata gözlerini yumdu
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29 kAS

David Prowse
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Orijinal “Star Wars” üçlemesindeki perfomansıyla
Darth Vader’ın yaratılmasında büyük pay sahibi
olan David Prowse, 85 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

30 kAS

“Dev opera bİnamızı perşembe akşamı AÇIYORUZ”
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yeni tip
koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri açıkladı. Erdoğan, hafta içi 21.00
– 05.00 arasında ve Cuma 21.00 – Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.
Yatırımlara ve açılışlara devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şimdi
de Ankara’da dev opera binasının açılışını perşembe akşamı yapacaklarını
bildirdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “Bununla birlikte Türkiye’de ilk dev opera binamızı Ankara’mıza kazandırmış
olacağız. Tabii ki bu töreni bütün şu andaki Kovid şartlarını dikkate alarak çok çok az sayıda katılımla yapacağız. Normalde 2 bini aşkın davetlinin
gelebileceği bir yer olmasına rağmen biz bunu 300 kişilik katılımla bunu
yapacağız. Bütün derdimiz bu yatırımlar bir kenarda kalmasın. Biz bir taraftan yatırımları açalım, bir taraftan yolumuza devam edelim” dedi.
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Nİlüfer Aydan, hakİm karşısına çıktı
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında Cumhurbaşkanına hakaret davası açılan oyuncu Nilüfer Aydan hâkim karşısına çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Aydan’ın, “Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıl 5,5 aydan
8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

1 ARA

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine
‘Sokağa Çıkma Kısıtlamaları’ konulu
genelge gönderildi.
MÜZİK VE DANS KURSLARINDAN RAHATSIZ OLDULAR
1 ARA

Diyanet’in, “Ateizm, deizm, agnostisizm” konulu toplantısında dans ve müzik gibi sosyal amaçlı kulüpler, “Çocukları kafalayan yerler” olarak nitelendirildi. Bir akademisyenin toplantı tutanaklarına geçirilen konuşmasında,
“Dans kurslarına bizim gencimiz gidiyor. Tabii gidecek ama bakıyorsunuz
iki ay sonra çocuk başını açmış, sakallı sakalını kesmiş, cumayı aksatıyor”
ifadelerine yer verildi.
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Çorum BeledİYESİ 40 bİn lİra reklam ücretİ ödedİ
TRT’de yayımlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Çorum leblebisinin yer aldığı sahne için Çorum Belediyesi 40 bin
lira reklam ücreti ödedi.

1 ARA

2 ARA

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Payitaht Abdülhamid”in bu haftaki
bölümünde devletine bağlı, vatanını seven
Çorumlu 7-8 Hasan Paşa’nın yanı sıra Çorum leblebisinin de yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Asghar Shahbazi
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İran sinemasının sevilen oyuncularından
Ali Asghar Shahbazi, 98 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

2 ARA

PİramİDİN önündekİ fotoğraFLAR ‘müstehcen’ bulundu!
Mısır’da Zoser Piramidi önünde dansçı ve model Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken ve adı açıklanmayan fotoğraf sanatçısı, fotoğraflar ‘müstehcen’ bulunduğu için polis tarafından gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.
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Yıldız oyuncu, trans bİrey
olduğunu açıkladı

MasterChef’e 600 bİn TL
ÖDEDİLER

2 ARA

2 ARA

Inception, Juno filmleriyle hafızalarda yer edinen şu anda The Umbrella Academy’de oynayan Ellen Page,
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla artık transseksüel bir birey
olduğunu ve adını ‘Elliot’ olarak değiştirdiğini açıkladı.

CHP’li Nilüfer İlçe Başkanı Fırat
Yılmaz, Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan MesterChef’in Bursa’da çekilen bölümünü
için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 600 bin TL+KDV ödendiğini açıkladı.

2020 yılının kelİmesİ ‘pandemİ’ SEÇİLDİ

2 ARA

Merkezi ABD’de bulunan Merriam-Webster,
2020’de çevrimiçi sözlüğünde en çok aranan
kelimenin ‘pandemi’ olduğunu ve sözcüğü
araştıranların sayısının çok yüksek olduğunu
açıkladı.
Pandemi kelimesi Latince ve Yunanca kökenli.
Kelime, “tüm, bütün” anlamına gelen “pan” ve
“insanlar” veya ‘’nüfus’’ anlamına gelen “demos”un birleşiminde oluşuyor. Kelimenin tarihi yaygın olarak “evrensel” anlamında kullanıldığı 1600’lerin ortalarına kadar gidiyor.
“Pandemi’’yi yılın kelimesi seçen bir diğer sözlük de Dictionary.com. Çevrimiçi sözlük, 11 Mart’ta pandemi aramalarının yüzde 13 binden fazla arttığını açıkladı.
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İtalya’dan çaldığı tarİHİ eserİ 3 yıl sonra gerİ getİRDİ
2 ARA

2017 yılında Roma’yı ziyaret eden bir turist
üzerine siyah keçeli kalemle “Sam’e, Jess’i
sev, Roma 2017” yazılı bir taş parçasını Ulusal
Roma Müzesi’ne gönderdi.

Gönderilen taş parçasıyla yanındaki notta
“Bu eşyayı sadece hak ettiği yerden çalmakla
kalmayıp üzerine yazı yazdığım için kendimi
berbat hissediyorum. Bu benim açımdan büyük bir hataydı ve ancak şimdi, bir yetişkin olarak bunun ne kadar düşüncesiz ve aşağılık bir şey olduğunu anlıyorum.” yazılıydı.

ALMANYA, 2,1 Mİlyar avroluk kültür bütçesİNİ onayladı
Almanya, iptaller, kilitlenmeler ve azalan ziyaretçi sayısıyla gölgelenecek bir yılın ardından
kültür sektörünü yeniden canlandırmaya çalışırken, benzeri görülmemiş mali sıkıntılı bir yılda 2,1 Milyar avroluk kültür bütçesini onayladı.

2 ARA

Parlamento komitesi, bir önceki yıla göre 155
milyon € (185 milyon $) artışla 2021’de kültür için
ülke çapında 2,1 milyar € (2,5 milyar $) bütçeyi
onaylamış oldu.

2 ARA

“Güvenlİ Tİyatro Kamu Spotu”
Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs
önlemleri kapsamında tiyatrolarda alınan
tedbirlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla “Güvenli Tiyatro Kamu
Spotu” yayınladı.
Kemal Uçar’ yer aldığı spotta: “Salonlarda
herkes maskeli ve sosyal mesafe kuralına
uygun oturuyor. Kısacası güzel bir program
yapın ve tiyatroya gelin. Çünkü tiyatro güvenilir, tiyatro herkese iyi gelir.” denildi.
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kültür harcamalarında yüzde 2,5’luk azalış
2 ARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2019’a ilişkin ‘kültür ekonomisi’ verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere
göre kültür harcamaları 2019’da 2018’e
oranla yüzde 4,7 arttı ve 56 milyar 957
milyon 673 bin TL’ye ulaştı.

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1,3 olarak
gerçekleşti. Bu dönemde toplam kültür harcamaları içinde genel devlet
harcamalarının payı yüzde 59,8, özel harcamaların payı ise yüzde 40,2 oldu.
Genel devlet kültür harcamaları 2019’da 2018’e göre yüzde 2,5 azalarak
34 milyar 66 milyon 938 bin TL oldu.

Devlet Tİyatroları temsİLLErİ saat 18.00’e ÇEKTİ
Devlet Tiyatroları (DT), pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa
çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta içi saat 19.30’da başlayan gösterimlerini
saat 18.00’e çektiğini duyurdu.

Devlet Tİyatroları vakalaRA rağmen çalıştırılDI
2 ARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği,
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği
ile Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası, koronavirüs pandemisine rağmen kalabalık ekiplerin önlem alınmadan çalıştırıldığını
açıkladı.

Her üç meslek örgütü de “Ülkemizdeki diğer ödenekli tiyatroların
çalışmalarını süresiz durdurmasına rağmen devlet tiyatrolarının bu koşullarda çalışmaya devam ediyor olması tüm çalışanlarının ve seyircilerimizin yaşamını tehlikeye atmaktadır”
uyarısı yaptı.
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30 farklı SETTE,
122 vaka görülDÜ

BakanlıKTAN ‘DİJİtal
Tİyatro’ projesİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
tiyatro sanatının, Kovid-19
salgını sürecinden en çok
etkilenen sektörler arasında
yer aldığını belirterek “Dijital
Tiyatro” projesini hayata geçirdi.

2 ARA

Sinema-TV Sendikası’nın verilerine
göre, setlerin tekrardan başladığı yaz
aylarından Aralık ayına kadar, 30 farklı
dizi ve film setinde 122 COVID-19 vakası görüldü.
Sendika setlerden kendilerine ulaşan
bilgiler ışığında kaydını tuttuğu verilerin sadece küçük bir kısmının teyitli
olmamakla birlikte, bilgi akışının sağlanamadığını açıkladı.

Sürecin olumsuz etkinlerini azaltmak, özel tiyatroların oyunlarını sanatseverlerle buluşturmak ve yazarların
yeni oyunlarını sektöre tanıtmak amacıyla “Dijital Tiyatro”
projesinin hayata geçirildiği
belirtilen açıklamada, projedeki eserlerin “Sesli Oyun” ve
“Dijital Oyun” kategorilerinde
olacağı kaydedildi.

Setlerdeki vaka sayısının Eylül ayıyla
birlikte ciddi bir artış gösterdiği gözlemlenirken, setlerde COVID-19 hastalığından iki kişi hayatını kaybetti.

2 ARA

İstanbul Devlet Tİyatroları ARA VERDİ
İstanbul Devlet Tiyatrosu, salgının yayılması
ve tiyatro emekçilerini de etkilemeye başlaması dolayısıyla Aralık ayındaki temsillerini ve
provalarını durdurma kararı aldı.

3 ARA
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Tiyatronun oyuncuları ve çalışanları, alınan bu
kararın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve
kuruma bağlı diğer bölgeler müdürlükleri için
de örnek olması temennisinde bulundu.

ARALIK 2020

4 ARA

Tolkien’İn EVİ
SATILIĞA ÇIKARTILDI
J.R.R. Tolkien’in ‘Orta Dünya’yı yarattığı evinin satılığa çıkacağı haberi üzerine Sir Ian McKellen ve Martin Freeman
başta olmak üzere filmin oyuncuları
“Northmoor” adlı kitle fonlama projesini başlattı.
Oyuncular Northmoor kasabasındaki
evi satın alarak yazarın anısına bir edebiyat merkezine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı. Bu amaca ulaşmak için
üç ay içinde 6 milyon dolar (47 milyon
lira) toplamak için hayranların da bağış
yapabileceği bir kampanya başlatıldı.

“Batıyoruz!
Ödenekler nerede?”
İzmir’de pandemi sürecinde
destek alamayan esnaf ve kültür sanat emekçilerinin eylemleri 1. ayını geride bıraktı.
Eylemde “Ödenek vermeyecekseniz Katar Emiri’ne gidek”, “Batıyoruz! #ödeneklernerede”, “Krediler ertelensin”,
“Salgın oldu iban yolla, deprem oldu bağış topla, vergi var
havada suda, ödeneği halka
yolla” dövizlerini açıldı, enstrümanları ile ses çıkardı.

4 ARA
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4 ARA

“sanatta da prangalarından kurtulDU!”
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası (CSO) Konser Salonu Açılış Töreni’ne katıldı ve konuşma yaptı.
Erdoğan, konuşmasında: “Halkı baskıyla, zorbalıkla dönüştürebileceğini
zannedenler halkın müzik zevkini de yasaklarla değiştirebileceğini sanmıştır. Son 18 yılda kültür-sanat dünyamızın zenginleşmesinin daha renkli, özgün ve özgür bir karaktere bürünmesinin arkasında yatan sebep budur. Türkiye bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide, savunmada
değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtulmuştur.”
dedi.

50 kİŞİNİN Kovİd testİ pozİTİF çıktı
4 ARA

Kültür Sanat Sendikası Yönetim Kurulu, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Akif Yeşilkaya’nın
yönettiği “Karıncalar/Bir Savaş Vardı”
oyununda tam anlamıyla bir COVID-19
skandalı yaşandığını, yapılan test sonuçlarına göre yaklaşık 50 kişinin pozitif diğerlerinin temaslı olduğunu açıkladı.

Sendika Covid-19’a yakalanan bazı sanat
emekçilerinin durumunun ağır olduğunu
bildirirken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunulan durumu yönetemediğinin açık olduğu belirtilen açıklamada pek çok sanat emekçisinin hayatının tehlikeye atıldığına
ve bu durumun hasıraltı edilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.
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500 yıllık şapel lastİk deposu

5 ARA

İstanbul Fatih Draman semtinde oto lastikçi dükkanının bahçesindeki 500 yıllık tarihi
şapel içler acısı haldeki hali fotoğraflandı.
Hala önemli bir kısmı sağlam olan ve 1500’lü
yıllarda yapıldığı değerlendirilen şapelin, bir
dükkan işletmecisi tarafından lastikleri muhafaza etmek için depo olarak kullanıldığı
görüntülendi.

“saz yolu” üslubuna
aİt bezemeler bulundu

“KİŞİ başı 1.000 TL ödeme
yapmaya başlayacağız!”

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar
İdaresi’ne bağlı Topkapı Sarayı’nda Türkiye’de süsleme sanatının en
eski örneklerinden ‘saz yolu’ üslubuna ait bezemeler bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, 9 aydır geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini
kapsayan proje planladıklarını
duyurdu.

Saray’ın dördüncü avlusunda devam eden restorasyonlar sırasında
tesadüfen bulunan altın varak işlemeli duvar süslemesinin Kanuni
Sultan Süleyman döneminde baş
nakkaş Şahkulu’na ait ve 500 yıllık
olduğu düşünülüyor.

5 ARA

Bakan Ersoy, proje kapsamında
kişi başına 1.000 lira ödeme yapacaklarını belirterek, sözlerini,
“Toplamda 20, 30 milyon civarında bir proje bedeli olacak” dedi.

5 ARA
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ALİ CEM KÖROĞLU HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

5 ARA

İzmir Devlet Tiyatrosunda sahneye konan “Karıncalar / Bir Savaş
Vardı” adlı oyun çalışmaları sırasında Covid 19’a yakalanan
ve hastaneye kaldırılan Ali Cem Köroğlu,
62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“Alİ Cem Köroğlu’nu Kİm Öldürdü?”
Dekor ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu’nun koronavirüse yenik düşerek hayata veda etmesinin ardından tiyatro camiasından tepkiler yükseldi. Sanatçılar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla
“Ali Cem Köroğlu Kim Öldürdü?” diye sordu.

DETİS: “ÇOK TATSIZ VE KÖTÜ SÖYLENTİLER YAYILMAKTA!”
Köroğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından Devlet Tiyatrosu Sanatçıları
Derneği süreci titizlikle takip edeceklerini ve gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını belirterek bir açıklama yayınladı. DETİS açıklamasında
“İzmir’den çok tatsız ve kötü söylentiler yayılmakta, büyük bir sorumsuzluk, cehalet ve ihmaller zinciri sonucunda Ali Cem Köroğlu’nu yitirdiğimiz
gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpmaktadır. Sürecin şeffaflaşması gerekmektedir. Bu kurumsal olarak darbe almamızın önüne de geçecektir.” diyerek
sürece dair yapılması gerekenleri paylaştı.
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SORUMLULAR HAKKINDA
soruşturma açılacak MI?

“kalıcı solunum
sorunları oluştu”

5 Aralık: İzmir Devlet Tiyatrosu’nda
prömiyeri yapılan “Karıncalar/Bir Savaş Vardı” oyununun oyuncusu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa
Kurt’un oğlu olan Akın Kurt’un prömiyerden bir gün sonra koronavirüs
test sonucu pozitif çıkması üzerine, virüsü, oyunu izlemek için Ankara’dan gelen annesinden almış olabileceği iddia edilmişti.

6 Aralık: Devlet Tiyatrosu
Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı, yaptığı
açıklamada sahne sanatlarının
tüm uyarılarına rağmen koronavirüse ilk kurbanını verdiğini
belirterek: “Pandemi süresince
hiç bir sanat kurumumuz mesleki özelliklerimizi göz önünde
bulundurarak karar alamamış
ve koronaya yakalananlardan
hayatta kalan çalışanlarımızın ise kalıcı solunum sorunları oluşmuştur. Mesleğimizin en
önemli unsuru olan solunum
sistemimizin sorunu demek,
mesleği yeniden icra edemeyeceğimiz anlamına gelmektedir.
Kurum yöneticilerinin inanmaması sonucu olarak Ali Cem
Köroğlu, virüs sebebiyle aramızdan ayrılmıştır.” dedi.

Kurt’un testinin pozitif çıkmasının
ardından oyun ekibinde yer alan çok
sayıda kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği
soru önergesinde İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yaşananları sordu.

“Genel Müdür Yıpratılmaya Çalışılıyor”
7 Aralık: İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut karantinadayken Sabah gazetesine bir röportaj vererek: “Meslektaşları Akın
Kurt’a sosyal medya hesaplarından özel mesaj
atarak devlet tiyatrolarında çalışanlara korona virüsü yaydığı şeklinde asılsız ve mesnetsiz
iftiralarda bulundular. Bunu söyleyen insanlar
cahil ve vicdansızlar. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, soru önergesi vermiş. Keşke
bu soru önergesini vermeden önce beni arayıp
bilgi alsaydı. Genel müdürümüzün oğlu olduğu
için linç etmeye çalışıyorlar” dedi.
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“Bİr cİnayetİn anatomİSİNİ
anlatacağım sİze”
CHP Milletvekili Sera Kadıgil, Kültür
ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Ersoy’a size bir cinayetin
anatomisinden bahsedeceğim diyerek Devlet Tiyatroları’nda Ali Cem
Köroğlu’nun korona nedeniyle nasıl
hayatını kaybettiğini anlattı.

Köroğlu öldü. Kardeşi hala hastanede!

Peki bunun neresi cinayet? Bu olanların DT Genel Müdürüyle, Kurumdan Sorumlu Bakan Yardımcınızla ne ilgisi var? Ben nedenle Genel
Müdürü ve İzmir DT Müdürünü bu
Size bir cinayetin anatomisini an- konuşma bittiğinde görevden alacalatacağım. DT’nin en saygı duyulan ğınızı iddia ediyorum.
tasarımcılarından, en sevilen insanlarından Ali Cem Köroğlu cinayeti- 18 Kasım Çarşamba: DT Genel Münin…Devlet Tiyatroları Genel Mü- dürünün eşi, oğlunun prömiyeri için
dürünün oğlunu tanıştırmam lazım Ankara’dan İzmir’e geldi. Oğlu ile
önce. Akın Kurt 2 sene önce mezun aynı evde kalmaya başladı.
olmuş. Ülkenin dört yanındaki genç 21 Kasım Cumartesi: DT Genel Mümeslektaşları garson olarak dahi dürünün korona testi pozitif çıktı.
iş bulamazken, bu genç yaşında 3 24 Kasım Salı: Karıncalar isimli müoyunda birden başrol kapacak kadar dürün oğlunun tek kişilik oyunun
yetenekli! İzmir DT’de görevli. Son prömiyeri yapıldı. 700 km yol gelen
oyunu Karıncalar-Bir Savaş Vardı Bu ve oğluyla aynı evde kalan anne neoyun sadece prömiyer yaptı. Ancak dense prömiyeri, izlemeye gelmedi.
meğer başrolümüz covidmiş. Ertesi 25 Kasım Çarşamba: Başrol Oyungün testi pozitif çıktı. Sonra ekipten cusu oğlunun testi pozitif çıktı.
1 değil 5 değil tam 19 kişi covid oldu. 25 Kasım Çarşamba: İzmir DT sahne
Durumu ağır olanlar var. Ali Cem kapattı.
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bir insan, semptom da göstermesine rağmen önce teste koşup sonra
da evinde oturması gerektiği halde
çıkıp oyun oynadı, buna kim nasıl
müsaade etti? DT buna nasıl izin
verdi? Genel Müdür buna nasıl izin
verdi? İzmir DT Müdürü buna nasıl
izin verdi? Bunlardan sorumlu BaGencecik bir oyuncunun bile isteye kan Yardımcınız nasıl izin verdi? Siz
gidip meslektaşlarına hastalık bu- nasıl izin verdiniz Sayın Bakan? Bir
laştırdığını düşünmüyorum ama bu insanın ölmesi bu kadar mı basit?
yaşananlarda birilerinin sorumsuzAli Cem Köroğlu’nun elbirliğiyle ölluğu olduğunu biliyorum.
dürülmesine ilişkin olarak Kurum’da
Genel Müdürünüz covid pozitif çı- dürüstlüğüne ve şerefine en güvenkar çıkmaz neden hem eşini hem İz- diğiniz müfettişlerle bir soruşturma
mir’i arayıp bilgilendirmedi? Neden açılmalı. Bu cinayette ihmali olan
ya daha 3 gün önce görüştük aman herkesin cezası verilmeli. Bakan
dikkat demedi? Ya da dedi ama İz- Yardımcınızdan Devlet Tiyatroları
mir DT Müdürü mü gereğini yapıp Genel Müdürüne ve özellikle İzmir
oyunu iptal etmedi? Neden oğlu ve DT Müdürü derhal görevden el çekeşi aynı evde yaşamalarına rağmen tirilmeli! Bu kişilerin en küçük bir
ya biz temaslıyız evde durmalıyız suçu yoksa dahi bu idari ve adli sodemediler? Neden DT Genel Müdü- ruşturma neticesinde kesinleşecekrü filyasyon ekiplerine eşin temas- tir. Bu süreci etkilememeleri için o
lı olduğunu bildirilmedi veya daha koltukları hemen bugün bu saat itivahimi bildirildiyse neden gereği bariyle terk etmeleri gerekli ki; adil
yapılmadı? Neden covid temaslısı bir soruşturma yürütülsün.
26 Kasım Perşembe: Ali Cem Köroğlu’nun testi pozitif çıktı. Devam eden
günlerde kendi imkanlarıyla test
yaptıran diğer 19 sahne emekçisinin
de.
5 Aralık Cumartesi: Ali Cem Köroğlu vefat etti.
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TEMSİL VE PROVALARI DURDURMA ÇAĞRISI
7 Aralık: İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları
Derneği (İŞTİSAN), Kültür Sanat-Sen ve Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB) ortak bir
açıklama yayınladı.
Yapılan açıklamada: “Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü’nce bildirilen Covid-19 tedbirleri arasında ‘Pandemi süresinde seyircilere az kadrolu
oyunlar sahnelenecektir’ açıklamasına rağmen
kalabalık kadrolu oyunlar oynanmakta ve yine kalabalık kadrolu oyunlar
provalarına devam etmektedir. Bu durum tüm çalışanların yaşam hakkının
riske atılmasıdır. Yapılan ihmalkarlık oyunda çalışan tüm ekibin sağlığını
tehdit eden bir duruma dönüşmüştür. Gerekli mercileri DT’deki provaları ve
temsilleri durdurmaya davet ediyoruz.” denildi.

yetkİLİLER hakkında cezaİ yaptırımlar uygulanmalıdır
8 Aralık: HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy;
Devlet Tiyatroları oyuncularının pandemiye uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorlanması ve
çalışmaların durdurulmamasını Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.
Ersoy, “Ali Cem Köroğlu’nun ölümüne ilişkin olarak yetkililer hakkında soruşturma yürütülmeli, Köroğlu’nun ölümünde ihmali olan karantina
koşularının uygulanmasını sağlamayan, denetleme görevini yerine getirmeyen tüm yetkililer hakkında soruşturma açılmaları ve cezai yaptırımlar
uygulanmalıdır” dedi.

prova ve oyunları durdurma kararı alINDI
8 Aralık: İzmir Devlet Tiyatrosu, Ali Cem Köroğlu’nun hayatını kaybetmesi, hastalığın 50 kişiye bulaşması ve sosyal medyada tepkilerin artması nedeniyle bütün prova ve oyunlarını süresiz olarak durdurma kararı
aldı. Devlet Tiyatroları bir duyuru yayınlayarak “Genel Müdürlüğümüzün
07.12.2020 tarih ve E-81915022-25642 sayılı oluru ile; oyunlarımızın temsilleri ve provalarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.” dedi.

306

ARALIK 2020

6 ARA

58 YILLIK salonuNU boşaltmak zorunda kaldı
1963 yılında Asaf Çiğiltepe öncülüğünde kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu,
(AST) Ihlamur Sokak’ta 58 yıldır perde açtıkları salonu boşaltmak zorunda
kaldığını duyurdu.
AST, yayınladığı açıklamada; “6 Aralık 1963 yılında Asaf Çiğiltepe öncülüğünde kurulmuş olan tiyatromuzun İzmir Caddesi Ihlamur Sokak’taki
tarihi salonunu 6 Aralık 2020’de boşaltmak zorunda kaldığımızı üzülerek
bildiriyoruz. 58 yıldır her türlü maddi zorluklara rağmen perdelerini açtığımız salonumuzu ayakta tutmak için her türlü fedakarlığı gösterdik.
Ancak özellikle pandemi döneminin getirdiği kaldırılamaz yükler, yıllardır mahrum bırakıldığımız devlet yardımları, mülk sahibinin bir tiyatro
kurumuna dayattığı ağır koşullar ve uzlaşmaz tavrı sebebiyle; bir kentin,
bir ülkenin belleğini, tarihini, kültürünü temsil eden; sayısız sanat insanının yetişmesine vesile olmuş; oyunlarına, her türlü etkinliklere ev sahipliği
yapmış evimizden ayrılmak zorunda bırakıldık.
Bu süreçte salonumuzdan kopmamak adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz kalmıştır. 1963 yılından beri aynı adreste perdelerini açan salonumuz,
şimdi bir otel, otopark veya bir mağazanın deposu olmakla karşı karşıya
kalmıştır. Bu salonu doğduğu gün boşaltmak zorunda kalmanın, bu salona emek vermiş şimdi hayatta olmayan tiyatro emekçilerinin kemiklerini
sızlattığını hissediyoruz, çok üzgünüz. Son dört sezondur kapalı gişe oynadığımız Yeşim Dorman’a ait oyunun replikleri geliyor aklımıza: “Neyi
götürseydik ha!” Sabahlara kadar dekor yaptığımız geceleri mi? Erkan Yücel’in, Yaman Okay’ın, Kerim Afşar’ın, Meral Niron’un oyunculuklarını mı?
Timur Selçuk’un eşsiz oyun müziklerini mi? Rutkay Aziz’in sayısız oyun
rejilerini mi? Uğur Mumcu’nun “Sakıncalı Piyade”sini mi?” dedi.
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Pandemİ Orkestrası İlk kez sahne aldı
7 ARA

Kadıköy Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir
sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak
amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, sanatseverlerin karşısına çıktı.
Kadıköy Süreyya Operası’nda
gerçekleşen konserde orkestra
şefliğini Rengin Gökmen üstlenirken, piyanist İdil Biret orkestraya solist olarak eşlik etti.

eserİ çöpe atıldI,
müzeye dava açtı
8 ARA

kabul edİlen İlk keman
sanatçısı oldu
Hande Küden, bir yıldır çaldığı
Berlin Filarmoni Orkestrası’na
asil üye olarak kabul edildi.
Küden, bu başarıyı elde eden
Türkiye’den ilk keman sanatçısı oldu.

Sanatçı David Lew, bir sergi kapsamında yer alan eseri çöpe atıldığı gerekçesiyle ABD’nin Los Angeles kentindeki bir müzeye ve kentin yerel
yönetimine dava açtı.
Lew, dava dilekçesinde, 2018 yılında
Çin Amerikan Müzesi’nin avlusunda sergilenen eserinin sergi devam
ederken müze çalışanları tarafından
çöpe atıldığını ifade etti.
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9 ARA

AKM Şantİyesİnde mangal partİSİ
Taksim’de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) şantiyesinde
7 Aralık Pazartesi günü şirket töneticileri tarafından işçilere mangal partisi
düzenlendi.

Ankara Sanat Tİyatrosu Meclİs gündemİNDE
9 ARA

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara
Sanat Tiyatrosu’nun (AST) birikmiş kiralarını
ödeyemediği için 1963 yılından beri perdelerini açtığı sahnesini boşaltmasını Meclis gündemine taşıdı.

Kaya yaptığı açıklamada: “son yedi yılda Ankara Sanat Tiyatrosu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alınmadığının altı çizilerek, Devlet Tiyatroları’nın sahnelerinin özel tiyatrolara açılması, manevi
zenginliğimiz olan Ankara Sanat Tiyatrosu sahnesinin gelecek yüzyıllara
ulaşması için müze yapılabileceği de önerilmiştir.” dedi.

Türkiye’de 5651 sayılı kanunun yaklaşık 13 yıl önce yürürlüğe
girmesinden sonra Ekim 2020’ye kadar 450 bin web sitesine,
140 bin URL’ye ve 42 bin tweet’e erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği
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“3 ay süre İle toplamda 3 bİn lİra ödeyeceğİz!”
9 ARA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığın
2021 yılı bütçe görüşmelerinde katıldı.

Bakan Ersoy, “Müzik Hayattır” projesi
kapsamında 20 ilde 405 Roman müzisyene
dijital kayıt desteği verdiklerini bildirerek
“Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan
bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte
ilan edeceğiz. Başvurularda birlik, dernek
veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen 1000 lira, 3 ay
süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz. Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri yapacağız. Bu projeye 30
binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“15 mİlyon lİra İlave destek vereceğİz!”
Bakan Ersoy, özel tiyatro salonlarının kültür, yatırım ve girişim belgesi almasını sağladıklarını belirterek, “Özel tiyatrolarımıza turne desteği ve Dijital Tiyatro Ek Projesi adı altında 2 yeni programla 15 milyon lira ilave
destek vereceğiz. Özel tiyatrolarla ilgili bir çalışma grubu oluşturduk. Bu
grupla benim başkanlığımda toplanıyoruz ve bütün yardımları, bundan
sonra nasıl devam edeceğimizi hatta yönetmelikte istedikleri değişiklikleri tartışıyoruz ve onlarla birlikte ortak karar alarak devam ediyoruz” diye
konuştu.

Ankara Sanat Tİyatrosu, Bİlkent’te yaşayacak
CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, 58 yıldır
perde açtığı salonunu boşaltmak zorunda
kalan Ankara Sanat Tiyatrosu’nun yeni sahnesinden bir video paylaşarak: “Bizde bugün
Ankara Sanat Tiyatrosunu yeni yerinde ziyaret ettik. Ve onların bir mesajını iletmek
istiyoruz sizlere. Her zaman seyircisinden
güç alan Ankara Sanat Tiyatrosu, bundan
sonrada sizden aldığı güçle nefes almaya
devam edecek.” dedi.
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9 ARA

“Türkİye’de ödül alabİlmek
İÇİn solcu olmak GEREK”
Oyuncu Hakan Boyav, TVNET’te yayınlanan Sormasam Olmaz isimli program 2018 SİYAD Ödülleri’nde ‘En İyi
Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü almaması ve ödülün İlyas Salman’a verilmesinin haksızlık olduğunu iddia etti.
Türkiye’deki ödül sistemini eleştiren
Boyav: “Nasıl ödül alabiliyorsunuz
Türkiye’de? Ya politik görüşünüz olarak solcu olacaksınız veya oradan birilerine yakın olacaksınız falan yaşam
biçimi olarak. Onunla oturacaksınız,
kalkacaksınız akşamları barda ha ha
ha ha, he he he he! Adil nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye’de
ödüller. Ben o Barda’yı oynadığım zaman, 50 kere seyrettim lan şu kadar bir
hata olmaz mı ya?” dedi.

İlyas Salman’dan yanıt
İlyas Salman, ‘Solcu olmayana
ödül vermiyorlar’ iddiasında
bulunan Hakan Boyav’a yanıt
verdi.
Salman, isim vermeden kendisine gönderme de yapan Boyav’a,
“Sana en azından sağcısın diye
ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar Hakan” karşılığını verdi.

George Clooney,
hastaneye kaldırıldı

10 ARA

ABD’li oyuncu George Clooney, yönetmenliğini de yaptığı ve yakında çıkacak
‘The Midnight Sky’ filmi için 12 kilo verince
pankreatit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
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Edebİ tacİz İfşa oldu
Sosyal medyada yazar Hasan Ali Toptaş’la ilgili atılan bir tweet edebiyat dünyasında ‘mee
too’ hareketine dönüştü. 20’ye yakın kadın,
Hasan Ali Toptaş’la ilgili yaşadıkları taciz ve
cinsel saldırıya varan olayları anlattı.

10 ARA

Sosyal medyada bir kadının yazar Hasan Ali
Toptaş’la ilgili attığı bir tweet çığ gibi büyüdü ve kadınlar Toptaş ile yaşadıkları taciz ve
cinsel saldırı iddialarıyla edebiyat dünyasında ifşa hareketi başlattı.

TOPTAŞ ÖZÜR DİLEDİ
Hasan Ali Toptaş yaptığı açıklama ile özür diledi açıklamada: “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını
bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden farkında olmadan yaptığım
davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan
samimiyetle özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Everest Yayınları, kadınları taciz ettiği ortaya çıkan yazar Hasan Ali Toptaş
ile yolların ayrıldığını duyurdu. Everest Yayınları yaptığı açıklamada: “Kamuoyuna, Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her
türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.” dedi.

TACİZE KARŞI ÖRGÜTLÜ MÜCADELE
TRT 2, Doğan Hızlan tarafından sunulan ‘Karalama Defteri’ programının,
Hasan Ali Toptaş’ın konuk edildiği bölümün yayından kaldırdı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve bu yıl Hasan Ali Toptaş’a giden Mersin Kenti Edebiyat Ödülü de yazardan geri alındı.
Türkiye Yazarlar Sendikası yazarlar Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo gibi pek
çok ismin taciz ve cinsel saldırılarının ifşalanmasının ardından tacize karşı
örgütlü mücadele çağrısı yaptı.
Hasan Ali Toptaş’ın “Kuşlar Yasına Gider” adlı romanından uyarlanacak filmin çekimleri iptal edildi.
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BORA ABDO İFŞA OLDU
Hasan Ali Toptaş’ın kendisine cinsel tacizde
bulunduğuna dair iddiaları paylaşanlardan
yazar Pelin Buzluk’un paylaşımına destek
olan yazar Aslı Tohumcu ise yaşadığı cinsel tacizi kamuoyuyla paylaşarak dayanışma
çağrısında bulundu.
Tohumcu, yazar Bora Abdo’nun taciziyle
karşı karşıya kaldığını belirterek, “Hasan Ali
Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz
yok!” diye yazdı.
10 ARA

İfşa edilen yazar Bora Abdo’nun, 15 Kasım 2014 tarihinde Aslı Tohumcu’ya
attığı bir e-posta ortaya çıktı. E-postada şu ifadeler yer aldı:
‘’Merhaba her şeyden önce çok üzgünüm ve çok çok özür dilerim. İki gündür
hatırlamaya çalışıyorum, ilaç tedavisi görüyorum aslında ve alkol almamam lazımdı, çok da bu anlamda içen biri değilim ama en olmadık zamanlarda ipin ucunu kaçıracağım tuttu. Çok özür dilerim gerçekten, nasıl bağışlatırım kendimi bilmiyorum. Umarım çok üzmemişimdir. Çok yük oldum
sanırım. Çok özür dilerim.’’
İletişim Yayınları, yazar Aslı Tohumcu’nun kendisini taciz ettiğini açıkladığı yazar Bora Abdo’yla artık çalışmayacaklarını duyurdu.
Türkiye Yazarlar Sendikası yazarlar Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo gibi pek
çok ismin taciz ve cinsel saldırılarının ifşalanmasının ardından tacize karşı
örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

11 ARA

Barbara Windsor
Hayata GÖzlerİNİ YUMDU

Uzun zamandır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden
Barbara Windsor, 83 yaşında hayata
gözlerini yumdu
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11 ARA

Yerebatan Sarnıcı’nda çökme tehlİkesİ

İstanbul’da Yerebatan Sarnıcı’nın restorasyonu sırasında sütun başlarında
gergi boşlukları olduğu belirlenirken, boşluklar nedeniyle çökme riskinin
tespit edildiği aktarıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mahir Polat, “Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda
değil” dedi.

Yazar İbrahİm Çolak yaşamına son verdİ
11 ARA

Hakkındaki cinsel taciz iddiasını Twitter’dan yaptığı paylaşımla
kabul eden İhtiyar Kitabevi sahibi
yazar İbrahim Çolak kendini asarak yaşamına son verdi.

İbrahim Çolak, paylaşımda “Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim,
başaramadım. Saatlerce, günlerce
yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi
geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, ‘kendimize yakışanı
yapalım’ düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken
eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum” ifaderini kullanmıştı.
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11 ARA

“İNSANLAR SİZDEN SADAKA İSTEMİYORLAR,
İNSANCA YAŞAM HAKKI İSTİYORLAR!”
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Barış Atay,
TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesine tepki gösterdi.
Atay, konuşmasına “Bu iktidar tarafından taktir-i ilahi, herkesin başına gelebilir şeklinde değerlendirilebilir fakat bu bu bize göre bir cinayettir.” diyerek geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman Ali Cem Köroğlu’nu anarak
başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kovid salgınından etkilenen tiyatrolar için
ayırığı bütçeye tepki gösteren Atay: “Acilen Tiyatro Yasası’na ihtiyaç var
diye defalarca kez söyledik. Tiyatrolar kamusal alanlardır. Tiyatrolar market değildir, bakkal değildir. Biz oraya sadece para kazanmak için gitmiyoruz. Herkesin Devlet Tiyatrolarında olma şansı olmadığına göre, herkesin
sizinle arası iyi olup bir yerlere atanma şansı olmadığına göre özel tiyatroları kamusal işletme statüsüne alıp onunla ilgili çalışma yapmak zorundasınız.
Bu neyi engeller?
Mesela Ankara Sanat Tiyatrosu’nun 58 yıl sonra kira borcu yüzünden kapanmasını engeller. Moda Sahnesi’nin, Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun kupa
satarak, afiş satarak insanlara yevmiye vermesini sağlamasını engeller. İnsanlar sizden sadaka istemiyorlar, insanlar sizden insanca yaşam hakkı istiyorlar. Bunu alacağımızdan da hiç şüpheniz olmasın!” dedi.
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Chris Cornell’in SON cover albümü yayınlandı

11 ARA

Chris Cornell’in ailesi, 2017’de hayatını kaybeden eski Soundgarden ve Audioslave vokalinin
ölmeden bir yıl önce kaydettiği albümünün
sürpriz çıkışını duyurdu. İsmini, Soundgarden’ın popüler şarkısı ‘Black Hole Sun’ın içinde
geçen bir sözden alan ‘No One Sings Like You
Anymore’da Prince, John Lennon ve Harry Nilsson’un şarkılarının cover’ları yer alıyor.

52 yaşındaki Cornell 18 Mayıs 2017’de bir otel odasında ölü bulunmuştu.
Ölümü intihar olarak kabul edilmişti.

11 ARA

Kim Ki-duk
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Güney Koreli film yönetmeni Kim Ki-duk, Letonya
ziyareti sırasında Covid-19 nedeniyle,
60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2020’de Nobel ödülü kazananlar
2020 Nobel Tıp Ödülü, hepatite karşı mücadelede
önemli katkılar sağlayan üç bilim insanı Harvey J.
Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice’a, Fizik
Ödülü kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı İngiliz matematiksel fizikçi Roger
Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırıldı.
2020 Nobel Kimya Ödülü ise genom düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna’a verildi.
Nobel Edebiyat Ödülü, ABD’li şair Louise Glück’e verilirken, Barış Ödülü’ne
Dünya Gıda Programı, Ekonomi Ödülü’ne ise ABD’li Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü.
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Kültür ve Turİzm Bakanlığından,
‘Müzİk Susmasın’ desteğİ
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği tarafından hazırlanan “Müzik Birleştirir”
projesinin öncelikli amacının, Kültür ve Turizm Bakanlığının meslek birliklerinden zorunlu olarak talep ettiği, maddi desteğe ihtiyaç duyan üyelerinin belirlenmesine destek
olmak olduğu açıklandı.

Bakanlıktan maddi destek talep eden müzisyenlere ödenecek destek tutarının net 1.000 TL olmak üzere açılması planlanan sonraki projelere dâhil
olunması durumunda en fazla net 3.000 TL olacağı ödeme zamanlamasını
ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklayacağı belirtildi.

Sanatçılardan BAKANLIĞIN 1000 lİralık
desteğİNE tepkİ GÖSTERDİ
9 aylık sürenin sonunda 3 ay boyunca “seyyanen kişi başı 1000 lira” yardım
yapılacak olmasını haklı olarak yeterli bulmayan sanatçılar kısa süre içinde
pandemi desteğine tepki gösterdi.
Doğan Duru: “Müziğin, üretenin değerini küçülten Bakanlık yardımı neresinden bakarsan ayıp. İnsanların zor durumunda duygularını incitecek kadar kaba ve düzeysiz bir tavır yok. bu dilenciliğin bir parçası olmayacağım.”
Gözde Öney: “9 aylık işsizliğimizin ardından önümüze atacakları 1000 tl
için istenen koşul, akla gelen proje. Kalsın, istemeyiz”
Demet Sağıroğlu: “Sanatçıya hak gördüğünüz para 128 dolar’ mı? Sanatçısız, sanatsız bir toplum mu yaratmak istiyorsunuz? Sanatçı minnet etmez
sayın Kültür ve Turizm bakanlığı! Sanatçıya 128 dolar hak görenleri ayıbı
mı, sanatçının düşürüldüğü hal mi, sanatçıya, sanat’a verilen önemsizlik
hissi mi?? Yazık bu ülkenin geleceğine.. sadece müzik sektörü adına söylemiyorum. Şahsi olarak; Meslek birliklerinin sadakayı kabul etmemesini
dilerdim.”
Çiğdem Erken: “Son derece haklı eleştiri. Yazıklar olsun. 1000 lira ne demek?
Size 1000 lira teklif edilen masada yumruğunuzu vuramadınız mı? Meslek
grupları bu işte sınıfta kalmıştır. Başımıza bir iş gelse meslek grubumuz
filan yokmuş anladık. Zaten yatan telif 3 kuruş. Kim yiyor bu hakları?!?”
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14 ARA

Mete Yavaşoğlu
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mete Yavaşoğlu,
78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

14 ARA

1700 yaşındakİ Kybele heykelİ Türkİye’ye getİRİLDİ
Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından ABD’den Türkiye’ye getirildi.
Kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan, uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele’nin ilk olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileneceği
daha sonra ise Afyon’daki yeni yapılacak müzeye taşınacağı açıklandı.

14 ARA

Erkut TaÇkın
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden
Erkut Taçkın, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Çıplak dİZİSİ kaldırILdı
Gazeteci Cüneyt Özdemir’in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den de bahsederek
anlattığı Çıplak dizisi, BluTV’de yayından kaldırıldı.
Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk
sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı ‘Çıp14 ARA
lak’ dizisinin yapımcısı olan TN Yapım’ın
Genel Koordinatörü Merve Göntem, yayından kaldırma kararıyla ilgili olarak, “İkinci sezon çekimlerini bitirmemize
günler kala, BluTV’den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını
öğrendik” dedi.
Tartışmaların ardından açıklama yapan BluTV ise “18 yaş kilidi” uygulaması
sebebiyle erişime kapattıklarını belirttikleri dizinin teknik prosedürün ardından izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

14 ARA

havaya ateş eden saldırgan öldürüldü
ABD’nin New York kentinde Kutsal Saint John Katedrali’nin merdivenlerinde açık hava koro konserin düzenlendiği sırada silahlı bir kişi havaya ateş
açtı.
Polisin olay yerine gelmesiyle silahıyla bir süre polislere direnen saldırgan
daha sonra polis tarafından vuruldu. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ve
orada yaşamını yitirdiği duyuruldu.
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AST’TA söz verİlen destek aylar geçtİ verİLMEDİ
CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, pandemiden
en kötü etkilenen kesimlerden birinin
de sahne sanatçıları ve müzisyenler
olduğunu belirterek “İktidarın tiyatrolar için ikiyüzlü bir süreç yürüttüğünü belirten Taşcıer, “Sözde destekleri de gerçekten sözde kaldı. Kültür ve
Turizm Bakanlığı mali destek verece14 ARA
ğiz dedi diye Ankara Sanat Tiyatrosu
başvurmuş. Bakanlıktan 24 Temmuz’da
yazı geliyor, şartları karşılarsanız 18 bin 750 lira destek vereceğiz deniyor.
Evrakları hazırlıyorlar, damga vergisi yatırıp makbuzunu gönderiyorlar,
ama ne gelen var ne giden. O günden bugüne söz verilen destek yapılmıyor.
Yani bakanlık size mali destek vereceğiz ama önce bize para verin diyor,
tamam diyorlar veriyorlar, ama bakanlık sözünü tutmuyor. Bunu başkası
yapsa dolandırılmışsın denir. Koca Bakanlık tiyatroya yapacağı üç kuruş
yardımın bile üzerine yatıyor.” ifadelerini kullandı.

esnafa destek ve kİra yardımı paketlerİ (!)
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle esnafa
destek ve kira yardımı paketlerini
açıklarak, 1 milyon 200 binden fazla insana 3 ay süreyle ayda bin TL
ödeme yapılacağını “Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki
stopak oranınınn uygulanma süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.”
diyerek duyurdu.

14 ARA

Kısıtlamalar sebebiyle doğrudan etkilenen 432 bin 657 esnaf bulunduğunu
belirten Erdeğan; “bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapacağız. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle Büyükşehirlerde aylık 750
TL, diğer illerde ise 500 TL kira desteği yapacağız.” dedi.
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14 ARA

John Le Carre
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yazar John Le Carre, zatürre nedeniyle
89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

tacİze karşı
‘Onur Komİsyonu’ KURULACAK
PEN Yazarlar Derneği, kadın yazar, çevirmen ve yayıncıların maruz kaldıkları taciz ve benzeri davranışlara karşı
önleyici bir adalet sağlamak amacıyla,
Onur Komisyonu kurma kararı aldığını
duyurdu.

UĞUR IŞILAK’TAN
‘1000 TL’ tepkİSİ

15 ARA

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın “Dombra”
adlı meşhur seçim şarkısını
yapan eski AKP Milletvekili
Uğur Işılak, Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından müzisyenlere destek amacıyla verilecek 1000 TL’ye tepki gösterdi.
15 ARA

Hasan Alİ Toptaş’a verİlen
ÖDÜL İPTAL EDİLDİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Yönetim Kurulu, edebiyat dünyasına
ilişkin taciz ifşalarına dair açıklama
yaptı ve Hasan Ali Toptaş’a 2013 yılında verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nün iptal edildiğini duyurdu.

Işılak, “Vusûlsüzlük usûlsüzlüktendir diye bir kelam-ı kibarımız var bizim. Kaş yapayım derken göz çıkarmak da
bunun farklı bir boyutu. Demem o ki, lütufta bulunmak
başka bir şey, omuz vermek
başka. İnce ruhlular anlamıştır meramımızı; kabalara sözümüz yok” dedi.
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16 ARA

Duran Ay yaşamına son verdİ

Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, bağlama
sanatçısı müzisyen Duran Ay İstanbul’da canına kıydı.
10 aydır pandemi nedeniyle işsiz kalan Duran Ay’ın,
son dönemde ekonomik sıkıntılar içerisinde
olduğu açıklandı.

YouTube: “Türkİye’ye temSİLCİ atayacağız”
Dünyanın en büyük dijital video içerik platformu YouTube, Türkiye’de yerel bir tüzel kişi temsilcisi atama sürecini başlatma kararı aldığını
duyurdu.
Yapılan açıklamada, şirketin, şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve
düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdiği bildirildi.

Mİnyatür, dünya mİrası olarak UNESCO lİstesİNe gİRDİ

17 ARA

17 ARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan
açıklamada, minyatür sanatının Fransa’nın
başkenti Paris’te dün çevrimiçi düzenlenen
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
15. Hükûmetlerarası Komite Toplantısı’nda oy birliğiyle UNESCO İnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne
alındığı belirtildi.

Stanley Cowell
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Caz piyanisti Stanley Cowell hipovolemik şok
nedeniyle, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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18 ARA

tarİHİ KİLİSE DEFİNecİlerİn
İnsafına bırakıldı
Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinin Alipaşa mahallesinde bulunan ve 500 yıllık
olduğu tahmin edilen Surp Sarkis Kilisesi yaklaşık 20 yıldır harabe durumda.
‘Hızır İlyas Kilisesi’ olarak da bilinen
kilise defineciler yüzünden yüzde 70
oranında yıkılırken, düşen işlemeli taşları ve sütunları ise çalınarak satılıyor.

Beauvoir’ın mektupları
56 bİn avroya satıldı
Simone de Beauvoir’ın yazar
Violette Leduc’e yazdığı 297
mektup, Sotheby’s Müzayede
Evi’nde satışa çıkarıldı.
Daha önce yayımlanmamış 297
mektup açık artırmada 56 bin
700 avroya satıldı.

“Karİkatür bİZİM hayatımız”
Karikatüristler Erdil Yaşaroğlu, Serkan Altuniğne ve Selçuk Erdem, karikatürlerini sosyal medyada izinsiz kullanarak ticari faaliyet
yürüten kullanıcılara dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada telif haklarını korumak
istediklerini belirten karikatüristler, “Sosyal
medyada kişisel hesabında sevdiğin bir karikatürü paylaşıyorsan bunda bir sorun yok,
sadece ve sadece izinsiz karikatür yayınlayan
internet sitelerine dava açılıyor” dedi.

18 ARA
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18 ARA

Jeremy Bulloch
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
“Yıldız Savaşları” üçlemesinde Boba Fett
karakterini canlandıran Jeremy Bulloch,
75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

mültecİ çocuklar İÇİn yenİ kuklalar yarattılar
18 ARA

Çocuk programı olan Susam Sokağı, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki
mülteci kampında kalan çocuklar için iki yeni kukla yarattı.
Çocukların erken yaş eğitimlerine yardım için oluşturulan Arakanlı kuklaların ismi, Nur ve Aziz. İkiz kardeşler olarak tasarlanan Nur ve Aziz 6 yaşında.
Nur ve Aziz, Susam Sokağı’nın diğer karakterleriyle birlikte matematik, bilim ve toplumsal sağlık, ruh sağlığıyla ilgili eğitim videolarında yer alacak.

19 ARA

Alper Alpözgen
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İstanbul Şişli’de, senarist ve yapımcı
Alper Alpözgen arkadaşının evinde
ölü bulundu.
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21 ARA

Halk Oyunları Emekçİlerİ
Platformu’ndan destek çağrısı
Halk oyunları eğitmenleri ve usta öğreticileri, pandemi sürecinde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi isteğiyle bir araya gelerek Halk Oyunları
Emekçileri Platformu’nu kurdu.Platform pandemi sürecinde zor günlerden
geçtiklerini belirterek destek çağrısında bulundu. Emekçiler, seslerini duyurabilmek için sosyal medyada profillerini sarı renge boyadı.

NetFLİX, Shia LeBeouf’ı
programından çıkardı

21 ARA

Taciz iddialarının odağında olan Shia
LaBeouf’ın, Netflix’in merakla beklenen yapımı “Pieces of a Woman” filminin “For Your Consideration” sayfasındaki tanıtım materyallerinden ismi
kaldırıldı.

Noel İÇİn 1.2 mİlyon
dolar hedİye ettİ

21 ARA

Hugh Jackman, yüzde beşlik
hissesini ekim ayında sattığı
ve reklam yüzü olduğu ayakkabı firmasının çalışanlarına
Noel için toplam 1.2 milyon
dolar nakip para hediye etti.
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İnternette erişim engeli olan sitelere girmeye ya da sanal ağda
izini kaybettirmeye yarayan VPN teknolojisinin dünyada en çok
kullanıldığı 3. ülke Türkiye oldu. Böylece Türkiye dünyada
internet sansürünün en çok uygulandığı Çin ve Suudi
Arabistan gibi ülkeleri geride bırakmış oldu.

AKP’lİ İBB, yayımlanmayan dİZİye 295.000 TL ödedİ
İBB iştiraki Kültür A.Ş.’nin, “1 Hadis 1 Film” adlı
dizi için AKP döneminde bir firma ile reklam anlaşması imzaladığı, dizi hiç gösterime girmediği
halde 295 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Şirketin yönetim kurulu ve üyelerinin ailelerine
yaptırılan özel sigortanın poliçe bedelinin şirket
kasasından karşılandığı, 15 sosyal medya fenomeni ile işbirliği için 700 bin TL’ye imza atıldığı
öğrenildi.

21 ARA

23 ARA

150 yıllık sarnıç kİreçle boyanınca kİtabesİ kayboldu
Bodrum’un Yokuşbaşı Mahallesi’nde bulunan 150 yıllık tarihi geçmişe sahip Kökcü Dede Sarnıcı ve yanındaki namazgahın, iki ay önce Bodrum Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapıldı. Sarnıcın duvarları beyaza, kapısını çevreleyen mermer çerçeveli bölüm ise maviye boyandı.
Tarihi yapının orijinalliğine sadık kalınmadan yapıldığı ileri sürülen çalışmalar sırasında sarnıcın kitabesi de boyayla kapatıldı.
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Louvre Müzesİ’ndekİ sömürge eylemİne 5 bİn Euro ceza
Kongolu eylemci Mwazulu Diyabanza, geçen
aylarda Paris’teki Louvre Müzesi’ndeki siyasi bir eylem yapmak amacıyla müzenin vitrininden çaldığı bir figür sebebiyle ertelenmiş hapis cezası dışında 5 bin euro ödemeye
mahkûm edildi.

23 ARA

Metİn Akpınar ve Müjdat Gezen’İN hapİs İstemİyle
yargılanmasına başlandı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Anadolu 8. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık Metin Akpınar ve avukatları ile
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı. Sağlık sorunlarını ve Covid-19 salgınını gerekçe göstererek duruşmaya
gelmeyen Müjdat Gezen’i ise avukatları temsil etti.

DİGİtürk, Kemal Sunal’ın aİlesİne tazmİnat ödeyecek
Kemal Sunal’ın kızı Ezo, oğlu Ali ve eşi Gülderen Sunal
adına avukatları, Sunal’ın filmlerinin HD kalitesiyle yeniden yayınlanacağı konusunda izinsiz reklam yaptığı gerekçesiyle Digitürk aleyhine dava açtı. Yargıtay 11. Hukuk
Dairesi, Kemal Sunal’ın karikatürize edilmiş resimleriyle
aileden izin almadan reklam yapan Digitürk’ün, Sunal ailesine 100 bin lira tazminat ödemesi kararını onadı.
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Plantu ve Kichka’nın katılacağı söyleşİ İptal edİLDİ
Uluslararası İzmir Mizah Festivalinde karikatüristler Plantu ve Michel Kichka’nın da
katılacağı “Dünya Karikatüründe Toplumsal
Eleştiri ve Mizah” başlıklı söyleşi iptal edildi.
İpal kararında, Plantu ve Kichka’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cihatçılara yönelik karikatürlerinden rahatsız olanların sosyal medyada
yürüttüğü “#İzmirdeCharlieHebdoyaHayır”
kampanyasının etkili olduğu söylendi.

SİNEMA SEKTÖRÜNDE
10 mİlyon kİŞİ İşsİz kalabİLİr
24 ARA

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO), salgının
derinden vurduğu sanat dünyasındaki kritik tabloya dikkat çekti. “Sanat
Covid-19’un etkilerine karşı hayatta
kalmaya çalışıyor” diyen UNESCO,
sinema endüstrisinde yaklaşık 10 milyon kişinin işini kaybedebileceğini
öne sürerek, müzik sektöründe 6 ay
boyunca konser düzenleyememenin
maliyetinin de 10 milyar doları bulabileceğini vurguladı. Konuyla ilgili
açıklama yapan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, “Sektör hayatta kalmakta zorlanıyor ve bizim
yardımımıza ihtiyacı var” dedi.
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23 ARA

MGM İFlas ettİ
1924’ten bu yana aralarında
“James Bond” başta olmak üzere Hollywood’da birçok yapımı
hayata geçiren Metro Goldwyn
Mayer Stüdyoları, “No Time to
Die”ın ertelenmesi nedeniyle finansal sorunlar yaşadığını
açıkladı.
Şirketin tüm film arşivi ve dizi
içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı. Şirketin piyasa
değerinin 5.5 milyar dolar olduğu iddia edilse de stüdyonun satın alınıp alınmayacağı
şimdilik bilinmiyor.
24 ARA

ARALIK 2020

24 ARA

tüm uyarılara rağmen korunmayan tarİHİ şapel yıkıldı
Ayvalık sakinlerinin korunması için çabaladığı, Balıkesir Üniversitesi’nin de
definecilerin tahribatını belgelediği Ai Dimitri Manastırı’nın tarihi şapeli yıkıldı. Hem definecilerin tahribatına hem de zamana karşı direnemeyen şapel dört yıl önce sapasağlamdı.

FaTİh tablosuyla İLGİLİ soruşturma başlatılDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
satın aldığı Fatih tablosuna vatandaş ihbarı üzerine soruşturma
başlatıldığı ortaya çıktı. İhbar dilekçesine, “İngiltere Fatih Sultan
Mehmet tablosu dışında önceki
yıllarda da milyonlarca lira karşılığında bizden çaldığı tabloları bize
satmıştı. Tekrar çalmayacakları ne
malum?” denildi.

25 ARA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya dair yaptığı açıklamada: “Valilikten bazı sorular gönderildi. İhbar edilmiş. Bizden cevaplar isteniyor. Bu,
kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız;
cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar.
Bunlar boş işlerdir umarım bazı kurumlarımız Kanal İstanbul sürecindeki
gibi boş işlerle uğraşıp kendilerini yormazlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi
bir durum” dedi.
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25 ARA

TRT ULUS YERLEŞKESİ BOŞALTILDI
TRT Ulus Yerleşkesi ve tarihi Harbi- pılmalı; süreç şeffaf bir şekilde yüye Radyoevi binası, “depreme daya- rüülmeli ve güçlendirme sonrası kenıksız” denilerek boşaltıldı.
sinlikle asıl işlevlerine dönmelidir.
Oysa süreç pek çok soruyu berabeKESK’e bağlı Haber Sen ise yaptı- rinde getiriyor. Üstelik her on yılda
ğı açıklamada; “Radyoevi binası İs- bir Radyo Binası’na göz dikildiği de
tanbul’un anıt yapılarından biridir. düşünülecek olursa kaygımızın büBu binalarda yapılacak güçlendirme yüklüğü daha net olarak anlaşılabüyük bir özen ve planlama ile ya- caktır” ifadesi kullanıldı.

“ARŞİV BÖYLE Mİ TAŞINIR?”
Binanın boşaltma işlemi sırasında kurumun arşivine adeta çöp
muamelesi yapılması tepkiye yol
açtı.
Eski TRT çalışanı Osman Köse
sosyal medya hesabından taşınma görüntülerini paylaşarak:
“Daha önce iki kez başka kurumlara verilme tehlikesi atlatan
radyo binasına TRT yönetiminin
‘geri dönülecek’ sözüne inanmıyoruz. Çünkü çalışanlar ve kamuoyu, TRT
yönetimin, kurumun geçmişini, hafızasını tarihini nasıl yok etmeye çalıştığını biliyor. Bu fotoğrafa iyi bakın, yayın fişi ile birlikte atılan bu bant
İstanbul Radyosu’nun ilk prodüktörlerinden Turgut Ergülen’in programlarından birine ait. Bir yayın kurumunun en büyük hazinesi arşividir. Arşive
böyle davrananlar binalara kim bilir ne yapar? Bir yayın kurumu böyle mi
taşınır? Arşiv böyle mi taşınır?” diyerek duruma tepki gösterdi.
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25 ARA

Engİn Nurşanİ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Engin Nurşani uzun zamandır mücadele ettiği
gırtlak kanseri nedeniyle 36 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

25 ARA

yangından sonra İlk defa Noel korosunu ağırladı
Yangından sonra 2019 yılının Noel’inde kapalı kalan katedral, 2020 Noel’i
için vatandaşlara kapılarını açamasa da Noel korosuna açtı. Ünlü kemancı,
org ustası ve bir soprano solistin yanı sıra 20 sanatçının da bulunduğu koro,
kısmen yeniden inşa edilen yapıda ilahi söyledi.

26 ARA

Neverland çİftlİĞİ
22 mİlyon dolara satıldı
Pop yıldızı Michael Jackson’ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği Neverland çiftliği,
eski bir arkadaşı olan Ron Burkle tarafından
22 milyon dolar bedelle satın alındı.
Jackson, 19.5 milyon dolar ödediği Neverland’in adını çocukların asla büyümediği JM
Barrie’nin “Peter Pan” hikâyesinden esinle
koymuştu.
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28 ARA

MUSTAFA KANDIRALI
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir tedavi gören klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı,
90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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29 ARA

“Sevgİ emektİr’ davaSI
yenİden görülecek
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı, başrollerinde Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın
oynadığı 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde geçen “Sevgi emektir” sözü,
Türkan Şoray’ın ses ve görüntüsü ile bir bankanın reklam filminde kullanılması üzerine
filmin senaristi Ali Özgentürk filmdeki “Sevgi
emektir” sözünün reklamda izinsiz kullanılması üzerine maddi ve manevi tazminat istemiyle banka aleyhine 2012’de dava açmıştı.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Özgentürk’ün açtığı davayı “Film görüntülerinin davalı bankanın reklam filminde kullanılabilmesi
için yapımcı firmadan yazılı izin alındığı, senaryonun romandan uyarlandığı,
senaryo üzerinde davacının hak iddiasında bulunabileceği tek konunun senaryoya katkısı olabileceği” açıklamasıyla reddetmişti.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin oy birliğiyle aldığı karar gereği dava dosyası,
yeniden görülmek üzere bölge adliye mahkemesine gönderildi.

29 ARA

Armando Manzanero
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Meksikalı ses sanatçısı ve söz yazarı
Armando Manzanero, Covid-19 nedeniyle
85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2006-2019 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
237 bin 086 kararla en çok web sitesi kapatan kurum oldu.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ise 2016 yılından kapatılana
kadar 129 bin 124 web sitesi erişim yasağına imza attı.
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İşsİz kalan müzİsyenler İÇİN Meclİs Araştırması İsteNdİ
29 ARA

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu
Kovid-19 salgınına yöenlik alınan tedbirler sonrası çalıştığı işyerlerinin kapatılması sonucu işsiz kalan binlerce
müzisyen ve sahne sanatçısının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

İşyerleri kapatılan ve işsiz kalan binlerce müzisyen ve sahne sanatçısının açlıkla karşı karşıya bırakıldığını belirten
Purçu, “Genelde günübirlik sigortasız
çalışmaları sebebiyle sosyal güvenceleri olmayan ve bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamayan
müzisyenlerimizin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için bu süre zarfında
devletin bir takım sosyal haklar vermek suretiyle destek olması gerekmektedir” dedi. Purçu, sorunların çözümüne yönelik ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

29 ARA

Pierre Cardin
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

İtalyan asıllı ünlü Fransız modacı Pierre Cardin,
98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yılmaz Odabaşı tutuklandığını duyurdu
30 ARA
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Şair Yılmaz Odabaşı polis aracının gözaltı
kabininden fotoğraf paylaşarak; “Bir noter
işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına
alındım ve sivil polislere teslim edildim.
Adliyeye götürülüyorum” dedi. Ardından
ikinci bir paylaşım yapan Odabaşı, “Kandıra Cezaevi’ne götürülüyorum” diyerek
tutuklandığını duyurdu. Odabaşı ertesi
gün tahliye edildi.

ARALIK 2020
Demet Akbağ’a İstİfa çağrısı
Mehmet Esen, İbrahim Tatlıses’in kadına şiddet uyguladığı haberlerin gazete kupürlerini
paylaşarak Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ’ı istifa etmeye çağırdı.
Esen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında “Kadınlara defalarca şiddet
uygulayan ve bunun bir kere bile özrünü dilemeyen İbrahim Tatlıses’in programına çıkarak
onun yeniden gündeme gelmesine çalışan Demet Akbağ Oyuncular Sendikası başkanlığından istifa etmelisin. Kadına şiddet uygulayanı
aklayan bir sendika başkanı olmamalı!” dedi.

30 ARA

“Slogan atmayacak, şİkayet
etmeyecek, polemİk yapmayacak!”
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nda yaptığı
konuşma sırasında, “nasıl bir sanatçı beklediği”nin kriterlerini paylaştı.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan: “Beklediğimiz o sanatçı önce kendisi olacaktır.
Beklediğimiz o sanatçı önce davasını sanatıyla ifade edecektir. Beklediğimiz o sanatçı önce vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleri ile gösterecek, dünyadaki akranlarını geride
bırakacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarıları ile dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, marifetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil, kanatlanıp uçurduğu kanadıyla gösterecektir.
Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını üretecektir” ifadelerini kullandı.
Kültür Sanat Büyük Ödüllerinde müzik alanında Özdemir Erdoğan’a, sinema alanında Derviş Zaim’e, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci’ye ödülleri
teslim edildi. Vefa Ödülü ise Necmeddin Okyay’a verildi.
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Şehrazat, Acun Medya’ya açtığı davayı kazandı
Besteci ve söz yazarı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8
kanalına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davalıların Şehrazat’a 249 bin
lira tazminatı dört yıllık yasal faiziyle
birlikte ödemesine karar verdi.

30 ARA

Bangladeşlİ yönetmen
tutuklandı

30 ARA

Polisin kadına yönelik şiddet konusunda yetersiz kaldığını tasvir ederek
memurlar arasında öfkeye neden olan
Bangladeşli film yönetmeni Anonno
Mamun oyuncu Shaheen Mridha’yla
birlikte tutuklandı.

31 ARA

Sİnemalar 1 Mart’a kadar kapalı kalacak
İçişleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde yer alan açıklamada, sinema
sektörünün talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu
sürenin 1 Mart’a uzatıldığı duyuruldu. 81 il valiliğine sinema salonları ile ilgili
ek genelge gönderilerek 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema
salonları için bu sürenin 1 Mart 2021’e uzatıldığı duyuruldu.
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Ezhel, cİnsİYETÇİ
İfadeler İÇİn özür dİLEDİ
Rapçi Ezhel, geçmişte şarkılarında
kullandığı cinsiyetçi sözler ile ilgili
özür diledi.
Ezhel, “Önemli olan bunu anlayıp,
bunu paylaşmak ve farkındalığı
yaymak” dedi.

AKM ŞANTİYESİNDE İŞÇİLERE
VERİLEN YEMEKTE BÖCEK ÇIKTI
İstanbul Beyoğlu’nda devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) şantiyesinde yaşanan skandallara bir yenisi daha
eklendi. İnşaat-Sen tarafından ortaya
çıkarılan görüntülerde işçilere verilen
yemekte böcek olduğu görüldü.
İnşaat-Sen AKM İnşaatı Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada “hiç
utanması olmayan firma sahipleri hala işçilerin önüne böcekli yemek koyuyor. Sıcak yataklarında her gece yatan patronlar, işçilere böcekli yemeği
reva görüyor. İstanbul’un ortasındaki şantiyede işçiler bunu yaşıyor, geri
kalan yerlerdeki koşulları siz düşünün. Ama işçiler sizin köleniz değil. Ne
koyarsam yer, ne verirsem alır diye düşünmeyeceksiniz. O yemekhanelere
böcekli yemek gönderen Sembol ve Yeniyapı İnşaat Firması da Hancı Yemek
Firması da bunu öğrenecek.” denildi.

2020 Yılında, 300 kadın cinayeti işlendi. 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü
bulundu. Öldürülen kadınlardan 182’sinin neden öldürüldüğü tespit
edilemedi, 22’si ekonomik, 96’sı da boşanmak istemesi, barışmayı
reddetmesi, evlenmeyi reddetmesi, ilişkiyi ddetmesi gibi kendi
hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
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Ne Çok Eksildik...
4 Ocak:
Sezen Yalçıner

1 Şubat:
Ömer Dönmez

2 Mart:
Kadri Öztopçu
Ulay

1 Nisan:
Andrew Jack

2 Nisan:
5 Şubat:
4 Mart:
Suat
Yalaz
Jr. Ellis Marsalis
Rüçhan Tolgay
Abdullah Turhan
Kirk Douglas
3 Nisan:
4 Mart:
17 Ocak:
Kıvanç
Uğraşbul
Helin Bölek
9 Şubat:
Christopher Tolkien
Mirella Freni
9 Mart:
4 Nisan:
Taci Uslu
Max
Von
Sydow
Logan Williams
14 Şubat:
Erhan Gökgücü
19 Mart:
7 Nisan:
Selçuk Gündemir
Güler
Yücel
Jay Benedict
25 Şubat:
Suat İlhan
Cevdet Balıkçı
M. İlhan
Erdost
20 Mart:
Muhterem Nur
8 Nisan:
Çağlan Tekil
21 Mart:
Joe Prine
Levent Ünsal
14 Ocak:
Recep Aktuğ

24 Mart:
Manu Dibango
Albert Uderzo
27 Mart:
Mark Blum

9 Nisan:
Tufan Dinarlı
10 Nisan:
Coşkun Tunçtan

30 Mart:
Nurtekin Odabaşı
14 Nisan:
Krzysztof
G. Huriye Uz
Penderecki
30 Mart:
Joe Diffie
Turhan Kaya

16 Nisan:
Nevzat Erkmen
Luis Seplveda
Seyhan Karabay
21 Nisan:
Gene Deitch
Umut Demirdelen
29 Nisan:
Irrfan Khan
Rishi Kapoor

4 Mayıs:
Sükan Kahraman

9 Haziran:
Ayşegül Atik

5 Mayıs:
Özer Kızıltan

17 Haziran:
Asaf Köksal

7 Mayıs:
İbrahim Gökçek

19 Haziran:
Sir Ian Holm

13 Mayıs:
Sunar Kural

23 Haziran:
Steve Bing

16 Mayıs:
Astrid Kirchherr
Yurdanır Salman

29 Haziran:
Altan Bozkurt

18 Mayıs:
Geno Silva
Lynn Shelton
Tekin Gönenç
22 Mayıs:
Mory Kante
23 Mayıs:
Erdal Kahraman
26 Mayıs:
Jimmy Cobb
30 Mayıs:
Ruşen Güneş
31 Mayıs:
Oruç Aruoba

Ne Çok Eksildik...
1 Temmuz:
Guillermo Mordillo

1 Ağustos:
Hüsrev Sinai

6 Temmuz:
Ennio Morricone

5 Ağustos:
Üstün Asutay

2 Eylül:
Erick Morillo
Behiye Yanık
4 Eylül:
Birol Ünel

5 Ekim:
Mehmet Yağmur

3 Kasım:
Metin Çoban

2 Aralık:
Asghar Shahbazi

6 Ekim:
Eddie Van Halen

6 Kasım:
Timur Selçuk

5 Aralık:
Ali Cem Köroğlu

8 Ekim:
7 Kasım:
11 Aralık:
Mohammad Reza Fernando Solanas Barbara Windsor
8 Eylül:
Shajarian
Kim Ki-duk
Jiri Menzel
8 Kasım:
7 Temmuz:
13 Ağustos:
14 Ekim:
Ahmet Uz
14 Aralık:
9 Eylül:
Jale Aylanç
Meral Niron
Mete Yavaşoğlu
Halil Kumova Conchata Ferrell
12 Kasım:
Erkut Taçkın
13 Temmuz:
24 Ağustos:
18 Ekim:
Lütfü Günay
John Le Carre
15 Eylül:
Kelly Preston
Soner Egesel
Sefa Ulaşır
Suna Kıraç
14 Kasım:
16 Aralık:
14 Temmuz:
29 Ağustos:
27 Ekim:
Ali Ekber Gülbaş
Duran Ay
17 Eylül:
Adalet Ağaoğlu Chadwick Boseman
Winston Groom Hikmet Karagöz
16 Kasım:
17 Aralık:
14 Temmuz:
31 Ağustos:
31 Ekim:
Soumitra
Stanley Cowell
24 Eylül:
Naya Rivera
Mehtap Anıl
Sean Connery
Chatterjee
Juliette Greco
18 Aralık:
17 Temmuz:
31 Ağustos:
24 Kasım:
Jeremy Bulloch
27 Eylül:
Seyfi Dursunoğlu Haldun Boysan
Devrim Parscan
Ersan Uysal
Muhittin Korkmaz
19 Aralık:
31 Temmuz:
Alper Alpözgen
30 Eylül:
Alan Parker
25 Kasım:
Helen Reddy
Helen La France
25 Aralık:
Engin Nurşani
28 Kasım:
Oktay Dalaysel
28 Aralık:
Mustafa Kandıralı
29Kasım:
David Prowse
29 Aralık:
Armando
Manzanero
6 Temmuz:
Nick Cordero

7 Ağustos:
Cavit Murtezaoğlu

Sansürsüz Kültür Sanat Yıllığı 2020
Bu kaynakla sizlere 2020 yılında sanat alanında olan
bitenleri size tekrar hatırlatalım istedik.
Bu yıllığı hazırlarken otuza yakın kaynaktan yararlandık.
Sanat alanında yaşananları tarihe not düşmek ve
hatırlatmak için çıktığımız bu yolda, elinizde tuttuğunuz
bu kaynak “unutmamak” için hazırlanan bir “bellek
mücadelesi”dir.
“Peki bundan sonra ne olacak?”
Bilmiyoruz!
Ama öncesinde tüm olup bitenleri not ettik sizler için
bir kenara. Sonrasında da not etmeye ve hatırlatmaya
devam edeceğiz.
Aynı ışık altında aydınlandığımız meslektaşlarımıza ve
sanatseverlere dileriz “yaraşır” bir kaynak olmuştur!
Niyetimiz kimseyi kırmak değildir; sürç-i lisan ettiysek
affola!
“Müstehak”ınıza sanatın her hâl’inin bolca düştüğü bir
yıl dileriz!

Yararlandığımız Kaynaklar

