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kopyalanması ya da çoğaltılması müstehak değildir!

					ÖNSÖZ
2021 da 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 da yaşadıklarımız öyle kolay unutulur,
“yenilir yutulur cinsten” olmadığından 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 2021 yılı sanat olaylarıyla örüldü.
Baskının, sansürün hoyratlığından sanatın payına yine
“Müstehak”ı olmayan bir yıl düştü.
2021 yılı boyunca sansürler, yasaklar, davalar, atamalar,
restorasyonlar, işten atılanlar, salgın bahanesiyle iptal edilen
etkinlikler ama salgına rağmen tam gaz devam eden televizyon dizileri / siyasi parti kongreleri, kaybettiklerimiz...
Bir yandan “Sanatçıma sahip çıkarım” imajı çizerken
diğer yandan hedef gösteren 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 8 yıl önce yola
çıktık!
8 yıla toplam 39 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

OCAK 2021

K
A
C
O

?
u
t
ş
u
m
l
o
neler

6

OCAK 2021
İlk kez Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan’da 1 Aralık 2019’da
ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da
etkinliklerin 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.

1 OCAK

Müzeler Eserlerİnİ Sanal Ortama Taşıdı
Salgın dönemi, dijital dönüşümün deneyimlendiği yeni müzecilik anlayışına
yol açtı. Eserlerini sanal ortama taşıyarak kapılarını 24 saat açan müzeler,
evlerinde kalan sanatseverlerin, ulusal ve uluslararası birçok müzeyi dijital ortamda ziyaret etmesine imkan sağladı. Birçok müze ve ören yeri, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “sanalmuze.gov.tr” adresinden tarih meraklılarının beğenisine
sunuldu.

1 OCAK

Abdullah Nİhat Yılmaz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Sürgün olarak geldiği Londra’da yaşayan eski sendikacı
ve program yapımcısı, yazar eleştirmen
Abdullah Nihat Yılmaz
hayata gözlerini yumdu.
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OCAK 2021
1 OCAK

Ezhel, kullandığı cİnsİyetçİ İfadeler İÇİn
özür dİledİ

Anadolu Kültür’ün hazırladığı “Adalet Atlası”
adlı podcast serisine konuk olan Ezhel, geçmiş yıllarda şarkılarında kullandığı cinsiyetçi
ifadeler için özür diledi.
Ezhel, moderatör Hazal Özvarış’ın “Rap camiasında dediğin gibi homofobi ve cinsiyetçilik
tartışılıyorsa neden hâlâ rap müziğin genelinde buna maruz kalıyoruz?” sorusuna “Gençken, ergenken, kafam basmıyorken
bir sürü saçma sapan şey söylediğimi biliyorum ve bunun için özür diliyorum
insanlardan. Önemli olan bunu anlayıp, bunu paylaşmak ve farkındalığı yaymak” yanıtını verdi.

“Abdulhamit Gül dosyamı inceletsin!”

Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını
duyuran daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şair Yılmaz Odabaşı, Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

1 OCAK

Tahliye sonrası sosyal medya hesabından
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e çağrı yapan Odabaşı; “Sırf Kürt olduğum için gözüme
bayrak sokup dombra dinleten bir hadsiz evimin kapısına kadar gelince, önce
uyarıp sona ona bir yumruk attım: 3 yıl 7 gün ceza aldım. Kılıçdaroğlu’na
yumruk atan ise kahraman oldu. Burası Türkiye... Bu ülkede hukuk varsa
Sn. bakan Abdülhamit Gül müfettişlerine dosyamı inceletsin. Bir yumruk dışında
(ki onu da dürüstlüğümden ben mahkemeye beyan ettiğim) dosyada başka kanıt
varsa bu ülkenin en haysiyetsiz insanı seçilmeyi üstlenirim. Hukuk varsa onlar
adaleti üstlenir mi? Diyeceklerim özetle bu kadar.” dedi.

Yurdagül Vergon
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1 OCAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
sanatçısı Yurdagül Vergon, 88 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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OCAK 2021
Bakanlık, çocuk kitabını
“muzır” ilan etti

1 OCAK

güçlendİrme projesİne 66 gün sonra
onay verİLDİ

İstanbul’un önemli tarihsel yapılarından biri olan ve çökme tehlikesiyle
karşı karşıya olduğu belirtilen Yerebatan Sarnıcı için İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin (İBB) hazırladığı gergi
güçlendirme projesine Koruma Kurulundan 66 gün sonra onay çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 –Büyülü Gökkuşağı” isimli çocuk kitabını, “cinsiyet değiştirmeyi
özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki çocukları cinsel kimliklerini
sorgulamaya yönelteceği” gerekçesini
öne sürdü. Kitabın “poşet” içinde satılmasına karar verildi.

3 OCAK

Türkiye, son 10 yılda özgürlükler konusunda 31 puan
gerileyerek en büyük gerilemenin yaşandığı
ülkeler arasında Mali’den sonra ikinci sırada yer aldı.
Freedom House 2020 Raporu

4 OCAK

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için toplamda 158 yıl hapis cezası istendi
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun yazdığı ve 1 Aralık’ta dağıtımına başlanan
“Metastaz 2: Cendere” isimli kitabı ve kitap hakkındaki haber, yazı ve televizyon programlarındaki ifadeler nedeniyle 14 ayrı soruşturmada dört farklı
savcıya ifade veren gazeteciler hakkında toplamda 158 yıl hapis cezası istendi.
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OCAK 2021
4 OCAK

Şinasi’nin kayıp mezarı 150 yıl sonra bir binanın altında çıktı
Osmanlı batılılaşmasının en önemli yazarlarından Şinasi’nin kayıp mezarının, Gümüşsuyu Caddesi’ndeki
Ayaspaşa Palas binasının altında kaldığı ortaya çıktı.
Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM),
Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’a kadar binaların bulunduğu bölgede bir
zamanlar ‘Ayaspaşa Mezarlığı’ bulunuyordu. 16. Yüzyılda imara açılan
alana, 20. Yüzyılın başlarına kadar definler yapıldı. 20. Yüzyılın sonlarından
itibaren ise buradaki mezarlıklar, parça parça yok edilerek yerine binalar
yapıldı.

Pervititch haritaları da, bölgenin bir
zamanlar geniş bir mezarlık olduğunu
ortaya koyuyor. Ancak dönemin belediyesi bu alanı 1934 yılında kamulaştırınca, mezarlar başka bir yere nakledilmeden üzerlerine binalar yapılıyor.
Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan ve ilk Türkçe özel
gazeteyi çıkaran İbrahim Şinasi de,
1871’de 45 yaşında vefat ettiğinde, buradaki mezarlığa defnedilmişti. Ancak
mezar yeri tam olarak bilinmiyordu.

Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz bu
önemli ismin mezarının, Alman Konsolosluğu’nun tam karşısında bulunan
1890’lar ile 1920’ler arasında çekilen Ayaspaşa Palas’ın altında kaldığını ifafotoğraflar ve 1826’lardaki İstanbul de etti.

4 OCAK

YAYBİR’den korsan kitaba karşı
farkındalık kampanyası

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, korsan kitaba karşı devam ettirdiği mücadele halkasına bir yenisini ekledi ve #senbudeğilsin
etiketiyle yeni bir kampanya başlattı.
Kampanyanın temel amacı, topluma kitapların nasıl koşullar altında üretildiğini anlatmak ve toplumda korsan kitap satın almanın yasal suç olduğuna dair bir farkındalık yaratmak.
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OCAK 2021
4 OCAK

Gerry Marsden
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İngiliz pop-rock şarkıcısı, söz yazarı, gitarist
ve televizyon sunucusu Gerry Marsden,
79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

5 OCAK

2021 Grammy ödül töreni ertelendi
6 OCAK

Neil Young, şarkılarının haklarını
150 milyon dolara sattı

Neil Young, bin 180 bestesinin telif
haklarını 150 milyon dolara şarkı yönetim şirketine sattı.
Hipgnosis Songs Fund adlı şarkı yönetim şirketi, 75 yaşındaki Kanadalı
folk-rock müzik şarkıcısı Neil Young’ın
yazdığı, aralarında Heart of Gold gibi
hit şarkıların da yer aldığı bin 180 eserin haklarını yaklaşık 150 milyon dolara satın aldı.

31 Ocak’ta yapılması planlanan 63.
Grammy Ödülleri töreninin, Covid-19
salgınındaki vaka artışları nedeniyle
ertelendiği açıklandı.

6 OCAK

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı
Ferrassie bölgesinde Fransız ve İspanyol araştırmacılar tarafından yürütülen arkeoloji çalışmaları, 41 bin yıllık iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi ölülerini gömdüğünü ortaya çıkardı. 47 kemiğin tespit edildiği araştırmada ortaya çıkan bir başka detaya göre ise iki yaşındaki Neandertal çocuğun
kasti olarak gömüldüğüydü. Öte yandan yaklaşık 41 bin yaşında olan bu kemik,
doğrudan tarihlenen en yeni Neandertal kalıntılarından biri oldu.
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OCAK 2021
6 OCAK

Türkiye Yazarlar Sendikası: Kelepçeli kapı değil demokratik üniversite!
Türkiye Yazarlar Sendikası yaptığı yazılı açıklamayla AKP’li Melih Bulu’nun
Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak
atanmasına tepki gösterdi.

ve talimatlarıyla yönetenlere gereksinimi yoktur. Atanan rektör Melih Bulu’ya karşı, bilimsel-demokratik-özerk
üniversite talebiyle direnen Boğaziçi
Üniversitesi’nin yanındayız. ÜniverTYS açıklamasında, “Üniversitelerin sitelere özgürlük, bilime özgürlük. Kebilimsel yeterliği, geleneği olmayan lepçeli kapı değil demokratik üniversive üniversiteyi siyasi iktidarın emir te!” ifadelerine yer verildi.

UNUZ?

BİLİYOR MUS

29 Ekim 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 676 nolu Kanun
Hükmünde Kararname ile rektörlük seçimleri kaldırıldı ve yerine ‘Devlet üniversitelerinde rektör YÖK kurulu tarafından önerilecek, profesör
olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca
atanır’ kuralı getirildi. Bu KHK’nın yayımlanmasından ardından üniversitelerde rektörlerin atanması dönemi tekrar başladı.

6 OCAK

12

Tokat’ta Mısır mührü bulundu

Tokat sınırları içinde kalan Komana Antik Kenti’nde
2004 yılından beri devam eden arkeoloji çalışmalarında Mısır mührü bulundu. Üzeri hiyeroglif yazılı
ve bir böcek biçimindeki skarabe, yani bir muska
veya mühürün üzerinde, milattan önce 1479-1429
yılları arasında Mısır’ın 18. Hanedanlığı’nda hükümdarlık yapmış III. Thutmosis’in isminin yazdığı
açıklandı.

OCAK 2021
Trabzon’da tarihi kuleye
demir merdiven monte edildi

6 OCAK

Trabzon’da bulunan Ayasofya Müzesi’nin restorasyonu sonrasında bahçesinde bulunan tarihi çan kulesine demir merdivenler monte edildi.
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya,
“Bu kulenin dış cephesinde merdiven
yoktu, bu tarihi binayla bu ucube demir
yığınının ne ilgisi var? Hiç yakışmış mı
buraya? Hangi akıl yaptı bunu, gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

7 OCAK

Marion Ramsey
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Polis Akademisi filminde Memur Laverne Hooks’u
canlandıran Marion Ramsey 73 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

7 OCAK

Ahmet Telli beraat etti

Şair Ahmet Telli, kendisine ait olmayan Facebook hesabından “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla
yargılandığı davada beraat etti. Karara
ilişkin konuşan Telli, “Zaten uyduruk
bir davaydı. Bu nedenle ikici duruşmada beraat etmiş oldum” dedi.

Mustafa Demirkanlı’nın
Beraatine İtiraz

Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’nin
kurucularından
Mustafa Demirkanlı “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı
ve
beraat ettiği davada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı karara itiraz etti.
Yapılan itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirilecek ve
karara bağlanacak.
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7 OCAK

Devlet Tiyatroları’nda Korkutma Soruşturmaları!
Devlet Tiyatroları’nda Ali Cem Köroğlu’nun Covid-19 nedeniyle ölümü üzerine yeniden gündeme gelen DT’deki hak gaspları ve korkutma maksatlı
müdahalelerin ardından konuyla ilgili
sosyal medya paylaşımı yapan kurum
çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı.
Konuya dair Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği; “Üzüntümüz tarifsiz.
Üzüntüsünü, acısını, öfkesini dile getiren bazı kurum çalışanları soruş-

turma geçiriyorlar! Adeta varolan
soruşturmanın gidişâtı etkilenmek
isteniyor. Yaratılmaya çalışılan KORKUYLA istenilen ifadelerin verilmesi
amaçlanıyor.
4 Ocak’ta Ayşe’yi uğurladık Ali’sinin
yanına. Korkunun gölgesini peşimize
takmaya çalışan zihniyete rağmen soruyoruz: Ali Cem Köroğlu, Ayşe Köroğlu NEDEN ÖLDÜ? Bunu soranları
değil, bu sorudan rahatsız olanları soruşturun!” dedi.
7 OCAK

İhsan Özgen
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Kemençe virtüözü ve İTÜ Konservatuarı
Öğretim Üyesi İhsan Özgen,
79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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OCAK 2021
ALİ ERGÜL BERLİN’DEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Yönetmen Ali Ergül’ün, kot kumlama atölyelerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan
işçilerin hikâyesini anlattığı ‘Kumun Gecesi’
belgeseli, Berlin Bağımsız Film Festivali’nden
ödülle döndü.
‘Kumun Gecesi’ festivalde en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.

7 OCAK

8 OCAK

David Bowie’nin 1995’te çekilmiş fotoğrafları yayınlandı

Zebra One Gallery, 1995’te Esquire ve Ray Gun dergilerinin kapakları için çekilen
ve pek bilinmeyen üç yeni David Bowie fotoğrafını yayınladı.
Fotoğraf sanatçısı Kate Garner’ın 1995’te Los Angeles’da çektiği Bowie’nin halatlarla bağlanıp tavana asıldığı, bandajlara sarıldığı ve beyaz bir tüpün içine yerleştirildiği bu fotoğraflar elinde kalan az sayıdaki Bowie karelerinden.

“Ciğerimi söken bu sistemi affetmeyeceğim!”

20 yıldır Van, Diyarbakır, İstanbul ve son olarak Ankara’da müzisyenlik yapan Şores Devrim Açıkgöz, yaşanan kriz ve güvencesizlik
sonucu enstrümanlarını sattı.
Şores Devrim Açıkgöz, Kürtçe ezgiler söylediği için işsiz kaldığını, pandemiyle birlikte bu işsizliğin krize dönüştüğünü anlatarak
“Ciğerimi söken bu sistemi affetmeyeceğim”
dedi.

9 OCAK
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OCAK 2021
9 OCAK

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’i hedef aldı
Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’e ilişkin açıklamalarda bulundu, Müren’in
Türkiye’nin ilk rol modeli olduğunu
belirten Erdoğan, “İnsanlarımız onu
küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü
bir rol modeldi. Sonradan bir sürü
Zeki Müren’in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama

eğer bu, toplum önünde örnek olacak
şekilde kullanılıyorsa zararlıdır. Ferdi Özbeğen de eşcinseldi ama efendi
efendi davrandı. Bir gün bile eşcinselliğini afişe etmedi. Kendi inançları
ve kendi dünyasında efendi gibi öldü,
gitti” dedi.
Özdemir Erdoğan’ın bu sözlerine birçok sanatçı ve sanatsever sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Erdoğan, DT Genel Müdür YardımcısıNI görevden aldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararı’na göre, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Nuri Ekici görevden alındı.

9 OCAK

11 OCAK

Ekici, 2018 yılında yine Erdoğan’ın aldığı bir kararla
Kültür ve Turizm Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri görevinden alınarak DT’ye atanmıştı.

FİLİZ Çağman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Dünyanın sayılı el yazması ve minyatür sanatı
uzmanlarından biri olan Filiz Çağman
hayata gözlerini yumdu.
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OCAK 2021
11 OCAK

Harlem Dans Tiyatrosu sanatçıları
Harlem sokaklarında
Harlem mahallesinin sokaklarında performans sergileyen Harlem
Dans Tiyatrosu (The Dance Theatre
of Harlem) sanatçılarının görkemli
gösterisi kısa süre içinde viral hale
geldi.
Koreograf Robert Garland’ın “New
Bach” balesinin koreografisini Harlem’in çeşitli ikonik noktalarında
sergileyen sanatçılar ayrıca bu videoyu izleyenleri “DTH FOrward Fund”
adlı bağış kampanyasına destek olmaya çağırdı.
Arthur Mitchell ve Karel Shook’un
ortak yönetmenliğinde 1969’da kurulan Harlem Dans Tiyatrosu, hem
“ilk siyahi klasik bale şirketi” hem de
“siyahi dansçılara öncelik veren ilk
büyük bale şirketi ” olmasıyla ünlü.

12 OCAK

Barış akademisyenlerinin belgeseli:

KHK ile ihraç edilen akademisyen Ulaş
Bayraktar ile kendisi gibi barış imzacısı olan Ayşe Gül Yılgör ve Galip Deniz Altınay’ın kurduğu yeni dünyanın
hikayesini anlatan ‘Ufka Bakma Durağı’ belgeseli Youtube’da yayınlandı.
Yapımcılığını Zeynep Ünal’ın, yönetmenliğini Çiğdem Mazlum ve Sertaç
Yıldız’ın üstlendiği belgesel, AB Sivil
Düşün Kampanya Desteği ve Fongogo
Kitlesel Fonlama Kampanyası’yla hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
451 özel tiyatroya destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dijital Tiyatro” ve “Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde” projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya 2021 yılında toplam 14 milyon
455 bin lira destek vereceğini açıkladı.

12 OCAK
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12 OCAK

Emİn Karaca
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Gazeteci, Yazar Emin Karaca Kovid-19 nedeniyle
72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

12 OCAK

BAKANLIKTAN, MÜZİSYENLERE 3 AY BOYUNCA
AYDA 1000 TL’lik DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi döneminde
mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca
1000 lira destek verileceğini açıkladı.
Başvuran 5 bin 171 kişinin başvurusunun ise reddedildiği açıklandı.

Nazlı Masatçı gözaltına alındı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi üye ve yöneticilerine
yönelik 12 ilde polis tarafından ev ve parti binaları
baskınları düzenlendi.Baskınlar sırasında 48’inin gözaltına alındığı belirtildi. Oyuncu Nazlı Masatçı da
gözaltına alınanlar arasındaydı.
Nazlı Masatçı, Medine Çam, Celalettin Yunus Kara,
Mehmet Küçükgünaydın ve Sefa Ensar Albağlar 17
Ocak’ta adli kontrolle serbest bırakıldılar.

13 OCAK

13 OCAK

İsmaİl Soyberk
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden biri olarak
gösterilen İsmail Soyberk geçirdiği kalp krizi sonucu,
67 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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14 OCAK

14 OCAK

TRT’nin dışarıdan hizmet alımlarına
milyarlarca lira ödediği ORTAYA ÇIKTI
Sayıştay 2017, 2018, 2019 yıllarına ilişkin TRT denetim raporlarına göre kurumda 2017 yılında 6 bin 900’ü kadrolu
olmak üzere 9 bin 22 personel çalışıyordu.
Ancak 2018 yılında 1.774 kişi ‘istihdam
fazlası’ gerekçesiyle emekli edildi, 169
personel de başka kurumlara gönderildi. 2019 yılında personel sayısı 8 bin
452 kişiye düştü.
TRT kendi personelini ‘istihdam fazlası’ gerekçesiyle emekliliğe ya da başka
kurumlara gönderirken, dış yapımlara
harcadığı para ise 3 milyar 101 milyon
135 bin lirayı buldu.

yağmur ormanlarınDA 12.500 yıllık
binlerce mağara resmi keşfedildi
José Iriarte liderliğindeki bir arkeolog
ekibi, Amazon yağmur ormanlarının 8
mil derinliğinde bulunan bir uçurumda mükemmel şekilde korunmuş binlerce mağara resmini keşfetti.
Yaklaşık 12.500 yıl öncesine dayanan
mağara resimleri, dev tembel hayvanlar, deve yavruları ve mastodonlar
gibi soyu tükenmiş olanlar da dahil
olmak üzere çeşitli hayvanların resimlerini içeriyor.

TRT, tepkilerin ardından Uğur Mumcu
videosunu SİTESİNE yeniden yükledi
TRT’nin Uğur Mumcu’nun katıldığı programları çevrim içi arşivinden
sessizce kaldırması üzerine binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden
tepki gösterdi.
Tepkiler sonucunda geri adım atan
TRT, Mumcu’nun yer aldığı “Ayın Getirdikleri” programının bir bölümünü sitesine yeniden yükledi ve “Uğur
Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İZLE’den ulaşımına açılacaktır” dedi.
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14 OCAK

Roma dönemine ait mezarda patlayıcı için
yerleştirilmiş kablolar bulundu

Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde bulunan Roma dönemine ait oda mezar,
kaçak kazı yapanlar tarafından harabeye döndürüldü.
Üzerine farklı isimler yazılan oda mezarda kayalara yerleştirilmiş kablolar bulundu. Kabloların kaçak kazı yapanlar tarafından patlayıcı
için yerleştirildiği açıklandı.

Sanatçılara ‘Neden nefes okudunuz?’ linçi

Metin Karataş, Erdal Erzincan ve Tolga Sağ,
Engin Nurşani’nin 26 Aralık’ta İstanbul Sancaktepe Cemevi’nde yapılan cenaze töreninde bağlama eşliğinde nefes okumalarının ardından kimi gruplar tarafından hedef alındı.

14 OCAK

Sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve küfürlere maruz kalan Metin Karataş, “Ağır küfürler aldım. Hatta özür diletmek dahi istediler. Ben de böyle bir özür
dilemenin atalarımdan Pir Sultan’ı bir daha astırmak anlamına geleceğini, başımı eğmeyeceğimi söyledim” dedi.

Andre Rieu, 400 yıllık kemanını
satacağını açıkladı

Hollandalı kemancı ve orkestra şefi Andre
Rieu, pandemi sebebiyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasını korumak ve çalışanlarının
işine son vermemek için 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını açıkladı.
71 yaşındaki Rieu, bu dönemde en büyük endişesinin kurucusu olduğu Johann
14 OCAK
Straus Orkestrası’nı ayakta tutamamak olduğunu belirtti. Sanatçı, “Salgın hâlâ devam eder ve devlet desteği de kesilirse,
bununla başa çıkamam. O zaman Stradivarius’umu satacağım” dedi.
Kemanın piyasa değerinin en az iki milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
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Sevİm Gözay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Gazeteci ve yazar Sevim Gözay, 49 yaşında
hayata gözlerini yumdu. Gözay, bir süredir lenf
kanseri tedavisi görüyordu.

14 OCAK

Shakira, ŞArkılarının haklarını sattı

Tenten çizimi rekor fiyata satıldı

Belçikalı çizer ve çizgi roman yazarı
Herge’in, Tenten’i konu alan ve kendisi tarafından yapılan Tenten Maceraları dizisinin 5. cildi olan ‘Mavi
Lotus’un 1936 yılında çizilen kapak
resmi, 2,6 milyon euro’ya alıcı buldu. Böylece kapak resmi, dünyada en
yüksek fiyata satılan çizgi roman deseni olarak tarihe geçti.

Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira, korona virüsü salgınından dolayı konserlerin yapılamaması nedeniyle 145
şarkısının haklarını Londra’daki Hipgnosis Songs Fund adlı müzik yatırım
şirketine sattı. Yatırım şirketi, şarkıların haklarını satın alarak şarkıları dijital platforma taşıyacağını açıkladı.

Asfalt altından 770 yıllık tarih çıktı

Tokat’ı Orta Anadolu’ya bağlayan bir kavşak konumundaki 151 metre uzunluğunda,
7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü asfalt zeminden kurtarıldı.

15 OCAK

15 OCAK

Yaklaşık 4 aydır devam eden çalışmalarda
köprünün zeminindeki asfalt malzeme kaldırıldıktan sonra 7 metre derinliğe inilerek
770 yıllık taşlar yeniden ortaya çıkartıldı.
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16 OCAK

Muammer Sun hayata gözlerİNİ YUMDU

Türk müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan, müzik eğitimcisi, Ankara
Radyosu Çoksesli Korosunun ve TRT müzik dairesinin kurucusu, devlet
sanatçısı Muammer Sun, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türkiye’de 166 çocuk ve gençlik korosu kurmuştur.
Sun, uzun süredir çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyordu.
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TBMM’nin 2021’de etkinliği azaldı ve işlevlerini de daha
az yerine getirdi. Çoğunluğu AKP’li olan toplam
54 milletvekili, bir yıl boyunca tek bir çalışmaya
katılmazken 7 bin yazılı soru önergesi yanıtsız kaldı.
BirGün - 31 Aralık 2021
Picasso tablosu internet üzerinden
satışa çıkarıldı

Tiyatronun ‘Yıldız’ına Hatıra Para
17 OCAK

Kocaeli’den paylaşılan ilanın açıklama
kısmında, “1938 yılından imzalı orijinal Pablo Picasso’ya ait tablo. Tüm
sertifikaları mevcut” ifadelerine yer
verildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü tarafından 2021’de üretilecek 20 Hatıra Para belli oldu.

Gazete Duvar’ın konuşma talebini
geri çeviren ilan sahibi Şerif Kayahan,
sanat eserinin kendisine İtalya’dan
geldiğini söyledi.

İki yıl süreyle tedavülde kalacak paralar arasında 2019’da hayata gözlerini yuman Yıldız Kenter, ölümünün
700’üncü nedeniyle bütün dünyada
anılan İtalyan şair Dante Alighieri’nin
yanı sıra İstiklal Marşı’nın 100. Yılı,
Batı Hun İmparatorluğu özel paraları
yer aldı.

17 OCAK

17 OCAK

EKREM GÖKKAYA
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Ekrem Gökkaya, 87 yaşında hayata
gözlerini yumdu. Gökkaya bir süredir kanser
nedeniyle tedabi görüyordu.
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17 OCAK

3.400 yıllık resim paletinde hala pigment kalıntıları Bulundu
Metropolitan Sanat Müzesi, MÖ 1390-1352’ye kadar uzanan bir ressam paletine sahip.
Tek bir fildişinden yapılmış olan bu sanatçının aletinde hala mavi, yeşil, kahverengi, sarı, kırmızı ve siyah pigment
pastaları içeren altı oval boya kuyusu
bulunuyor.

Paletin bir ucunda ayrıca hiyerogliflerle firavun Amenhotep III’ün (yaklaşık MÖ 1401-1353) bir yazıtı ve “Re’nin
sevgilisi” lakabı yer alıyor.

18 OCAK

eylem ve etkinlik yasağı yine uzatıldı

24

Medain Salih, 2.000 yıl sonra
halka açıldı

Van Valiliği, 19 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar şehirde gösteri yürüyüşü ve açık
hava toplantısı yapılmasını ‘toplum
sağlığı ve kamu düzeni’ gerekçeleriyle yeniden yasakladı.

Suudi Arabistan’ın UNESCO Dünya
Mirası listesine eklenen ilk şehri olan
Medain Salih 2.000 yıl sonra halka
açıldı.

15 gün süreyle uzatılan eylem ve etkinlik yasağı 21 Kasım 2016’da başlamıştı. Şehirde 1.519 gündür eylem ve
etkinlik yasağı var.

Medain Salih şehrinin, Nebatiler’in
uluslararası ticaret için kullandığı
önemli merkezlerden biri olduğu
biliniyor.

OCAK 2021
19 OCAK

Bülent Yıldıran
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı
Bülent Yıldıran, 64 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Hollanda Kraliyet Müzesi 709.000 sanat eserini ücretsiz erişime açtı
19 OCAK

Hollanda Altın Çağı’na ait geniş bir tablo koleksiyonuna ve oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyonuna sahip olan Rijksmuseum, 709.000
sanat eserini ücretsiz erişime açtı.
Hollanda’nın en büyük sanat tarihi kütüphanesini de içinde barındıran müzenin ücretsiz erişime açtığı koleksiyonlar sanatçıya, nesne türüne, döneme ve yere göre kolayca aranabiliyor.
Erişime açılan eserler arasında Vermeer, Van
Dyck ve Rembrandt’ın resimleri ve eskizleri bulunuyor.

Koronavirüs parçacığıNIN görüntüsü,
Yılın Grafik Tasarımı seçildi

19 OCAK

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
tarafından tasarlanan koronavirüs parçacığının 3 boyutlu görüntüsü, Londra Tasarım
Müzesi’nin her yıl verdiği “Tasarım Ödülleri”nin grafik kategorisinde en büyük ödülü
eve götürmeyi başardı.
Tasarlanan 3 boyutlu görüntünün virüse
anında tanınan bir yüz ve “kimlik” verdiğini
belirten Tıp Ressamı Dan Higgins, “görünmez bir düşman olarak algılanmasını engellemek için çok önemliydi.” dedi.
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20 OCAK

Yılın Tasarımı Ödülü’nü ‘Pembe Tahterevalli’ kazandı
Londra Tasarım Müzesi, 2020 Beazley Tasarım Ödülü’nü ABD’nin güneyindeki
Meksika sınırına koyulan pembe tahterevallilere verdi.
California Ünversitesi’nden Ronald Real ve San José Devlet Üniversitesi’nden
Virginia San Fratello’un “Teeter-Totter Wall” isimli eseri için ABD ile Meksika’yı
ayıran duvarın aralıklarına üç tahterevalli yerleştirilmişti. Tahterevallilerin bir
ucu Meksika, bir ucu da ABD’deydi.

AİHM’den Atilla Taş kararı
20 OCAK

17 yaşında gezegen keşfetti
ABD’de 17 yaşındaki lise öğrenci Wolf
Cukier, NASA’daki stajının üçüncü
gününde yeni bir gezegen keşfetti.
Cukier’in, uydu fotoğraflarına bakarken dikkatini çeken cismin Dünya’dan
1.300 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen
olduğu anlaşıldı. New York’ta Scarsdale Lisesi öğrencisi olan Wolf, iki
aylık stajını tamamladıktan sonra BBC’ye keşfini anlattı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davasında
hüküm giyen şarkıcı Atilla Taş’ın yaptığı başvuruyu karara bağladı.
Mahkeme, Atilla Taş’ın tutuklanmasının hukuksuz ve keyfi olduğu kararına
vardı. AİHM ayrıca, mahkeme masrafları da içinde olmak üzere Atilla Taş’a
yaklaşık 15 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.
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Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020’de bir önceki yıla göre
yüzde 4,5 azalarak 2 bin 698’e geriledi. Bu dönemde sinema
salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 6 düşüşle 317 bin 763 oldu.
TÜİK 2020 Sinema İstatistikleri

21 OCAK

NASA’dan iklim değişikliğini gözler önüne seren fotoğrafLAR
NASA’nın “Change Of Change” adıyla başlattığı projenin internet sitesinde, dünyanın dört bir yanında bulunan uyduların onlarca yıl arayla yapılan çekilen öncesi ve sonrası fotoğraflar bulunuyor.
500’den fazla uydudan çekilmiş fotoğraflar iklim değişikliğinin, Dünya’yı ne kadar etkilediğini anlamamıza yardımcı oluyor.
NASA’nın tarafından yayınlanan fotoğraflar iklim değişikliği, kentleşme, sel ve
yangınlarla ilgili gelinen noktayı çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

21 OCAK

OKTAY YAVUZ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Yeşilçam’ın karakter oyuncularından Oktay Yavuz
kanser tedavisi gördüğü hastanede
78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Güher ve Süher Pekinel’e
Alman Liyakat Nişanı
22 OCAK

Dünyanın önde gelen piyanistlerinden Güher-Süher Pekinel’e, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından
Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier’in imzası ile Liyakat Nişanı
verildi.

tablosunun sansürlenmesi olayını
mahkemeye taşıdı

Ressam Ali Zülfikar, iki yıl önce Almanya Linz’de açtığı sergide AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı eleştirel bir şekilde
tasvir ettiği “Made in Turkey” eserinin Linz Belediye Başkanı Hans Georg Faust tarafından sansürlenmesini
mahkemeye taşıdı.
Açtığı davaya karşı tarafın itiraz ettiğini belirten sanatçı, “İkinci ayın beşine kadar bize süre verilmiş durumda. Davayı geri çekmeyeceğim” dedi.

Shakespeare’in tüm külliyatı
Kürtçeye çevriliyor
22 OCAK

98 Milyon Yıllık Dinozor FOSİLİ

22 OCAK

Avesta Yayınları, William Shakespeare’e ait tüm eserleri Kürtçe yayımlama kararı aldı. Çevirileri Kawa Nemir
tarafından yapılan külliyatın tamamı
birkaç yıl içerisinde çıkacağı açıklandı. Editör ve görsel yönetmenliğini
Şener Özmen’in yaptığı eserlerden ilk
olarak Romeo ve Juliet yayınlandı.
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Arjantin’de 98 milyon yıllık bir dinozor fosili bulundu, şimdiye kadar ‘bulunan en büyük kara hayvanı’ olabileceği açıklandı.

22 OCAK
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Kültür BakanLIĞININ sanatçıdan haberi yok!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2021 bütçesi görüşmelerinde “Kaç kültür-sanat emekçisi işini kaybetti, kaçı güvencesiz iş havuzuna dâhil oldu?” sorularını yöneltti.

22 OCAK

Bakan Ersoy tarafından gönderilen yanıtta,
“Çalışanların sigortalanması konusu esasen
Bakanlığımız görev alanında bulunmamakla birlikte kültür endüstrileri sektörlerindeki
iş kollarının tanımlanması ve işgücüne ilişkin
bilgi ve istatistik edinilmesi amacıyla Bakanlığımızca ‘Kültür Endüstrileri İşgücü
Raporu’ hazırlanması için çalışma başlatılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlardan edinilen istatistiki veriler
ve anket çalışmalarından faydalanılarak hazırlanacak raporda, sektör çalışanlarının sigortalılık durumları, kayıt dışılık oranları ve pandeminin etkileri yer alacaktır” dedi. Bakanlığın yanıtı kültür sanat alanında kaç emekçinin çalıştığının
dahi bilinmediğini ortaya çıkardı.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri verildi
Türkiye Yayıncılar Birliği 2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

22 OCAK

Yazar ödülü Buket Uzuner’e, yayınevi ödülü Mikado Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Okan
Arıkan’a, Kitapçı Emek ödülü ise Antik Sahaf Kitabevi’nin kurucusu İsmail Kün’e değer görüldü.

Slayer’ın gizlice çekilmiş
konser görüntüleri yayınlandı

22 OCAK

Dünyaca ünlü Thrash Metal grubu Slayer’ın
1998 yılında İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği efsanevi konserin görüntüleri
23 yıl sonra ortaya çıktı.
Konserin ilk iki şarkısının yer aldığı video YouTube Cenk Özmercan kanalında yayınlandı. 23
yıl önce kuliste Tom Araya ile yapılan röportaj
da yayınlanan konser videoları arasında.
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Tacize karşı üretilen Akıllı ELBİSE

23 OCAK

Brezilya’da gece dışarıya çıkan 100 kadından,
86’sının tacize uğradığı verisi üzerine İsviçreli
içecek şirketi Schweppes, bu duruma dikkat çekmek için akıllı elbise tasarladı.
Schweppes ve Ogilvy reklam ajansının tasarladığı
‘akıllı elbise’ etrafındaki sensörler sayesinde elbiseyi giyen kişiye kaç defa dokunulduğunu gösteriyor. Dokunmanın aynı zamanda bir cinsel taciz
biçimi olduğunu vurgulamak için tasarlanan elbise, dokunulan tüm noktaları saatleriyle birlikte
kaydediyor.

24 OCAK

ERCAN YALÇINTAŞ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Ercan Yalçıntaş, sahte içki nedeniyle
38 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye’yi ‘tanıtması’ için Nusret’İ seçtiLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışında
Türkiye’yi ‘tanıtmaları’ için 19 şef seçti.

Surp Toros Kilisesi yok edildi

Seçilen şeflerin arasında Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan Masterchef adlı programın jürisi Somer Sivrioğlu, ve ülkemizde
görgüsüzlüğün sembollerinden biri haline
gelen Nusret Gökçe bulunuyordu.
25 OCAK

25 OCAK
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Tarihi Surp Toros Kilisesi yıkıldı. Kilisenin son olarak bölgedeki bir şahsın mülkiyetine
geçtiği biliniyordu. Yıkımın ise
yine bu kişinin kararıyla yapıldığı ortaya çıktı.

OCAK 2021
Yapay zeka kullanılarak Tarihi Figürler yeniden oluşturuldu

San Francisco’da yaşayan grafik sanatçısı Nathan Shipley, tarihi figürleri, çizgi
film karakterlerini ve ünlü tabloları yapay zeka yoluyla modern zaman insanları
gibi gözükmesini sağlıyor.

İmkansız görüntüler yaratmayı ve yeni teknolojileri keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Shipley, “belirli bir çerçeve ile belirli bir veri kümesi üzerine inşa edilen
bir yapay zeka modelinin dünyayı nasıl ‘görebildiğini’ ve sonra görüntüleri nasıl
dönüştürdüğünü keşfetmek büyüleyici” diyor.
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Tiyatrocular pandemi günlerinde
nasıl ayakta kalıyor?
25 OCAK

Mevzu: anlatmak diyerek bir araya gelen ve ilgilerini çeken hikayelerin peşine düşen “Mevzu:” youtube sayfası
“Alkış Mesafesi” adını verdiği son videosunda tiyatro sanatçılarının dertlerine ortak oldu.
Yiğit Sertdemir, Serkan Keskin, Kemal Aydoğan, Gürkan Cevizci ve Pınar
Yıldırım yer aldığı mini belgeselde
“tiyatrocular pandemi günlerinde ne
düşünüyor, neler yapıyor, nasıl ayakta
kalıyor?” sorularına yer verildi.

“Yasak Elma” RTÜK’e şikâyet edildi
26 OCAK

Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma”
adlı dizi, başrol oyuncuları Nilperi
Şahinkaya ve Berk Oktay’ın canlandırdıkları karakterlerin yatakta görüldükleri sahne ‘aile yapısını bozduğu’
iddiası ile Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu’na şikâyet edildi.
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Bakanlık, federasyon için
‘bale’yi spor yaptı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun 06-12 Mart arasında yapılacağını duyurduğu ‘bale antrenörlüğü’
için şartlarını da açıkladı.
Balenin spor değil bir sanat dalı olduğunu savunan bale emekçileri,
uygulamanın federasyonun para kazanmak için ortaya konulduğunu
savundu. “Bale Spor Değil Sanattır”
diyerek duruma tepki gösteren Bale
Sanatçıları Derneği, change.org sitesinden bir imza kampanyası başlattı.
İmza kampanyası kısa sürede 9.512
imzaya ulaştı.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu,
tepkilerin ardından 27 Ocak’ta bir
açıklama yayımlayarak “bale antrenörlüğü” kurslarının ertelendiğini
duyurdu.
Federasyon açıklamasında; “Federasyonumuzca yapılması planlanan Bale
ve Modern Dans branşları kursları,
Antrenör Eğitim Talimatı’nda yapılması planlanan değişiklikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve camiamıza saygılarımızla duyurulur.” dedi.

25 OCAK

OCAK 2021

26 OCAK

Antalya’da ‘Kavuklu’ ve ‘Abdülcanbaz’ heykelleri saldırıya uğradı
Antalya Boğaçayı’ndaki el ele tutuşan çocukların simgelendiği heykellerin kol
ve bacaklarının kırılmasının ardından bu kez de Akdeniz Kent Park’ında benzer
görüntüler yaşandı.
Parkta bulunan “Kavuklu” ve “Abdülcanbaz” dahil toplam üç heykelin yüzleri ve
parmakları kırılıp parçalandı.

300 yıllık üniversitenin kütüphanesinde
200.000’den fazla kitap bulunuyor

Dublin’de bulunan Trinity Koleji’nde ülkenin en
büyük kütüphanesini bulunuyor. 1712 ile 1732
yılları arasında inşa edilen ana oda neredeyse
65 metre uzunluğunda ve 200.000’den fazla
kitap barındırıyor.
Açıldığında bu etkileyici sayıyı elde etmek için,
kütüphaneye Britanya ve İrlanda’da yayınlanan
her kitabın ücretsiz bir kopyası teslim edildi. Ayrıca 1200 yıl önce rahipler tarafından yazılan ve şu anda var olan en değerli el yazmalarından biri olan “The
Book of Kells” gibi ünlü sergilere de ev sahipliği yapıyor.

Aşk-ı Memnu’nun çekildiği yalı müze olDU

26 OCAK

Aşk-ı Memnu’nun çekildiği yalı müze olarak kapılarını açtı. Vehbi Koç Büyükdere Evi’nde süresiz olarak sergilenecek olan Josephine Powell
koleksiyonunda, Osmanlı döneminde dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan 36 adet kilimin yanı sıra altı
adet çuval, bir adet dokuma tezgahı ve yetmiş
üç adet dokuma aleti yer alıyor.
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26 OCAK

The Flaming Lips, Oklahoma’da ‘uzay baloncukları’ içinde konser VERDİ
ABD’li müzik grubu The Flaming Lips, müzik hayatlarına başladıkları Oklahoma’da bir gösteri merkezinde “uzay baloncukları” içinde konser verdi.
Oklahoma’daki Criterion gösteri merkezinde gerçekleştirilen konserde, hayranlar gösteriyi her biri üçer kişilik olan 100 baloncuktan izledi. Grubun hem
kendi şarkılarını söylediği hem de başka şarkıları yorumladığı konserde “canın
cehenneme Covid-19” yazan süs balonları yer alıyordu.

Boğaziçi’nde öğrencilerin eserlerine
müdahale EDİLDİ
27 OCAK

Botticelli’ye tablosu Rekor
Fiyata satıldı
İtalyan Rönesans Ressamı Sandro
Botticelli’ye ait Madalyon Tutan Genç
Adam adlı tablo 92 milyon dolara alıcı
bularak 2021’de bir müzayedede satılan en pahalı eser unvanını aldı.
27 OCAK

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu’yu rektör olarak atamasıyla
başlayan protestolar sırasında öğrencilerin kampüs içindeki sanat eserlerine el konuldu.
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Şair Taraneh Mohammedi kaçırıldı

Muhaliflere şiddet uygulamakla suçlanan Tahran yönetiminin kaçırarak tehdit ettiği insanlar arasına 21
yaşındaki Kürt şair Taraneh Mohammedi eklendi.
Mohammedi’nin okuduğu Kürtçe şiir ve sosyal medya faaliyetleri nedeniyle istihbarat elemanları tara27 OCAK
fından kaçırıldığı ve saatlerce alıkonulduğunu açıklandı. Gözleri bağlı bir şekilde şehir dışına çıkarılan ve aşağılayıcı hakaretlere
maruz kalan Mohammedi, bir daha şiir yazması ve okuması durumunda dilini
kesmekle tehdit edildi.

“4 tane opera salonu VAR Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü neden yok?”
27 OCAK

İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Türkiye’nin 14 opera ve bale salonunun 4’ünü bulunduran Eskişehir’de Devlet
Opera ve Balesi Müdürlüğü bulunmamasını TBMM gündemine taşıdı. Kabukçuoğlu verdiği önerge ile Eskişehir’e neden
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü kurulmadığı sorusuna yanıt istedi.

Kabukçuoğlu, Eskişehir’in yaşanabilir şehirler listesinde çok önemli bir yerde
olduğunu belirterek; “Bu sıralamalarda göz önüne alınan unsurlardan bir tanesi
‘kültür-sanat’ etkinlikleridir. Tüm bu gelişmelere rağmen Eskişehir’de bir Devlet
Opera ve Bale Müdürlüğü kurulmaması hükümetin eksikliğidir” dedi.
Eskişehir’de, TÜİK verilerinde bile görünmeyen ve Kabukçuoğlu’nun soru önergesinde de yer verilmeyen bir opera sahnesi daha bulunuyor. 2008 yılında yapılan 597 kişi kapasiteli Prof. Dr. A. Necat Akgün Salonu, simultane odası ve orkestra çukuru ile Osmangazi Üniversitesi bünyesinde hizmet veriyor.

28 OCAK

Cloris Leachman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Cloris Leachman, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Leachman, 22 kez aday gösterildiği Emmy ödüllerini
8 kez kazanmasının yanı sıra, Oscar ve Bafta
ödüllerine de değer görülmüştü.
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Kültür sanat emekçilerinden
İstanbul ve Ankara’da eylem
28 OCAK

Pandemiyle beraber işsiz kalan kültür
sanat emekçileri, Patronların Ensesindeyiz (PE) Kültür Sanat Emekçileri
Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla bugün
İstanbul ve Ankara’da İl Kültür Müdürlükleri önünde bir araya geldi.

Komedyen Emre Günsal’a hapis cezası
Emre Günsal’ın 2020’nin Nisan ayında yaptığı stand-up gösterisinden
bir kesit sosyal medyada hızla yayıldı
ve bir kesim tarafından hedefe kondu. Genç komedyen hakkında Konya Başsavcılığı tarafından “Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar” hakkında
yasaya muhalefet etme kapsamında
soruşturma başlatılmış ardından tutuklanmıştı.
11 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest
bırakılan Günsal, 3 yıl 5 ay hapis cezası aldığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu; “20 dakika stand
up için 3 yıl 5 ay hapis cezası aldım
bu da sahnede kaldığım her dakika
için 62 güne denk geliyor.” ifadelerini
kullandı.

İstanbul’da müzisyen, tiyatro ve sahne emekçilerinin katıldığı eylemde İl
Kültür Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.
Kültür sanat emekçileri, açıklamanın
bitmesinin ardından gerçekçi nakdi
yardım, iş güvencesi, yeterli istihdam
ve daha iyi çalışma koşulları talep
eden dilekçelerini müdürlüğe iletti.

28 OCAK

Şanlıurfa’da 30 gün süreyle etkinlik yasaK

Urfa’da kent merkezi ve ilçelerinde yapılacak
tüm eylem ve etkinlikler bir ay boyunca yasaklandı.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada,
tüm eylem ve etkinliklerin 27 Ocak’tan itibaren
30 gün süreyle yasaklandığı belirtildi. Yasak kararında, valilik ve kaymakamlık makamlarının
uygun göreceği etkinlikler hariç tutuldu.
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29 OCAK

Divanhane’de hiltili restorasyon
İstanbul Kasımpaşa’da bulunan ve Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılan
tarihi Divanhane Kapısı Karakolu’nda kompresörlü hilti ile yapılan restorasyon
çalışması tepkiye neden oldu.
Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin,
sosyal medya hesabından restorasyonu devam eden tarihi yapının üstünde yer
alan duvarların hilti ile yıkıldığı görüntüleri paylaştı. İBB KUDEB ekipleri, gelen
ihbarlar üzerine çalışma alanına giderek incelemelerde bulundu. İBB’nin tespitleri ve tutanak tutması üzerine Divanhane’deki çalışma durduruldu.

Myrleia Antik Kenti’ne “kamulaştırma” onayı verildi
Mudanya Belediyesi’nin, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı Projesi için Bursa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan beklenen onay geldi.
Kurul, Mudanya Belediyesi’nin Myrleia Antik Kenti’nin devamı olan ve Ömerbey
Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve arkeopark alanı olarak belirlenen özel
mülkiyete ait 1448 ada 8 ve 22 parseldeki taşınmaz kültür varlıklarını kamulaştırma talebini onayladı.

30 OCAK

Sophie Xeon
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
2018 yılında Grammy Müzik Ödülleri’ne aday
gösterilen müzisyen Sophie Xeon, 35 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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Seslendirme sektöründe
protokol imzalandı
30 OCAK

Oyuncular Sendikası ile Ses Stüdyoları Birliği arasında imzalanan “seslendirme kuralları ve taban ücretlerinin
belirlenmesine dair güncel protokol”
ile seslendirme sektöründe yeni bir
dönem başladı.

A Haber, ‘Susamam’daki
SANATÇILARI hedef gösterdi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın
yönetim kurulu başkanvekilliğini yürüttüğü Turkuvaz Medya Grubu’nun
yayın organlarından A Haber kanalında, 2019 yılında yayınlanan “Susamam” şarkısında yer alan sanatçılar
hedef gösterildi.
Kanalda yayınlanan “Susma” isimli
belgeselde rapçilerin ‘kriminal suçlu’
oldukları ve ‘teröre hizmet ettikleri’
öne sürüldü.
Şarkı daha önce AK Parti tarafından
‘provokasyon’ olarak nitelendirilmişti.

Yürürlüğe giren protokol ile sektörde
ilk kez, iş ilişkisi ve çalışma düzeninin
asgari koşulları ve taban performans
ücretleri belirlendi. Protokol; seslendirme oyuncularının bundan sonra
hak devirleri için de bedel alacağı, ücretlerinde yıllık düzenli artışın güvenceye alındığı maddeler içeriyor.

müzisyen Erdem Topuz, yaşamına son verdi

Aralık ayında müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, bağlama sanatçısı müzisyen Duran Ay’ın ‘geçim
sıkıntısı’ nedeniyle yaşamına son vermesinin ardından dün de İzmir Buca’da yaşayan 2 çocuk babası
müzisyen Erdem Topuz evinde yaşamına son verdi.

30 OCAK

31 OCAK

İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği
yöneticisi Mert Baydeniz yaptığı açıklamada; “Pandemi döneminde zor durumdayız ve sosyal güvencemiz yok. Şu an baktığımızda
neden iktidar yanlısı müzisyenlerin sesleri çıkmıyor? Ülkemizde nam salmış sanatçıların arkasında çalan federasyon başkanının sesi neden çıkmıyor?” dedi.
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31 OCAK

Manisa’da 2 bin 700 yıllık Tümülüsler İş makineleriyle tahrip EDİLDİ
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde M.Ö. 6. ve 7. yüzyıla tarihlenen Bintepeler Lidya
Tümülüsleri’nden ikisi iş makinesiyle tahrip edildi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki alanın korunması için jandarma devriyeleri sıklaştırıldı.

31 OCAK

Atİlla PekdemİR
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

2 yıldır kanserle mücadele eden ve son olarak
Kovid-19’u atlatan Atilla Pekdemir,
78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

31 OCAK

Rektör, kendini güzel sanatlar fakültesine
vekaleten dekan olarak atadı
Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi’ne
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
rektör olarak atanmasıyla birlikte kendisini güzel
sanatlar fakültesine (GSF) vekaleten dekan olarak
atadı.
Özaydın, “Bir doçent var, onu yardımcım yaptım.
İşleri o yürütüyor. Ben anlamam o işlerden, kalkıp
da sanat dersine girmem” ifadesini kullandı.
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1 ŞUB

Sanatçılardan Boğaziçili Öğrencilere Destek: “Aşağı Bakmayacağız”
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, kayyım rektöre karşı protestolarında polis tarafından “Aşağı bak, toplu gezmek yok” diyerek gözaltına almasının ardından sosyal medyada #AşağıBakmayacağız etiketi gündem oldu. Sanatçıların da
aralarında olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı öğrencilerin gözaltına
alınmasına tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘Aşağı Bak’ değil ‘Aşağıdan Bak’ ifadelerinin kullanıldığını savundu. EGM’nin paylaştığı görüntülerde
bir öğrencinin darp edilmesi dikkat çekti.

Kazım Kızıl, plastik mermi ile gözünün
üzerinden vuruldu

2 ŞUB

İstanbul’da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy’de toplanan gruba
polis müdahale etti.
Kadıköy’deki Boğaziçi protestosunu takip
eden çok sayıda gazeteci polis şiddetinin hedefi oldu. Belgeselci Kazım Kızıl eylemler sırasında polis plastik mermisiyle vuruldu. “Sol
gözümdeki yanma hissi ve bulanık görmem
dışında şu an iyiyim.” diyen Kazım Kızıl, kendi
kamerasıyla vurulma anını kaydetmişti.
Kadıköy Rıhtım’da polisin öğrencileri enselerine basarak gözaltına aldığı anları
kaydeden Sendika.Org muhabiri Murat Bay, bir polisin yumruklu saldırısına uğradı.
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Marilyn Manson, taciz iddialarının
ardından diziden kovuldu
3 ŞUB

Evan Rachel Wood’la birlikte beş farklı kadın Manson’ı taciz ve suistimalle
suçlayan bazı açıklamalarda bulundu.
Marilyn Manson’a yönelik suçlamaların ardından Starz kanalı bir açıklama yayımlayarak “American Gods”
adlı dizinin üçüncü sezonunun kalan
bölümlerinde Manson’ın sahnelerinin
bulunmayacağını belirtti.
Manson, ABD’nin kablolu kanallarından Shudder’da yayımlanan “Creepshow” dizisinden de benzer şekilde
kovuldu. Marilyn Manson ise yaptığı
açıklamasında suçlamaları reddetti.

5 ŞUB

Üçüncü kez Bölüm Başkanlığı
görevinden uzaklaştırıldı

İlk olarak, 2019 Temmuz ayında, GSF’nin taşınmasına gösterdiği tepki yüzünden dört akademisyenle birlikte
üniversite yönetimi tarafından idari
görevinden uzaklaştırılan Prof.Dr. Semih Çelenk, ardından İdare Mahkemesi kararıyla 2019 Ekim ayında görevine iade edilmişti.
Görevine dönen Çelenk, bir ay sonra DEÜ Rektörlüğü tarafından verilen
“kademe ilerlemesinin durdurulması”
cezasıyla yeniden görevden alınmıştı.
Son olarak, İzmir 4. İdare Mahkemesi
tarafından hakkında verilen görevden
uzaklaştırma cezası “usulsüz ve hukuk
dışı” bulunarak iptal edilen ve “ikinci
kez” göreve iade edilmesine karar verilen Prof.Dr. Semih Çelenk, üniversite yönetimi tarafından bir kez daha
görevden alındı.

4 ŞUB

Christopher Plummer
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Christopher Plummer, 91 yaşında hayata
gözlerini yumdu. Plummer, 82 yaşında aldığı
Oscar’la ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.
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5 ŞUB

Hüner Coşkuner
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner,
kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede
58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

6 ŞUB

6 ŞUB

SOKAK SANATÇISI POLİS TARAFINDA VURULDU
Şili’nin Pangipuli kentinde genç bir hokkabaz
olan Francisco Martinez Romero’nun polis tarafından gündüz vakti, sokağın ortasında öldürülmesi sonrasında kentte şiddetli eylemler patlak
verdi. Tartışmanın polisin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine başladığı belirtiliyor. Elinde
yalnızca hokkabazlık için kullandığı aletleri olan
Romero’nun vurulma anına ilişkin yayınlanan görüntülerde polisin hedef alarak arka arkaya en az
5 kez ateş açtığı görülüyordu.

Cuma gecesi geç saatlere kadar devam eden eylemlerde belediye binası ve yerel
polis karakolunun da aralarında olduğu çok sayıda kamu binasını ateşe verildi.

185 oyuncu cinsel yönelim beyanını
içeren manifesto Yayınladı

7 ŞUB

Ekran önünde ve arkasında daha görünür
olabilmek adına bir araya gelen 185 oyuncu,
lezbiyen, gey, biseksüel, kuir, non-binary, interseks ve trans olduğunu açıkladı.
Sanatçılar, Almanya’da çeşitli yönelimlere ve
cinsiyet kimliklerine sahip bireylere görünürlük kazandırmak ve baskıdan arınmış bir
düzende yaşamlarını sürdürebilmek için #actout çatısı altında bir manifestoya
imza attı. SZ Magazin adlı gazetenin kapağında “Biz Zaten Buradayız” sloganıyla
yer verdiği bu hareket, Almanya’da endüstrinin LGBTİ+ bireylere tanıdığı alanı
göstermekle beraber, ülkenin henüz tam olarak bu çeşitliliğe sahip çıkmadığını
da gözler önüne seriyor.
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Tiyatro Kooperatifi, IETM’in Üyesi Oldu
8 ŞUB

Tiyatro Kooperatifi Ocak 2021 itibarıyla, gösteri sanatları alanındaki en
eski ve en büyük ağlardan biri olan
IETM’in (Uluslararası Çağdaş Gösteri
Sanatları Ağı) üyesi oldu.
Bu yıl 40. yılını kutlayan IETM, gösteri
sanatları alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi, üyelerinin kapasitelerini geliştirmeyi ve uluslararası
ağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

GSF ve Konservatuvar öğrencilerinden
Boğaziçi’ne destek

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum sonrası başlayan direnişe destek veren Sahne Sanatları Öğrencileri
Dayanışma İnisiyatifi, sosyal medyada
#AsağıBakmayacağız #DireneceğizVanyaDayı etiketleriyle bir kampanya
başlattı.
Boğaziçi öğrencilerinin taleplerini
tekrar yenileyerek kayyum rektörler
gidene, gözaltılar, tutuklamalar son
bulana, laik bilimsel demokratik eğitim talepleri karşılanana dek mücadele edeceklerini belirttiler.

9 ŞUB

Dünya Yunanca Günü etkinliği, gerici çevrelerin
hedef göstermesi ÜZERİNE iptal edildi

9 ŞUB

Üç üniversitenin ortak etkinliği, gerici ve milliyetçi
çevrelerin sosyal medya üzerinden hedef göstermesi
üzerine iptal edildi.
Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversiteleri tarafından,
Urla Doğumlu Yunan şair Yorgos Sefiris’in eserleri odağında düzenlemeyi planladığı Dünya Yunanca Günü
etkinliği, gerici ve milliyetçi çevrelerin sosyal medya
üzerinden hedef göstermesi ardından iptal edildi.
Yeni Akit, yaptığı haberde “İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir
skandala imza attı! Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” başlığını kullandı.
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9 ŞUB

147 yazardan Boğaziçi direnişine destek

Cumhurbaşkanı kararıyla Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından protestoların
başladığı Boğaziçi Üniversitesi’ne, 147 yazardan destek açıklaması geldi.
Aralarında Zülfü Livaneli, Yekta Kopan, Orhan
Pamuk, Elif Şafak, Ahmet Ümit ve İhsan Oktay
Anar’ın da bulunduğu 147 yazar “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin yanındayız. Zulme
ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız.” açıklamasında bulundu.

9 ŞUB

Chick Corea
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Chick Corea, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Son albümü 2020’de yayınlanan sanatçı,
65 kez aday gösterildiği Grammy ödüllerinde
tarihinin en çok aday gösterilen dördüncü
sanatçısı oldu.

10 ŞUB

Ellie Rowsell, Manson’ı tacizle suçladı
Ellie Rowsell, Marilyn Manson’ı eteğinin altını izinsiz filme almakla suçladı.

Britanyalı müzisyen Ellie Rowsell, sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda “Marilyn’le birkaç yıl önce bir festivalde sahne
arkasında tanıştım. Grubuma yönelik iltifatları giderek daha da abartılı hale gelince
davranışlarından şüphelenmeye başladım.
Aşağıya bakıp bir GoPro’yla eteğimin altını
filme aldığını görünce şoke oldum.” Manson’ın tur menajerinin müzisyenin “her zaman bu tarz şeyler yaptığını” kendisine söylediğini iddia eden Rowsell; “Eğer her
zaman bu tarz şeyler yapıyorsa ne diye bu kadar yıldır festival afişlerinde ismi en
başta geliyor? Başarıları sebebiyle kadın düşmanlarına geçit vermeyi ne zaman
bırakacağız?” dedi.
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11 ŞUB

NUR İNCEGÜL
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nur İncegül,
77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Süryani kilisesi BİR KEZ DAHA
satılığa çıkarıldı

RTÜK’ten dizilere ceza yağdı

11 ŞUB

Mardin’de bulunan 1700 yıllık Mor
Yuhanna Kilisesi 7 milyon 250 bin TL
fiyat biçilerek mülk sahibi tarafından
bir emlak şirketi aracılığıyla satışa çıkarıldı. İlanda kilisenin, Müze Müdürlüğü’nden tescilli olduğu ve içerisinde
üç adet din adamı mezarı bulunduğu
belirtildi. Kilise, daha önce de pek çok
defa aynı fiyattan satışa çıkarılmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); FOX TV, Show TV, Star ve
TV8’de yayınlanan Sen Çal Kapımı,
Baraj, Kırmızı Oda, Sefirin Kızı ve Çukur dizilerine “Türk aile yapısına aykırılık, toplumsal cinsiyet eşitliğine
ters düşmek, fiziksel ve psikolojik şiddet” gerekçeleriyle idari para cezaları
kesti.

11 ŞUB

Jean-Claude Carrière
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oscar ödüllü senarist, yönetmen, oyuncu ve yazar
Jean-Claude Carrière, 89 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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Senaryo Yazarlarından Boğaziçi’ne DestEK

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı protestolara senaryo yazarlarından
destek geldi.

11 ŞUB

Destek veren 123 senaryo yazarı, “Hukuksuzluğun, inatla sürdürülmesinden bir an önce
vazgeçilmesini, Boğaziçi Üniversitesindeki son
rektör atamasının geri çekilmesini, iradelerine sahip çıkan, görüş ve taleplerini
barışçıl yollarla ifade ettikleri için haksız olarak gözaltına alınan ve tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Nazilli’de Kolezyum benzeri
yapı bulundu

12 ŞUB

Arkeologların eşi ve benzerinin bulunmadığını iddia ettiği bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mastaura antik kentinde bulundu.
Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da
bile bulunmadığı iddia edilen Roma’da
bulunan Kolezyum’un en yakın benzerinin keşfi arkeologlara göre, Türkiye’nin
ikinci büyük keşfi.

Gina Carano, Nazi benzetmesi sebebiyle
Dizi kadrosundan çıkarıldı

12 ŞUB

The Mandalorian dizisininde rol alan Gina Carano, yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle
dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Carano
kişisel Instagram hesabında paylaştığı hikayesinde ABD’de birinden siyasi görüşlerinden
dolayı nefret etmekle, Nazi Almanyası’nda Holokost sırasında Yahudi halkına yapılan muameleyi mukayese etti. Dizinin yapımcı şirketi
Lucasfilm, Carano’nun paylaşımını “iğrenç ve kabul edilemez” olarak değerlendirdiği açıklamasında, “Gina Carano şu anda Lucasfilm’in çalışanı değildir; gelecekte de planlarımız arasında yer almamaktadır” ifadelerini kullandı
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hapis cezası istenen Efecan Şenolsun
beraat etti
12 ŞUB

Elit İşcan’a “cinsel saldırı” ve “alenen
hakaret” suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanana sanık Efe Şenolsun beraat etti.

Müzisyen Servet Erkan’a ‘sanattan ve
ticaretten men cezası’ uyarısı
Zabıtalar tarafından sokak müziği
ruhsatı olmamasından kaynaklı kendisine 307 TL para cezası kesildiğini
söyleyen Erkan, “Zabıtalar, bir daha
sokakta müzik yapmam durumunda
sanattan ve ticaretten men edileceğimi evrakla ilettiler” dedi.

12 ŞUB

Nail Gönenli’nin Savunması
Tepki Çekti
Mahkeme tutanaklarına göre, Gönenli
savunması sırasında, İşcan ile Şenolsun’un dizi setinde yan yana çekilmiş
fotoğraflarını mahkemeye göstererek: “...avukatlık mesleğinde bir bayan
avukat ile bir erkek avukatın sarmaş
dolaş sarılarak fotoğraf çekilmesi toplum içerisinde yadırganabilir ancak
oyunculuk mesleğinde her türlü samimiyet hareketi gerek fotoğraf gerekse
sahne çekimlerinde sunduğumuz fotoğraftaki samimiyet hali ile çekilen
kayıtlar yadırganmamaktadır.” dedi.
Oyuncular Sendikası avukatın sözlerine tepki göstererek “Profesyonel bir
avukatın, mesleğimizi olan oyunculuğu anlatmak veya örneklendirmek
için seçtiği cümlelerini akıl tutulması
olarak nitelendiriyoruz!” dedi.
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Google’dan Kürtçe kitap
reklamına engel

Yazar Rêzan Tovjîn, sponsoru olduğu
arkadaşı yazar Sidar Jîr’ın Şerm (Ayıp)
adlı kitabının Kürtçe tanıtımı ve reklamını yapmak için çevrimiçi reklam
servisi Google Ads’e başvuru yaptı.
Google Ads, başvuruya karşılık gönderdiği geri bildirimde, kitabın reklam politikasını ihlal ettiğini bildirdi.
Kürtçenin “desteklenmeyen dil” kategorisinde olduğu belirtilen yanıtta,
Tovjîn’in reklam başvurusu reddedildi.

ŞUBAT 2021
12 ŞUB

Müzik bölümü öğrencileri:
Gözünüzün önünde ölüyoruz

Müzik bölümü öğrencileri ortak bir açıklama
yayınlayarak iktidarın salgın boyunca geniş
kapsamlı bir çalışma yapmamasına tepki gösterdi.
Öğrenciler yaptıkları açıklamada; “Bizler sigortalı çalışan ve aylık belirli bir maaşı olan
insanlar değiliz. Bizler için bu süreçte yapılan
geniş kapsamlı bir çalışma yok. Olan çalışmaların ise belirli kişilere belirli bir
miktarda o ayı bile çıkartmayacak şekilde adaletsiz dağıtıldığını biliyoruz. Pandemi başlangıcından bu yana 100’e yakın meslektaşımız, yaşamış olduğu maddi
ve manevi sıkıntılarından dolayı yaşamına son verdi. Bizleri virüs değil açlık
öldürüyor. Gözlerinizi alamayıp izlediğiniz biz sanatçılar yine aynı gözler karşında ölüyoruz.” dedi.

12
12 ŞUB
ŞUB

Gülriz Sururi, Engin Cezzar Ödülü
14 tiyatro sahnesine VERİLDİ

2018 yılında Gülriz Sururi’nin de seçici kurul başkanı olarak yer aldığı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün bu yıl, İstanbul’un
kültür-sanat hayatına katkı sağlayan 14 tiyatro
sahnesine, Covid-19 salgının neden olduğu zor
koşulları atlatmalarına bir katkı olarak, karşılıksız şekilde verilmesine karar verildi.
Toplam 210.000 TL ödül tutarını eşit olarak paylaşacak tiyatro sahneleri, İKSV Genel Müdürü
Görgün Taner’in başkanlığında bir araya gelen;
Mert Fırat, Tilbe Saran, Seçkin Selvi, Leman Yılmaz ve Selçuk Yöntem’den oluşan
seçici kurul tarafından, çeşitli kriterler gözetilerek belirlendi.
Ödül, 2017 ve öncesinde kurularak bugüne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren, 12 ay kira ödediği yerleşik bir mekânı olan ve koltuk sayısı 100’ü geçmeyen
tiyatro sahnelerinden Asmalı Sahne, Altkat Sanat Tiyatrosu, BiSahne, Cihangir
Atölye Sahnesi, Craft Tiyatro Kadıköy, Çıplak Ayaklar Stüdyosu, Entropi Sahne,
Eylül Sahnesi, GRİ Sahne, istanbulimpro Sahne, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, Kumbaracı50, Tatavla Sahne arasında paylaştırıldı.
Bu yıl ödülü almaya hak kazanan sahnelerin geçen yıllardan farklı olarak, yeni bir
eser üretmeleri ise talep edilmedi.
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Demİr Özlü
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

13 ŞUB

Öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü,
85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dilek Uyar’a, 2020 Yılının Keşfi Ödülü
14 ŞUB

Süreyya Operası çalışanları
grev İlan Etti
Kadıköy Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, aralarında Süreyya Operası çalışanlarının da olduğu
2 bin 300 işçi greve başladı.

F. Dilek Uyar, “In Epicentre of Covid
19” isimli 10 adet fotoğrafla katıldığı
fotoğraf serisi IPA Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri’nde bütün kategorileri geçti: Uyar, Discovery Of the Year
2020 (2020 Yılının Keşfi) Ödülü’ne
değer görüldü.

16 ŞUB

Anadolu Kültür’e Kapatma DAVASI
Üç yılı aşkın bir süredir hapiste tutulan Osman
Kavala’nın yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşu Anadolu Kültür hakkında Ticaret Bakanlığı
tarafından ‘şirket gibi faaliyet yürütmediği’ gerekçesiyle kapatma davası açılması üzerine kurumdan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Bu dava, MASAK tarafından yapılan incelemede, şirketimiz hesaplarında Ceza
Kanunları kapsamında suç sayılan herhangi bir hususa rastlanmamış olması nedeniyle, adeta ‘icat edilmiş’ ve yürürlüğe sokulmuştur” denildi.
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17 ŞUB

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için 4’er yıl 8 aya kadar hapis cezası istemi
Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde
söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan
4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Müjdat Gezen ve Metin
Akpınar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı iki usta sanatçının ‘Cumhurbaşkanına
hakaretten’ hapsini istedi. Duruşma tüm sanıkların mütaalaya karşı beyanlarını
hazırlamaları için 1 Mart 2021 tarihine ertelendi.

Oyuncular Sendikası; “Çağdaş, ilerici ve özgür bir ülke özlemi duyuyoruz”
Oyuncular Sendikası, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın soruşturma sürecine tepki göstererek; “Müjdat Gezen ve Metin Akpınar halkın sanatçısı,
bizlerin de hocalarıdır. İfade özgürlüğü kapsamında yaptıkları açıklamalar
nedeniyle savcılık makamının hapis cezası istemesini anlayamıyoruz, kabul
edemiyoruz. Ülkemizde süregelen ve yaşamın her alanına sirayet eden baskı
ve korku ikliminden yorulduk. Çağdaş, ilerici ve özgür bir ülke özlemi duyuyoruz.” dedi.
1 Mart 2021’de Cumhurbaşkanına alenen hakaret iddiasıyla yargılanan
sanatçılar hakkında beraat kararı verildi.

Fazıl Say’dan, Gezen ve Akpınar’a destek Mesajı
Fazıl Say; “Dost taraf olur. Ben bu sanatçıların dostuyum.
Onlara müteşekkirim. Ve onlardan yana tarafım. İkisi de
çok sevdiğim sanatçı. Düşünün, tüm ömrümüz boyunca
bizi kimi zaman katıla katıla güldürdüler, kimi zaman da
düşündürdüler. Üstün yetenekli, verimli, ve topluma fayda sağlayan şekilde öğretici iki insan.” paylaşımıyla Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a desteğini dile getirdi.
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Tiyatro salon sayısı 2019-2020 sezonunda, 2018-2019 sezonuna
kıyasla yüzde 20,1 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı
yüzde 24,5 geriledi. 2019-2020 sezonunda tiyatro salon sayısı 720,
tiyatro salonu koltuk sayısı 267 bin 857 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK 2020 Tiyatro İstatistikleri

18 ŞUB

300’e yakın müzisyenden Boğaziçi’ndE Destek

Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ardından başlayan protestolardaki hukuksuz tutuklama ve gözaltılara karşı bir ses de müzisyenlerden geldi.
Aralarında Zülfü Livaneli, Şevval Sam, Cem Adrian, Fuat Ergin, Jehan Barbur,
Gökhan Özoğuz, Mor ve Ötesi gibi isimlerin de bulunduğu 252 müzisyen, “Özerk
ve demokratik üniversitenin savunucusu olacağız” diyerek Boğaziçi Üniversitesi
direnişine destek verdiklerini açıkladı.

19 ŞUB

Mehmet Mert El
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İzmir Müzisyenler Derneği, perküsyon çalarak
geçimini sağlayan müzisyen Mehmet Mert El’in geçim
sıkıntısı sebebiyle yaşamına son verdiğini duyurdu.
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Toygun Ateş
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Covid19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören
tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş,
67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“Makalemi çalan şahsı ve yayınevini ifşa ediyorum!”
12 ŞUB

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okay Pekşen,
bir makalesinin Ahmet Seyrek isimli kişi
tarafından hazırlanan “Babil” kitabında
kendisinden izin alınmadan ve kaynak
gösterilmeden yayımlandığını öne sürdü.
Pekşen, “Babil” ve “Asur” isimli kitaplarda
başka tarihçilerin makalelerinin de kullanıldığını örneklerle gösterdi.

Ahmet Seyrek’in birbirinden farklı konularda hazırlanmış ve çoğunluğu Maviçatı
Yayınları tarafından basılmış onlarca kitabı bulunuyor.

19 ŞUB

Ewart Beckford
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

U-Roy olarak bilinen Jamaikalı reggae müzik ustası
Ewart Beckford, 78 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

“Şimdi Türkiye’deki uzaydaki 10 yıllık vizyon,
strateji hedef ve projelerinin yer aldığı
milli uzay programımızı tüm dünyaya
ilan ediyor ve diyorum ki,
gökyüzüne bak ayı gör!”
Recep Tayyip Erdoğan - 9 Şubat 2021
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Özer ArkuN’un 40 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
20 ŞUB

Rubato solisti Özer Arkun’un evine polis
uyuşturucu operasyonu düzenledi. Arkun kız
arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 40
yıla kadar hapis ile yargılandı.
“Uyuşturucu kullanmak” suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Arkun, mahkeme günü
adliyeye gitmek şartıyla serbest bırakıldı.

destek alan kadın senarist ve yönetmen sayısında artış
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne
2021 yılı desteklerini açıkladı. Bakanlığın ayırdığı 1 milyon 782 bin liralık bütçeden destek
alan kadın senarist ve yönetmen sayısında artış görüldü.

20 ŞUB

Bakanlıktan destek alan kadın sinemacıların
sayısı geçen yıllara göre artış gösterdi. Senaryo
türünde destek alan kadınların oranının yüzde
55, tüm türlerde ise yüzde 45 olduğu belirtildi.
Sekiz kişilik kurulun yaptığı değerlendirme sonucu, 35 senaryo ve diyalog yazım
projesine 553 bin lira, 43 kısa film yapım projesine 799 bin lira, 7 animasyon film
yapım projesine 200 bin lira ve 3 proje geliştirme projesine 230 bin lira olmak
üzere toplamda 88 proje için 1 milyon 782 bin liralık bütçe ayrıldı.

KÜLTÜR BAKANI, SInavsız ATAMA Sorusunu Yanıtsız Bıraktı!
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
Kültür ve Turizm bakanlığı bünyesinde sınavsız istisnai atamalar arasında bakan, milletvekili veya AKP üst düzey yöneticilerinin akrabası olup olmadığı sorusunu soru önergesiyle
bakan Mehmet Nuri Ersoy’a yöneltti.

21 ŞUB

Bakan Ersoy, 2010-2020 yılları arasında sözleşmeli ve kadarolu personelin sayılarını verdiği yanıtta, istinai kadrolar aracılığıyla sınavsız atananların bakan, milletvekili
veya AKP üst düzey yöneticileriyle herhangi bir akrabalığı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.
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Serpİl Barlas
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Müzisyen Serpil Barlas, Beşiktaş’taki evinde kalp
yetmezliği sebebiyle 64 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

22 ŞUB

koronavirüs tedbirlerinden muaf OLAN tek yer AKP kongreleri
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AKP’nin İzmir İl Kongresi’nde, pandemiye rağmen yine kalabalık görüntüler
oluştu.
Salona girmek için sıra bekleyen yüzlerce kişi, kalabalık gruplar halinde turnikelerden geçiş yaptı. Salonda, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkati
çekti. Kongrenin yapılacağı salonun dışında sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.
Erdoğan’ın Rize’deki kongre salonunun dolu olduğunu belirterek “Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize’de salon lebaleb dolu.” ifadelerine
sosyal medyada tepki yağdı.
Çok sayıda sanatçı koronavirüs kısıtlamalarına ve tedbirlerine sık sık dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Erdoğan’ın sözlerini yönelterek tepki gösterdi.
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Elektronik müzik ikilisi Daft Punk ayrıldı
22 ŞUB

Dans müziği dünyasının en popüler Guy-Manuel de Homem-Christo ve
isimlerinden Daft Punk, 28 yıllık kari- Thomas Bangalter ikilisi, konuyla ilgili
yerine son verdi.
bireysel bir açıklama yapmadı.
Ayrılma haberini 2006 yapımı “Electro- Grubun halkla ilişkiler sorumlusu olan
ma” filmlerinden alınan “Epilogue” baş- Kathryn Frazier ise ayrılığın arkasında
lıklı 8 dakikalık bir videoyla paylaşan hiçbir sebep olmadığını paylaştı.

Dimitris Lignadis Çocuk Tacizinden
Gözaltına Alındı
22 ŞUB

Yunanistan’da tiyatro sanatçısı Dimitris Lignadis, biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlarak gözaltına
alındı.
Hakkındaki iddiaların kamuoyunda
yoğunlaşması üzerine 6 Şubat’ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa eden Lignadis, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı.
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destek alan kadın senarist ve
yönetmen sayısında artış
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema
sektörüne 2021 yılı desteklerini açıkladı. Bakanlığın ayırdığı 1 milyon 782
bin liralık bütçeden destek alan kadın
senarist ve yönetmen sayısında artış
görüldü.
Bakanlıktan destek alan kadın sinemacıların sayısı geçen yıllara göre artış gösterdi. Senaryo türünde destek
alan kadınların oranının yüzde 55, tüm
türlerde ise yüzde 45 olduğu belirtildi.
Sekiz kişilik kurulun yaptığı değerlendirme sonucu, 35 senaryo ve diyalog yazım projesine 553 bin lira, 43
kısa film yapım projesine 799 bin lira,
7 animasyon film yapım projesine 200
bin lira ve 3 proje geliştirme projesine
230 bin lira olmak üzere toplamda 88
proje için 1 milyon 782 bin liralık bütçe
ayrıldı.

ŞUBAT 2021
22 ŞUB

17 bin 300 yıllık kanguru
resmi keşfedildi
Avustralya’da bir mağarada keşfedilen
kanguru çiziminin, Karbon 14 (radyokarbon) metoduna göre 17 bin 300 yıl
önce çizildiği belirlendi.

PEN Duygu Asena Ödülü,
Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya verildi
22 ŞUB

Bilim insanları, keşfedilen resmin Avustralya’da bulunan en eski kaya sanatı eseri olduğunu belirtti.

23 ŞUB

PEN Yazarlar Derneği tarafından
yaptığı açıklamayla; “PEN Duygu
Asena Ödülü’nü varlığıyla, çalışmalarıyla, kitaplarıyla, duruşuyla, eğitimci ve bilim insanı kimliğiyle örnek oluşturan Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya
sevgi ve saygıyla sunuyoruz” dedi.

‘deli’ yazısını ressam Edvard Munch’un yazdığı belirlendi

Ressam Edvard Munch’un 1893 yılında resmettiği Çığlık tablosundaki küçük ve
zor seçilebilen yazıyla yazılan bir cümle, sanat dünyasında birçok varsayımın üretilmesine neden oldu.
Norveç Ulusal Müzesi’nin kızılötesi taramalarla yaptığı testlerle, resmin sol üst
köşesinde bulunan, kurşun kalemle yazılmış “Sadece bir deli tarafından çizilebilir”
yazısının ressam Edvard Munch’a ait olduğu belirlendi.
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24 ŞUB

İspanya’da diktatör Franco’nun son heykeli kaldırıldı
İspanya’da 2007 yılında çıkarılan Tarihi Bellek yasası ile Franco’ya ait tüm izler
silinmeye devam ediliyor.
Son olarak Francisco Franco’nun ülkenin Kuzey Afrika’da bulunan özerk şehri
Melilla’daki son heykeli de kaldırıldı. Böylece İspanya’yı 40 yıl yönetmiş kanlı diktatör Franco’nun tüm heykelleri kaldırılmış oldu. Belediye işçileri, tuğla bir platform üzerine kurulu heykeli vinç ve kırıcı matkap yardımıyla sökerek kamyonete
yükledi.

Twitch, Metallica’ya sansür uyguladı
24 ŞUB

Diablo, Starcraft, World of Warcraft
ve Heathstone gibi Blizzard oyunlarına dair en yeni gelişmelerin paylaşıldığı oyun konferansı BlizzCon‘un
açılış töreninde sahne alan isimlerden
ünlü heavy metal grubu Metallica’ynın
özel bir performans sergilemesi bekleniyordu.
Ancak Twitch, DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) nedeniyle ünlü grubun performansına sansür uyguladı.

DMCA bildirimi nedeniyle engellenmesini önlemek amacıyla şarkının tam ortasında fonda 8 bit bir müzik çalmaya başlayan Twitch’in böyle bir sansür uygulaması, üstelik bunu bir zil sesiyle yapması, sosyal medyanın da diline düştü.
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Yeni Şafak, Can Candan’ı
hedef gösterdi
25 ŞUB

Yeni Şafak gazetesi, belgesel sinemacı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Can Candan’ı, “Türkiye’yi Batı’ya
şikayet ettiği” gerekçesiyle hedef gösterdi.
Euronews Türkçe sitesindeki 1 dakika
46 saniyelik videodan, Can Candan’ın
konuya dair İngilizce demeç verdiği 51
saniyelik bölüm kesilerek; “Boğaziçili
akademisyen Candan Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti: Öğrencileri ‘terörist’
ilan ediyorlar” başlığıyla yayımladı.

bulaşma riskinin en düşük olduğu
Yerler “kültürel mekanlar”

Berlin’deki Hermann-Rietschel Enstitüsü, halka açık yerlerde aerosollerin (havada asılı mikro damlacıklar)
bulaşma risklerini ölçmek ve bunları
karşılaştırmak için bir araştırmaya
imza attı.
Araştırmaya göre kurallara uyan tiyatroların, konser salonlarının ve
müzelerin listedeki en güvenli yerler
olduğu görüldü.
Araştırma sırasından yapılan karşılaştırmaların sonuçlarına göre bulaşma
riskinin; maske takılsa bile süpermarketlerde iki kat, %20 doluluk oranında olan açık alan ofislerde üç kat ve
yarı doluluk oranında ders yapılan liselerde ise 6 kat olduğu açıklandı.

ilk kadın profesör
Ebru Güner Canbey oldu

eser nedeniyle öğrenciler hakkında
tutuklama istemi

26 ŞUB

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler
tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kâbe’nin de olduğu bir görselin
yer almasına ilişkin soruşturmada 2’si
tutuklu 7 öğrencinin birer yıldan üçer
yıla kadar hapsi istendi.

26 ŞUB

Kompozitörlük alanında Türkiye’nin
ilk kadın profesörü Ebru Güner Canbey oldu. Prof. Ebru Güner Canbey,
Türkiye’de Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda ilk ve tek
kadın profesör unvanını aldı.
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26 ŞUB

koltuklara katledilen kadınların
fotoğrafları asıldı
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğinde ve Atölye Kültür Sanat
organizasyonuyla Kadın Oyunları Festivali başladı. İlki gerçekleştirilen kadın temalı tiyatro festivali; hem sanata
hem kadın mücadelesine omuz vermeyi
amaçlıyor.
Pandemi kuralları gereği boş bırakılacak
olan koltuklara katledilen kadınların fotoğrafları asıldı. Satışa açılacan bu boş
koltuklardan elde edilen gelirin ise kadın mücadelesine destek veren bir kuruma bağışlanacağı açıklandı.

Google, Doğum Gününde
Kuzgun Acar’ı Unutmadı
28 ŞUB

Her gün binlerce kullanıcısına ev sahipliği yapan Google, Kuzgun Acar’ın
doğum gününe özel bir Doodle hazırladı.
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İZBBŞT Genel Sanat Yönetmenliği
görevine Yücel Erten getirildi
26 ŞUB

Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu
üyeleri arasında bulunan Yücel Erten ön değerlendirme öncesinde diğer jüri üyelerinin teklifi doğrultusunda danışma kurulu üyeliğinden
ayrılarak Genel Sanat Yönetmenliği
için başvuru dosyasını verdi.
Danışma Kurulu üyeleri yapılan başvurulardan ön değerlendirme sonucu iki isim belirleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e
sundu.
Telat Yurtsever ve Yücel Erten isimleri arasından Başkan Soyer’in atadığı isim Yücel Erten oldu.

ŞUBAT 2021

28 ŞUB

Sera Kadıgil’den Cumhurbaşkanına ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ tepkisi
İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a CHP Milletvekili Sera Kadıgil tepki gösterdi.
Erdoğan açılış konuşması sırasında “Beyoğlu Kültür Yolu sinemamız yanında
Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevcihanesi, Tarık Zafer Kültür Merkezi,
Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Taksim, Atatürk Kültür Merkezi’ni
içeren dev bir merkezdir.” diyerek Beyoğlu’nda yapılacak restorasyonları ve
yenilikleri sıraladı.

CHP Milletvekili Av. Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından; “Siz mahvetmeden önce Beyoğlu zaten kültür sanatın
merkeziydi! Tiyatroları, konser salonları vardı, görkemli sinema salonları
vardı, cıvıl cıvıl kafeleri, meyhaneleri,
dükkanları, ağaçları, insanları, renkleri
vardı! Siz yıktınız!” diyerek tepki gösterdi.

28 ŞUB

İtalya’da iki bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu
İtalya’nın Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinde 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını “Benzeri olmayan olağanüstü bir keşif”
olarak nitelendirdi.
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1 MAR

412 eser, Türkiye’nin girişimiyle
Macaristan’dan getirildi
Anadolu’dan kaçırıldığı tespit edilen
412 eser, Türkiye’nin girişimiyle Macaristan’dan getirildi. Eserler, 2015’te
Macaristan gümrüğünde bir Türk vatandaşının aracındaki arama sırasında
bulunmuştu.

kitapçılar ‘temel ihtiyaç maddesi satan
ticarethane’ kapsamına alındı
Fransa’da yayımlanan bir kararname
ile kitapçılar, temel ihtiyaçlar maddesi
satan ticarethaneler listesine alındı.
Bu karar aynı zamanda “müzik ve video
kayıtlarını perakende satan mağazaları” da kapsıyor.

CHP, telif gelirlerinden KDV’nin alınmaması için kanun teklifi verdi
CHP Milletvekili Murat Bakan, yazar ve
çevirmenlerin teliflerinde önerdiği düzenleme için iki kanunda değişiklik istedi.

1 MAR

Bakan, Gelir Vergisi Kanunu’nda önerdiği
değişiklikle spotajın yüzde 10’a düşürülmesini, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda
önerdiği değişiklikle KDV’nin kaldırılmasını talep etti.

1 milyon dolar değerinde Grek sikkesi Muğla’da ele geçirildi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat
Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma
ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ortaca Sarıgerme Mahallesi’nde
piyasa değeri 1 milyon dolar olduğu tahmin
edilen ve dünyada sadece 42 adet bulunduğu iddia edinen MÖ 5. yüzyıla ait Grek sikkesi ele geçirildi.

1 MAR
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3 MAR

Bunny Wailer
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Reggae müziğin en ikonik figürlerinden biri olan ve
Bob Marley ile birlikte Wailers’ı kuran Bunny Wailer,
73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

4 MAR

262 tiyatro sanatçısından Boğaziçi direnişine destek bildirisi

Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan eylemlere
bir destek de tiyatro sanatçılarından geldi.
262 tiyatro sanatçısı imzaladığı metinde; “Öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemlerinin
polisiye yöntemlerle bastırılmaya çalışılması, üniversitenin kapısına kelepçe vurulması,
öğrencilerin gece yarısı operasyonlarıyla derdest edilip tutuklanması ve sorumsuzca terörist ilan edilmesi, değerli akademisyenlerimizin itibarsızlaştırılmaya çalışılması,
LGBTİ+’ların olmadık hakaretler ile aşağılanması kabul edilemez uygulamalardır. Mücadele eden öğrencilerin ve akademisyenlerin yanındayız.” dedi.

İlhan Sami Çomak’a
Onursal Üyelik verildi

izinsiz kullanılan tablolarıNIN
davaSINI kazandı

Tutuklu Kürt şair İlhan Sami Çomak’a
Galler PEN Uluslararası Onursal Üyeliği’nin verildi.

4 MAR

4 MAR
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“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde dört
tablosunun izinsiz yayımlandığı iddiasıyla yapımcı şirket Ay Sanat Prodüksiyon’a dava açan ressam Aylin Zaptçıoğlu, 12 bin lira tazminat kazandı.

MART 2021
Almanya kültür ve sanat yardımlarını
1 milyar euro daha arttırdı

Louvre Müzesi’nden çalınan zırh ve
miğfer 38 yıl sonra bulundu

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen sanatçılara destek olmak amacıyla kültür yardımlarını 1 milyar euro daha arttırarak
2 milyar euroya yükseltti.

4 MAR

Louvre Müzesi’nden 1983 yılında çalınan İtalyan Rönesans dönemine ait
olduğu belirtilen zırh ve miğfer 38 yıl
sonra Bordeaux’da yaşayan bir ailenin
miras bıraktığı antik eşyanın incelenmesi sırasında antika uzmanı tarafından bulundu. Zırh ve miğfer, 1560 ile
1580 yılları arasında Milano’da üretilmişti. Eserler müzeye iade edildi.

4 MAR

4 MAR

Tiyatro Kooperatifi, çözüm çağrısında bulundu
Tiyatro Kooperatifi, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birçok
kurum ve işletmenin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapılırken, adı anılmayan
özel tiyatrolar ve kültür mekânları için
çözüm çağrısında bulundu.

ayakta kalanların da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, sahne emekçilerinin ise ekonomik olarak büyük
güçlükler yaşadığı belirtilerek; “Covid-19 önlemleri kapsamında yapılacak
tüm düzenlemelerde özel tiyatroların
da gözetilmesini talep ediyor; ilgili tüm
Kooperatifi yayımladığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarını sorumlu
pandemi sürecinde gelir elde edeme- davranmaya ve kalıcı çözümler üretmeyen birçok özel tiyatronun kapandığı, ye davet ediyoruz” dedi.

65

MART 2021
Fransa’da kültür sektörü çalışanları, tarihi Odeon Tiyatrosu’nu işgal etti

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi
Odeon Tiyatrosu, 50 kültür sektörü çalışanı
tarafından işgal edildi. Covid19 salgını nedeni
ile kapatılan tiyatroların, sinemaların ve müzelerin yeniden açılmasını talep eden işgalciler, hükümetten destek talebinde bulundu.

5 MAR

Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, Odéon Tiyatrosu’na bir ziyarette bulunarak taleplerini
dinledi. Bakan isteklerinin yerine getirilmesi
için girişimde bulunacağını söyledi.

6 MAR

Suna Tanaltay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay,
88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uğur Arda Aydın, cinsel taciz
suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları’nda meslektaşları Mana
Alkoy ve Nazife Aksoy’u taciz ettiği
iddia edilen oyuncu Uğur Arda Aydın,
zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan hâkim karşısına çıktı.

Bodrum’da Sahibinden 35 milyona
Satılık Antik Kent
6 MAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Pedasa
Antik Kenti’nde Leleg Medeniyeti’nin
3 bin yıllık yerleşim yeri olan ve içeresinde önemli arkeolojik kalıntıların
yer aldığı antik kentteki arazi, bir emlak portalında hissedarları tarafından
35 milyona satışa çıkarıldı.
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6 MAR

Altan Karındaş
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
10 yıldır huzurevinde kalan ve 1 ay önce
rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan
Altan Karındaş, 93 yaşında hayata
gözlerini yumdu.

Netflix, kadın sinemacılar İÇİN 5 milyon dolarlık bütçe ayırdı
6 MAR

Netflix, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar
Günü öncesi aralarında Almanya’nın da
bulunduğu bazı ülkeleri kapsayan yeni bir
proje açıkladı.
ABD’li şirket, 5 milyon dolar ayırdığı bu
proje ile sinema okullarından öğrencileri
bir araya getirecek ve bir yıl sürecek bu
mentorluk programında kadın sinemacıların “sektöre girmesine yardımcı olacağını” açıkladı.

8 MAR

YUSUF KARAYİĞİT
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Aylardır işsiz olan müzisyen Yusuf Karayiğit,
geçim sıkıntısı sebebiyle yaşamına son verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 2021 sonunda en fazla
dava başvurusu yapılan ülkeler sıralamasında 17 bin 13 başvuru
ile Rusya ilk sırada yer alıyor ve onu 15 bin 251 başvuru ile
Türkiye izliyor.
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8 MAR

RASİM ÖZTEKİN hayata gözlerİNİ YUMDU
Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü
hastanede 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“Ortaoyuncular’ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro’dan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyuncular’a
katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular’da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh’a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne.
Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede.”

FERHAN ŞENSOY
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9 MAR

Anadolu Ajansı, Ferhan Şensoy’un
mektubuna sansür uyguladı
Anadolu Ajansı, Ferhan Şensoy’un
Rasim Öztekin için kaleme aldığı
mektubu sansürledi.
Ferhan Şensoy mektubunda, “Bir
gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir
meyhanede” ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı ise mektuptaki “neşeli bir meyhanede” kısmını sansürledi.

9 MAR

Hollanda’da 1300 kişiyle koronavirüs
deneyi gerçekleştirdi
Hollanda’da başkent Amsterdam’ın en
büyük konser salonu olan 17 bin kişi
kapasiteli Ziggo Dome’da bin 300 kişi,
koronavirüs kısıtlamalarına uymak zorunda kalmadan eğlendi.
48 saat önce koronavirüs testi negatif
çıkanlardan oluşturulan konuklar altı
gruba ayrıldı ve her bir gruptan farklı kurallara uymaları istendi. Örneğin
bir gruba maske taktırılırken bir diğer
gruptan hiçbir sorun yokmuş gibi dans
etmeleri talep edildi. DJ’ler eşliğinde
eğlenen bu kişilerin mekandaki her
hareketi ve temasları üzerlerine takılan bir cihazla takip edildi. Bu sayede
bu tür eğlence mekanlarının yeniden
açılması halinde koronavirüs vaka sayısının nasıl etkileneceğine dair ipucu
elde edilmesi hedeflendi.

Banksy, SAĞLIK ÇALIŞANLARInı UNUTMADI
Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı
Bansky’nin sağlık çalışanlarının onuruna
çizdiği resim 19 milyon 450 bin euroya satıldı.
10 MAR

Eser için ödenen para, sağlık çalışanlarına
bağışlandı.
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Sezen Aksu’nun yapım şirketinden Kültür Servisi’ne telif davası tehdidi
Kültür Servisi sitesinin, sanatçı Sezen Aksu’nun 2020 yılının nisan ayında yayınladığı
“Ne Yapayım Şimdi Ben” isimli şarkıyı haberleştirdiği için telif cezası ödemesi istendi.
Bir arabulucu tarafından dava açılmaması için
11 bin lira uzlaşma bedeli talep ettiği Kültür
Servisi, suç işlemediklerini ve mahkemede
savunma yapacaklarını duyurdu.

10 MAR

Kasetin mucidi Lou Ottens
hayata Gözlerini Yumdu

Yeni Akit, Friends dizisi için RTÜK’e
seslendi: Dizi afişini sansürledi

Ses ve müzik kasetlerinin mucidi Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yeni Akit, yayımladığı bir haberde
Friends dizisinin yayından kaldırılması için; “Netflix ahlaksız dizi ‘Friends’
ile gençleri hedef almayı amaçlıyor. 3
kız ile 3 erkeğin ahlaksız hayatı’ diyerek RTÜK’e çağrıda bulundu. Haberin
fotoğrafında ise kadın oyuncuların
kolları buzlanarak kullanıldı.

Müzik endüstrisini köklü bir şekilde
değiştiren Ottens, Sony ve Philips’le
kasetin patenti kullanmaları için anlaşma imzalamıştı.

11 MAR

11 MAR

Aytekİn Çakmakçı
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

11 MAR

“Muhsin Bey” ve “Arabesk” filmlerinin görüntü
yönetmenliğini yapan Aytekin Çakmakçı geçirdiği kalp
krizi sonucu 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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MART 2021
12 MAR

Ertem Göreç
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
1960’ların başında ilk işçi ve grev filmi olarak kabul edilen
“Karanlıkta Uyananlar” filminin yönetmeni Ertem Göreç
90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HES kodu zorunluluğu getirildi

Fransız oyuncudan çıplak protesto

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi
kararı gereğince, tüm kamu kurum ve
kuruluşları, MEB’e bağlı resmi ve özel
okul ve kurumlar, kahvehane, internet kafe, oyun salonları, dernek lokali,
lunapark, tematik parklar, kuaför, güzellik salonu, hamam, sauna ve masaj
salonu, kaplıca, nikah salonu, tiyatro
gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor merkezlerinin girişlerinde 15
Mart’tan itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi.

Fransız aktrist Corrine Masiero, Fransa hükümetinin Covid-19 salgınındaki kültür sanat politikalarını protesto
etmek için Cesar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı.

12 MAR

‘En İyi Kostüm Ödülü’nü vermesi için
törene davet edilen 57 yaşındaki sanatçı, giydiği kanlı eşek kostümünü
sahnede çıkararak çıplak bir protesto
gerçekleştirdi.
Sahnede soyunmasının ardından Masiero’nun sırtında Fransa Başbakanı Jean Castex’e hitaben “Sanatı bize
geri ver Jean” ifadeleri görüldü.
Masiero’nun tören öncesinde giydiği kıyafetin üstünde de “Kültür yoksa
gelecek de yok” yazdı.

13 MAR
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MART 2021
Güldür Güldür’Ü hedef gösterİLDİ

Show TV’de yayımlanan Güldür Güldür
Show’daki bir skeçte imam karakterini oynayan oyuncunun küpe ve parmak arası terlik
ile sahneye çıkması üzerine, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı tepkisini dile getirdi.
Şanlı programın kaldırılması için RTÜK’ü göreve çağırdı.

13 MAR

13 MAR

Levent Nİş
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yönetmen ve oyuncu Levent Niş,
64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

13 MAR

tarihi binaya kaçak PVC doğrama yapTIRDI

Çivi dahi çakılması yasak olan 2. Abdülhamit döneminden kalma olan 131 yıllık
tescilli binaya, 7 ay önce taşınan TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can’ın
talebiyle balkon PVC doğrama ile kapatıldı.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun tescilli tarihi binada hiçbir işlem
yapılamaz itirazına rağmen, Can ve ailesinin taşınmasından 1 ay sonra, tarihi binada inşaata başladığı ortaya çıktı.
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MART 2021

14 MAR

EROL TOY hayata gözlerİNİ YUMDU

Romanlarında Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını işleyen
yazar Erol Toy, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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MART 2021
Enver Aysever’İN ALACAĞI atölye ücreti, tartışma konusu oldu
16 MAR

Enver Aysever’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden, 9 ay içerisindeki 18 günlük yazarlık
atölyesi karşılığında 238 bin 500 lira alacağına
dair paylaşılan belge sosyal medyada tartışma
yarattı. Pek çok kullanıcı, ücretin yüksek olduğunu dile getirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aysever, haberlerin doğru olmadığını, Başkan Tunç Soyer’in de
kentte yayın yapan yerel bir medya organına
verdiği demeçte iddiaları yalanladığını söyledi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise; “Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız
kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim.”
diyerek ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

17 MAR

Ayla Karaca
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Ayla Karaca sahne adını kullanan oyuncu
Atina Miloharakti, Covid-19 sebebiyle
87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17 MAR

Demi Lovato’DAN cinsel saldırı İTİRAFI

ABD’li şarkıcı Demi lovato, YouTube’de yayınlanan “Demi Lovato: Dancing with the Devil” adlı
belgesel serisinde, Disney Channel’da çalıştığı
sıralarda yaşadığı cinsel saldırı olayını anlattı.
2000’lerin sonunda tanıdığı birinin kendisine
‘tecavüz ettiğini’ söyleyen Lovato, söz konusu
kişinin ismini açıklamadı ancak bu kişiyi olaydan sonra “her gün görmek zorunda kaldığını”
belirtti.

Lovato ayrıca olayı, ilgili kişilere duyurmasına rağmen kendisine cinsel saldırıda
bulunan kişinin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını da ekledi.
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MART 2021
17 MAR

Enver Aysever gözaltına alındı

Enver Aysever, karikatürist Mehmet
Birol Çün’ün çizdiği karikatürü Twitter’da paylaştığı için hakkında açılan
soruşturmayla dair karakolda ifade
verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından
verilmiş bir yakalama kararı olduğu
söylenerek gözaltına alındı.
Enver Aysever ifadesinin alınmasının
ardından serbest bırakıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde asma tavan
düştü, 4 işçi yaralandı
Atatürk Kültür Merkezi’nde inşaatı sırasında asma tavanın düşmesi sonucu
4 işçi yaralandı.
Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı
müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

“Şarap” ve “Şampanya”
kelimeleri sansürlendi

17 MAR

17 MAR

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistlerinden ve orkestrasından oluşturulan Operet Gecesi adlı programın
TRT tarafından sansürlendiği ortaya
çıktı.
Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı bazı eserlerin
sözleri arasında “şarap” ve “şampanya”
kelimeleri geçtiği için yayımlanmadığı belirtti. Yayımlanmayan eserler ise:
Yarasa opereti: Eisenstein-Falke düet,
Yarasa opereti: Orlowsky arya, Yarasa opereti: Şampanya, Kontes Mariza:
Marizanın aryası.
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MART 2021
18 MAR

Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alınDI

Tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB’de bulunan
Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verildi.
Karar, Vakıflar Kanunu 30. maddeye dayandırılırken, karara gerekçe olarak gösterilen maddede, “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne
suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine
geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına
devrolunur” ifadeleri yer alıyor.

Serra Yılmaz, Vanity Fair kapağında

Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda
başarılar elde etmiş 48 kadınla İtalya’da yayımlanan Vanity Fair dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.
Gazeteciden, bilim insanına, yazardan, oyuncuya mesleğinde öncü 48
kadın, dergide, “Hayatlarıyla Dünyayı Değiştiren Kadınlar” olarak yer aldı.

Bekir Coşkun heykeline Saldırı

Buca Belediyesi tarafından gazeteci Bekir Coşkun anısına yaptırılan ve
Menderes Mahallesi’ndeki 4 bin metrekarelik parka konulan heykele kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
Polyesterden yapılan heykelin yüz
kısmındaki bronz kaplamalar parçalandı.

18 MAR

19 MAR

Nawal El Saadawi
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

21 MAR

Mısırlı yazar, kadın hakları savunucusu Nawal El Saadawi,
90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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MART 2021
24 MAR

Burhanettİn Ardagİl
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Karikatürist ve yazar Burhanettin Ardagil,
78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

24 MAR

Ferhan Şensoy; ‘Bu çaresizliktir, korkudur! Ayıptan da öte ayıptır!’

Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak’ın
sorularını yanıtlayan Ferhan Şensoy,
sanatçılar üzerindeki baskılara ilişkin;
“Benim tiyatrom yakıldı, gece bekçisi hayatını kaybetti. Korkunç bir şeydi.
Yine de işlerin hiçbir dönem bu kadar
pespayeleştiğini görmedim. Metin Ak-

24 MAR

pınar’ı gözaltına almak nedir? Müjdat
Gezen’i sorgulamak nedir? Bu çaresizliktir, korkudur! Ayıptan da öte ayıptır!”
dedi. “Türkiye’nin koronavirüs dışında
en büyük derdi nedir?” sorusuna, “Ayıptır söylemesi, ülkeyi yönetenler!” şeklinde yanıtladı.

Nurİ BİLGİN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

İlk karikatürlerini 1969 yılında, Aziz Nesin’in Günaydın
gazetesinin eki “Ustura”da yayınlanan Nuri Bilgin,
68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2011’de onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden 20 Mart 2021 tarihinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çekildi.
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MART 2021
Çocuk parkında kullanılan görsellere ‘terör örgütü propagandası’
Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında
kullanılan görsellerde ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın iddianamesi hazırlandı.

24 MAR

25 MAR

İddianamede şantiye şefi Yüksel Pehlevan, peyzaj mimarı Gülsüm Güner Mağara ve kontrol
mühendisi Deniz Doğan Koca hakkında 7 yıl
6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Asuman Küçükkantarcılar
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Homur Mizah Grubu yayın kurulu üyesi ve çizeri
Asuman Küçükkantarcılar, Covid19 nedeniyle
tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Tiyatro Kooperatifi, acil destek çağrısı yaptı
25 MAR

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları
Yönetimi ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle ve
ortaklarının katılımıyla bir akademik araştırma
yürüten Tiyatro Kooperatifi, yapılan araştırmadan bir ara rapor yayınlayarak son derece
dikkat çekici verileri gün yüzüne çıkarttı.

Kooperatif yayınladığı raporda salgın sürecinde ek destek alamadıkları takdirde
özel tiyatroların yüzde 50’sinin sahnelerini kapatmak zorunda kalacakları belirtirken bir yandan da bu süreçte birçok sahne emekçisinin yaşamını sürdürmek için alanlarının dışındaki mesleklerde çalıştığına dikkat çekti. Pandemi döneminde özel sektörden destek alabilen özel tiyatro oranının sadece yüzde 10
olduğu, gelirlerinin yüzde 90’ını bilet satışlarından elde eden özel tiyatroların
yüzde 63’ünün toplam bilet gelirinin de 500 TL’nin altına düştüğünü açıkladı.
Salgında gelir elde edemeyen tiyatroların fatura, personel maaşı, vergiler gibi
tüm finansal yükleri devam ederken, kira ödeyen devam etmek zorunda olan
özel tiyatro oranının da yüzde 87 olması, yaşanan durumun zorluğunu bir kez
daha gözler önüne serdi.
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MART 2021
25 MAR

Bertrand Tavernier
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Fransız yönetmen Bertrand Tavernier
79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Van Gogh’un Eserine REKOR FİYAT

Michel Foucault’ya pedofili suçlaması

Uluslararası müzayede evi Sotheby’s,
Fransa’nın başkenti Paris’te canlı olarak yayınlanan bir müzayede ile Vincent Van Gogh’un Montmartre’daki
Sokak Manzarası adlı eserini açık artırmaya çıkardı.
Eserin, 5 ila 8 milyon euroya alıcı bulması beklenirken, Sotheby’s eserin 13
milyon 91 bin euroya satıldığını duyurdu. Sotheby’s, eserin 1887’de boyandığından bu yana sergilenmediğini belirterek, satış fiyatının sanatçı
için Fransa’da bir rekor olduğunu belirtti.

26 MAR

26 MAR

26 MAR

Fransız filozof Michel Foucault’nun
arkadaşlarından Guy Sorman, Foucault’nun 1960’ların sonunda Tunus’ta
yaşadığı köyde Arap çocuklara cinsel
istismarda bulunduğunu söyledi.
1969’da Tunus’ta yaşayan Foucault’yu
ziyaret ettiğinde durumu öğrendiğini
belirten Sorman, şahit olduğu ‘ahlaki açıdan son derece çirkin’ davranışı polise bildirmediğinden ‘pişmanlık
duyduğunu’ söyleyerek gördükleri
için “Tamamen aşağılık ve aşırı ahlaki
çirkinlik” dedi.

Luran Ahmetİ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, Covid-19
nedeniyle 46 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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MART 2021
26 MAR

Jessica Walter
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Emmy Ödüllü oyuncu Jessica Walter,
80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sera Kadıgil: 20 bin tiyatro emekçisi can çekişiyor
27 MAR

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil,
27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle özel tiyatroların yaşadığı sorunları Meclis gündemine
taşıdı.
Özel tiyatroların kamusal hizmet alanı içinde
tanımlanması gerektiğinin altını çizen Kadıgil,
pandemi süreciyle birlikte yeterli desteği alamayan tiyatroların can çekiştiğine dikkat çekti. Kadıgil “Türkiye’de 10.000 civarı oyuncu,
20.000 civarında da özel tiyatro çalışanı can
çekişiyor” dedi.

Kadıgil, araştırma önergesinde Tiyatro Kooperatifi raporlardan edinilen bilgiye
göre, “Salgın sürecinde özel tiyatroların %63’ünün toplam geliri 500 TL’nin altına
düşmüştür. Özel sektörden destek alabilen özel tiyatro oranı sadece %10’dur. Küçük Tiyatro, Öykü Sahne, Toy Sahne ve büyükşehirler dışında var olmaya çalışan
küçük-büyük, amatör-profesyonel bazı tiyatrolar salgında kaybedilmiştir” dedi.

Louvre Müzesi’nin tüm koleksiyonu çevrimiçi erişime açıldı

Paris’te bulunan Louvre Müzesi, “Mona Lisa”
ve “Milo Venüsü” de dâhil olmak üzere, müzenin sekiz bölümünde yer alan, İslam sanatı ve
Rönesans heykellerinden Antik Mısır eserlerine kadar uzanan koleksiyonunu ücretsiz ve
çevrimiçi olarak erişime açtı. Site, müzeyi oda
oda keşfetmelerine olanak tanıyor. Fransızca,
İngilizce, İspanyolca ve Çince dillerinde açıklamaların yer aldığı sitede çevrimiçi ziyaretçiler,
basit veya gelişmiş aramalarla müzenin koleksiyonlarında arama yapabiliyor.
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27 MAR

MART 2021
Dünya Tiyatro GÜnü ulusal Bildirisi

27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisini bu yıl Metin Akpınar ve Müjdat Gezen kaleme aldı.7 Mart’ta kutlanan Dünya
Tiyatro Günü’nün ulusal bildirisini bu yıl
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar kaleme
aldı.
Her yıl 27 Mart’ta kutlanan Dünya Tiyatro
Günü’nün ulusal bildirisini bu yıl Müjdat
Gezen ve Metin Akpınar kaleme aldı. Dünya Tiyatro Günü uluslararası bildirisini ise
İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Helen Mirren yazdı.
27 Mart Dünya Tiyatro Günü sanat emekçilerine, sanatseverlere kutlu olsun.
Dionysos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro, asırlardır varlığını sürdürüyor.
Merkezinde insan olan bu sanat, insan var olduğu sürece yaşayacak.
Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan Tiyatro Edebiyatı’nda, oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olmayacağı gibi…
Oyuncu – Seyirci – Oyun Yazarı. Biz bize benzeyen insanlarla üç yüz elli bin
yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan, Bilimdir, Sanattır, Tiyatrodur.
Ana malzemesi insan olan bu meslekte, iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi
oyuncu çıkartmak daha kolaydır.
Biz değerler sıralamasında, genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özelde tiyatroyu, sanata en yakın düzeyde düşünüyoruz. Çağımızda; üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin olduğunda mutlu olanlara başka popülasyonlara verilen
adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açlıklarından başka açlıklar duyanlara,
onları üretip onları tükettiğinde mutlu olanlara insan diyoruz.
Bilgi iletişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmalar, yapay zekâlar nereye
ulaşırsa ulaşsın, Tiyatro insanla yapılır, insanca yapılır, insanlar için yapılır…
TİYATRO
İNSANLIĞIN
VAZGEÇİLMEZİDİR.
TİYATROSUZ İNSAN OLMAZ.”

İNSANSIZ

TİYATRO,

‘Ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya
devam edecek’
Metin Akpınar & Müjdat Gezen
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MART 2021
Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildiri
27 Mart Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildiriyi ise bu yıl Helen Mirren kaleme
aldı. Mirren’ın mesajını Eylül Deniz Doğanay Türkçeleştirdi.
Dünya Tiyatro Günü Uluslararası mesajı ise şöyle:
Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti; birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını
güçlükle idame ettirebildiler.
Belki de sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik, onları pandemi sürecini
daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı.
Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak, tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde, yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim
yolları buldular bile.
İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine
hikâyeler anlattılar. Ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek.
Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılamayacak ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle, hepimizin paylaştığı bu dünyaya
dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek.
Sabırsızlanıyorum!

Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildiri
Kadıköy’de yerleşik bir sahnesi olan ve sahnesi olmasa
da oyunlarını ağırlıklı olarak Kadıköy seyircisiyle buluşturan tiyatro gruplarının oluşturduğu “Kadıköy Tiyatroları Platformu” ortak bir bildiri yayınlayarak: “...
Evlerinden atılan, mesleği yerine başka meslekler yapmak zorunda bırakılan, aile evlerine dönmek durumunda kalan tüm meslektaşlarımızın Dünya Tiyatro Günü
günü, zamlara, haksızlıklara, yaşamsal her şeyin elimizden alınmasına, kiralarımızı ödemekte zorlanmamıza,
yok sayılmamıza ve aslında tüm bu yaşanan zorluklara
RAĞMEN KUTLU OLSUN.” dedi.
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Dünya Tiyatro Günü Alternatif Bildiri
Doç. Dr. Süreyya Karacabey, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için bir bildiri kaleme
aldı.
27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun!
Yolları kapalıydı bizi sahneye götüren bütün caddelerin, oyuncular rollerine sarılıp
beklediler uzun süre. Ölüm gölünün kıyısındaydı Nina, kefenler dikiyordu seyircilerine. Hamlet’i oynayan oyuncu, bir intikamın peşinde değildi, ekmek götüremediği için evine, surların dibinde yürüyordu. Treplev’i oynayan oyuncu tıpkı onun gibi
sığamadı hikayesine, bir ümit bulmak için karanlık geçitlerde dolaştı.
Işıkçılar ellerinde bir fenerle geçtiler sokaktan, dağılmış dekorları toplayamadı
sahne tasarımcıları, rollerin büründüğü sihirli kumaşlar, paramparça oldu oyuncuların düşleri gibi, sonra konuşamasınlar diye gelip ağızlarını kapattılar.
Tiyatrolar kapalıydı, karanlıkta gölgeleri büyürken fuayenin, seyir yerinin ve sahnenin, bir söz boşlukta yankılandı: BÜYÜLÜ ŞEYLER MADDEDEN YAPILMIŞTIR!
Bir ölüm gemisiydi zaman, kıyılarımıza sadece ölüler bıraktı, veda
etmeden gömdük sevdiklerimizi, her şey yasaktı. Sahneye birlikte bakmak yasaktı ama arka sokaklardaki atölyelerde, merdiven
altlarında, fabrikalarda yasak değildi ölümüne çalışmak.
Tiyatro perde açamadı ama dünyanın her yerinde iktidarların
kanlı oyunları hiç perde kapatmadı, rolleri yasaklanmadı, kostümleri parçalanmadı.
Tiyatro yasaktı, bir ufka beraber bakmak yasaktı ama hep
birlikte seyredildi işsizlik intiharları. İnşaatlarda çalışırken
ölenlere, evler arası kutular taşırken caddelere düşen kurye
çocuk bedenlerine bakmak yasak değildi. İçine doğru daralan
evlerde kanayan çocukların ve kadınların çığlıklarını işitmek
yasak değildi.
Her şey bir süre unutuşa bırakıldı, çalgısını kılıfına koyarak kendini öldüren çocuklar unutuşa bırakıldı, kapanan mekanlar, çalışmak zorunda olduğu için hastalananlar, ıssız mezarlıklarda törensiz yatanlar, unutuşa
bırakıldı. Onların bütün fısıltısını beklerken kaydetti boş
sahneler, unutuşa bırakılan her şeyi bir gün anlatacaktı.
Hiç açılmayan kapıların ardındaki tavanda bir söz asılı kaldı:
BÜYÜLÜ ŞEYLER MADDEDEN YAPILMIŞTIR!
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MART 2021
Nilüfer Aydan’a hapis cezası

Adil Başaran tutuklandı

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret’
suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Nilüfer Aydan, 11 ay
20 gün hapse çarptırıldı.
Hükmün açıklanmasını geri bırakan
mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

29 MAR

30 MAR

Demokratik Toplum Kongresi faaliyetleri ile 2015 ve 2019 yıllarında katıldığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek 20 Mart’ta gözaltına alınan
Kürt yazar Adil Başaran’ın ‘örgüt üyesi
olmak’ iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

30 MAR

Odeon İşgalinin 25. Gününde “El pueblo unido”

Paris’te bulunan tarihi Odeon Tiyatrosu’nda başlayan işgal 25 gündür devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeni ile kapatılan tiyatroların, sinemaların, müzelerin ve
benzeri işletmelerin yeniden açılmasını talebiyle başlattılan işgal eylemi, hükümetten kültür ve sanat sektöründe çalışanlar için yardım planı istedi.
Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Odeon Tiyatrosu önünde buluşan sanatçılar Victor Jara’nın “El pueblo unido” adlı eserini seslendirdi.
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MART 2021
30 MAR

53. SİYAD Ödülleri sahiplerine teslim edildi

53. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu. Nasipse Adayız En İyi Film dâhil beş dalda
ödüle layık görülürken, Nuh Tepesi de dört ödülün sahibi oldu.
Ali Atay, Nuh Tepesi filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken, En
İyi Kadın Oyuncu ödülünü Kronoloji filmindeki etkileyici performansıyla Cemre
Ebüzziya kazandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Selin Yeninci (Nasipse Adayız),
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ise İnanç Konukçu (Nasipse Adayız) seçildi.

30 MAR

KAYA AKARSU
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu
78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

31 MAR

İBB, Kur’an sayfaları satın aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere’nin Sotheby’s müzayedesinde gerçekleşen açık artırmada satılan 9 adet Kur’an-Kerim sayfası ve el yazmaları satın aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya
hesabından; “Paha biçilmez 9 Kur’an-ı Kerim
ve elyazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi’nin
yer aldığı 1200 yıllık, Maide Suresi’nin yer aldığı 1100 yıllık, 5 surenin yer aldığı 700 yıllık
Kur’an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled’in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul’un” sözleriyle duyurdu.
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1 NİS

HANDAN URAN ERTUĞRUL
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı
Handan Uran Ertuğrul, 94 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

1 NİS

Divanhane Kapısı Karakolu AKP talimatıyla yıkıldı

Kasımpaşa’da bulunan ve Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan tarihi Divanhane
Kapısı Karakolu AKP talimatıyla yıkıldı.
Yıkıma ilişkin açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat,
“Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık. Korumacıyım, utanç duyuyorum! Hiçbir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi’dir” açıklamasında
bulundu.

61 baro, “Arka Sokaklar” dizisini RTÜK’e şikayet etti
1 NİS

Kanal D’de yayımlanan “Arka Sokaklar” dizisi, “avukatlara yönelik haksız ve çirkin
muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği” gerekçesiyle 61 baro tarafından RTÜK’e şikâyet edildi. Avukatlar,
“Arka Sokaklar” dizisi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikâyet dilekçesi gönderdi.
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RTÜK’ten dini referansla para cezaSI

eşine az rastlanır mozaik BULUNDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı
programlarında 6112 sayılı kanuna aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle Halk
TV ve TELE 1’e idari para cezası uyguladı. Kurulun değerlendirmelerinde
dini referanslara yer verildi.
2 NİS

1 NİS

İzmir’in Aliağa ilçesinde yürütülen kaçak kazı operasyonunda, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500
yıllık mozaik tespit edildi, bölge koruma altına alındı.

3 NİS

Tekirdağ’da üç okulda Atatürk büstlerine saldırı

Tekirdağ’da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu’nun duvarına
“Allah put yapmayı yasakladı. Müslüman put yapmaz” yazıldığı görülmüş, bahçede bulunan Atatürk büstüne çekiçle zarar verilerek, büstün üzerine “Atatürkçülük putperestliktir” yazıldı.
Olayın ardından Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu’ndaki Atatürk büstünün üzerine
yazılar yazıldığı ve Opet Anadolu Lisesi’ndeki Atatürk büstüne kova geçirilerek
büstün üzerine “Firavun, put” yazıldığı fark edildi.

Ferİdun Kete
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

4 NİS

Bodrum’da iki aydır solunum yetmezliği nedeniyle tedavi
gören 1970’li yılların ünlü yönetmeni Feridun Kete,
77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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3 NİS

Kadıköy Belediyesi, Siwaro’nun enstrümanına el koydu, gözaltına aldırdı

Bir süredir Kadıköy sokaklarında Kürtçe sokak müziği yapan Siwaro isimli sanatçıya dün zabıta ekipleri müdahale etti!
Zabıtaların bağlamasına ve amfisine el koymaya çalışmasına tepki gösteren Siwaro adlı müzisyen zabıtalara “enstrümanıma dokunma” diyerek tepki gösterirken
sivil zabıtalardan biri “İnsanları galeyana getirme” diyerek cevap verdi. Zabıtaların sazına el koyduğu müzisyen daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Sezen Aksu, Kültür Servisi’ne dava açtı
4 NİS

Sezen Aksu, “Demo” albümünü haberleştirip,
“Begonvil” şarkısının YouTube yönlendirmesini paylaşan kültür sanat sitesi Kültür Servisi’ne
telif davası açtı.
Kültür Servisi tarafından yapılan açıklamada
“Sezen Aksu, Youtube’a özel hazırladığı albümü
haber yaparken YouTube yönlendirmesine yer
veren bir kültür gazetesine resmen telif davası
açtı. 1 Haziran’da, begonviller boy verip, Bodrum’u yasemenler bastığında, Sezen Aksu nerede olur bilinmez, biz Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısında olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, basın özgürlüğü konusunda
2002’de 100. sıradayken,
2021’de 153. sıraya geriledi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler 2021 Raporu
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2015 yılında erişime engellenen internet
sitesi sayısı 80 bin 533 iken bu sayı
Aralık 2020 tarihi itibariyle
beş kat artarak 467 bin 11 oldu.

4 NİS

yağmalanan tablo sahiplerine DÖNDÜ

İtalya’da polis, Naziler tarafından 1944
yılında Fransa’da Yahudi sahiplerinden çalınan Poussin tablosunun bulunduğunu ve hak sahiplerine iade
edildiğini duyurdu.
17. yüzyıl Barok ressam Nicolas Poussin’e ait yağlı boya tablo, İtalya’nın
Padua kenti yakınlarındaki bir antika
tüccarının evinde ele geçirildi.

4 NİS
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22 firavunun mumyaları
kortej eşliğinde müzeye taşındı

Mısır’da 22 firavunun mumyaları akşam saatlerinde başkent Kahire caddelerinden kortejle geçirilerek Ulusal
Mısır Medeniyeti Müzesi’ne taşındı.
Görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirilen nakil işlemine birçok Mısırlı’nın yanı sıra online olarak dünyanın
birçok ülkesinden kişi yoğun ilgi gösterdi. Dünya basınında yaklaşık 400
televizyonun canlı olarak yayınladığı
‘Firavunların Altın Geçidi’ adı verilen
törende 18 kral ve 4 kraliçe eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş,
ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca
taşındı. Yüzyıllardır bulundukları yerden alınan Mumyalar, ‘Ulusal Mısır
Medeniyeti Müzesi’nde ziyaretçilere
sergilenmeye başlandı.

NiSAN 2021
Fazıl Say’dan CHP’ye
‘naçizane bir eleştiri’

4 NİS

Fazıl Say, sosyal medya hesabından muhalefete tepki gösterdi.
CHP’ye naçizane bir eleştiri diyerek yaptığı
paylaşımda Say; “CHP’ye naçizane bir eleştiri. Ne zaman Halk Tv’de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü
gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir
CHP’liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim;
KORKU! Korku, korku… Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez. Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz!Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz! Siz
laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak?” dedi.

2 bin 400 yıllık lahidin kapağı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve
Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar
alanında inceleme yaptı.
Yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan 2 bin 400
yıllık mezarın kapağını açan Ersoy, çıkarılan
eserlerin müzede sergileneceğini belirtti.

4 NİS

4 NİS

118 Yıllık TaRİHİ KÖŞK HARABEYE DÖNDÜ

Kadıköy’de 1900’lü yılların başında Haydarpaşa Tren Garı’na müdür olarak atanan bir
Alman tarafından yaptırılan ‘Madam Tamara Köşkü’ uzun yıllar boyunca farklı milletten
çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptı.
118 yıldır ayakta kalmayı başaran Madam Tamara Köşkü’nün harabeye dönmüş son hali
havadan görüntülendi.
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5 NİS

Broadway tiyatrosu bir yıl sonra alkışlarla açıldı

Salgın nedeniyle 11 Mart 2020’den beri kapalı olan New York’ta dünyaca ünlü Broadway tiyatrosundan yeniden alkışlar yükseldi.
Işıkların yeniden yanmasının ardından; St. James sahnesine Tony ödüllü dansçı
Savion Glover ile oyuncu Nathan Lane çıktı. Glover, salgında ön saflarda çalışanlara saygı duruşunda bulundu.
5 NİS

Google’dan Sadri Alışık’a
özel doodle
Dünyaca ünlü teknoloji devi
Google, 1995’te hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Sadri Alışık’ı, sanatçının 96. doğum gününde
özel bir Doodle ile andı.
Sadri Alışık Doodle’ı ressam/
illüstratör Sedat Girgin tarafından çizildi.
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dizi setinde kaza
Sinema TV Sendikası, Acun Ilıcalı’nın sahibi
olduğu “Exxen” adlı platformda yayınlanacak
1441 Productions yapımı “Olağan Şüpheliler”
adlı dizinin çekimleri sırasında bir kaza yaşandığını duyurdu.
Çekimler sırasında Aylin Akyüz adlı oyuncunun dublör olarak yer aldığı sahnede, trafik
kazası sahnesi çekilirken önce aracın üzerine
sonra da yere düşerek yaralandığı belirtildi.

NiSAN 2021

5 NİS

Yüzüklerin Efendisi’nin 30 yıl önce dizi
olarak çekildiği ortaya çıktı

İngiliz dilbilimci ve Oxford Üniversitesi
profesörü J. R. R. Tolkien’in 1954’de yazdığı,
2001-2003 arasında, ABD yapımı olarak filme çekilen epik fantezi roman Yüzüklerin
Efendisi’nin (The Lord of the Rings) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
dağılmadan önce, 1991’de televizyon dizisi
olarak çekildiği ortaya çıktı.
30 yıldır, var olan tek kopyasının da kaybolduğu sanılan Yüzüklerin Efendisi’nin
Sovyet film uyarlaması “tesadüfen” St. Petersburg’daki yerel TV kanalı (5. Kanal)
arşivinde bulundu.

Tiyatro Kooperatifi 2. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

Mayıs 2018’de 13 özel tiyatronun girişimiyle çalışmalarına başlayan ve Nisan 2021
itibariyle 64 özel tiyatronun dahil olduğu
büyük ve güçlü bir yapı olarak yola devam
eden Tiyatro Kooperatifi, 6 Nisan 2021 Salı
günü 2. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

6 NİS

Pandemi koşulları gözetilerek DasDas’ın
açık avlusunda gerçekleştirilen toplantıda,
Kasım 2019’dan beri gönüllü olarak görev
yapan Yönetim Kurulu Başkanı Iraz Yöntem, Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Umut Güler,
Mert Fırat ve Muharrem Uğurlu Yönetim Kurulu’na yeniden seçilerek bir yıl için
daha aynı sorumluluğu üstlendi.

Muharrem Erdemİr
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

7 NİS

Bir süredir korona virüsü tedavisi gören 57 yaşındaki
Muharrem Erdemir, hayata gözlerini yumdu.
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7 NİS

Paul Ritter
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu Paul Ritter, beyin tümörü nedeniyle,
54 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ankara Tiyatro Kooperatifi’nin
1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde
sanat eserleri yine tahrip edildi
Kayyım rektör Melih Bulu’ya karşı Boğaziçi öğrencilerinin protestoları devam ederken kampüste yer alan bir
sanat eserinin ve öğrenciler tarafından daha önce gökkuşağı renklerine
boyanan merdivenlerin üzeri başka
bir renkle boyandı.

8 NİS

8 NİS

Ankara’daki 13 tiyatronun kurduğu
Ankara Tiyatro Kooperatifi’nin 1. Olağan Genel Kurulu’nda, “Çankaya Sahne”nin kurucusu Mehmet Atay genel
başkanlığa seçildi.

Mısır’da 3 bin yıllık ‘Kayıp Altın Şehir’ bulundu

Mısır’da arkeologların kazı çalışmaları, en az 3
bin yıllık olduğu düşünülen antik bir kent ortaya çıkardı.

‘Kayıp Altın Şehir’ olarak bildirilen antik kent,
Tutankhamun’un mezarından sonra en büyük
arkeolojik buluş olarak kayıtlara geçti.
Kazı ekibi, antik şehrin, Krallar Vadisi’nin evi
olan Luksor yakınlarında ortaya çıkarıldığını
söyledi.
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8 NİS

NiSAN 2021
Vaka sayıları artarken
200 kişi provaya çağrıldı

8 NİS

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali
Haydar Hakverdi; 12 – 15 Nisan tarihleri
arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası’na, Devlet Opera ve Balesi
Korosu’na ve Türk Sanat Müziği Korosu’na, Ankara Arena Spor Salonu’nda prova
ve kayıt programı gerçekleştirildiğini
açıkladı.

Süpermen çizgi romanı
26.5 milyon liraya satıldı

Tarihi Rum kilisesi defineciler
tarafından talan edildi

Süpermen’in ilk kez okurla buluştuğu
çizgi roman, açık artırmayla rekor fiyata 3.25 milyon dolar’a satıldı.
Bu rakam, 1938’de yayınlandığında 10
cente satılan dergiyi dünyanın en değerli çizgi romanı yaptı. Bu çok özel
sayıdan yaklaşık 100 tane kaldığı tahmin ediliyor.
8 NİS

9 NİS

Samsun’un Asarcık ilçesine bağlı
Ayaklıalan Mahallesi’nde bulunan ve
ne zaman yapıldığı bilinmeyen Rum
kilisesi, defineciler tarafından yapılan
kaçak kazılar nedeniyle talan edildi.
Yığma yapım sistemi ile inşa edilen ve
çatısı, günümüze kadar ulaşamayan
kilisenin zemini de kazılar nedeniyle
harabeye döndü.

Levent Altındağ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

10 NİS

Baba Levo olarak tanınan nefesli ustası müzisyen
Levent Altındağ, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

95

NiSAN 2021
Mehtap Ar
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

10 NİS

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden
Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede
64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fazıl Say: “Müzisyenler ölüme
terk edilmiş gibi!”

11 NİS

‘Devlet, iki ev parasını tiyatroya
yardım olarak görüyor, ayıptır!’
GAİN’de, ‘Jülide Ateş’le 40’ programına konuk olan Ahmet Mümtaz Taylan,
pandemi döneminde sanatçı ve müzisyenlerin devletten destek görmediğini
belirterek; “12 trilyon komik bir rakamdır, 12 trilyon nedir? 12 milyon demek
istiyor sanırım. İyi bir semtte 2 ev parasını Türkiye’de tiyatroya yardım olarak
tarif ediyor devlet ayıptır! Kurumların
yıllık bütçelerini söylemek istemiyorum,
provakatif olmamak için. Yoksa burada
yerden yere vururum!” dedi.
Pandemi döneminde müzisyenlere verilen desteğin yetersizliğine dikkat çeken Taylan; “Müzisyenlere 3 bin lira
destek mi? Yani ayda bin lira! Ayda bin
lira bir müzisyene yardım yapmaktan
bahseden devlet mi olur? Utanır insan.
Geçim sıkıntıları nedeniyle intihar eden
müzisyenler var.” dedi.
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Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az
Önce Konuştum programının konuğu olan Fazıl Say devletin kültür
sanata bakış açısını “Benden devletin haberi yok. Beni bırakın, binlerce sanatçı şu an işsiz. Kadro verilen
sanatçılar maaşlarını alıyor ama
onun on katı kadar müzisyen var.
Devletin nasılsın diye sorduklarını
zannetmiyorum. Ölüme terkedilmiş gibiler. İçlerinde parasızlıktan
intihar eden müzisyenler bile oldu.
Beni geçtim ama devletin bu kadar
insanı bütçelendirmesi lazım. Kültür ve Turizm bakanlıklarının ayrı
bakanlıklar olması lazım. Bizimki çok iyi bir turizmci olabilir ama
kültürle alakası yok. Bu hükümetin
bir yanlışı değil. 30 yıldır böyle.” diyerek değerlendirdi.

11 NİS

NiSAN 2021

11 NİS

Avrupa’nın ilk konserve fabrikasının temelleri bulundu

Kabataş metro istasyonu alanında yapılan arkeolojik kazılarda 1891’de yapılan Avrupa’nın ilk konserve fabrikasının taş temelleri bulundu. Alanda podima döşemeli
mozaiklere de rastlandı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise MÖ 6. yüzyıla ait
klasik dönem küçük buluntular ortaya çıkarıldı.

dünyanın en eski şarkısına ulaşILDI
Arkeologların gerçekleştirdiği yoğun
araştırmalar ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda dünyanın en eski şarkısına ulaşıldı.
Şarkının Ugarit kraliçesi Nikkal için bestelendiği ortaya çıktı

11 NİS

11 NİS

New York’ta müzisyenler mağazanın vitrininde performans sergiledi

Organizatörler koronavirüsün zorunlu kıldığı kurallar nedeniyle kullanılmayan
bir mağazanın vitrinini konser alanına dönüştürdü. Yoldan geçenlerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen konsereler kapsamında 100’den fazla müzisyen sahne aldı. 9 Şubat’ta başlayan konserler Mart ayında sona erdi.

97

NiSAN 2021
“SAHTE ödül”ÜN tanıtımı için
101 bin TL Harcadılar

öğrenciler ve mezunlardan
protesto

Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li
Mustafa Dündar’ın belediye kasasından 106 bin TL ödeyerek aldığı çakma
UNESCO ödülünün tanıtımı için de
belediye kasasından 101 bin TL harcadığı ortaya çıktı.
Bursa’daki belediye, ödülün tanıtımı
için Ankara’da reklam panoları kiraladı ve binlerce lira ödeyerek televizyon kanalına olmayan ödülün haberini yaptırdı.

11 NİS

11 NİS

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kadıköy’de bulunan
yerleşkesinde yapılacak restorasyon
sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla binanın Haldun Taner Sahnesi ile
bağlantılı bir kültür alanı yapılacağı
duyurulmuştu.
Bu karara tepki gösteren öğrenciler
okulun önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

11 NİS

Berlin Filarmoni Orkestrası’nın biletleri 3 dakika içinde tükendi

Almanya’daki salgın ilerledikçe ve ülkeyi üçüncü bir dalga ile tehdit ederken, 1000
kişi ile gerçekleştirilen test müzik sektörü için umut oldu.
Deneysel konserin satışa çıkartılan 1.000 bilet sadece 3 dakikada içinde tükendi.
Bu da halkın konser salonlarına olan ihtiyacını gözler önüne serdi.
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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.

12 NİS

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi kuruldu
Bölgede faaliyet gösteren 7 Özel Tiyatronun girişimi ile Karadeniz Tiyatro Kooperatifi merkezi
Samsun’da olmak üzere kuruldu.
Samsun’dan Düşevi Oyuncuları, Hayal Atölyesi Tiyatrosu, Karma Sahne, Trabzon’dan Tiyatro Panki Amasya’dan İris Sanat Tiyatrosu Giresun’dan Kayıp Oyuncular Gümüşhane’den Yankı
Kumpanya Kooperatifin kurucu ortak tiyatroları.

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi; Karadeniz bölgesinde üretimden gelen güçleri birleştirmek, tiyatro sanatını geliştirmek, dezavantajlı çevrelere projeler üretmek,
Ulusal ve Uluslararası projeler gerçekleştirmek amacı ile kurulmuş bir sosyal kooperatif örneği.

13 NİS

Erol Uras
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Opera sanatçısı Erol Uras 85 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de vakıflara devredildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),
1500 gündür cezaevinde tutuklu bulunan
yazar Ahmet Altan’ın Türkiye aleyhine
yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.
AİHM, Türkiye’nin ‘hak ihlali’nde bulunduğuna karar verdi.

13 NİS
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13 NİS

Joseph SIRAVO
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

The Sopranos dizisinde Tony Soprano’nun babası
Johnny Soprano karakterini canlandıran Joseph Siravo,
64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu
alarak birinci seçildi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın
(NASA) düzenlediği “Dünya Turnuvası” adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü
fotoğrafı, birinci oldu.
14 NİS

İbrahim Kalın Söyledi,
Erkan Oğur gitarıyla eşlik etti
Cumhurbaşkanliği sözcüsü İbrahim Kalın, sözleri ve bestesi kendisine ait olan,
‘’Hiç oldum’’ isimli türküsüne klip çekti.
Eserin düzenlemesini ise Erkan Oğur
yaptı. Oğur, aynı zamanda, kopuz ve gitarıyla da Kalın’a eşlik etti.

Rubins’in 12 Eylül 2016’da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot
Don Pettit tarafından 2012’de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu
kare, 32 fotoğraf arasından finale
kalmıştı.
Yarışmaya katılan 32 fotoğraf için
930 binden fazla oy kullanıldığı
kaydedildi.

Daha önce iktidar partisi tarafından
konseri iptal edilen Erkan Oğur’un İbrahim Kalın’ın şarkısına verdiği destek
ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Oğur, kendisine yönelen “tepkilerin” ardından projede yer almakla hata ettiğini söyledi ve ‘’öylesine bir stüdyo işiydi’’
dedi. Oğur’un açıklamasının ardından
kişisel Twitter hesabından bir açıklama
yapan Kalın, Oğur’la beraber susmaya
karar verdiklerini, Oğur’un açıklamalarına şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.
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NiSAN 2021
2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan Covid-19
salgını 31 Aralık 2021’ye gelindiğinde 280 milyon
vakaya ulaştı. Dünya nüfusunun yüzde 57,4’ü en az
bir doz corona virüs aşısı oldu.

Agence France-Press

Oyuncular Sendikası sektör
AŞI planlamaSI yapılmasını istedi

Dizi setlerinden ardı ardına Kovid-19 haberleri gelmeye devam
ederken
Oyuncular
Sendikası
bir açıklama yaparak oyuncuların uzun çalışma koşullarında, işçi
sağlığı iş güvenliği önlemlerinin
yetersiz olduğu ortamlarda çalıştıklarına dikkat çekerek, sinema ve
televizyon sektörü çalışanlarının
aşılanması konusunda bir planlama
yapılmasını istedi.

14 NİS

16 NİS

Şükrü Erbaş’ı tacizle
suçlayan kişi özür diledi

Şair Şükrü Erbaş’ı tacizle suçlayan ve isminin Fadime Öncü olduğunu söyleyen
kadın, yalan söylediğini ve pişman olduğunu açıklayarak özür diledi.
Erbaş, söz konusu mesajları paylaşarak,
“Zindana dönmüş beş ay. Yargılama sürecinin sonucu, bu ‘özür’ metni. Bildiğim
şu ki öfkem hiç geçmeyecek. Bu çirkinliğe sizi muhatap ettiğim için özür dilerim” yazdı.” dedi.

15 NİS

Helen McCrory
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan Helen McCrory,
52 yaşında kanser hastalığı sebebiyle
hayata gözlerini yumdu.
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Genco Erkal ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet Savcılığı, 2016 yılından bu
yana yaptığı bazı Twitter paylaşımlarını gerekçe göstererek Genco Erkal’ı,
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla ifadeye çağırdı.

Genco Erkal hakkında açılan soruşturmanın 2016 yılında bir yurttaşın Siber
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na
yolladığı bir mail üzerine başlatıldığı
ortaya çıktı.
19 Nisan’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatıyla birlikte gelen

Erkal ifadesinde; “Başkanlık sistemine
karşıyım. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmasına karşıyım. Doğanın
yok edilmesine, betonlaşmaya karşıyım.
Yoksulları daha yoksul kılan çarpık ekonomik düzene karşıyım. Laik bir ülkede
din olgusunun sürekli öne çıkarılmasına, siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım. Bunları hem sahnede hem
de sosyal medyada sürekli anlatıyorum
ama asla hakaret yok. Paylaşımlarımın
neresinde Cumhurbaşkanına hakaret
görülmüş anlayabilmiş değilim.” dedi.

Fazıl Say, Genco Erkal için çağrıda bulundu
Fazıl Say, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve geçtiğimiz gün adliyeye giderek ifade veren Genco Erkal’a destek olmayan ‘starları’ eleştirerek bir çağrıda bulundu.
Say Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün; Genco Erkal ifadesini
verdi. Bu ülkede demokrasi için, demokrasi uğruna da muhalif olduğu için. Ben
de yaşadım. Hayyam retweet filan… Hayatımın 5-6 yılı gitti emin olun. Oh; son
100 yılı kapsayan tarihimizde; Çok sanatçı yaşadı. Taa Nazım’dan başla saymaya… Sabahattin Ali’sinden günümüze… Benimki çok hafif onların yanında.
Sıkıntı yok... Genco Erkal 83 yaşında. Bir Efsane.. Sizi savunuyor. Sizin hayatınızı. Geleceğinizi. Bu ülkenin aydınlık geleceğini… Sevgili “star”lar.. Sizi de…
Aslında en çok sizi savunuyor. Haberiniz var mı? Paylaştınız mı? Savundunuz
mu? Her yere baktım hiç bir şey göremedim. Bu beni tedirgin ediyor gençler…
İşte bu noktada kızmaya başlıyorum.. Özgür olun!” dedi.

102

NiSAN 2021
18 NİS

Erol Demİröz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bir yıldır tedavi gören Erol Demiröz,
81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

21 NİS

‘Tiyatro Emekçilerinin Yaşadığı Hak İhlallerini
İzliyoruz’ başlıklı rapor yayımlandı
Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği’nin AB
Etkiniz programı desteği ile “Tiyatro Emekçilerinin Yaşadığı Hak İhlallerini İzliyoruz” başlıklı
çalışması kapsamında hazırladığı rapor yayımlandı.

Tüyad hazırladığı raporda; “Pandemi sürecinde tiyatro emekçileri nezdinde uluslararası sözleşmelerin ve anayasanın devlete vermiş olduğu sorumluluklar yerine
getirilmemiş ve tiyatro emekçilerinin temel insan hakları ihlal edilmiştir.” dedi.

Levent Üzümcü hakkında ‘terör soruşturması’

Kolombiya‘da 2017 yılında yapılan Sosyalist
Enternasyonal toplantısı nedeniyle Levent
Üzümcü hakkında ‘terör soruşturması’ yapıldığı ortaya çıktı.

22 NİS

Buna göre S.Ç. isimli bir vatandaşın Kılıçdaroğlu, CHP ve HDP’den bazı milletvekilleri ve Üzümcü’nün de aralarında bulunduğu
katılımcılar hakkında 31 Aralık 2019 tarihinde toplantıya katıldıklarını iddia edilerek haklarında suç duyurusunda bulundu.
Soruşturmaya neden olan toplantı 2017 yılında Kolombiya’da yapılmıştı ancak
Üzümcü toplantıya katılanların arasında değildi. Üzümcü’nün katıldığı toplantı
2013 yılında İstanbul’da CHP’nin ev sahipliğinde yapılmıştı.
Konuya dair bir açıklama yapan Üzümcü; “2017 yılında Kolombiya’da yapılan Sosyalist Enternasyonel toplantısına katıldığım için hakkımda “terör suçundan” soruşturma başlatıldığı haberlerini görüyorum. Bu soruşturmayı yapan “akıl”pasaport kayıtlarına bi baksaydı ya ben hayatımda hiç Kolombiya’ya gittim mi?” dedi.
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Selma Gürbüz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Çağdaş resim alanında Türkiye’nin önde gelen
isimlerinden biri olan Selma Gürbüz, 60 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

23 NİS

Adıyaman’da 1500 yıllık
oda mezar bulundu

23 NİS

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde 7 insan iskeleti
olan oda mezar bulundu.

Shock G, otel odasında ölü bulundu

57 yaşındaki rapçi Shock G, otel odasında ölü bulundu.

İş makinalarının tarladan geçtiği
esnada meydana gelen göçük sonrası alanı inceleyen köylüler, içeride farklı bir yapı olduğunu görünce
durumu yetkililere bildirdi.

1987 yılında Chopmaster J ile Digital
Underground’ı kuran Shock G, Tupac’a
şans veren isim olarak tanınıyordu.

Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemerin ardından alanda
oda mezar olduğu tespit edildi.

25 NİS

Ertuğ Koruyan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Devekuşu Kabare oyuncularından Ertuğ Koruyan,
geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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MESAM ve MSG üyelikten bir yıl men edildi

MESAM ve MSG arasındaki anlaşmazlıkların,
üyeleri mağdur ettikleri, veritabanı ve dokümantasyon eşleştirmesinin yapılan tüm uyarılara rağmen hayata geçmediğini gerekçe gösteren
meslek birlikleri çatı örgütü olan Uluslararası
Yazarlar ve Besteciler Cemiyetleri Konfederasyonu (CISAC) her iki meslek birliğini de, geçici
olarak üyelikten men etti.

Nadir Alpaslan’ın aylık gelirinin
176 bin TL olduğu ortaya çıktı

25 NİS

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık maaşının 176 bin
lira olduğunu ortaya çıkardı.
Sosyal medya üzerinden Alpaslan’ın aylık maaşını nasıl hesapladığını da açıklayan Yavuzyılmaz,
kaynak olarak da Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul
Tutanağını gösterdi.
Buna göre Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan’ın bakan yardımcılığından aylık maaşı 27.717 TL, Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti 64.454 TL (dolar
endeksli) ve Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı 84.556 olmak üzere toplam aylık
geliri 176.727 TL oluyor.

26 NİS

OSCAR ÖDÜLLERİ TESLİM EDİLDİ
Oscar olarak da bilinen, sinema dünyasının en
prestijli ödüllerinden 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda düzenlenen ödül töreninde,
altı dalda aday olan Nomadland, “en iyi film”, “en
iyi yönetmen” ve “en iyi kadın oyuncu” ödüllerini
topladı.

Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, “en iyi yönetmen” kategorisinde Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu. Zhao ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada,
“Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki
iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum” dedi.
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Mimar Sinan’ın eseri
kahvaltı salonuna çevrildi

26 NİS

Rüştü Asyalı,
Reynmen ve Ben Büdü’ye dava açtı
Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş ve
Ben Büdü adıyla bilinen Hasan Binbaşı’nın, Rüştü Asyalı tarafından Keloğlan
filmlerinde seslendirilen “Aykız” türküsünü remikslediği ancak remikste, Asyalı’nın sesini ve görüntüsünü izinsiz
kullandıkları ortaya çıktı. Asyalı, avukatları aracılığıyla konuyu yargıya taşırken,
mahkeme, söz konusu türkü ve videonun kullanımı ile farklı platformlarda
satışının ihtiyadi olarak durdurulmasına
karar verdi.

26 NİS

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Haseki Hürrem Sultan adına 1538-1551
yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırdığı bilinen Haseki Külliyesi’nin
bir bölümünün ‘Külli-ye’ adıyla
kahvaltı salonuna dönüştürüldüğü
ortaya çıktı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce
2010’da restore edilerek müze olacağı açıklanan eserinin, bu şekilde
kullanılmasına sosyal medyadan
tepki gösterildi. İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mahir Polat; “Vakıflarda
3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti. Bu haldeyken
Diyanet’e devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok
mu?” diyerek tepki gösterdi.

Christa Ludwig
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Wagner, Mozart ve Strauss’un ünlü yorumcusu
Christa Ludwig, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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ülkenin ilk kadın hayalisi Merve İlken oldu

Ustası Suat Veral’dan aldığı eğitimin ardından yurt içi ve yurt dışında sunduğu
gösterilerle beğeni toplayan Merve İlken, kendisi gibi başka kadınların da geleneksel Karagöz sanatı ile ilgilenmesi için çalışmaya başladı.
İlken’in bu yoldaki ilk çırakları ise Şevval ve Büşra Veral oldu.

Hazal Kaya iyi niyet elçisi seçildi

Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA) Türkiye’nin yeni iyi niyet
elçisi seçildi.

28 NİS

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Kaya’nın resmi olarak UNFPA
Türkiye’nin yeni iyi niyet elçisi seçildiğini
bildirerek “Böylesine başarılı genç bir kişinin ailemize katılması bizim için büyük
bir onur” dedi.

“Turist olmak avantajlı
Türkiye’de!”

28 NİS

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, yeni kısıtlama kararlarının turistleri kapsamayacağını
açıklarken “Kısıtlamalar turistleri
kapsamayacak. Bu süreçte turistleri hiçbir zaman kapsamadı. Müze ve
ören yerlerimiz onlar için açık olacak. Türkiye’de turist olmak avantajlı oluyor.” dedi.
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Burning Man bu yıl da iptal edildi
29 NİS

ABD’nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en
büyük müzik festivallerinden “Burning Man”, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da yapılamayacakğı açıklandı.
Otuz beş yıldır gerçekleştirilen
müzik festivali, salgın nedeniyle 2
yıldır gerçekleştirilemiyor.

Ali Cem Köroğlu İÇİN
soruşturma izni verildi
Devlet Tiyatroları dekoratörü Ali Cem
Köroğlu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt,
İzmir Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü
Levent Ulukut ve Sanat Teknik Müdür
Yardımcısı Hakan Eroğlu ile İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Sözleşmeli Sanatçısı Sıddık Akın Kurt hakkında soruşturma izni verildi.
Kültür Sanat-Sen, söz konusu kamu görevlileri hakkında, 08.12.2020’de İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş ve soruşturma izni verilmesi talebinde bulunmuştu.
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29 NİS

Hamile bir KADIN mumyaSI BULUNDU

Varşova’daki Ulusal Müze koleksiyonunda bulunan bir antik Mısır
mumyası üzerinde yapılan çalışmada, mumyanın hamile bir kadına
ait olduğu ortaya çıktı.
Uzmanların incelediği kadının 26
ila 28 haftalık hamileyken mumyalandığını belirledi.

NiSAN 2021
“kültür-sanat kurumlarının
akıbetine yine değinilmedi!”

29 NİS

Tiyatro Kooperatifi, 17 günlük tam kapanma sürecine ilişkin açıklamalarda adı anılmayan özel
tiyatrolar ve kültür kurumları için sürdürülebilir
çözüm çağrısında bulundu.
Tiyatro Kooperatifi’nin yayımladığı açıklamada, pandemi sürecinde gelir elde
edemeyen birçok özel tiyatronun kapandığı, ayakta kalanların da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

29 NİS

Juan Joya Borja
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kahkahasıyla internet fenomeni haline gelen komedyen
Juan Joya Borja 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyun sergileme sayıları
bakan onayıyla belirlenecek
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.
30 NİS

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre: “Asgari
oyun sergileme sayıları, salgın, doğal afet, toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde ülke çapında ya da bölgesel olarak Bakan onayı ile
belirlenecek.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
kabine toplantısı sonrası 29 Nisan Perşembe günü saat
19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar ülke genelinde tam kapanmaya geçildiğini duyurdu. Ülke genelinde
eğitime ara verilirken şehirler arası toplu taşıma araçlarının %50 kapasiteyle çalışacağı duyuruldu. Zincir marketlerin ise
pazar günü kapalı olacağı açıklandı.
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1 MAY

Rekor fiyata satılan Kanuni tablosu İBB’ye bağışlandı
16. yüzyıla ait, Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi, İngiltere Sotheby’s
müzayede evinde açık artırmaya çıkarılmıştı. Portre, kimliği açıklanmayan
bir alıcıya 438 bin 500 sterline (Yaklaşık
5 milyon lira) satılmıştı.

Kadıköy Theatron kapandı
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde faaliyet
gösteren Kadıköy Theatron, korona virüsü salgını sürecinde yaşadığı gelir kaybı nedeniyle perdelerini kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayında İngiltere’deki bir müzayedede rekor fiyata
satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin alıcı tarafından İBB’ye bağışlandığını açıkladı.

RTÜK’ten Kanal D’ye ceza

Kadıköy Theatron, Twitter hesabından
yayınladığı açıklamasında, “Oyunlarımızı
bir şekilde oynamaya devam etmek ümidiyle… Esen kalın” ifadelerine yer verdi
3 MAY

2 MAY

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kanal D’de yayımlanan “Camdaki Kız”
dizisi üzerinden kanala idari para
cezası verdi. RTÜK, dizide “milli,
manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden,
toplumsal cinsiyet eşitliğine ters
düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin” olduğuna karar
verdi.

111

MAYIS 2021
M’bala, Erdoğan’a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Yahudi karşıtı skeçleri yüzünden birçok kez mahkum olan Fransız komedyen M’bala, AKP Genel
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup
göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu.

3 MAY

İsrail’in Filistin topraklarını sömürgeleştirmesini
kınayan bir skecin ardından 20 yıldır sistematik
olarak karalama, şantaj ve dışlanmaya maruz bırakıldığını kaydeden M’bala, mektubunda: “Bugün bu dünyada insanların aradığı tek şey onur ve saygı. Bu nedenlerden ötürü,
yüksek makamınızdan, ülkeniz olan Türkiye’de kabul edilip ve siyasi sığınma talebinde bulunarak, buraya yerleşip ve burada huzur içinde yaşamak istiyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, en yüksek saygı ve sevgi duygularımın
teminatını kabul etmenizi arz ederim.” dedi.

Türkiye’de bir günde ortalama 7 milyon tweet atıldı.
2021 İstatistiklerine göre, Atılan Tweetlerin
yüzde 59’unun olumsuz, yüzde 41’nin ise olumlu içeriğe sahipTİ.

3 MAY

Mardin’de 9 tarihi yapı UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine girdi

Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede bulunan Mor Sobo
Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı,
Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos
Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne giren manastır ve kiliseler her
yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
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Rammstein klibini paylaşTI
2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

4 MAY

Rus adaleti, Alman metal grubu Rammstein’ın bir klibini paylaştığı için “pornografik görüntüler yaymak” suçlamasıyla
muhalif aktivist Andrei Borovikov’u hapse mahkum etti.
Borovikov’a bu suçlama gerekçesiyle 29
Nisan’daki duruşmada iki buçuk yıl hapis
cezası verdi. Borovikov 2014 yılında Facebook’un Rusça karşılığı olan sosyal ağ
VKontakte’de Rammstein’ın “Pussy” şarkısının klibini paylaşmıştı.

Kız Kulesi’NİN mülkiyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti
1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu
Holding’e kiralananan Kız Kulesi’nin
mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde
mülkiyetinde bulunan tarihi Galata
Kulesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmişti.

4 MAY

60 TL’ye çalışan oyuncular
Covid-19’a yakalandı

4 MAY

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından
hazırlatılan ve 15 Temmuz askeri darbe girişimini konu alan “15/7 Şafak Vakti” adlı sinema filmi
projesinin Kayseri’de kurulan setine, cast ajansı
tarafından seçilerek götürülen figüranların bir
kısmı koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

5 MAY

Emİne Işınsu Öksüz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz,
83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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mobil konser etkinliği, polis tarafından engellendi

Bolu Belediyesi, “tam kapanma” döneminde sokağa çıkamayan vatandaşlar ve yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla mobil konser etkinliği başlatmıştı. Etkinlik kapsamında ilk iki gün yerel sanatçılar otobüs üzerinde mahalleleri gezerek
canlı konser verdi.
Devam eden “mobil konser” etkinliği polis tarafından, konserlerin verildiği otobüsün önü kesilip durdurularak engellendi.

Altan Öymen, 10 bin kitabını ve arşivini Beşiktaş Belediyesine bağışladı
CHP’nin eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yaklaşık 10 bin kıymetli kitap ile kronolojik
ve tematik olarak düzenlenmiş dergi ve gazete
arşivini Beşiktaş Belediyesine bağışladı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zübeyde
Ana Kültür Merkezi’nde hayata geçecek kütüphaneye Altan Öymen adını vereceklerini açıkladı.

6 MAY

Elia Kazan’ın evinden geriye duvar kaldı
Yönetmen ve yazar Elia Kazan’ın 4 yaşına
kadar anne ve babasıyla birlikte yaşadığı,
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Germir mahallesindeki ev, yıllar içinde harabeye döndü.
6 MAY
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Yamaçta bulunan evden geriye taşlarla
örülmüş istimlak duvarı ve bahçe kaldı.

MAYIS 2021
6 MAY

sulara gömülen kilise,
kuraklıkla tekrar ortaya çıktı

120 yıllık İş Merkezi
kiralığa çıkarıldı
İzmir’in Konak ilçesinde 5 yıldır korumasız kalan 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi, alanı restorasyon veya onarım karşılığında 35
yıllığına kiralama kararı aldı.
Tarihi alana ise 14 milyon 966 bin 52
TL fiyat biçildi.

Meksika’da 1979’da Purísima Barajıfaaliyete geçtiği için sulara gömülen Dolores Meryem Ana Kilisesi, Guanajuato
şehrinde yaşanan kuraklık nedeniyle
yeniden gün ışığına çıkardı.

Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü
sahiplerine teslim edildi
Avrupa Konseyi’nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her
yıl verilen ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen Avrupa Yılın
Müzesi Ödülleri sahiplerini buldu.

6 MAY

Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde Troya
Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi
özel ödüllere layık görüldü.

RTÜK’ün internete sansür yetkisi REDDEDİLDİ

10 MAY

Anayasa Mahkemesi (AYM) internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarının, yönetmelikle Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iznine
bağlanması ve RTÜK tarafından denetlenmesine
ilişkin yasal düzenlemenin iptali talebini oy çokluğu ile reddetti. AYM Başkanı dahil beş üyeden
‘basın özgürlüğü’ itirazı gelen kararda, yasal düzenlemenin iptali talebi oy çokluğu ile reddedildi.
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4 milyon 412 bin TL’ye dikilen heykeller tepki çekti

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Diyarbakır Havalimanı mevkiinde bulunan Yonca Kavşağı’na diktiği “heykeller” kentte tartışma konusu oldu.
Kavşağın dört noktasına dikilen, hasır bilezik, karpuzun içerisinde yer alan çocuk, halay çeken folklor ekibi ve kadayıf tepsisini gösteren kişi “heykelleri” sosyal
medya mecralarında gün boyunca paylaşıldı.
Heykel ve kavşaktaki peyzaj çalışması için, kayyım yönetimince 4 milyon 412 bin
TL ödeme yapıldı.

67. Sait Faik Hikaye Armağanı,
Şermin Yaşar’a verildi
Sait Faik anısına her yıl yazarın ölüm
yıldönümünde bir öykücüye verilen Sait
Faik Hikâye Armağanı’nın 67’ncisi, “Deli
Tarla” kitabıyla Şermin Yaşar’a değer
görüldü.

heykel otobüs durağında bulundu
10 MAY

Mart başında Tayland’ın Lopburi
şehrinde yerel bir müzeden çalınan
heykel, otobüs durağında bulundu.

11 MAY
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Nadir bir parça olduğu belirtilen
eser, Phra Sri Arya Maitreya’nın bir
temsili.

MAYIS 2021
12 MAY

NORMAN Lloyd
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Martin Scorsese,
Charlie Chaplin gibi oyuncu ve yönetmenlerle
çalışan Norman Lloyd, 106 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

12 MAY

La Scala Operası’nda 500 kişinin katılımıyla bir konser düzenlendi
Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında yedi aydır kapalı olan
La Scala’da dün akşam 500 kişinin katılımıyla bir konser düzenlendi.
La Scala Korosu’nun yer aldığı konserde seyirciler balkonlardan konseri izlerken
sanatçılar ise oturma alanlarına kurulan sahnede yerlerini aldı.

14 MAY

Cahİt Çağıran
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören
Devlet Tiyatroları sanatçısı Cahit Çağıran
61 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Celal Mordeniz Hakkında
cinsel taciz ve psikolojik şiddet iddiası
Şubat ayında Tiyatro Medrese’nin kurucusu ve Seyyar Sahne’nin yönetmeni Celal
Mordeniz’in, taciz ve cinsel saldırısına maruz kaldığını sosyal medyada iddia eden
“Ayşe” isimli anonim hesabın ardından 3 kadın daha cinsel taciz ve psikolojik şiddet iddiasında bulundu.
Celal Mordeniz’e karşı 14 Nisan’da gösteri sanatları alanında çalışan kadınlar; “Sahne sanatları eğitiminde ve meslek alanımızda tacizi, cinsel saldırıyı, tahakkümü,
ayrımcılığı görmezden gelmiyor, unutmuyoruz! Bizler, gösteri sanatları alanında
çalışan kadınlar olarak bu konunun ısrarlı takipçisiyiz... Taciz bir sanat aracı değildir; taciz bir eğitim yöntemi değildir!” diyerek ortak bir açıklama yayınladı.
Mayıs ayına kadar sessizliğini koruyan Mordeniz, kendi blog sayfası üzerinden
“Bir “ifşa” üzerine notlar” başlığıyla açıklama yayınlamaya başladı.
Mordeniz ilk açıklamasında; ““İfşa kampanyası başlayınca herkes hemen bir açıklama yapmamı talep etti. Cinsel taciz ve saldırı gibi ağır bir suçlama karşısında
hemen konuşmamın doğru olmadığına karar verdim. İddialarla ilgili tüm detayları bir araya getirmek için zamana ihtiyacım vardı. Tüm detayları bir araya getirmeden yapacağım açıklamanın gerçekleri açığa çıkarmayacağını ve kimseye bir
faydası olmayacağını düşündüm. Lisans formasyonu felsefe olan biri olarak bu
tarz travmatik olaylarda düşünce ile yoğun duyguların birbirine karışarak meseleyi daha da çözülmez hale getireceğini az çok biliyordum. Düşüncelerle duyguların ayrışabilmesi için de zamana ihtiyacım vardı. Özetle evrensel bir insan hakkı
olan susma hakkımı kullanmayı tercih ettim diyebilirim. Şimdi konuşmaya hazırım.” diyerek açıklama metnini bölümler halinde yayınlayacağını ve hukuki süreci
başlattığını belirtti.
Mordeniz’in 15 bölüm halinde yayınladığı açıklamalarına blog sayfası üzerinden
ulaşabilirsiniz.
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Alİ Ekber Aydoğan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Derdiyoklar grubunun kurucularından
Ali Ekber Aydoğan, kalp krizi sonucu
hayata gözlerini yumdu.

Exxen, trans bir oyuncunun katıldığı
programı yayından kaldırdı

18 MAY

RTÜK’ün, trans oyuncu ve manken Çağla Akalın’ın katıldığı Exxen platformunda
yayımlanan Katarsis programının yayından kaldırılmasını istediği iddia edildi.
RTÜK’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada kurulun böyle bir müdahale yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Vedat Türkali Roman Ödülü,
Ayfer Tunç’A Verildi

17 MAY

Vedat Türkali anısına Samsun Atakum Belediyesi tarafından roman,
öykü, şiir ve çeviri kurmaca eser
kategorilerinde verilen Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri sahiplerini
buldu. 2021 Vedat Türkali Roman
Ödülü, “Osman” kitabıyla Ayfer
Tunç’a değer görüldü.

2 bin 400 yıllık anıt bulundu
Kadıköy Haydarpaşa Garı’ndaki arkeolojik kazılarda Helenistik Döneme ait 4.-3. yüzyıllara
tarihlenen bir yapı bulundu.
Arkeologların bugüne kadar yapılan kazılarda
bulunan en eski mimari eser olarak belirttikleri ve anıt ya da anıt mezar olduğunu düşündükleri yapıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Gar kazılarında bugüne kadar 35 binin üzerinde kasa eser çıkarıldı.

18 MAY
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Müstehak’ın Yayınlanan Tüm Sayılarını
BURAYA TIKLAYARAK ÜCRETSİZ
İndirebilirsiniz!
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18 MAY

Kurt Cobain’in saç telleri 14 bin dolara satıldı
Nirvana grubunun kurucusu ve solisti Kurt Cobain’in saç telleri, Iconic Auctions adlı müzayede şirketi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
Sanatçının, 1989 yılında Nirvana’nın Bleach albümünü çıkarmasından 4 ay sonra, grubun tüm
dünyada tanınmasından ise bir sene önce kesilen parçalardan oluşan 6 saç teli, 14 bin 145 dolara alıcı buldu.

19 MAY

EROL KESKİN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin,
89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İranlı Film Yönetmeni, Anne ve Babası
Tarafından ÖLDÜRÜLDÜ

20 MAY

20 MAY

İranlı film yönetmeni Babak Khorramdin’in
anne ve babası tarafından öldürüldü, cesedi
ise parçalanarak çöpe atıldı. Babak Khorramdin’in babası, oğlunu aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu, önce uyuşturucu haplar içirdiğini, bıçakla öldürdükten sonra ise cesedini
banyoda parçalara ayırıp çöp bidonuna attığını söyledi.

Paul Mooney
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

“Chappelle’s Show” ile tanınan Paul Mooney,
79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Orhan Kemal Roman Armağanı,
Herkül Millas’A VeRİLDİ

Roma dönemine ait mozaik bulundu

Orhan Kemal’in ailesi ve Everest Yayınları’nın birlikte düzenlediği Orhan
Kemal Roman Armağanı’nın yeni sahibi
Herkül Millas oldu. Millas, “Aile Mezarı”
adlı romanıyla ödüle değer görüldü.
Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir
Şilkan, Yıldız Ecevit ve Seray Şahiner’den
oluşan seçici kurul bu yıl 55 eseri değerlendirdi.

20 MAY

Cuma Boynukara’nın DavaSI haklı buldu

Van Devlet Tiyatrosu 2012-2013 sezonunda
Cuma Boynukara’nın Ehmedê Xanî’nin “Mem
û Zîn” eserinden uyarladığı “Mem ile Zîn” adlı
oyununu sahneledi. Boynukara oyunu izledi
ancak sahnelenen oyunda, izni alınmadan kabul edemeyeceği değişiklikler yapılmıştı.

20 MAY

Antalya Kaleiçi’ndeki Osmanlı dönemine ait Tekeli Mehmet Paşa
Camii’nde 2018 yılında başlatılan
restorasyon çalışmaları kapsamında, son dönemlerde yapıldığı belirtilen avluda tuvalet yeri için kazı
yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik
bulundu. Avluda ayrıca 2 sarnıç, 2
tandır ve 3 mezar ortaya çıkarıldı.

20 MAY

Yapılan değişiklikleri o dönem “rezalet” olarak değerlendiren Boynukara, oyunun anlam
ve kurgusal bütünlüğünü bozacak şekilde değiştirildiğini belirterek, 16 Kasım 2012 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü hakkında, İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava
açtı ve davayı kazandı.
İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi oyun yazarını haklı
buldu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nü 63 bin 600 TL maddi, 15 bin TL
de manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.
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Sinéad O’Connor’dan Prince’e taciz suçlaması

21 MAY

Sinéad O’Connor anı kitabında, 2016’da hayatını
kaybeden Prince’in 1991’de “Nothing Compares 2
U” adlı şarkısının uluslararası müzik listelerinde
bir numara olmasının ardından kendisini Hollywood’daki malikânesine davet ettiği belirterek
“Malikânesinde bana saldırdığında elinden zor
kurtuldum” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR SANAT ALANINA “3 Bin TL HİBE DESTEĞİ”

Covid-19 salgınından etkilenen esnafa yönelik hibe kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. 5 bin ila 3 bin lira hibe desteğinden yararlanabilecekler arasına kültür sanat
alanında faaliyet gösterenler de eklendi.

21 MAY

3000 TL’lik destekten kültür sanat alanında faaliyet gösteren esnaf sanatkarlar ile
gerçek kişi tacirleri “bir defaya mahsus” yararlanırken anonim şirket ve limited
şirketler hibe desteğinden yararlanamadı.

bakan yardımcısının danışmanlık yaptığı filme 1 milyon lira DESTEK VERİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destek vermeye uygun bulduğu
film projeleri arasında Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan’ın danışmanlığını yaptığı bir
filmin de yer aldığı ve bakanlıktan 1 milyon TL
destek alacağı ortaya çıktı.
Skandalı CHP Milletvekili Murat Emir Meclis
gündemine taşırken Ahmet Misbah Demircan
avukatı İbrahim Ayyıldız aracılığıyla düzeltme metni yayınlatarak; filmin senaristi
İlknur Bektaş’ın, Demircan’ın danışmanlık yaptığını belirtmesine rağmen açıklamada, Demircan’ın danışman olduğu yalanlandı.
22 MAY

NetFLix’in en çok izlenen dizisi olan
Güney Kore yapımı Squid Game,
toplamda 111 milyon izleyiciye ulaştı.
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23 MAY

Eurovision’un galibi İtalya oldu

Toplam 39 ülkenin yarıştığı, 20 ülkenin finale kaldığı 65. Eurovision şarkı yarışması sonuçlandı. 65. Eurovision şarkı yarışmasını, 524 puan alan İtalya kazandı.
İtalya’yı zafere, Maneskin isimli rock grubunun ‘Zitti e buoni’ şarkısı taşıdı.
Yarışmada Fransa temsilcisi Barbara Pravi’nin “Voila” şarkısı 499 puanla ikinci, İsviçre temsilcisi Gjon’s Tears’in “Tout l’Univers” şarkısı da 432 puanla üçüncü oldu.

Cezmİ GÖKALP
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

23 MAY

Cezmi Gökalp geçirdiği kalp krizi sonucu
hayata gözlerini yumdu.

David Ellefson, kurucusu olduğu
“Megadeth” grubundan atıldı
“Megadeth” kurucu üyesi ve bas gitaristi
David Ellefson’ı, cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle gruptan attı. Grup tarafından
yapılan açıklamada, “David Ellefson’ın artık
Megadeth’le çalmayacağını hayranlarımıza duyuruyoruz. Bu kararı kolay almadık.
Neler olduğunu tüm detaylarıyla bilirken
ve ilişkimiz zaten gerginken artık bundan
sonra birlikte çalışmamız imkansız” ifadesilerine yer verildi.
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Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü
TESLİM EDİLDİ
Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl
10’uncusu düzenlenen Fakir Baykurt
Öykü Yarışması ödülü, “Sen Kimseyi Sevemezsin” kitabıyla Gül Ersoy
ve “Gece On İki Sancıları” kitabıyla
Ayşegül Bayar Kaya arasında paylaştırıldı.

60 milyon yıl öncesine ait
salyangoz fosili bulundu
Mersin’in Toroslar’a bağlı Arslanköy
Mahallesi’ne bisikletle giden Süleyman
Uygun, bir salyangoz fosili buldu. Uygun, taş parçası sandığı fosili alarak,
fotoğrafını sosyal medya hesabından
paylaştı.
Yaptığı araştırmalar sonucu arazide
bulduğunun salyangoz fosili olduğunu
öğrenen Uygun, fosili MEÜ Su Ürünleri Fakültesi’nde açılan Deniz Canlıları
Müzesi’ne bağışladı.

Banksy’nin eseri 380 bin euroya satıldı
24 MAY

26 MAY

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy’nin kamusal alandaki en büyük çalışmalarından biri olarak bilinen “Whitehouse Rat” (Beyaz Saray Sıçanı) adlı duvar
resmi, Hollanda’nın Zwolle kentinde
düzenlenen bir müzayedede 380 bin
Euro’ya satıldı. Açık artırmada, Banksy’nin eserine en yüksek teklifi bir İngiliz’in verdiği açıklandı.
500 kilo ağırlığındaki eser, vinç yardımıyla kamyona yüklenerek Hollanda’nın Zwolle kentine taşındı.
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Almanya hükümeti, 2,5 milyar EuroLUK yardımI onayladı
Almanya hükümeti, zor günler geçiren kültür-sanat sektörüne 2,5 milyar Euro tutarında yardım yapılmasını öneren teklifi onayladı.
Salgın yüzünden, belirli sayıda seyircinin alınacağı etkinliklerde, boş kalan koltukları parası, hükümetin oluşturacağı bu özel fondan
ödendi.

27 MAY

28 MAY

AÇILIŞ ÖNCESİ Taksim Meydanı 25 ton gül suyu ile YIKANDI

Taksim’de temeli 4 yıl önce atılan caminin resmi açılışı AKP’ Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı yapıldı.
Açılış öncesi AKP’li Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton
gül suyu ile yıkadı. Isparta’dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi
Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün; “Isparta’dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami’nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami’nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün
Taksim Cami’nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı.
Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu
ile kokutmuş olacağız” dedi.

Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de düzenlenen
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda
altın madalya kazandı.
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Duygu Asena Roman Ödülü
Nermin Yıldırım’a VERİLDİ

28 MAY

Gazeteci, yazar Duygu Asena anısına
verilen Duygu Asena Roman Ödülü’nün bu yılki sahibi “Ev” adlı romanıyla Nermin Yıldırım oldu.
Yıldırım ödül konuşmasında, “Ödülün maddi karşılığını şiddet gören
kız kardeşlerimle dayanışmak için –
evvelce sevgili Gaye Boralıoğlu’nun
da yaptığı gibi- Mor Çatı Vakfı’na
bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘görünmez’ heykel
150 bin liraya satıldı
İtalyan sanatçı Salvatore Garau fiziksel
varlığı olmayan görünmez bir heykel
yaptı. “Ben” adlı çalışma düzenlenen
mezatta 15 bin euroya (yaklaşık 150 bin
TL) satıldı.

aşı olmayana Konser bileti bin dolar
27 MAY

600’den fazla müzisyenden
İsrail’i boykot çağrısı
Aralarında Roger Waters, Patti Smith
ve Julian Casablancas gibi isimlerin
bulunduğu 600’den fazla müzisyen,
imzaladıkları mektupla İsrail’i boykot çağrısı yaptı. Türkiye’den piyanist Büşra Kayıkçı ve çellist Duygu
Demir de çağrıya imza atan isimlerden oldu.

ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek bir konser için iki farklı bilet
seçeneği sunuldu. Konser organizatörleri, aşı vurulmuş kişilerin 18 dolara, aşı
vurulmamış kişilerin ise bin dolara bilet satın alacağını açıkladı.

dövme aletlerinin 5.500 yıl öncesine
dayandığı açıklandı
Bulunan keskin uçlu iki hindi bacak kemiği üzerinde yapılan mikroskobik çalışmalar, Yerli Amerikalıların kemikleri
yaklaşık 5.520 ila 3.620 yıl önce dövme
yapmak için kullandıklarını gösterdi.

28 MAY
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Joe Lara
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

30 MAY

‘Tarzan: Epic Adventures’ dizisinde Tarzan’ı
canlandıran Joe Lara, içinde bulunduğu özel jetin
düşmesi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

31 MAY

Kafka’nın el yazmalarının koleksiyonu internette yayınlandı
Franz Kafka’nın ölmeden önce arkadaşı Max Brod’a yakarak yok etmesi için
verdiği el yazmaları, mektupları ve çizimleri, İsrail Ulusal Kütüphanesi tarafından yıllar süren restorasyon ve dijitalleştirmenin ardından internet üzerinden
yayınlandı.
Kafka’nın 1924 yılında tüberkülozdan ölmeden önce arkadaşı Max Brod’a yakması
için bıraktığı şahsi dokümanlar arasında; 1907 tarihli Ülkede Düğün Hazırlıkları öyküsünün üç taslak versiyonu, İbranice çalıştığı not defteri, 1909 yıllarından
kalma otobiyografik el yazmaları yer alıyor.

tarihi köşk talan edildi
Üsküdar’daki tarihi Kandilli Köşkü, hak sahipleri arasında dava ve mahkeme süreci devam
ederken 130 yıllık tarihi köşk definecilerin hedefi hâline geldi. Yıllarca süre gelen bakımsızlığın yanı sıra defineciler köşkün her köşesini
istila etti. Köşk içerisinde bulunan ahşap merdivenler yıkılırken, eşyalar hırsızlar tarafından çalındı.
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Atatürk’e lanet okuyan imama sanatçılardan tepki
Cem Yılmaz ve Fazıl Say’ın da aralarında olduğu birçok sanatçı Mustafa Kemal
Atatürk’e atfen “zalim ve kafir” diyen imam Mustafa Demirkan’a tepki gösterdi.
Cem Yılmaz sosyal medya hesabından; “Bazı temel bilgiler; Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.” diyerek tepki gösterirken, Fazıl
Say’da “Bugün bir şeyin anması değil kutlaması değil ama çoğumuz #izindeyiz
yazıyoruz sayfalarımıza, seyrettiklerimizin boyutu bir depresyona varıyor çünkü,
sımsıkı sarılma hissi doğuyor Atatürk’ümüze. Ve biz yine, yeniden yine, paylaşıyoruz. Çünkü; Bugün günlerden “gerçekçilik” dedi.

Gezi Direnişi anması yasakLANDI
Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede yapılması planlanan Gezi Direnişi anmasına kısa bir zaman kala etkinliğin
yasaklandığını duyururken İstanbul
Valiliği de Taksim metrosunun kapatıldığını duyurdu.
31 MAY

üstü sıvayla kapanmış kitabe bulundu
Kırıkkale Çerikli beldesindeki 300 yıllık
taş caminin restorasyon çalışmaları sırasında taş caminin mihrabında kitabe
bulundu.
Bulunan kitabenin yıllar önce yapılan
tadilatlarda sıvayla kapatıldığı tespit
edildi.

31 MAY
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1 HAZ

2 HAZ

Yılmaz Çelik beraat ETTİ

Ezgi Mola’ya 2 yıl 4 ay hapis istemi

Aralık 2019’da verdiği bir konserin ardından tutuklanan ve yaklaşık dört ay
sonra tahliye edilen müzisyen Yılmaz
Çelik, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı
davada beraat etti.

Ezgi Mola hakkında, Batman’da İpek
Er’e tecavüz edip intihara sürüklediği
suçlamasıyla yargılanan Uzman Çavuş
Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola’nın 2 yıl 4 aya
kadar hapsi istendi.

2 HAZ

HASAN SALTIK
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kalp krizi geçiren Kalan Müzik’in kurucusu
Hasan Saltık, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Burhan Şeşen: “hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?”
2 HAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
grup toplantısında sanatçı Burhan Şeşen’e
söz verdi.

“Kademeli normalleşme” takviminde adı
anılmayan müzisyenler için adım atılmamasına yönelik taleplerini dile getiren Şeşen, “Ey bu ülkeyi yönetenler, bir ayrılık
sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinizde
hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı, bir
ağıta bir bozlakla hiç mi hüzünlenmediniz,
bir düğünde hiç mi halay başı olmadınız, ‘Dağ Başını Duman Almış’ marşını da mı
okumadınız? Müzisyenler gerçekten özel insanlar. Ben hâlâ bu yaşında bir şarkıyla dünyayı güzelleştirebileceğime inanıyorum” diyerek salgında çalışamayan
müzisyenler için meslek örgütleri aracılığıyla düzenleme yapılmasını talep etti.
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Tiyatro Kooperatifi: “şartlı destekler yetersiz kaldı”
Tiyatro Kooperatifi, ‘kademeli normalleşme’
takviminde bir yılı aşkın süredir ayakta kalma
mücadelesi veren özel tiyatroların ve kültür
sanat kurumlarının akıbetine değinilmemesine tepki gösterdi.

2 HAZ

Pandemi sürecinde özel tiyatroların seyircileriyle buluşamadığını, gelir elde edemediğini,
ancak vergi, kira, fatura ve personel giderleri
gibi tüm finansal yükümlülüklerinin devam ettiğini hatırlatan Tiyatro Kooperatifi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu ‘şartlı’ desteklerin
yetersiz kaldığını bildirdi.

Hakan Altun’dan protestO

Hakan Altun, “kademeli normalleşme”
kararlarının ardından eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmamasına enstrümanındaki telleri
keserek kaydettiği bir videoyu sosyal
medya hesabından “Bilmem anlatabildim mi?” notunu düşerek paylaştı.

2 HAZ

Tarihi hamamın zemini ve çatısı çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 12 Mayıs 2011’de açılışı gerçekleştirilen tarihi hamamın bakımsızlıktan ötürü zemini ve çatısı çöktü.

2 HAZ

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 16. yüzyılın
başlarında inşa edilen ve Osmanlı döneminin önemli eserlerinden biri olan
tarihi hamam bakımsızlıktan harabeye
döndü.

NFT sanatçısı Beeple’ın ‘The Merge by Pak’ isimli
eseri 91,8 milyon dolar ile 2021 yılının eN
pahalı fiyat etiketiyle sunulan NFT’si oldu.
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SanatçılarDAN ‘Gözünü Yumma’ PROTESTOSU

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kademeli
normalleşme’ takvimini açıklamasının
ardından sektör emekçileri açıklanan
pandemi yasakları kapsamında yok sayılmalarına karşı sosyal medyada #SahneneSahipÇık #GözünüYumma etiketleriyle kampanya başlattı.

Sosyal medyada da paylaşımlar yapılan
kampanyanın bildirisinde ise; “Mekânlar, çalışanlar ve sanatçılar olarak herkesi ve yetkili idari kuruluşları sahnelerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Resmi ya da kamu, küçük ya da büyük
herkes, bu durumdan kurtulmamızda
rol oynayabilir.” ifadelerine yer verildi.

Ege Tiyatro Kooperatifi kuruldu
Yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmaların ardından Ege Tiyatro Kooperatifi resmen kuruldu.

3 HAZ

Yedi üyeyle kurulan kooperatif, üye sayısını artırmayı ve Ege Bölgesi’ndeki tiyatroların
örgütlenerek daha güçlü olmasını sağlamayı
amaçlıyor.

Oyuncular Sendikası’ndan adalet çağrısı
Oyuncular Sendikası, hakkında hapis cezası istemiyle dava açılan Ezgi Mola ve Mola’ya destek olduğu için haklarında suç duyurusunda bulunulan
sanatçılara destek verdi.

4 HAZ

Sendika açıklamasında, “Kamuoyunun bu denli vicdanını yaralayan ve infial yaratan bir dava
hakkında söz söyleyen oyuncular ve vatandaşlar
hakkında tek tek suç duyurusunda bulunulmasını
absürt buluyor ve kabul etmiyoruz” denildi.
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4 HAZ

4 HAZ

Ezgi Mola ‘özür dile’ teklifini reddetti

Musa Orhan’ın, avukatı aracılığıyla
hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola’ya davadan vazgeçmesi için “Özür dile” teklifinde bulunduğu ve Mola’nın bunu
reddettiği öğrenildi.
Mola, “Göz önünde olan biri olduğum
için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya
koydum” dedi.

415 tarihi eser ele geçirildi
İstanbul’da 415 tarihi eser ele geçirildi.
Bu eserler arasında, sikkeler, günlük ve
özel amaçlı kullanılan bronz kap kacak,
parfüm ve krem şişeleri, ölü kültü hakkında bilgi veren gözyaşı şişeleri, bronz
şamdan parçaları, yaka iğneleri ve rozetler gibi süs eşyaları, dini ritüellerde kullanıldığı düşünülen insan biçimli mermer heykelcikler, mızrak uçları,
patlamış havan mermisi ve ruhsatsız
tabanca bulunuyor.

“Tiyatro biletleri resmi izin belgesi OLSUN!”
Resmi olarak kapatılmayan ancak fiili olarak
kapalı olan tiyatroların yeniden seyirci ile buluşabilmesi için Tiyatro Kooperatifi yaptığı bir
açıklama ile tiyatro biletlerinin yasak saatleri
içerisinde resmi izin belgesi olarak değerlendirilmesini talep etti. Kooperatif açıklamasında; “...özel tiyatroların Covid-19 tedbirleri
kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmeleri
için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını
harekete geçmeye davet ediyoruz” denildi.

4 HAZ

2021 yılında sinema eserlerinde 334 Fİlm
tescil edildi, 28 bin 559 bandrol satıldı.
Müzik alanında 2013 yapım tescil edildi, satılan
bandrol sayısı 1 milyon 158 bin 231’e ulaştı.
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4 HAZ

Sahne emekçilerine destek için enstrümanlarını satışa çıkardılar

Haluk Levent’in, kurucusu olduğu Ahbap Platformu’yla birlikte pandemi döneminde işsiz kalan müzisyenlerin 400 liraya kadar olan elektrik, doğalgaz ve su
faturalarının ödenmesi için başlattığı kampanya sanatçıların desteğiyle büyüdü.
Musa Eroğlu, Melek Mosso, Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi Ahmet Güvenç sahne emekçilerine destek olmak için enstrümanlarını satışa çıkardı.

Doğan Duru: “İki gitarımı satıp kiramı ödedim”

4 HAZ

Redd grubunun solisti, bas gitaristi, söz yazarı
ve besteci Doğan Duru, ‘kademeli normalleşme’ kararlarında müzisyen ve sahne emekçilerinin gözardı edilmesine tepki göstererek: “İki
gitarımı sattım, kiramı ödedim. Müzisyenlere
yardım, destek için enstrümanları satma konusunu üzüntüyle karşılıyorum. Destek, yardım vs gibi şeyler yerine sesimizi yükseltmeli
sahnelerimize kavuşmalıyız. Bu konuyu normalleştirmeyelim, İsyan etme noktasındayız, edelim!!! Kimsenin kahramanlığının
yeterli olmayacağı bir konu bu. Sahte kahramanların pelerinine vantilatör tutmayın. Bizim işimiz sahnede olmak. Başka bir çözüm yok. Amacımız destek yaratmak
değil sahneye çıkmak için şartları zorlamak olmalı.” dedi.

5 HAZ

PATARA’dAN 168 kamyon kum çalındı

Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, şubat
ayında Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara
Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalınıp satıldığını duyurdu.
Durmuş, “Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu kumu kullanıyorlar.
Burası Özel Çevre Koruma Alanı. Buradan bir taş
parçası bile alamazsınız” dedi.
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sektörün %62’si ayda bin liranın altında kazanıyor

Müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi kültürel alanlardan besteci, yazar, editör,
senarist, oyuncu, yönetmen, şarkıcı, menajer gibi çeşitli meslek gruplarına mensup 515 kişi ile Nisan-Mayıs 2021 döneminde anket yapıldı.
Kreksa Kültür Sanat Araştırmaları tarafından yapılan anket, kültür sanat sektöründe çalışanların %62’si aylın 1000 liranın altında kazanıyor. Katılımcıların %63’ü
yaşam standartlarını koruyabilmek için acilen maddi desteğe ihtiyaç duyuyor.
Anketin sonuçları, tüm bu meslek gruplarındaki kişilerin aylık ortalama gelirlerinde pandemi döneminde çok keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

7 HAZ

7 HAZ

Devlet Tiyatrosu’nda GREV

REKTÖR AÇILACAK DERSLERİ ENGELLEDİ

Devlet Tiyatroları işçilerinin bağlı oldukları Kültür ve Turizm Bakanlığındaki hali hazırdaki toplu iş sözleşmesinin, çok düşük rakamlar altında olan
TÜHİS’in klasik toplu iş sözleşmesine
mahkum edilmesine karşı işçiler birlik olarak grev uygulaması kararı aldı.
Devlet Tiyatroları işçileri, işçi sendikasının oylamaya 1 gün kala ‘hayır oyu
verin’ demesine rağmen yüzde 96 oy
oranı ile greve evet dedi.

Üniversiteye atanan kayyım rektör Melih Bulu ve yönetiminin, yarı zamanlı
ders veren öğretim üyesi Feyzi Erçin’in
yaz okulunda açması planlanan “Film
Müziği” dersini onaylamadığı ve ilgili bölüme konuyla ilgili yazılı bir belge
göndermediği ortaya çıktı.

8 HAZ

Ayrıca yarı zamanlı öğretim üyesi Doç.
Dr. Ecmel Ayral’ın da derslerine son
verildi.

Ender Arıman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden emekli
tenor Ender Arıman 81 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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Hacı Bektaş-ı Veli’nin portesi Hollanda’da satıldı

Ahmet el Üsküdari tarafından 371 yıl önce resmedilen, Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba’nın
yer aldığı portre Hollanda’nın Hattem kentindeki
Oriental Art Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada satıldı.

8 HAZ

8 HAZ

SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü, portrenin 40
bin euroya (419 bin 236 TL) satıldığını, alıcının ise
Türkiye’den olduğunu ifade etti. Alıcının kimliği
ise paylaşılmadı.

Kaan Ertem
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Öğreten Adam ve Oğlu ve Erdener Abi gibi
tiplemelerin yaratıcısı, Leman çizeri Kaan Ertem,
53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

8 HAZ

Redd’den Maçka Parkı’nda konserli protesto

Türkiye’nin önde gelen müzik gruplarından REDD, Türkiye’nin normalleşme sürecinde sanat kollarının devlet desteğinden mahrum bırakılmasını protesto ederek Maçka Parkı’nda açıkhava konseri yaptı.
Doğan Duru, pandemi sebebiyle müzik sektörünün çok zor günlerden geçtiğini
belirtti ve bir an önce sahnelere geri dönmek istediklerini söyledi.
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9 HAZ

234 müzisyen ve gruptan hükümete mektup

İngiltere’de sanatçılar, hükümete dijital platformlardaki telif ödemeleri ile ilgili yasaların
revize edilerek, daha adil ödemelerin yapılması
yönünde isteklerini iletti. Aralarında The Rolling Stones, Tom Jones, Paul McCartney, Van
Morrison, Kano, Wolf alice ve Jessie Ware gibi
isimlerin de bulunduğu 234 müzisyen ve grup,
Başbakan Boris Johnson’a mektup yolladı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Günümüz müzisyenleri eserlerinden çok küçük gelirler elde ediyor. Pek çok müzisyen dinlenme başına 0,1 ABD doları kazanırken,
orkestralardaki isimler ise hiçbir kazanç elde edemiyor.”

Burhan Şeşen’den, Orhan Gencebay’a açık mektup
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı ve sanatçı Burhan Şeşen, şarkıcı
Orhan Gencebay’ın Sabah gazetesine verdiği
demeçte kendisiyle ilgili sarf ettiği “Müzisyenler için mücadelemizde Burhan Şeşen’in
hiçbir katkısı yok” eleştirilerine yanıt verdi.
Gencebay’ın kendisine yönelik yaptığı eleş11 HAZ
tiriye BirGün gazetesindeki köşesinden yanıt veren Şeşen yazısında; “Bunca aydır çabalayan müzik meslek birlikleri, müzik
ile ilgili vakıf ve derneklerin, Kültür Bakanlığı’nın emeğini nasıl bir çırpıda görmezden geldiniz? Ankara’ya giderken telefonla konuşmadık mı?” diye sordu. Şeşen,
“İktidarlar gelip geçici ama sanatçılar hep kalıcı. Bazı ülkelerde devlet başkanları
sanatçılarını bir resepsiyonda görebilmek için can atarken, siz nasıl oldu da bu
iktidarın yüzü oldunuz? Milyonlarca seveniniz vardı bir zamanlar. Belki hâlâ vardır, bilemiyorum. Onlara karşı çok büyük bir borcunuz var. İktidarın değil halkın
sesi olmak…” ifadelerini kullandı.

14 HAZ

Ned Beatty
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
ABD’li oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ned Beatty,
83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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14 HAZ

İlk kadın protestosu İzmir’de metro duvarına resmedildi

İzmir’de 1828 yılında ekmek zammına karşı kadınların yaptığı protesto eylemleri,
Üçyol Metro İstasyonu’na sprey ve akrilik boya kullanılarak resmedildi.
Protesto, Türkiye tarihindeki ilk kadın protestosu olarak kayıtlara geçmişti.
14 HAZ

Selçuk Tekay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay,
68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

15 HAZ

Boğaziçi’nde onur sergisi iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü,
Ateş Alpar’ın fotoğraflarından oluşan “onur”
sergisi Kulüpler Arası Kurul’dan onay aldı ancak sergi kayyım rektör Melih Bulu tarafından
engellendi.
Konuya ilişkin bilglendirmeyi ise Boğaziçi Direnişi hesabı ve serginin sanatçısı Ateş Alpar,
sosyal medya hesaplarından yaptı. Öğrenciler
kampüste gerçekleştirdikleri Onur Yürüyüşü’nde Ateş Alpar’ın engellenen fotoğraflarını
sergiledi.
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Levent Üzümcü’den Anayasanın 64. maddesine dikkat çeken performans
Levent Üzümcü, pandemi sürencinde iktidarın görmezden geldiği sanatçılara
dikkat çekmek için Kadıköy Kalkedon Meydanı’nda Nazım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” şiirinden bir bölüm okuyarak bir eylem gerçekleştirdi.
Devletin Anayasa’nın 64’üncü maddesini uygulamadığına dikkat çeken Üzümcü,
çevrede toplananlara seslenerek, anayasanın 64’üncü maddesini açıp okumaları
talebinde bulundu.
Üzümcü’nün çevresinde toplanan yurttaşlar alkışlarıyla destek verdi.
Anayasa’nın 64. Maddesi: “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”

Metropolis Antik Kenti’nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu
İzmir’in Torbalı ilçesindeki Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasındaki ‘Ana Tanrıça
Kenti’ olarak bilinen Metropolis Antik Kenti’nde 1990 yılından beri kazı çalışmaları devam ediyor.
Kazı çalışmalarında, genç kadını tasvir eden
yaklaşık 1,5 metre boyunda 1800 yıllık, başsız heykel bulundu. Roma dönemine ait yaklaşık 1,5 metre boyundaki mermer heykelin
baş kısmına ise ulaşılamadı.
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Waters’tan Zuckerberg’e ret

15 HAZ

Cobain’in çizimi 281 bin dolara satıldı
Grunge müzik grubu Nirvana’nın vokalisti müzisyen Kurt Cobain’in kendini resmettiği çizim, Julien’s Müzayede
Evi’ndeki açık artırmada, 281,250 dolara
satıldı.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın serbest bırakılması için düzenlenen bir organizasyonda konuşan
Pink Floyd’un kurucu üyelerinden
Roger Waters, sözlerini yazdığı “Another Brick in the Wall” şarkısını kullanmak isteyen Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e
ret cevabı verdi.

281,250 dolara satılan çizim için daha
önce belirlenen tahmini satış fiyatı 10
bin ABD doları olarak hesaplanmıştı.
Böylece çizim, tahminlerin 28 kat fazlası
bir fiyata alıcı buldu.

15 HAZ

İdare mahkeme Kürtçe oyun yasağını hukuka uygun BULDU

Teatra Jiyana Nû tarafından sahnelenen “Bêrû: Klakson Borîzan û Birt” adlı oyunun İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı kararıyla yasaklanmasına ilişkin
yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

16 HAZ

31 Mayıs tarihinde kararını veren mahkeme, Teatra Jiyana Nû (TJN) tiyatro grubunun Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) ile bağlantılı olduğunu, MKM’nin ise
“terör örgütü PKK ile iltisaklı” olduğu öne sürüldü. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, oyuna yönelik yasak ile “terörle iltisaklı yapıların desteklenmesinin ve teröre
destek sağlanmasının önüne geçilmek istendiğini” iddia ederek, yasağın hukuka
aykırı olmadığı sonucuna vardı.

2021 yılında İl Denetim Komisyonları tarafından
yürütülen denetimlerde, sahte veya usulsüz bandrollü
ve bandrolsüz kitap, bilgisayar programı, Fİlm
ve müzik eseri gibi toplam 430 bin 647 korsan
materyal ele geçirildi.
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Şevket Çoruh, Anayasa’nın 64. maddesini hatırlattı

Şevket Çoruh Anayasa’nın 64’üncü maddesine ilişkin bir video paylaştı. Çoruh,
paylaştığı videoda devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumasına ilişkin
maddeyi hatırlattı.

17 HAZ

YILDIZ AYHAN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yıldız Ayhan,
83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Levent Üzümcü, paylaşımının sonuna ‘üç nokta’ eklediği için ifade verdi
Levent Üzümcü, bir Twitter paylaşımının
sonuna ‘üç nokta’ eklediği için ifade verdiğini duyurdu.
Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, “Mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini
kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az
önce Anadolu Adliyesinde bir tivitimin sonuna eklediğim üç nokta (…) yüzünden ifade
verdim” ifadelerini kullandı.
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Mona Lisa’nın replikası
2 milyon 900 bin euroya satıldı

19 HAZ

17. yüzyıldan kalma tablo çöpten çıktı

Bilim insanı ve sanatçı Leonardo Da
Vinci tarafından yapılan Mona Lisa
tablosunun replikası Fransa’nın başkenti Paris’te Christie’s müzayede
evinin çevrimiçi başlattığı açık artırmayla satıldı. Eser, 2 milyon 900 bin
euroya alıcı buldu.

Alman polisi, Köln kentinde bir otoyolda
çöp konteynerinde bulunan 17. Yüzyıla
ait iki değerli tablonun sahiplerini bulmak için kamuoyuna başvurdu. Resmî
açıklama yapan polis, paha biçilmeyen tablolardan birinin İtalyan sanatçı
Pietro Bellotti’nin 1665’te yaptığı kendi
portresi olduğunu belirtti.

20 HAZ

Roger Waters’tan Erdoğan’a çağrı

Pink Floyd’un kurucusu ve bas gitaristi Roger
Waters, Filistin konusunda çalışmaları için ödüllendirildiği ve bir üniversite tarafından düzenlenen çevrimiçi törende, Kürtçe şarkı söylediği için
cezaevinde bulunan Nûdem Durak’ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Waters, törende
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesle20 HAZ
nerek, “Sizden rica ediyorum, ana dilinde şarkı
söylediği için 19 yıl hapis cezasına çarptırılan genç bir kadının dosyasını tekrar
değerlendirin. Doğru olanı yapın. Lütfen Nûdem Durak’ı serbest bırakın. Filistinli
olmadığını biliyorum ama o bir insan, tutsak. Serbest bırakılması gerek” dedi.
21 HAZ

10 milyon lira değerindeki
ALTIN sikkeler kayıp

Batman Valiliği, piyasa değeri 10 milyon lira olduğu belirtilen kayıp altın sikkelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “16 adet altın sikkenin
yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30.04.2021 tarihinde tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na intikal ettirilmiştir” dedi.
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Saat 24.00’ten sonra müzik yasak!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası “normalleşme” kararlarını açıklarken müzikle ilgili sınırlamanın saat 24.00’e çekildiğini
duyurdu. Erdoğan’ın kararı duyururken kullandığı “Kusura bakmasınlar. Gece
kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine sosyal medyadan tepki
yağdı.

Müzik dünyası ‘kusura bakıyor’

Dünya Müzik Günü’nde, Erdoğan’ın “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine müzik dünyası tepki gösterdi.
Çok sayıda müzisyen sosyal medya hesaplarından, hızla gündemin en üst sırasına yerleşen #KusuraBakıyoruz etiketine destek verirken, kimi müzisyenler müziğin bir ‘rahatsızlık’ olarak görülmesinden duydukları rahatsızlığı dile
getirdi.

“Başbakan’ın Kendisi Müzisyen”

AKP 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun,
gece yarısından itibaren müzik yayınının
yapılmayacağını duyuran
Erdoğan’ın
müzik karşıtı olmadığını savundu.

Tosun yaptığı açıklamada “gürültü kirliliği nedeniyle” böyle bir karar aldığını
söyleyerek; “Şimdi Başkan Erdoğan’ın
bugünkü 24.00’ten sonra kimseyi rahatsız etmeme ifadesinden müziğe karşıtlığı değil. Başbakan’ın kendisi müzisyen. 20 yıllık konuşmalarına bir bakın. Konuşmalarında müzikten sanattan bahsederken müzisyenlerinden de
sitayişle bahseder” ifadelerini kullandı.
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yasağı protesto eTTİ gözaltına alınDI

Rap sanatçısı Ağaçkakan, Erdoğan’ın
‘yasak’ kararına tepki göstererek
Kadıköy’de konser verdi. 6 dinleyicisiyle birlikte gözaltına alınan Ağaçkakan, 2 saat sonra serbest bırakıldı.

TRT2, gökkuşağı renkleri nedeniyle
Paylaşımını SİLDİ

“Kültürden sanata, edebiyattan tarihe, sinemadan müziğe ve felsefeye
kadar hayatın tüm renkleri” mottosuyla yayıncılık yapan TRT 2’nin Instagram’da paylaştığı fotoğrafta kuklanın rengarenk olması LGBTİ algısı
yarattığı gerekçesiyle silindi.
23 HAZ

23 HAZ

İtalya, 800 arkeolojik eseri kurtardı
İtalya, yasadışı olarak toplanan yaklaşık 800 arkeolojik eseri kurtardı

Kanuni Sultan Süleyman Portresi
İstanbul’A GETİRİLDİ

İngiltere’de müzayede evi Sotheby’s’de
438 bin 500 sterline satılan, ardından
alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB Saraçhane’ye getirildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin
halkın evi olduğunu belirterek, “Sanat
adına emanet etmek istediğiniz her ne
var ise en doğru adres İBB’dir” çağrısını yaptı.

Ülke polisi, 11 milyon euro değerinde
Belçikalı bir koleksiyoncudan yasadışı yollardan toplanmış yüzlerce arkeolojik eser ele geçirdiğini açıklayarak;
“Arama sırasında, tümü İtalya’dan
yasadışı olarak ihraç edilen ve daha
sonra Belçika’da ele geçirilen yüzlerce
eserden oluşan gerçek bir ‘arkeolojik
hazine’ ele geçirildi” denildi.

25 HAZ
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Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl altıncısı düzenlenen Sennur Sezer
Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri, Avcılar
Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerine takdim edildi.

27 HAZ

DİSK Gıda İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen etkinlikte Şiir Ödülü Can
Hakman, Öykü Ödülü Tunç Kurt, şiir dalında
Seçici Kurul Özel Ödülü Uygur Orhan ve Murat Tenetoğlu, öykü dalında Seçici Kurul Özel
Ödülü ise Zekeriya Şimşek’e verildi.

Uğurtan SayıneR
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

27 HAZ

‘Bizimkiler’ dizisinde ‘Cemil’ karakterini canlandıran
tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 77 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

28 HAZ

Madonna: Neden bu kadar polis var?

Madonna sosyal medya hesabından İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’nde, Alman sanatçı Liana Georgi’nin polis barikatı önünde yürüdüğü görüntüleri paylaşarak;
“Neden bu kadar polis var?” diye sordu.
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ALİ DEMİREL
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan
Ali Demirel, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ankara Barosu’ndan
müzik yasağına dava

28 HAZ

Ankara Barosu, Pandemi tedbirleri kapsamında saat 24.00’ten sonra
müzik yasağının iptali için Danıştay’da dava açtı.
Ankara Barosu Başkanlığınca yapılan
açıklamada, “Sanatın ve sanatçının
korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya
aykırı düzenleme yapılamayacağı
gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de
mümkün değildir.” dedi.

28 HAZ

CHP, “eğlence vergisi alınmasın’
teklifiNİ MECLİSE SUNDU
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi
döneminde en büyük yarayı alan sektörlerin başında kültür sanat sektörü olduğunu hatırlatarak, “Pandemide
müzik ve eğlence sektörü battı. Devlet
kurumlarından yeterli desteği göremeyen müzisyenlerin 1 Temmuz’da başlayan açılma dönemiyle biraz olsun nefes
alabilmesi için belediyelerin eğlence
vergisinin kaldırılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Yeni normalleşme döneminin ilk hafta sonunda gösterime ikisi eski,
9’u yeni olmak üzere sadece 11 Film çıkarılabildi.
11 Filmi toplamda 228.506 kişi izledi. bu gişenin 181.692’si
‘Hızlı ve Öfkeli 9’a aitti. Geri kalan 46.814 bilet diğer 10 Filme kesildi.
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MESAM’ın yeni başkanı
Recep Ergül oldu

2 TEM

MESAM’da tartışmaların gölgesinde
düzenlenen 16. Genel Kurul sonucunda, ‘Orhan Gencebay’ın manevi oğlu’ olarak bilinen ve 2018’deki
kayyum heyetinde olan Recep Ergül,
Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Güvenç Dağüstün gözaltına alındı

1 TEM

Recep Ergül, 2018’de ilk kez atanan
kayyum heyetinde yer almış, daha
sonra Arif Sağ yönetimine karşı açtığı davalar ile medyada yer bulmuştu.
Hiçbir siyasi partiden destek almadığını iddia eden Ergül’ün geçmişte
AK Parti’den milletvekili aday adayı
olduğu iddia edilmişti.

Deniz Çakır “hakaret” davasında
beraat etti

Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Sabiha
Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyuran Dağüstün, gözaltına
alınmasına sebep olarak gösterilen 3
Ocak 2021 tarihli Selman Öğüt’ü alıntılayarak “Salak yemin ederim gerizekalı
bu çocuk.” yazdığı twiti paylaştı.
2 TEM

Deniz Çakır’ın “halkın bir kesimini,
sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet,
bölge farklılığına dayanarak alenen
aşağılama” iddiasından yargılandığı
davada beraatine karar verildi.

Galata Kulesi’nin giriş ücreti
30 TL’den 100 TL’ye çıktı

2 TEM

İşletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen İstanbul’un sembol
yapılarından Galata Kulesi’nin giriş ücretlerine zam yapılarak 30 liradan 100
liraya yükseltildi.
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2 TEM
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Kartal TİBET HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet,
83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TEMMUZ 2021

2 TEM

Bahçeli’nin danışmanı, Ercan Kesal ve Nur Sürer’i hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Nur Sürer ve Ercan Kesal’ı hedef gösterdi.
MHP’nin yayın organı Türkgün’de kaleme aldığı “Camdaki ve Çukur’daki hain” başlıklı yazısında Sürer ve Kesal’ı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a
sahip çıktıkları iddiasıyla hedefine yerleştiren Çiçek; “Türkiye’deki sanat camiasında gerçekten hain potansiyelimiz oldukça fazla… Bu hainler bazen milyonların
dinlediği şarkıcı olarak, bazen milyonların izlediği dizi, sinema sanatçısı olarak
karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

TİYATRO SANATÇISI, büfeye servis çalışanı olarak sürüldü

İzmir Urla Belediyesi’ne atanan kayyum sonrası
atanan Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç skandal bir karara imza attı. 7 yıldır Urla’da tiyatro çalışmaları yapan ve 2 yıldır Belediye bünyesinde 7
yıldır tiyatro yapan 28 yaşında İlknur Bayzit Çatal’ı büfeye servis çalışanı olarak sürdü.

Karara tepki gösteren Çatal ise görevinden istifa
etti.

5 TEM

4 TEM

İLYAS TETİK
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik,
Sarıyer’deki evinde intihar etti.
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6 TEM

Ayhan AlptekİN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Ayhan Alptekin beyin tümörü nedeniyle
56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

kampüse giriş yasağı geldi

Kayyım rektör atamasına karşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yürütülen protestolarda kampüse
girişler engellendi. Çadırlı direniş yapan öğrencilere destek için kampüse gelen öğrenciler
ve akademisyenler içeri alınmadı.

Civan Gasparyan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

6 TEM

6 TEM

Duduk sanatçısı Civan Gasparyan,
93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

‘Kültür Servisi’ okurlarına veda etti

Türkiye’nin Kültür Gazetesi’ mottosuyla 1
Eylül 2015’te yayına başlayan Kültür Servisi,
yaklaşık altı yılın ardından internet sitesinden yaptığı açıklamayla yayın hayatına son
verdi.

6 TEM

Sona erme nedeninin ekonomik zorluklar
olduğunu açıklayan Kültür Servisi yaptığı paylaşımda; “Kurulduğu günden bu yana
çoksesliliği, çok kültürlülüğü ve çok renkliliği savunan çizgide yayın yaptı. Kültürün tüm alanlarla bağını kuran bakış açısıyla, pek çok önemli habere imza attı.
Kullandığı dilden yer verdiği fotoğraflara kadar özenli haberciliğin temsilcisi oldu.
Hayallerimizin çok azını gerçekleştirmiş olsak da gurur verici bir yolculuktu. Bugüne kadar gazetemize emeği geçen, destek olan herkese, yazarlarımıza ve tüm
okurlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.
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müzisyenlerin enstrümanlarına
el konuldu

8 TEM

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik
yapan müzisyenleri engelledi daha
sonra da müzisyenlerin enstrümanlarına el koydu. Bu esnada olayı izleyen gazeteci Hakan Tosun’un basın
kartına da el konuldu

Leonardo Da Vinci’nin çizimi
12 milyon dolara satıldı
Leonardo da Vinci’nin ayı çizimi, açık
artırmada 12,1 milyon dolarlık rekor bir
fiyata satıldı. Çizimin satışından elde
edilen gelir, Da Vinci’nin 2001 yılında 11
milyon dolara satılan rekorunu aştı.

8 TEM

8 TEM

AHMET YURT
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Hozatlı Ahmet Yurt Dede ismiyle bilinen
Dersimli halk ozanı Ahmet Yurt,
87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından “Müzik
sektörünün sorunları ve sektör çalışanlarının taleplerine kapsayıcı çözümler bulunması” amacıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesi Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin
(MHP) oyları ile reddedildi.

9 TEM

Ret kararı İYİ Parti TBMM Grubu Twitter hesabından duyurulurken, Meclis’e sunulan dilekçe de paylaşıldı.
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Kültür sanatta dibi gördük
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mali verileri, iktidarın kültür ve sanat alanlarına bakışını bir kez daha gözler önüne
serdi.

9 TEM

Onur Kocamaz’a DAVA AÇILDI
Halk müziği sanatçısı Onur Kocamaz’a 2019 yılında yaptığı bir sosyal
medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen
tahrik” suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca Kocamaz hakkında yakalama emri
de çıkarıldı.

Bakanlığın 2021 yılında genel bütçeden
aldığı pay, 2015 yılından bugüne en düşük seviyeyi gördü. Bakanlık, 2021 yılındaki 6 milyar TL’lik bütçesiyle merkezi bütçeden yalnızca yüzde 0,45 pay
alabildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
2015-2021 dönemini kapsayan altı yıllık periyotta merkezi bütçeden aldığı
payda yıllara göre yaşanan erime de
dikkati çekti. 2015 yılında 2,2 milyar TL
bütçe ödeneği alan Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın payı yüzde 0,49 oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
“mağdur” olduğu davada Kocamaz’ın
söz konusu paylaşımında Türkiye’de
yaşayan Kürtler, Ermeniler, Rumlar
ve Aleviler gibi toplumun farklı kesimlerine ilişkin asılsız iddia ve isnatlarda bulunduğu öne sürüldü.

9 TEM

Selda Bağcan’a telif cezası

Selda Bağcan, Tunay Bozyiğit’e ait ‘Hayat’ isimli
eseri izinsiz olarak albümünde ‘Düşen hep yerde mi kalır’ ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken Bağcan’dan şikayetçi
oldu. Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Açılan davada Selda Bağcan’a 6 bin 80 TL telif
cezası verildi.
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10 TEM

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi ‘Müze Gazhane’ adıyla yeniden açıldı

İstanbul Kadıköy’deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’ni, 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından, “Müze Gazhane” adıyla hizmete açtı.
Açılış programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burasıyla aynı kaderi
paylaşan ve âtıl durumda olan Yedikule Gazhanesi’nde de restorasyon çalışmalarına başladığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları, yine çok değerli bir kültür-sanat
alanıyla, müze alanıyla buluşturacağımızı da İstanbullulara müjdelemek istiyorum” dedi.

Fakir Baykurt Roman Ödülü
Ali Balkız’a verildi

11 TEM

Çiğli Belediyesi tarafından, Türk
Edebiyatı’nın duayen isimlerinden
Fakir Baykurt adına bu yıl ikincisi
gerçekleştirilen 2021 Fakir Baykurt
Roman Ödülü’nü “Büyümek İstedim”
isimli dosyası ile eski Alevi ve Bektaşi
Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız kazandı.

2 bin 500 yıllık
heykeller ve yazıt bulundu

10 TEM

Muğla’nın Milas ilçesinde Anadolu’nun
en iyi korunmuş Roma dönemi tapınakları arasında gösterilen Zeus Lepsynos Tapınağı’nda yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 500 yıllık iki mermer
heykel ve bir yazıt bulundu.
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restorasyonda atıkları
dereye dökTÜLER

11 TEM

Sümela Manastırı’nda 5 yıl süren restorasyonda inşaat atıklarının Altındere
Vadisi Milli Parkı’nda dere kenarına döküldüğü ortaya çıktı.

Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük’te, üç ayrı alanda başlatılan kazı çalışmalarının 13’üncü etabında, Demir ve Orta Çağ dönemine
ait eserler bulundu.

AZİZ AYDIN DOĞAN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

12 TEM

12 TEM

Yaba Yayınları’nın sahibi, öykücü Aziz Aydın Doğan,
hayata gözlerini yumdu.

RTÜK’ten Halk TV’ye ‘Cemo’ CEZASI

RTÜK, salgın döneminde müzisyenlere
destek amacıyla Halk TV’nin organize
ettiği “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programına, Hilmi Yarayıcı’nın
seslendirdiği ‘Cemo’ türküsü nedeniyle
ceza kesti.
Halk Tv’ye ‘Terörü övmek’ ve ‘teşvik
etmekten’ yüzde 3 idari para, 3 kez de
program durdurma cezası verildi.
Karara RTÜK üst kurul üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp karşı oy kullanırken
Halk TV avukatları konuyu yargıya taşıdı. 8 Ekim 2021’de RTÜK’ün kararını haksız
bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 3 üyesi oybirliğiyle karar verdi. Yürütmeyi durdurma kararı aldı.
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14 TEM

Gül Kitabevi’ni yakanlara 3 ay hapis cezası VERİLDİ

Kırşehir’de 8 Eylül 2015’te Gül Kitabevi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı ve bazı işyeri binalarının tahrip edilmesiyle ilgili birleştirilen davada 86
sanığa üç ay hapis cezası ve para cezası verildi.

Sinema biletlerinde “sıfır vergi”
uygulaması uzatıldı

Daha önce son tarihi 31 Temmuz
olarak belirlenen “sinema biletleri
üzerinden yüzde sıfır eğlence vergisi alınması” uygulaması Resmi Gazete’de yayımlanarak 31 Mayıs 2022’ye
uzatıldı.

14 TEM

17 TEM

17 TEM

5 asırlık Fatih Sultan Mehmet
epiği keşfedildi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr.
Öğr. Üyesi Filiz Barın Akman ile akademisyen yazar Beyazıt Akman, Rönesans
döneminde Fatih Sultan Mehmet’in
onuruna İtalyan bir şair tarafından yazılmış, yaklaşık 5 bin mısralık Latince
bir epik şiir keşfetti.

Mehmet Ekrem Dİnler
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

“Cilalı İbo” filmleriyle tanınan yönetmen ve senarist
Mehmet Ekrem Dinler, 94 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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2021’de en çok izlenen Film ‘Örümcek Adam:
Eve Dönüş Yok’ adlı FİLM oldu.
Türk Filmleri arasında biletlerin % 25.02’si ‘Âkif’e,
% 24.76’sı ise ‘Aykut Enişte 2’ye kesildi.
CHP’den çalıştay

CHP tarafından kültür sanat alanında yaşanan sorunların çözümü için
İstanbul’da çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, devlet desteklerinin keyfi olması ya da hiç olmaması gibi sorunlar
tartışmaya açıldı.

İstanbul Film Festivali”nde
ödüller sahiplerini buldu
40. İstanbul Film Festivali, Hilton İstanbul Bosphorus Harbiye’de düzenlenen
ödül töreniyle sona erdi. Uluslararası
ve ulusal yarışmalarda toplam 45 filmin
yarıştığı festivalde, Ulusal Yarışma’da
en iyi filme verilen “Altın Lale”yi Emre
Erdoğdu’nun yönettiği “Beni Sevenler
Listesi” kazanarak, 200 bin Türk lirasının sahibi oldu. Yarışmada “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo”, “Çatlak”
filmiyle Fikret Reyhan, “En İyi Görüntü
Yönetmeni” “Sardunya” filmiyle Orçun
Özkılınç, “En İyi Kurgu” “Cemil Şov”
filmiyle Evren Luş, “En İyi Özgün Müzik” “Av” filmiyle Deniz Cuylan ve Brian
Bender seçildi.

CHP’den Yüksel Taşkın’ın yürüttüğü
çalıştayda kültür sanat üreticileri ve
sektör temsilcileri birçok farklı meslek guruplarının sorunlarına çözüm
için iktidardan bekledikleri düzenleme ve destek önerilerini paylaştı.

19 TEM

Mehmet Karatosun
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

19 TEM

Caz sanatçısı Mehmet Karatosun, tedavi için gittiği
Almanya’da böbrek yetmezliği sebebiyle
hayata gözlerini yumdu.
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22 TEM

Turgay Yıldız
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Turgay Yıldız, geçirdiği kalp spazmı sonrası
tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

22 TEM

UNESCO Liverpool’u Dünya Mirası Listesi’nden çıkardı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İngiltere’nin Liverpool kentini Dünya Mirası Listesi’nden çıkardı. Karara gerekçe olarak, kentin
bu listeye girmesinin de temel sebebi olan tarihi rıhtımlarda inşaat nedeniyle ‘geri
döndürülemez kayıplar’ yaşanması gösterildi.

23 TEM

Levent Aykul
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul,
61 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Eric Clapton: Aşıyı zorunlu kılan mekânlarda sahne almayacağım!
İngiliz müzisyen Eric Clapton, korona virüsü
salgınına karşı aşı belgesinin zorunlu tutulacağı konser mekanlarında çalmayacağını söyledi.
Aşı karşıtı olduğu bilinen yapımcı Robin Monotti Graziadei’nin Telegram hesabı üzerinden
açıklaması yayınlanan Clapton, “Dinleyicilerin
ayrımcılıkla alınacağı hiçbir yerde sahne almayacağımı belirtmek isterim. Herkesin içeri
girmesine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı
sürece gösteriyi iptal etme hakkımı saklı tutuyorum” ifadelerini kullandı.

23 TEM

Mike Mitchell
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

24 TEM

‘Gladyatör’ ve ‘Cesur Yürek’ gibi yapımlarda rol alan
Mike Mitchell, Muğla’nın Fethiye ilçesinde
hayata gözlerini yumdu.

Turizm Bakanlığı’nın
tanıtım videosuna tepki
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Ajansının “İstanbul is the New Cool”
adlı tanıtım filmi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

26 TEM

Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne kaydedildi
Mezopotamya uygarlıklarında devletin
oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri
gösteren Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan
kararla dünya mirası listesine girdi.
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Videoyu alıntılayan çok sayıda kullanıcı “Aynı İstanbul’dan bahsettiğimize
emin miyiz?” diye sordu.
26 TEM
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26 TEM

Dieter Brummer
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
‘Home and Away’ dizisindeki Shane Parrish rolüyle
tanınan aktör Dieter Brummer,
45 yaşında hayata gözlerini yumdu.

28 TEM

2 bin 200 yıllık antik tiyatroda restorasyon çalışmaları tamamlandı
Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti’nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda 2019’da başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. UNESCO
Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan antik kentte, kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında aralıksız sürüyor. Kentteki tiyatroda, 2019
yılında başlatılan restorasyon çalışmaları ise sona erdi. Çalışmalar kapsamındaki
son taş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Şimşek tarafından konuldu.

Wentworth Miller’a otizm tanısı kondu

Prison Break’te Michael Scofield’i canlandıran
oyuncu Wentworth Miller, kendisine yetişkin
otizmi tanısı konduğunu açıkladı. Miller paylaşımında, “Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak. Öncesinde de kendime böyle bir tanı koymuştum. Resmi tanı da
geldi. Güncelleme ihtiyacı olan uzun, kusurlu
bir süreçti. Ben orta yaşlı bir adamım. 5 yaşında
değilim.” diyerek duyurdu.

28 TEM
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Joey Jordison
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

28 TEM

Slipknot’un kurucu üyelerinden ve grubun eski bateristi
Joey Jordison hayata gözlerini yumdu.

29 TEM

Ferhan Şensoy; “Eğilip bükülme devrinde değiliz!”
İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin üç
ayda bir çıkan ‘İST’ isimli dergisi için
Tolga Akyıldız’a konuşan Şensoy, Beyoğlu’nun çöküşünü büyük bir hüzünle
izlediğini belirtti.
Şensoy röportajında: “İstanbul, özellikle
Beyoğlu benim çocukluğumun, gençliğimin çok güzel platosuydu. Şimdi baktığımda bana o güzel yılları anımsatan
hiçbir şey yok! Anılarımın üzerinden
dozerle geçildi… Ses-1885’i korumak

gibi bir görevim olmasa İstanbul’a, Beyoğlu’na ayak basmam! Orta yolcu biri
değilim; sanatta da gündelik hayatta da
böyle bir tavrı kabul etmiyorum. Sağ
parti seçmeninden oy devşirmeye çalışan politikacıları çok gördük, bugüne dek
başarılı olduklarına tanıklık etmedik.
Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var! Belki o gün gelirse, Beyoğlu
yine bir kültür sanat merkezi olur, ben
de tekrar sokağa çıkarım.” dedi.

Dusty Hill
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
ZZ Top’ın bas gitaristi Dusty Hill,
hayata gözlerini yumdu.
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Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda
İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi 6-4 yenerek
altın madalyanın sahibi oldu.
Mete, okçulukta Türkiye’ye tarihindeki
ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.

31 TEM

Trakya Müzik Festivali, kaymakamlık tarafından iptal edildi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli Sahili’nde 4 – 8 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Trakya Müzik Festivali Erikli 2021, pandemi bahanesinin altına
sığınılarak kaymakamlık tarafından iptal edildi.
Kararda, gerekçe olarak ise 1593 Sayılı Ummumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci
Maddesi gösterildi. Oy birliğiyle kabul edilen karara, sanatçı ve yurttaşlar ise tepkili.

31 TEM

NEDRET GÜVENÇ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı
Nedret Güvenç, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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AĞUSTOS 2021
1 AĞU

İbrahİm BİRİNCİOĞLU
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Mersin’de sokak müzisyenliği yapan ve bir yıldır işsiz
olan İbrahim Birincioğlu yaşadığı ekonomik sıkıntılar
nedeniyle yaşamına son verdi.

FETHİ DEVELİOĞLU
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1 AĞU

Karikatürist ve ressam Fethi Develioğlu,
68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İrfan Alış ve onlarca kişi saldırıya uğradı

Müzik grubu Peyk’in solisti İrfan Alış ve onlarca kişi, Burgazada-İstanbul Vapur Hattı’nda maske takmadıkları için uyarılan bir grubun saldırısına uğradı.

2 AĞU

Vapurun kaptanı, müzisyenler ve yolcular
maske takmadıkları için uyardıkları grup tarafından darbedildi. Vapurdaki yangın söndürücü, sopa gibi eşyalarla şiddete uğrayan
insanlar polisi aradı. Saldırganlar ve bir grup insan yaşananların ardından karakola götürüldü. Şiddete uğradığını iddia eden saldırganlar şikayette bulundu.
İrfan Alış da karşı taraftan şikayetçi olduğunu belirtti.

HIV pozitif bireyleri aşağılayan DaBaby festivalden çıkarıldı
2 AĞU

Miami’deki bir festivalde sahnede yaptığı konuşmada HIV pozitif bireyleri aşağılayan ve homofobik ifadeler kullanan rap sanatçısı DaBaby,
Chicago’da düzenlenecek Lollapalooza Müzik
Festivali programından çıkarıldı.
Festival komitesinden yapılan açıklamada DaBaby’nin çoğulculuğa saygı göstermemesi nedeniyle konserinin iptal edildiği duyuruldu.
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2 AĞU

Orman yangınları nedeniyle festivaller ve konserler iptal edildi
Birçok yerde başlayan orman yangınları nedeniyle Türkiye’nin farklı yerlerinde
düzenlenecek olan festivaller ve etkinlikler ardı ardına iptal edildi.

Emre Kınay: “Artık yeter, ülke yanıyor, hiç utanmanız yok mu?”
Emre Kınay, ülkenin dört bir yanındaki orman
yangınlarının söndürülememesine isyan ederek yetkililerin açıklamalarına tepki gösterdi.

2 AĞU

Instagram hesabından yayınladığı videoda,
TRT’nin bazı bölgelerde yangınların söndürüldüğüne ilişkin yayınlarına tepki gösteren Kınay, “Saçma sapan şeyler dönüp duruyor. Bir,
abim ablam Marmaris’te, yeğenim Selimiye’de.
Durdurulmuş bir yangın yok. Bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim. Aleni yalan
niye söylenir, onu gidip oraya sorun. İkincisi, evrensel çağrıyı ülkenin bu işlerden
sorumlu insanlarının yapması gerektiği halde yapmadığı için istiyoruz” dedi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, EMRE KINAY’I ARADI
Kınay, bir sonraki paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek; “Mevlüt Bey çok kıymetli bir insan. Bu hezeyana
nezaketle telefonla cevap vermesi bile onun üslubunun
ne kadar doğru ve düzgün olduğundan ve uzlaşma metodunu benimsediğinden... Kaldı ki yanan yerlerden bir
tanesi kendi köyü. Dün söyleyemediğim bugün söyleyeceğim şey bakan beyin bana sağ olsun kıymet verip arayıp söylediği şey. Ülkelerin verdiği sözleri yerine getirmediğiydi. Yunanistan yangın uçaklarını verelim diyor
ama adalardan birinde yangın çıkmış. meslektaşı ile konuştuğunda vermemişler
uçakları sadece rüzgar yapmışlar açıkçası.” dedi.
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yardım çağrısını eleştiren Şehrazat’a tepki YAĞDI
Besteci ve söz yazarı Şehrazat, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Ağrıma gitti bu
yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım” dedi.

2 AĞU

Şehrazat’ın bu paylaşımına pek çok sanatçıdan
tepki geldi.

HÜSEYİN ÖZAY
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

3 AĞU

Hüseyin Özay 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

3 AĞU

Manavgat’taki yangında Lyrbe Antik Kenti de yandı
Manavgat’taki orman yangınlarından Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Antik kentin
çevresindeki ağaçlar kül olurken, birçok noktada da alev ve duman nedeniyle is
meydana geldi.

Jay Pickett
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

3 AĞU

Jay Pickett, “Treasure Valley” adlı filmin çekimleri
sırasında 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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6 AĞU

“Yönetilemeyen ülkenin yönetilemeyen yangını söndürülemiyor!”
Türkiye Yazarlar Sendikası, Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşanan yangınlara dair
açıklama yaptı.
TYS yaptığı açıklamada; “Yönetilemeyen ülkenin yönetilemeyen yangını söndürülemiyor!” başlıklı açıklamada “Ormanlar gezegenin sağlığının temel koşulu ve yalnız insanların değil tüm canlıların yaşam kaynağı. Orman zengini bir ülke değiliz.
Var olan ormanlarımızı da ne yazık ki koruyamıyoruz. Küresel ısınmanın orman
yangını riskini artırdığı gerçeğini görmezden gelen anlayış, gerekli önlemleri almayı başaramayıp, insanlarımıza cehennemi yaşatıyor” denildi.

6 AĞU

Covid-19 aşısı olmayan Pete Prada
gruptan çıkartıldı
Müzik grubu The Offspring, Covid-19
aşısı yaptırmadığı için davulcusu Pete
Parada’yla yolları ayırdı.
Parada, “Gruba karşı herhangi bir olumsuz duygu taşımıyorum” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boksta
69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu’yu
mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu
ve altın madalya kazandı.
Böylece, Türkiye boksta, olimpiyat tarihindeki
ilk altın madalyasını Tokyo 2020’de elde etti.
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6 AĞU

Yeni Asır gazetesi YİNE sanatçıları hedef gösterdi

Orman yangınlarına ilişkin uluslararası kamuoyunu bilgilendirme ve yardım istemek amacıyla sosyal medyada “Help Turkey” etiketiyle bir kampanya başlatıldı.
Kampanyaya destek veren oyunculardan ve sanatçılardan Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve
Fazıl Say, Yeni Asır gazetesi tarafından manşete taşınarak hedef gösterildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklama ile; “Türkiye Cumhuriyeti
devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma,
toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik
etme gibi suçların işlendiği kanaatine varılmıştır. Suç unsuru içerdiği tespit edilen
paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı” dedi.

“Biz bu cadı avını tanıyoruz ama
asla kabul etmiyoruz!”
Oyuncular Sendikası, Help Turkey
paylaşımı yapan sanatçıların yandaş
medya tarafından hedef gösterilmesine tepki gösterdi.
Oyuncular Sendikası yaptığı açıklamada “Sanatçıların toplumsal meselelere dair görüş belirtmesi sanatçı
sorumluluğunda ve olağandır. Bu ve
benzeri hedef göstermelerle sanatçının düşünce ve kanaat özgürlüğü
engellenmeye çalışılmaktadır. Biz bu
cadı avını tanıyoruz ama asla kabul
etmiyoruz.” dedi.

6 AĞU

Şahan Gökbakar’dan
“Siz hangi ülkenin basınısınız?”
Şahan Gökbakar da sanatçıları hedef
alan manşete sosyal medya üzerinden
tepki göstererek; “İnsanları fişlemeyi,
toplumu ayrıştırmayı bırakın. Siz hangi ülkenin basınısınız. Bu insanlar devleti eleştirmiyorlar, vatanları yanarken
yardım istiyorlar” dedi.
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Sanatçılar Girişimi:
“Ülkemiz için kaygılıyız!”
Sanatçılar Girişimi, imzaya açtığı açıklamayla “Ülkemizin geleceği için büyük
kaygı içindeyiz. Türkiye Cumhuriyetini korumak için, cesaretle, kararlılıkla, bütün bir ulusça el ele, omuz omuza
olmamız yaşamsal görevimizdir” dedi.
“Türk tipi başkanlık sistemi diye de adlandırılan tek kişi yönetiminin yarattığı
sıkıntılar artarak sürmekte” denilen açıklamada “Sorunların başında yargı güvenirliğinin yitmiş olması, yanı sıra da yasamanın elinin kolunun bağlanmış oluşu
gelmektedir. Aynı zamanda iktidardaki siyasal partinin başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü her türlü yasanın üstündedir. Geçmişteki ve günümüzdeki monarşilerde bile görülmemiş bir uygulamadır bu” ifadelerine yer verildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
sanatçıları hedef aldı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza
Dağ, ülkenin gidişatına yönelik endişelerini paylaşan Sanatçılar Girişimi’ni
hedef gösterdi.

7 AĞU

MHP Genel Başkan Yardımcısı,
Şahan Gökbakar’ı hedef aldı
Yangın bölgesinden canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar’a, MHP Genel
Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter;
“Seviyen aynen Recep İvedik... Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan,
boş kafanın almadığı işlere karışma,
çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...
Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da
traji komik aklından çıkarma... Güldürmeden önce utanmayı dene!” diyerek hedef gösterdi.
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Dağ açıklamasında; “Ülkemizde milli ve
manevi değerlere düşman sözde sanatçı
bir gürûh var. Bu arkaik, ırkçı zihniyet
bırakın içinde bulunduğumuz çağı anlamayı, yüzeysel ezberlerin dışına çıkamayan Erdoğan ve İslam karşıtlığını
çağdaş olmak sanan müstemlekelerden
müteşekkildir. İtibar etmeyiniz” dedi.

10 AĞU
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11 AĞU

SABİNA TOZİYA
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat
olan Sabina Toziya 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

11 AĞU

Tarkan, Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesime tepki gösterdi

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen linyit maden
ocağına karşı bölge halkının nöbet eylemi devam ederken, köylülere bir destek de
Tarkan’dan geldi.
Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Limak ve IC Holding’in Akbelen Ormanı’nda yaptığı çevre katliamına tepki göstererek; “Rant peşindeki doğa
katliamcıları iklim krizinin uyarılarını ciddiye almıyor ve ormanlarımızı yok etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız katlediliyor. Rahat
bırakın doğayı artık. Uyanın artık!” ifadeleriyle direnişe destek videosu ve imza
kampanyası paylaştı.

11 AĞU

İBRAHİM ÖZER
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
“Cimilli İbo” adıyla tanınan İbrahim Özer, 49 yaşında
böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
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Aizanoi Antik Kenti kazısında
‘Hygieia heykeli’ bulundu
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde yürütülen kazı
çalışmalarında, Yunan ve Roma mitolojisinde ‘sağlık ve temizlik tanrıçası’ olarak bilinen ‘Hygieia’nın tasvir edildiği
bir heykel bulundu.
16 AĞU

İki erkeğin aşkını anlatan kitaba
‘müstehcenlik’ soruşturması
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İngiliz yazar Alice Oseman’ın iki
erkeğin aşkını konu alan “Kalp Çarpıntısı” adlı kitabı hakkında soruşturma başlattı. D&R, İdefix, Kitapyurdu
ve BKM Kitap ise çevrim içi satışlarını
durdurdu.

16 AĞU

16 AĞU

ZEKİ ATAGÜR
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Bağlama sanatçısı, besteci ve aranjör Zeki Atagür
59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17 AĞU

konserlerde boş kalan koltuklar
artık gençlerin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İBB’nin düzenlediği konserlerde boş kalan koltuklardan
gençlerin ücretsiz yararlanabileceğini
duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, bu yaz gençler için özel bir proje başlattı. Kültür sanat sektörünün işbirliğiyle, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava
Tiyatrosu’nda sahipleri tarafından kullanılmayan koltuklar 24 yaş ve altı İstanbullulara ayrıldı.
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SELÇUK SEYMEN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

18 AĞU

1968 yılından beri Cin Ali serisini resimleyen illüstratör
Selçuk Seymen hayata gözlerini yumdu.

Genco Erkal’a “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Genco Erkal hakkında yürütülen soruşturma
tamamlandı. 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep
edildi.

TRT, sosyal medya paylaşımları
nedeniyle çalışanını ihraç etti
TRT’de 22 senedir montajcı olarak
çalışan Deniz Salmanlı’nın, sosyal
medya paylaşımları nedeniyle hakkında önce soruşturma açıldı ardından görevinden tazminatsız şekilde
ihraç edildi.

20 AĞU

19 AĞU

5 bin 500 yılLIK 4 ev kalıntısı BULUNDU
Malatya’ya 7 kilometre mesafede bulunan ve UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Arslantepe Höyüğü’nde, bin yıl öncesine ait olduğu
düşünülen 28 mezar ile yine 5 bin 500
öncesinden kaldığı tahmin edilen 4 ev
kalıntısına rastlandı.
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24 AĞU

Taliban, enstrümanları parçaladı
Kabil’deki Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü müdürü Ahmad Sarmast, Taliban’ın
baskın yaparak enstrümanları parçaladığını duyurdu.
24 AĞU

Charlie Watts
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Rolling Stones grubunun davulcusu Charlie Watts,
80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Nirvana’ya ‘çocuk pornografisi’ DAVASI
Seattlelı grunge rock grubu Nirvana’nın 1991 yılında çıkardığı Nevermind
albümünün kapağında yer alan bebek
Spencer Elden, grubun üyelerinin de
aralarında yer aldığı birçok insana “çocuk pornosu” kullandıkları iddiasıyla
dava açtı.
25 AĞU

Genco Erkal ve Şevket Çoruh’un
tiyatro oyunları engellendi
Bozcaada Kalesi’nde sahneye çıkacak
Genco Erkal ve Şevket Çoruh’un tiyatro oyunları, festivale iki gün kala,
kalenin fiziki şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
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METİN ÇEKMEZ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

25 AĞU

Kanser tedavisi gören oyuncu Metin Çekmez
hayata gözlerini yumdu.

Womex 2021 sanatçı ödülü Aynur Doğan’a verildi

26 AĞU

Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Womex, 2021
yılı sanatçı ödülünü Aynur Doğan’a verdi.
Womex, Doğan’ın özellikle Kürt ve Alevi kültürünün korunmasına yönelik çalışmaları, siyasi
baskı karşısında sanatıyla gösterdiği duruş ve
sanatçılar için örnek teşkil etmesi nedeniyle
bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi
yayınladığı yıllık raporunda, 2021’de mesleki faaliyetleri
yüzünden hapiste bulunan gazeteci sayısının rekor kırarak
293’e ulaştığını açıkladı. geçen seneki raporunda ikinci
sırada bulunan Türkiye’nin ise altıncı sıraya
gerilediği belirtildi.

ABD’de yazılan doktora tezinin denkliği “sert üslup” gerekçesiyle reddedildi
ABD’de SUNY Üniversitesi’nde Mehmet Baki
Deniz, tarafından yazılan ‘1980-2008 Arasında Türkiye’yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü
ve Otoriter Popülizmin Yükselişi’ adlı doktora
tezi, ÜAK tarafından “sert üslubu” gerekçesiyle
reddedildi.
Kurulun kararı Mehmet Baki Deniz’in avukatı
Mehmet Sepin tarafından Danıştay 8. İdare Mahkemesi’ne taşındı. Avukat Sepin
yaptığı başvuruda, “doktora yapılan ülke, doktora tez konusu ve içeriği” hükmünün Anayasa’nın 130. maddesine aykırı olduğunu belirtti.
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Ayzer Danga
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

27 AĞU

Türk rock müziğinin efsane grubu Moğollar’ın eski
davulcusu Ayzer Danga hayata gözlerini yumdu.

30 AĞU

Güvenç Dağüstün konser çıkışında saldırıya uğradı
Kadıköy’de Özgürlük Parkı’nda sahne
alan Opera sanatçısı ve BirGün gazetesi
yazarı Güvenç Dağüstün, konser çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından
saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Dağüstün,
“Benim yediğim yumruk önemli değil de
bu korku iklimini bu sefer de benim üzerimden beslemek istemelerine faydam

olduğu için üzülüyorum. Kısa sürede failleri bulan emniyet güçlerine teşekkür
ederim” dedi.
Dağüstün’e saldıran 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme saldırganları serbest bıraktı.

30 AĞU

Ed Asner
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Lou Grant rolüyle şöhrete kavuşan Ed Asner,
91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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İNCİ ÇAYIRLI HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

31 AĞU

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı,
86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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31 AĞU

FERHAN ŞENSOY HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Ferhan Şensoy’un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği
nedeniyle 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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YILIN EN İYİ DOĞA FOTOĞRAFI

Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich tarafından çekilen fotoğraf, Sualtı kategorisinde büyük beğeni toplayan bu hayranlık uyandıran çekim, Grönland’daki
Tasiilaq kasabası yakınlarındaki bir buzdağının altından yüzen Anna von Boetticher adlı bir serbest dalıcıyı gösteriyor.
O AN

Fransız itfaiyecilerin, Ekim ayında Fransa’nın Bordeaux kentinde düzenlenen
bir tatbikat sırasında Saint-Andre Katedrali’ndeki eserlerden birini korumak
için yanmaz battaniye örttüğü fotoğraf 2021 çarpıcı fotoğrafları arasında yerini
aldı.
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1 EYL

NUSRET ÇETİNEL
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel,
69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2 EYL

Sahte Banksy eseri 2 milyon 800 bin liraya satıldı

İngiltere’de bir bilgisayar korsanı, sokak sanatçısı Banksy’nin resmi internet sitesi
üzerinden bir NFT müzayedesi düzenleyerek 244 bin sterline (2 milyon 800 bin
TL) sanatçıya ait olmayan eser sattı. Banksy’nin ekibi BBC’ye “Hiçbir Banksy eserinin NFT müzayedesinde olmadığı” açıklamasında bulundu.

Yıldız Tilbe’nin Konseri iptal edildi
Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser
ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin
aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu
hale getirildi. Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya
ve PCR testine karşı olduğunu açıkladı.

2 EYL

Sosyal medya hesabından yaptığı aşı karşıtı paylaşımlar üzerine Tilbe’nin 18 Eylül’de Kıbrıs’taki bir otelde vereceği konser iptal edildi.
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2 EYL

Mikis Theodorakis HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yunanistan Başbakanı
Miçotakis, Theodorakis’in ölümünün ardından ülkede 3 günlük yas ilan etti.
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Kürt Sanatçılara Yönelik Hak İhlalleri İzleme Çalışması raporu yayımlandı
6 EYL

İsmail Beşikçi Vakfı, sanatlarını Kürtçe
icra eden müzisyen ve tiyatrocuların karşılaştıkları hak ihlallerinin yasal, siyasal
ve kültürel boyutlarını analiz eden ‘Müzisyen ve Tiyatrocular Özelinde Kürt Sanatçılara Yönelik Hak İhlalleri İzleme Çalışması’ başlıklı raporu yayımladı.
Raporda OHAL döneminde ve sonrasında belediyelerin kültür ve sanat birimleri
başta olmak üzere Kürtçe sanat faaliyeti yürütülen neredeyse bütün kurumlara
kayyım atandığından ve Kürtçe sanat icrasının neredeyse imkansız hale getirildiğinden sıklıkla bahsediliyor.

Ayrıca çıkarılan KHK’lar ile birçok özel tiyatronun kapatıldığına, kostüm ve afişler
dahil bütün eşya ve malzemelerine el konulduğuna vurgu yapılıyor. Bütün bunlara ek olarak rapor, pandemi ile beraber de konser, festival ve diğer etkinliklerin
yapılamaması nedeniyle birçok sanatçının sanatını icra edemediğini ve geçimini
sağlayamayarak ekonomik sıkıntılar yaşadığının altını çiziyor.

6 EYL

Jean-Paul Belmondo
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Sinemanın iz bırakan aktörlerinden Jean-Paul Belmondo,
88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda
Hollanda’yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
Bronz madalya kazanan Milli Takım Türkiye’ye
döndü. Finalde Sırbistan’ı 3-1 yenen İtalya,
Avrupa şampiyonu oldu.
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Michael K. Williams
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

7 EYL

‘The Wire’ dizisinde canlandırdığı ‘Omar Little’ karakteriyle
tanınan aktör Michael K. Williams, evinde
hayata gözlerini yumdu.

Şehzade Mustafa’nın eşyaları ve
88 tarihi eser ele geçirildi

7 EYL

Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi’nde antikacıya düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser
ve Şehzade Mustafa’nın eşyaları ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan antika dükkânı sahibi hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli
işlem yapıldı.

Türkiye’de müze sayısı artarken
ziyaretçi sayısı azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2020 yılına ilişkin “Kültürel Miras İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde müze sayısı, 2020’de
bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak
494’e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı Covid-19 salgını etkisiyle yüzde 73,6 düşerek 9 milyon 241 bin
912’ye geriledi.

7 EYL

7 EYL

İNCİLAY ŞAHİN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu İncilay Şahin,
60 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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8 EYL

AYM, şair İlhan Sami Çomak için yapılan başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) şair İlhan Sami Çomak için 2014 ve 2016 yılında yapılan
‘Uzun süre tutukluluk – adil yargılanma hakkı ihlali’ başvurularını birleştirip, “Adil
yargılanma eksiği yok” gerekçesiyle yapılan başvuruları reddetti.

ABD yargısı, ‘Yıldız Avcısı’nın
Türkiye’ye iadesini reddetti

9 EYL

ABD yargısı, Türkiye’den kaçırılan ve
“Yıldız Avcısı” (Guennol Stargazer)
olarak bilinen 6 bin yıllık mermer tarihi eserin iade talebini reddetti.

sütun ve yazıtlar bulundu

8 EYL

Perre Antik Kenti’nde devam eden kazılarda bir evin avlusunun zemin döşemesi ile sütunlar, su kanalları, yazıtlar
ile Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler ile objeler bulundu.

Michael Constantine
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

9 EYL

Room 222” dizisindeki rolüyle 1970’te En İyi Yardımcı
Erkek Oyuncu dalında Emmy Ödülünü alan
Michael Constatine 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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1 0EYL

Manavgat yangınında küle dönen sanatevine dansla veda ettiler
Manavgat yangınında flamenko eğitmeni Deniz ve jonglör sanatçısı Till Rautert
çifti tarafından kurulan TADAH sanatevi tamamen yandı. Eğitmenler, yangında
küle dönen sanatevine dansla veda ettiler.

Art Metrano
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

10 EYL

Polis Akademisi oyuncusu ve komedyen Art Metrano,
84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

10 EYL

Roma İmparatoru Hadrianus’a ait 1900 yıllık heykel bulundu
Aydın’daki Alabanda Antik Kenti’ndeki kazılarda Anadolu’ya en çok sefer düzenleyen Roma imparatorlarından Publius Aelius Traianus Hadrianus adına yapılmış bir
heykelin parçaları bulundu. Yaklaşık 1900 yıllık heykelin Roma İmparatoru Hadrianus’un milattan sonra 120 yılında kente gelişi için yapıldığı tahmin ediliyor.
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78. Venedik Film Festivali’nde
ödüller TESLİM EDİLDİ

11 EYL

İtalya’da 78’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’nde
bu yıl Altın Aslan’ı Audrey Diwan’ın
`”`L’Evenement” filmi kazandı.
Penelope Cruz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülürken, En İyi
Erkek Oyuncu Ödülü, John Arcilla’ya
gitti. En İyi Senaryo Ödülü’nü Maggie
Gyllenhaal alırken En İyi Yönetmen
Ödülü’nü Jane Campion kazandı. Büyük Jüri Ödülü’nün sahibi ise Paolo
Sorrentino imzalı The Hand of God
oldu.

İSKİ kazısında, BİZANS DÖNEMİ
KALINTILARI BULUNDU
İstanbul Fatih’te İSKİ’nin yaptığı kazı
çalışmaları sırasında 5’inci yüzyıla ait
Bizans dönemi kalıntıları bulundu.

13 EYL

Altın Koza Film Festivali’nde ödüller TESLİM EDİLDİ

Adana’da bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sinema yazarı Sevin Okyay ile görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay’a verildi.

Mick Brigden
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

13 EYL

The Rolling Stones, Bob Dylan, Peter Frampton’ın
turnelerini yöneten Mick Brigden, köpeğine kazdığı
mezara düşerek hayata gözlerini yumdu.
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13 EYL

Oyuncular Sendikası’nın yeni başkanı
Vahide Perçin oldu

Oyuncular Sendikası’nın 4. Olağan Genel Kurul’unda yapılan seçim sonucunda sendikanın 4’üncü Genel Başkanı
Vahide Perçin oldu.

Kütüphaneci olmayanlar
müdür yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
yönetmeliğe aykırı olarak kütüphaneci olmayan 17’si asil 14’ü yedek toplam
31 kişi kütüphane müdürü kadrolarına atandı.

Yönetim Kurulu ve diğer kurullara seçilen isimlerin tamamı ise şöyle; Vahide
Perçin, Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Öykü Karayel Bonomo, Atilla Gündoğdu, Berfin Zenderlioğlu, Emre Yetim, Yasemin
Şişli, Tülay Günal, Arif Pişkin.

13 EYL

13 EYL

Erdal Erzincan, bağlamasını
İmamoğlu’na hediye etti
Erdal Erzincan Harbiye Açıkhava’daki
konserinin ardından bağlamasını Ekrem İmamoğlu’na hediye etti.

Orhan Aydın saldırıYA UĞRADI
Türkiye Komünist Partisi’nin Kartal’da düzenlediği mitingde Orhan
Aydın saldırıya uğradı. Saldırı sonrası
sosyal medya hesabından paylaşımda
bulunan Orhan Aydın; “Susup teslim
olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar.” diyerek duruma tepki gösterdi.
Saldırgan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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İmamoğlu, “Onur duydum. Aldığım en
güzel hediyelerden biri. Değerli eşimle
birlikte yuvamızın en güzel köşesinde,
bu akşamın notalarıyla beraber bizimle
olacak” dedi.

13 EYL

EYLÜL 2021
14 EYL

Van Gogh’un yeni keşfedilen çizimi Amsterdam’da sergilendi

Dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’a ait yeni keşfedilen kara kalem çalışması
“Study for Worn Out” Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Van Gogh müzesinde ilk kez sergilendi.
15 EYL

Talat Gürelİ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
“Hızır Bey” çizgi romanı ile tanınan karikatürist
Talat Güreli, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sovyet satranç oyuncusundan Netflix’e 5 milyon dolarlık dava
17 EYL

Sovyetlerin Gürcistan kökenli satranç
büyükustası Nona Gaprindaşvili, Queen’s
Gambit’te kendisi hakkında geçen yalan
ve gerçeği çarpıtan cinsiyetçi ifadelerle
ilgili Netflix’e 5 milyon dolarlık dava açtı.

Açılan davaya gerekçe gösterilen replik,
dizinin “End Game” adlı final bölümünde
yer alıyor. Anya Taylor-Joy’un başrol olarak canlandırdığı Beth Harmon Moskova’da bir müsabakadayken, bir yorumcu
şu ifadelere yer veriyor: “Onunla ilgili tek
sıra dışı şey, gerçekten onun cinsiyeti ve bu bile Rusya’da karşılaşılmayan bir şey
değil. Nona Gaprindaşvili var ama o kadın dünya şampiyonu ve hiç erkeklerle karşılaşmadı.”
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Jane Powell
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Hollywood’un altın çağı oyuncularından
Jane Powell, hayata gözlerini yumdu.

2 bin yıllık lahit mezarlar bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yol yapımı sırasında kepçe operatörü beton yapılar
fark etti.

17 EYL

Gökhan Yavuzel hakkında yakalama
kararı çıkarıldı

Yapılan incelemede nesnelerin 2 bin
yıllık lahit mezarlar olduğu belirlendi.
Mezarların bulunduğu alanın yaklaşık
100 metre uzağında manastır olduğu,
yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı açıklandı.
17 EYL

Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN)
üyesi Gökhan Yavuzel, Haziran 2020
tarihinde “Kurtjitem” adlı Twitter kullanıcı tarafından ölümle tehdit edildi.
Söz konusu tehditlere sosyal medya
hesabından bir video ile cevap veren
Yavuzel’in iktidar için “Düşeceksiniz”
ifadesini kullanması “Cumhurbaşkanına hakaret” sayıldı.
17 EYL

Prof. Dr. İncİ San
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Yaratıcı dramanın Türkiye’deki öncülerinden
Prof. Dr. İnci San, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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5 bin yıllık sandık mezar bulundu
Göçebelikten yerleşik yaşama geçilip, tarıma
ilk başlanılan yerler arasında bulunan ve 10-12
bin yıllık olduğu tahmin edilen Çayönü Höyüğü’nde, 5 bin yıllık sandık mezar bulundu.
Ergani ilçesindeki höyükte ayrıca mezar içinde
bütünlüğünü koruyan insan iskeleti, pişmiş ve
farklı formlarda kaplara da rastlanıldı.

18 EYL

18 EYL

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in doğduğu ev ‘Şairler Evi’ oldu

Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Sivas’ın Gürün ilçesinde doğup büyüdüğü ev, ‘Şairler Evi’ yapıldı.

Boğaziçi’nin atanan yönetimi,
caz derslerini kaldırdı

20 EYL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne 2 Ocak’ta kayyım olarak atanan
rektör Melih Bulu, 15 Temmuz’da
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
görevinden alındı.
Yerine önce vekaleten sonrasında da
resmî olarak atanan rektör Prof. Dr.
Mehmet Naci İnci ve yönetimi, önce öğretim üyesi Feyzi Erçin’in derslerini iptal
etti, ardından öğretim üyesi Can Candan’ın ve üniversite bünyesindeki Cinsel
Tacizi Önleme Kurulu’nun Ofis Koordinatörü Cemre Baytok’un görevlerine son
verildiğini duyurdu. Yönetim son olarak; üniversitenin Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü’nde 16 senedir caz dersleri veren Seda Binbaşgil’in derslerini kaldırdı.
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20 EYL

2021 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
Televizyonun Oscar’ları olarak da bilinen Emmy Ödülleri Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene sönük geçen, tören bu
yıl adayların bizzat katılımıyla gerçekleşti. Törende The Crown, En İyi Dram Dizisi
ödülünü kazanırken, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne The Crown
dizisinde Prens Charles’ı canlandıran Josh O’Connor sahip olurken En İyi Kadın
Oyuncu ödülünü ise Kraliçe Elizabeth’i canlandıran Olivia Colman kazandı. En
İyi Komedi Dizisi ödülüne Ted Lasso layık görüldü. En İyi Mini Dizi ödülü ise The
Queen’s Gambit’e gitti.
20 EYL

JOHN CHALLiS
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İngiliz oyuncu John Challis,
79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

20 EYL

Tarihi Uzunköprü, trafiğe kapatılıp
restorasyona alındı
Dünyanın en eski ve uzun taş köprüleri arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası
Geçici Listesi’ndeki Uzunköprü, kanatları, zemin ve kemerlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatılıp restorasyona alındı. En son
1963’de onarım yapılan köprü, 57 yıldır onarım
veya restorasyon çalışması görmemişti.
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21 EYL

Prof. Dr. Hülya Nutku
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Tiyatro araştırmacısı ve emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Hülya Nutku hayata gözlerini yumdu.

Kaldırım Müzik Topluluğu ve
Grup Munzur konserine yasak
Adana Valiliği, Kaldırım Müzik Topluluğu ve Grup Munzur konserini, “konser etkinliği hakkında, sosyal medya platformlarında marjinal
gruplarca çağrı amaçlı paylaşımlar
yapılması” ve “örgütçülerin Adana’ya
ortalığı karıştırmaya geleceklerine”
dair ihbar almış olmaları gerekçeleriyle yasakladı

21 EYL

‘Hotel Rwanda’YA 25 yıl hapis cezası

Ruanda’da 1994’te gerçekleşen soykırımda yöneticisi olduğu otelde sakladığı yüzlerce kişiyi kurtarma çabası
Hotel Rwanda filmine konu olan Paul
Rusesabagina, ‘terör örgütüne destek
verme’ suçlamasıyla yargılandığı mahkemece suçlu bulundu.
Mahkeme, Hotel Rwanda filminin baş
kahramanı Paul Rusesabagina’ya ‘terör
örgütünü destekleme’ suçundan 25 yıl
hapis cezası verdi.

21 EYL

21 EYL

Anthony Johnson
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Oyuncu ve komedyen Anthony Johnson,
55 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Sarah Dash
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

21 EYL

“LaBelle” grubunun kurucularından olan Sarah Dash,
76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Selçuk Yöntem’in tazminat onandı
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sanatçı Selçuk Yöntem’in, tost yerken çekilen bir
fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan
bir kafeden kazandığı tazminatı oy birliğiyle onadı.

22 EYL

Kafe, Selçuk Yöntem’e, toplam 150 bin
lira tazminat ödeyecek.

Doğan Kuban
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

22 EYL

Mimar, restoratör, tarihçi Doğan Kuban,
95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Silahlı saldırıya uğrayan Enes Kaya, Balat’taki suç şebekesini anlattı
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde
30 Temmuz’da sokakta yürürken gizlice arkasından yaklaşan Recep Çetin adlı şahsın silahlı saldırısına uğrayan Sinemasal Kültür Sanat
Derneği Başkanı Enes Kaya, kendisine ve eşi
Neslişah Kaya’ya yaşatılanları anlattı.

23 EYL

Enes Kaya’nın anlattıklarına göre saldırının arkasındaki şebeke, derneğin kiraladığı yeri almak için tehdit, silahlı saldırı ve dükkan taşlama gibi yöntemlere başvurdu. Mesut Baraj adlı şahıs, kendilerini ispatlamak için “Vurmaya adam aradıklarını” dile getirdi.
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Arda Aydın’a taciz suçuyla hapis cezası

İBB Şehir Tiyatroları’nda görev yapan
Uğur Arda Aydın’ın, oyuncular Nazife Aksoy ve MİBB Şehir Tiyatroları’nda
görev yapan Uğur Arda Aydın’ın, meslektaşları Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’a
oyun sırasında ve provada cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, “sarkıntılık” suçlamasından
Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Adliye önünde yapılan açıklama da konuşan Mana Alkoy 3 yıldır verdikleri mücadeleyi kazandıklarını söyledi. Alkoy “Ben 2012 yılında sanık tarafından tacize uğramış bir kadın olarak, 2019 yılında aynı sanığın fütursuzca, korkusuzca işyerinde
taciz eylemlerine devam ettiğini öğrendim. Biz iki kadın bir araya gelerek birçok
kadının sesi olabilir ve kadına yönelik taciz eylemini normalleştirmeye çalışan eril
zihniyete direnç gösterebiliriz” diye konuştu.

Willie Garson
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

22 EYL

“Sex and the City” dizisinde canlandırdığı Stanford
Blatch karakteriyle tanınan Willie Garson,
hayata gözlerini yumdu.

Burhan Sönmez, PEN International‘ın yeni başkanı oldu
Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden
Burhan Sönmez, PEN International’in başkanlığına seçildi. Sönmez’in başkan seçildiği kongrede diğer adaylar Gioconda Belli
ve Ben Okri idi.

23 EYL

Sönmez, PEN’in Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında; “Bu onur ve sorumluluk benim asil organizasyonumuzun başkanlığı görevini yerine getirirken aklımda
ve kalbimde tutacağım” dedi.
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Melvin Van Peebles
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

23 EYL

‘Siyah sinemanın babası’ diye anılan yönetmen
Melvin Van Peebles, 89 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

İstanbul’un en eski çeşmesi bulundu

23 EYL

Bizans dönemine ait Bukoleon Sarayı’nda İBB tarafından yapılan çalışmalarda
yeni eserler ortaya çıktı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir
Polat, Bukoleon Sarayı’nın sürprizlerle
dolu olduğunu belirterek İstanbul’un en
eski çeşmesinin bulunduğu açıkladı.

23 EYL

Türkiye Yazarlar Sendikası
yeni yönetimini belirledi

Türkiye Yazarlar Sendikası yeni yönetimini belirledi. Türkiye Yazarlar
Sendikası’nın Genel Başkanı yeniden
Adnan Özyalçıner seçildi.

23 EYL

23 EYL

Aydın’ın Didim ilçesindeki antik kent
Miletos’ta yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 400 yıl öncesine ait, dönemin
sosyal yapısına göre orta statüdeki insanların kullandığı düşünülen iki konuta ulaşıldı.

Al Harrington
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Al Harrington geçirdiği felç sonrası 85 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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24 EYL

Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz’a adadı

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, “Okçu’nun Yolu” adlı son kitabını,
olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’a adadı. Coelho’ya yanıt veren Mete
Gazoz ise bu jestten memnuniyet duyduğunu ifade ederek en yakın zamanda kitabı okuyacağını söyledi.

26 EYL

Basil Hoffman
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Basil Hoffman, 83 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

26 EYL

Ajda Pekkan’dan ‘konser görüntüleri
ve videoları’ davası

Sosyal medyada izinsiz çekilerek kullanılan “Konser görüntüleri ve videoların” kaldırılması için avukatı Sadettin Dayıoğlu’na direktif veren Ajda
Pekkan, avukatı aracılığı ile hukuki ve
cezai süreci başlattığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde atanan
yönetim, film derslerini iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi
Üniversitesi rektörlüğüne atadığı Naci
İnci ve yönetimi üniversitede sekiz senedir film kurgusu üzerine ders veren
Özcan Vardar’ın dersinin iptal edildiğini duyurdu.
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Alan Lancaster
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

26 EYL

İngiliz rock grubu Status Qou’nun kurucularından
müzisyen Alan Lancaster, 72 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

27 EYL

Tiyatro Kooperatifi, tiyatroların dayanışmasını parklara ve sahillere taşıdı
Pandemi döneminde sahnelerden uzun süre ayrı kalan tiyatro ekiplerini ve seyircilerini yeniden bir araya getiren Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, 2 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında Fenerbahçe Parkı, Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro
ve Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro olmak üzere üç farklı lokasyonda
toplam 41 oyuna ev sahipliği yaptı. Özel tiyatroların dayanışmasını parklara ve sahillere taşıyan, 37 tiyatro ekibinin sahne aldığı etkinlik, 31 yetişkin, 10 çocuk oyununun yer aldığı programıyla her yaştan seyirciyi tiyatronun iyileştirici gücüyle
buluşturdu.

74. Tony Ödülleri sahiplerini buldu
Tiyatronun Oscarları olarak kabul edilen,
ABD’nin en prestijli tiyatro ödülleri Tony
Ödülleri, dün gece New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Bu yıl 74’üncü kez düzenlenen ödül töreninde En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü AIDS
draması “The Inheritance”a verildi.

27 EYL

“Moulin Rouge! The Musical” törende 10 ödül kazanırken, 12 adaylığı bulunan “Slave Play” ödül alamadı.

198

EYLÜL 2021
27 EYL

Kelly Price
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Mariah Carey, Whitney Houston ile Faith Evans’ın konuk
vokalistliğini yapmış olan Kelly Price, korona virüsü
nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

28 EYL

28 EYL

‘Barış ve Dayanışma Konseri’ne
kaymakamlık yasağı

İnsan Hakları Derneği’nin Hatay Şubesi tarafından Defne ilçesinde yapılması planlanan “Barış ve Dayanışma
Konseri”nin, 25 Eylül 2021 tarihinde
kent kaymakamlığı tarafından korona
virüs salgını gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi. Konserde Kaldırım Müzik
Topluluğu’nun, Bablisok Erbane Topluluğu’nun ve Grup İsyan Ateşi’nin
sahne alması bekleniyordu.

John Lennon’ın yayınlanmamış KAYDI
58 bin 300 dolara satıldı

Danimarkalı öğrencilerin John Lennon
ve Yoko Ono ile yaptığı ve daha önce
yayınlanmamış bir şarkıyı söylediği röportajın kaset kaydı müzayedede 58
bin 300 dolara satıldı.
Beatles grubu dağılmadan aylar önce,
4 Danimarkalı genç tarafından yapılan
33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun
süre önce kaydedildiği bildirildi.

Jean Hale
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

28 EYL

Sinemaya 1991’de “Lies Before Kisses” filmiyle veda eden
Jean Hale, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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29 EYL

Arslantepe Höyüğü’nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü’nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan önce
3600-3700 yılına ait olduğu düşünülen 24 mezar ile 6 ev kalıntısı ve küp içerisinde
iki çocuk iskeleti gün yüzüne çıkarıldı.

29 EYL

Andrea Martin
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

‘Annie’ lakaplı şarkıcı ve söz yazarı Andrea Martin,
49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

30 EYL

Uşak Ulubey’de 400 kaya mezarı bulundu

Büyük İskender’in Anadolu seferiyle Makedonya’dan gelen askerlerin yerleştiği
Uşak’taki Blaundos Antik Kenti’nde bulunan yaklaşık 1800 yıllık kaya mezarları
bulundu.
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Hayk Hakobyan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

30 EYL

2007’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda
“Anytime You Need” parçasıyla Ermenistan’a sekizincilik
kazandıran ve “Hayko” adıyla tanınan Hayk Hakobyan
hayata gözlerini yumdu.

30 EYL

boş tuval teslim eden ressamdan
83 bin doları geri istedi

Danimarka’nın Aalborg kentindeki
Kunsten Modern Sanat Müzesi, kağıt
para kullanarak eski eserlerini yeniden
yorumlaması için Danimarkalı ressam
Jens Haaning’e 534 bin kron (83 bin
dolar) ödedi. Haaning ise “Parayı Al ve
Kaç” adını verdiği iki boş tuvali müzeye
teslim etti.

MÜYORBİR 11. Olağan Genel Kurulu
YAPILDI

Müze direktörü Lasse Andersson, sergi
sona erince paranın geri ödenmesi gerektiğini belirterek, “Bu para müzenin
ve sözleşmeye göre 16 Ocak’ta iade edilmesi gerekiyor” dedi.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin
(MÜYORBİR) pandemi nedeniyle ertelenen 11. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği Genel
Kurul’da Yönetim Kurulu seçimi de
yapıldı. İki grubun aday olduğu seçimlerde mevcut yönetimden isimlerin ağırlıkta olduğu Burhan Şeşen,
Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Onur
Akın, Hüseyin Turan, Tolga Sağ, Mehmet Gümüş, Fettah Can ve Mustafa
Özarslan’dan oluşan grup, oyların çoğunluğunu alarak MÜYORBİR’in yeni
Yönetim Kurulu’nu oluşturdu.

30 EYL
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1 EKİ

Güvenç Dağüstün: Hürriyet’in yeri ortada, Altın Kelebek’ten çekiliyorum
Güvenç Dağüstün, ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ dalında aday gösterildiği Altın Kelebek
Ödülleri’nden sosyal medyada bir açıklama yayınladı ve “Hürriyet Gazetesi’nin
durduğu yer ortadadır” diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Dağüstün, “Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile yer almam benim için mümkün değildir” dedi.

1 EKİ

İLHAN DANER
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu, senarist ve
yönetmen İlhan Daner, 83 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Kıbrıs’a sahte PCR testleriyle girmeye çalışAN 21 müzisyen tutuklandı
28 Ağustos akşamı Bülent Ersoy’un KKTC’de
vereceği konserinde sahne alacak orkestra
ekibinin Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde PCR testlerinin sahte olduğu ortaya
çıktı. PCR testlerinin sahte olması üzerine
orkestra ekibi, Ercan Havalimanı’nda Havalimanı görevlileri tarafından incelemeye
tabi tutuldu.

1 EKİ

Sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı olayda Türkiye vatandaşı olan
21 müzisyen için 1 aydır devam eden gözetim sonrasında bugün tutukluluk kararı
aldı.
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki
eser kodları envanterle uyuşmuyor

2 EKİ

Sayıştay raporuna göre Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan eserlerin
taşınır kodları müze envanter kayıt sistemiyle uyumlu olmadığı ortaya çıktı.
Denetçilerin hazırladığı raporda, “Fiili
olarak ambar kullanımı ile resmi kayıtlarda yer alan ambar kayıtlarının örtüşmediği, depoların uygun muhafaza
şartlarına sahip olmadığı” belirtildi.

3 EKİ

CANDAŞ TOLGA IŞIK, Doğan Duru Ve Ceylan Ertem adaylıKTAN çekildi

Güvenç Dağüstün’ün ardından, Gazeteci Candaş Tolga Işık, Redd grubunun solisti
Doğan Duru ve Ceylan Ertem’de Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek
Ödülleri’nden çekildiğini açıkladı.

Marmara’da yeni bir batık keşfedildi

Yalova’nın Altınova ilçesi kıyılarında
araştırma gerçekleştiren ekipler, Marmara Denizi’nin yaklaşık 3,5 metre derinliğinde kargosunu mimari blokların
oluşturduğu yeni bir batık keşfetti. Ayrıca yapılan Sualtı Kazı çalışmalarında
kazı alanının tarihinin milattan sonra 4.
yüzyıla dayandığını gösteren buluntulara ulaştı.
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4 EKİ

4 EKİ

Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çocuğa
cinsel istismar suçundan tutuklandı

2018 senesinde sahte başkomiser
kimliğiyle yakalanan ve hakkında 5
sene hapis cezası istenen oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu çocuğa cinsel istismar suçundan cezaevine gönderildi.

Ezgi Mola’ya, “tecavüz zanlısına
hakaretten” para cezası verildi

Tecavüz zanlısı Musa Orhan’a “hakaret
ettiği” gerekçesiyle hakkında haziran
ayında dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya
adli para cezası verildi.
4 EKİ

Aydoğduoğlu’nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli
mesajlar attığı da belirlendi. Videoları
ABD’de telefonuna yüklediğini iddia
eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anayasa Mahkemesi, Kürtçe şarkıYA VERİLEN CEZAYI UYGUN BULDU

Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır’da Kadri Pervane’nin kullandığı halk otobüsünde
yüksek sesle dinlediği Kürtçe şarkı nedeniyle aldığı 2 yıl hapis cezasının hukuka
uygun olduğuna karar verdi.
Kararda, “terör örgütü propagandası” olduğuna hükmedilen parça nedeniyle Pervane’nin “ifade özgürlüğünün ihlal edilmediği” belirtildi.

Lars Vilks
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

4 EKİ

İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazası nedeniyle
75 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Özgül Tanyerİ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

4 EKİ

Opera sanatçısı Soprano Özgül Tanyeri,
85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

6 EKİ

Farah Zeynep Abdullah hakkında
suç duyurusu

Tecavüz zanlısı Musa Orhan’a hakaret
ettiği gerekçesiyle adli para cezasına
çarptırılan oyuncu Ezgi Mola’ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep
Abdullah hakkında Musa Orhan’ın
avukatı, suç duyurusunda bulundu.

6 EKİ

Yeni Akit hedef gösterdi
Azis’in konseri iptal edildi

Balkan Festivali’nde 19 Eylül’de sahneye
çıkması beklenen Azis sahne adlı Bulgaristanlı eşcinsel pop şarkıcısı Vasil
Troyanov Boyanov’un konserinin, Yeni
Akit gazetesinin hedef göstermesi sonucu iptal edildiği ortaya çıktı.

İznik’te iki lahitten mumyalanmış
3 iskelet çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, Hisardere
Nekropolü alanında devam eden kazılarda ulaşılan iki lahitten mumyalanmış
iskeletler çıktı.
7 EKİ

Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak
satışa çıkardı

Cem Yılmaz’ın Blockchain teknolojisi
ile dijital ortamda imzaladığı NFT’ler,
OpenSea adlı platformda sergilendi.
NFT’leri satın alan kişiler, bizzat Cem
Yılmaz tarafından imzalanmış haline
sahip oldu.
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7 EKİ

BAKANLIKTAN “özel tiyatrolara devlet desteği” reddi

2021-2022 sezonu için Kültür Turizm Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek “özel tiyatrolara devlet desteği”ne başvuru yapan
kuruluşlardan Moda Sahnesi’nin yetkilileri, Temmuz 2021’de yaptıkları başvurunun Genel Müdürlük tarafından reddedildiğini duyurdu. Moda sahnesi yetkilileri,
“Bizi parayla terbiye edemeyeceksiniz. Bütçeden payımıza düşeni, hakkımızı sonuna kadar talep edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Moda Sahnesi’nin açıklamasının ardından bir açıklama da Kadıköy Boa Sahne’den
geldi. Kendilerine verilen bakanlık desteğini “gerçeklikten uzak” ve “kendilerinden istenen projeyi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için yetersiz” olarak nitelendiren Kadıköy Boa Sahne, “moda sahnesi’nin yok sayılması”ndan duydukları
rahatsızlığı da dile getirerek, verilen desteği kabul edemeyeceklerini belirtti.
Boğaziçi Gösteri Sanatları Organizasyon Tiyatro (BGST Tiyatro) da sosyal medya
hesabından, Bakanlığın özel tiyatrolara yaptığı desteklere dair bir açıklama yayımlarak; “BGST Tiyatro açısından değişen bir şey yok. Bu yardımlara yine başvurdu ve yine hiçbir somut gerekçe gösterilmeden yardıma layık görülmedi.” dedi.

“44 tiyatroya destek vermemenizin nedeni nedir?”

Pandemide tiyatroların içinde bulunduğu
zorluklara dikkat çekmek için çalışmalar
sürdüren Tiyatro Kooperatifi, 2021-2022
sanat sezonu için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan destek konusunda T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na desteklenen oyunların seçiminde kullanılan kriterleri sordu.

7 EKİ

Tiyatro Kooperatifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Desteğe başvuran ancak destekten yararlanamayan 44 tiyatronun başvurusunun olumsuz sonuçlanma nedeni
nedir?” diye sordu.
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7 EKİ

Cynthia Harris
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
‘Mad About You’ oyuncusu Cynthia Harris,
87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

7 EKİ

2021 Nobel Edebiyat Ödülü
Abdulrazak Gurnah’A VERİLDİ

Nobel Edebiyat Ödülü, Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya’ya bağlı
iki adadan oluşan ve özerk yönetilen
Zanzibar’da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah’a verildi. 73 yaşındaki yazar, ödülün yanı sıra 10 milyon İsveç
kronu (1,1 milyon dolar) para armağanının da sahibi oldu.

8 EKİ

Fotoğrafçı ve şair Mehmet Özer’e
hapis cezası

Fotoğrafçı ve şair Mehmet Özer’e,
78’liler Federasyonu’nun açtığı 12 Eylül Utanç Müzesi’ne dair fotoğrafları ve
ayrıca çeşitli eylem ve anmalarda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığı için “örgüt propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis
cezası verildi.

“Saray’ın günlük masrafı, 390 sahnenin bir yıllık hibe desteği olur!”
Gündemi değerlendiren TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında tiyatrolara verilen “devlet desteği”ne değindi.

8 EKİ

2021-2022 sezonu tiyatro hibelerine kabul edilen kurum sayısının yüzde 30 oranında arttığını ancak dağıtılan hibelerin ise yüzde 18 seviyesinde kaldığını belirten Kadıgil; “Saray’ın
günlük masrafının, hibe programına kabul edilen 390 sahnenin bir yıllık hibe desteğine eş değer olması, sanata olan düşmanlıklarının açık kanıtıdır. Göstermelik etkinliklerle
saray soytarılarının ceplerini dolduranların, sanat emekçilerini açlığa, intihara
mahkum eden düzenini kabul etmiyoruz.” dedi.

208

EKiM 2021
Altın Portakal’da ‘Kürtaj’ filminde bazı seyirciler bayıldı

Bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal
Film Festivali’nde özel gösterimde yer alan Audrey Diwan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Kürtaj’
filmindeki gerçekçi sahnelerden etkilenen 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı.
Annie Ernaux’un aynı isimli yarı otobiyografik
romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film
Festivali’nde yapmıştı.
8 EKİ

8 EKİ

8 EKİ

Direkli Mağarası’nda 14 bin 500 yıllık
tarım aletleri bulundu

Altın Portakal’da ‘En İyi Film’
Okul Tıraşı oldu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. En
İyi Film ödülünü kazanan “Okul Tıraşı” filminin yönetmeni Ferit Karahan’a
ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy verdi.

Maraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi’ndeki Direkli Mağarası’nda sürdürülen kazılarda 14 bin
500 sene önce kullanılan tarım aletleri
bulundu.
9 EKİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün
sahibi “Kafes” filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu
Ödülü’nün sahibi ise “Zuhal” filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Yeni keşfedilen bir fosile,
Tony Iommi’nin ismi verildi

En İyi Senaryo Ödülü “Okul Tıraşı” filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan
Acet’e, En İyi Yönetmen “Kerr” filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi.

Yeni keşfedilen fosillere isim verme
geleneği devam ediyor. Son olarak 469
milyon yıllık bir konodont fosiline, rock
grubu Black Sabbath’ın gitaristi Tony
Iommi’nin ismi verildi.
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9 EKİ

NiHAL YALÇIN’ın KONUŞMASINI BÖLEN TAMER KARADAĞLI’YA TEPKİ YAĞDI
Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü
alan Nihal Yalçın’ın konuşmasını bölen Tamer Karadağlı gündem oldu. Ödülü veren Karadağlı’nın tavırları ve Yalçın’ın teşekkür konuşması sırasında araya girip
ödülü uzatması üzerine birçok kişi Yalçın’a destek mesajı verdi.
10 EKİ

11 EKİ

140 yıllık tablo orijinal çıktı
Tokat’ta geçen sene yaz aylarında bulunan Prenses Salome ve Yahya Peygamber’in birlikte resmedildiği tablonun orijinal olduğu belirlendi.

11 EKİ

Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi
kampüsüne alınmadığını duyurdu

Belgesel sinemacı ve akademisyen Can
Candan, Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişinin engellendiğini duyurdu.

Granville Adams
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

HBO’nun popüler dizisi Oz’un oyuncusu Granville Adams,
58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

210

EKiM 2021
Sahnede üzerine dekor düşen balet Hayata Gözlerini Yumdu

Bolşoy Tiyatrosu’nda Nikolay Rimski-Korsakov’un eseri “Sadko” sahnelenirken yaşanan kazada, dekorun altında kalan bir balet öldü.

2002 yılından bu yana ‘Bolşoy Tiyatrosu’nda figüran olarak görev alan 37 yaşındaki sanatçı Yevgeni Kuleş, sağlık görevlileri yetişemeden hayata
gözlerini yumdu.

11 EKİ

Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın’ı hedef gösterdi
11 EKİ

Antalya Altın Portakal’da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Nihal Yalçın, ödülü
vermek için sahnye çıkan Tamer Karadağlı’nın kaba davranışlarına maruz kalmıştı.

2. Sayfa adlı programda konuşan Tamer Karadağlı ödül töreni ile ilgili açıklamalarda
bulunurken ‘Sizi eleştirenler oldu. Bununla
ilgili ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna “Linç
kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan
sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum, politik açıdan değerlendirmedim... ‘Son kez tweet atacak olsan ne
yazarsın?’ diye sormuşlar. Hanımefendi “Selahattin Demirtaş’a özgürlük” yazmış.
Demirtaş ne dedi. ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor?” cevabını vererek Nihal Yalçın’ı hedef gösterdi.

DEVLET BAHÇELİ, TAMER KARADAĞLI’YA SAHİP ÇIKTI
58. Altın Portakal Film Festivali’nde “Zuhal”
filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Nihal Yalçın’a konuşmasını bitirmesini beklemeden ödül veren ve tepkiler
sonrası “Pervin Buldan ona sahip çıkıyor. Ben
terörist örgütün karşısındayım” diyen Tamer
Karadağlı’ya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla
Devlet Bahçeli’nin Tamer Karadağlı’yı arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

11 EKİ
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12 EKİ

12 EKİ

Yeni Akit’ten FESTİVALE sansür

2 kitap artık özgür!

Yeni Akit, Nihal Yalçın’ın ödül konuşmasının haberini “Ödül töreninde boş
boş konuşan Nihal Yalçın’a sunucu
Tamer Karadağlı bile dayanamadı!”
başlığı ile haber yaptı; haberin videosunda ise Nihal Yalçın’ın yüzü haricinde vücudunun neredeyse tamamını buzlayarak sansürledi.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kurulu tarafından ‘muzır neşriyat’ ilan
edilen ‘Kız Çocuk Hakları Bildirgesi’ ve
‘Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi’ ile ilgili
sınırlama kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açılan dava
sonuçlandı, iki kitap ‘muzır yayın’ olmaktan çıktı.

Deon Estus
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

14 EKİ

George Michael’dan Frank Zappa’ya kadar pek çok
sanatçının arkasında bas çalan Deon Estus,
65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

14 EKİ

BANKSY’NİN ESERİNE REKOR FİYAT
Banksy’nin daha önce ‘Kırmızı Balonlu
Kız’ adını taşıyan ve satıldıktan sonra
kısmen parçalanan eseri, yeniden Sotheby’s müzayede evinde açık artırmaya
çıktı ve 16 milyon sterline alıcı buldu.
14 EKİ

Dilan Demir’e 9 yıl hapis cezası
Müzisyen Dilan Demir’e “örgüt üyesi
olmak” suçuyla yargılandığı davada 9
yıl hapis cezası verildi ve tutuklanması talep edildi.
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Yazar Meral Şimşek’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Kürtçe PEN üyesi, yazar ve şair Meral Şimşek
hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlaması ile 15
yıla kadar, “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlaması ile de 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası
istemi ile dava açılmıştı. Bilirkişide değişikliğe gidilmesi nedeniyle ertelenen ve Malatya 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada Şimşek hakkında; “terör örgütü üyeliği”
suçundan beraat kararı çıktı ancak “terör
örgütü propagandası” suçundan 1 yıl 3 ay hapis
cezası verildi.

14 EKİ

15 EKİ

Haldun Taner Sahnesi’nin restorasyon çalışmalarında mimar kitabesi bulundu

Restorasyon çalışmaları devam eden Haldun Taner Sahnesi’nde sıva altında kalan
Osmanlıca mimar kitabesi bulundu. Kitabe hakkında bilgi veren Kültür Varlıkları
Projeler Müdürü Merve Gedik, “Kitabeyi yaptığımız sıva raspaları sonucu, çimento harçlı sıvanın yapıdan uzaklaşması esnasında keşfettik. Hemen yüzey temizliğini yaptık, şimdi de diğer imalatlardan etkilenmesin diye koruma altına alacağız”
dedi.

Dorothy Steel
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

17 EKİ

Son olarak” Jumanji: The Next Level” filminde rol alan
Dorothy Steel, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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18 EKİ

19 EKİ

Tony Bennett, Guinness Rekorlar
Kitabı’na girdi

Müzisyen Tony Bennett, “yeni bir albüm yapan en yaşlı şarkıcı” olarak
yeni bir rekora imza attı.
Lady Gaga ile yaptığı albümü “Love for
Sale”i 1 Ekim’de çıkardığında 95 yaşını
(95 yıl, 60 gün) geçmiş olan müzisyen
Tony Bennett, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye layık görüldü.

Michael Caine emekli olduğunu duyurdu
Oyuncu Sir Michael Caine, yeni filmi
“Best Sellers”ın son filmi olacağını duyurarak; “Omurgamdaki ağrı ve bacaklarımın gücünü yitirmesi beni zorluyor” dedi.
88 yaşındaki Michael Caine, son yıllarda Christopher Nolan’ın eserlerinde olmak üzere sayısız ikonik rolde
yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı 13 madalyayla kapatan Türkiye,
geçmiş oyunlara göre daha fazla branşta madalya kazandı.
Milli sporcular Tokyo 2020’de okçuluk, boks, cimnastik,
karate, tekvando ve güreşte olmak üzere 13 branşta madalya elde etti.
Türk sporcular 6 farklı branşta madalya alma başarısı gösterdi.

Kadıköy Kaymakamlığı, MKM’nin 30. yıl konserini yasakladı
Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM)
Bostancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği 30. yıl konseri, etkinliğe saatler
kala Kadıköy Kaymakamlığı tarafından
yasaklandı.

19 EKİ

MKM, Kaymakamlık yasağını Twitter hesabından “30. Kuruluş yıldönümü konserimiz ‘milli güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesi ihtimali, başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye sokacağı gerekçesiyle’ Kadıköy Kaymakamlığı tarafından, valiliğin günler öncesinden verdiği izne
rağmen yasaklanmıştır!” ifadeleriyle duyurdu.
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19 EKİ

19 EKİ

Berna Laçin ifadeye çağrıldı

Kanye West adını değiştirdi

Berna Laçin sosyal medya paylaşımında, “kiraz pahalı” dediği için ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Kanye West’in, adını “Ye” olarak değiştirme başvurusu Los Angeles’ta mahkeme tarafından kabul edildi.

20 EKİ

Durul Gence
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Türkiye’de batı müziğinin öncülerinden
Durul Gence, hayata gözlerini yumdu.

20 EKİ

Gain’in dizisi Hamlet’in afişine sansür
Dijital platform Gain’de yayımlanan ‘Hamlet’ dizisinin dijital afişlerinde oyuncu
Elit İşcan çıplak bir şekilde yer alırken, sokaklara asılan afişlerde İşcan’ın üzerinde
örtü olduğu görüldü.
William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, uluslararası bir dizi
festivalinde Türkiye’yi temsil eden ilk yapım. Dizi, Series Mania’nın Uluslararası
Yarışma bölümüne seçilme başarısını gösterdi.
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Roy Horan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

21 EKİ

Dövüş sanatlarını konu alan filmleriyle tanınan
Roy Horan, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

22 EKİ

Interpol devreye girdi: Fatih tuğralı
belgenin satışı durduruldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı’nın
belgesi, Türkiye’nin girişimleriyle satıştan çekildi.

22 EKİ

Picasso’nun 11 eseri SATIŞA ÇIKTI
Pablo Picasso imzalı 11 eser, ABD’nin
Las Vegas kentinde düzenlenen açık
artırmada 110 milyon dolara satıldı.
MGM Resorts’un sahibi olduğu eserler
20 yıldan uzun süredir Bellagio Hotel’de sergileniyordu.

Kemal Kuruçay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

22 EKİ

Son olarak Seksenler dizisinde rol alan Kemal Kuruçay
hayata gözlerini yumdu.

Türkiye 2021 Dünya Basın Özgürlüğü
Endeksi’nde 180 ülke arasında
153’üncü sırada yer aldı.
Basın Konseyi - 2021 yılı Basın Özgürlüğü Raporu
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22 EKİ

Alec Baldwin ‘kazayla’ görüntü yönetmenini vurdu
Oscar’a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi
ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine
isabet etti.
42 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins’in hava yoluyla New Mexico Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 48 yaşındaki filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza’nın ise ambulansla
Christus St. Vincent Bölge Tıp Merkezi’ne götürülerek müdahale edildi.

23 EKİ

Einar sokak ortasında öldürüldü
Geçen yıl rakibi tarafından kaçırılıp cinsel saldırıya uğrayan İsveçli rap şarkıcısı Einar, sokak
ortasında öldürüldü.
Gerçek adı Nils Kurt Erik Einar Grönberg olan
19 yaşındaki rap şarkıcısı, başından ve göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Müstehak’ın tüm sayıları
BURAYA TIKLAYARAK
ÜCRETSİZ İNDİREBİLECEĞİNİZİ
BİLİYOR MUSUNUZ?
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James Michael Tyler
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

25 EKİ

Friends dizisinde Gunther karakterini canlandıran
James Michael Tyler, 59 yaşında prostat kanseri
nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

25 EKİ

Çevreci ressamın basın açıklaması öncesi yanan evine ‘kundaklama’ şüphesi
Trabzon’un Sürmene ilçesinde çevreci
ressam Gökçe Erhan’ın, kültür balıkçılığı ile ilgili denize yapılacak kafeslere
karşı düzenleyeceği basın açıklaması
öncesi evinde yangın çıktı.

Erhan’ın basın açıklamasına saatler kala
evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı.

Facebook’ta ve Instagram’da ‘Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’ paylaşımlarına sansür
‘Tiyatro… Tiyatro… Dergisi’ yetkilileri, Facebook’un ve Instagram’ın derginin hesaplarını askıya aldığını ve derginin internet
sitesine ait tüm paylaşımları engellediğini
duyurdu.

25 EKİ

Derginin yetkilileri sosyal medya platformları tarafından uygulanan sansürle ilgili yaptığı açıklamada; “Facebook ve Instagram,
opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile genel yayın yönetmenimiz Yavuz Pak’ın 6
Ekim’de yayımladığımız söyleşisinin ardından, dergimizin hesaplarını askıya aldı
ve dergimizin web sitesinden yapılan tüm paylaşımları engelliyor” denildi.
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Val Bisoglio
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

25 EKİ

Son olarak “The Sopranos” dizisinde rol alan
Val Bisoglio, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi Türkiye’ye iade edildi
Yasa dışı yollarla Türkiye’den kaçırılan ve Arthur Gilbert tarafından 1989 yılında satın alınan
4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi Türkiye’ye
geri verildi.

26 EKİ

Hattiler dönemine ait altın gaga ağızlı testi,
Gilbert Sanat Vakfı tarafından Türkiye’ye iade
edildikten sonra Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Joanna Cameron
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

26 EKİ

Joanna Cameron, felce bağlı komplikasyonlar nedeniyle,
70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İskit altınlarında karar: Mahkeme Ukrayna’ya verilmesine hükmetti

Amsterdam Temyiz Mahkemesi, 2014 yılında
sergilenmek üzere Kırım’dan Hollanda’ya getirilen 600 parçalık İskit altınlarının Ukrayna’ya
verilmesini kararlaştırdı.

26 EKİ

2016 tarihli UNESCO Antlaşması’nı gerekçe
göstererek, “sanat eserlerinin ödünç alınan
devlete” yani Ukrayna’ya geri verilmesi gerektiğine karar veren mahkemeye göre, sanat eserleri ödünç verildiğinde, Kırım hala Ukrayna’nın
bir parçasıydı.
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26 EKİ

Hamide Yiğit ve Tekin Yayınevi’ne
kitap üzerinden para cezası

Yazdığı ‘Tekmili Birden IŞİD’ kitabı ile
‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle yargılanan yazar Hamide Yiğit’e
ve kitabın çıktığı Tekin Yayınevi’ne
10 bin TL manevi tazminat cezası
verildi.

26 EKİ

KİTAP FUARINA Türkiye’den hiçbir
yayınevi katılamadı
Almanya’nın
Frankfurt
kentinde
73’üncü kez kapılarını açan Kitap Fuarı’na, 74 ülke ve 7140 yayıncının yer
aldı. Kültür Bakanlığı’nın bütçe ayırmadığı Kitap Fuarı’na Türkiye’den
hiçbir yayınevi katılamadı.

BAKANLIK SINAVINDA USuLSÜZ ATAMA
CHP Kültür, Sanat ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş
İlgezdi, bakanlıktaki atama torpilini ve bu isimlerin yerine üçü şoför olan çok sayıda yandaşın atandığını açıkladı. Bakanlık şube müdürlüğü sınavında, yazılıdan yüksek puan alanların
AKP’li olmadıkları için elendiğini bildiren İlgezdi, bu isimlerin yerine 17 ile 79 arasında puan
alan yandaşların atandığını ifade etti.

26 EKİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki atamaları inceleyen CHP’li İlgezdi,; “Yüksek yazılı
puanı alanlar, düşük sözlü puanları ile elenirken ya da yedekte kalırken yazılıdan
10, 12 puan düşük alanlar, yüksek sözlü notları ile asil listeye kondu. Bu torpilin,
insan kayırmanın itirafıdır” dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu toplantılarında
Halk TV’ye 23; TELE 1’e 21; Fox TV’ye 15; KRT’ye 8
ve Habertürk’e 4 olmak üzere toplam 71
idari para cezası uygulandı.
Basın Konseyi - 2021 yılı Basın Özgürlüğü Raporu
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27 EKİ

Atatürk Kültür Merkezi açıldı
10 Şubat 2019’da yenilenmek üzere temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM),
2,5 yılda tamamlanarak Cumhuriyetin 98. yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihinde
yeniden açıldı.
AKM içerisinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok
amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir
bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor.
28 EKİ

29 EKİ

tiyatro oyunu, ‘müstehcenlik’
gerekçesiyle iptal edildi

‘Matiya’nın 3 bin yıllık
mühürleri bulundu

Hatay Valiliği, Cevdet Bayram’ın yönettiği ve Sertaç Demir’in oynadığı
“Karahindiba” oyununu sahnelenmesine saatler kala iptal etti. Sertaç
Demir yaptığı iptalin, oyunda geçen
‘testis’ kelimesinin “müstehcen” ve
“toplum ahlakına aykırı” bulunması
nedeniyle olduğunu duyurdu.

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan,
Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin
bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazılarda, “Matiya” adında
kadın yöneticiye ait olduğu belirlenen
mühür ve baskılar bulundu.
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29 EKİ

Pink Floyd’un kurucularından Syd Barret’ın gitarı 27 bin dolara satıldı
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink
Floyd’un kurucularından Syd Barrett’ın
gitarı İngiltere’de, Cheffins müzayede
evinde yapılan açık artırmada yaklaşık
20 bin sterline (27 bin dolar) satıldı.

12 telli Yamaha marka gitarın, satış öncesinde 5 bin ila 10 bin sterlin arasında
satılacağı öngörülüyordu. Gitar, neredeyse tahminin 2 katı fazlasına satılmış
oldu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, 1 Ocak- 24 Aralık döneminde
yaptığı 50 toplantıda, televizyonlara toplam tutarı
21 milyon 500 bin lirayı bulan idari para cezası verdi.
Basın Konseyi - 2021 yılı Basın Özgürlüğü Raporu

29 EKİ

Afrodit VE Dionysos’un heykelleri bulundu
Aizanoi Antik Kenti’ndeki çayda yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve
güzellik tanrıçası Afrodit ile şarap tanrısı Dionysos heykellerinin baş kısmı gün
yüzüne çıkarıldı.
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Bülent Ersoy, müzisyeniyle kavga etti: Allah belanı versin inşallah
30 EKİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde sahte PCR
testinden dolayı günlerce cezaevinde yatan davulcu Ahmet İzgi, birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında tartıştı. İzgi’nin kendilerine yardım etmediğini söylemesi üzerine tepki
gösteren Ersoy, “Allah onların belasını versin
inşallah” dedi.

Ahmet İzgi’nin “Biz oraya sağlam gittik hasta döndük” demesi üzerine öfkelenen
Ersoy, “Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye
kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi
isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz.” diyerek cevap verdi.
31 EKİ

Gönül Orbey
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey,
84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İspanya’da boğa koşusunda bir adam hayatını kaybetti
İspanya’nın Onda kentinde yapılan boğa koşusunda 55 yaşında bir adam, aldığı boynuz darbeleri nedeniyle öldü. Başına aldığı darbe sonrası
baldır kısmındaki atardamarı patlayan ve yakında
bulunan Villareal’deki hastaneye kaldırılan adam,
kurtarılamadı. Olay sonrası, festivalin boğa koşusu içeren etkinlikleri iptal edildi.

Doğan Akhanlı
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

31 EKİ

31 EKİ

Berlin’de yaşayan yazar Doğan Akhanlı, akciğer kanseri
nedeniyle 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Semra Dİnçer
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1 KAS

Semra Dinçer akciğer kanseri sebebiyle 56 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

2 KAS

Smyrna Antik Kenti’ndeki tiyatroda ‘latrina’ bulundu
Smyrna Antik Kenti’nde devam eden kazılarda tiyatroda sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen latrina (tuvalet) bulundu.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, “Kapalı alanda bulunduğu için bunu ‘sanatçı
tuvaleti’ olarak değerlendirmek mümkündür. Bu da Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

2 KAS

Nelson Freire
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Dünyaca tanınmış piyanist Nelson Freire,
77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Arzu Akın
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

2 KAS

Tiyatro sanatçısı Arzu Akın
hayata gözlerini yumdu.

3 KAS

ABBA konseri öncesinde yaşanan
kazada 2 kişi öldü

İsveç’in Uppsala kentinde, müzik grubu ABBA’nın konseri öncesi bir kişinin
7’nci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı. 1100 kişinin dinlemeye geldiği
konser iptal edildi.

3 KAS

Yılmaz Odabaşı’na ‘Cumhurbaşkanına
hakaret’ten hapis cezası
Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret”
ettiği suçlamasıyla yargılanan Yılmaz
Odabaşı’na 11 ay 20 gün hapis cezası
verildi. Mahkeme, Odabaşı’nın cezasını
ertelemedi.
4 KAS

Sümela Manastırı’na 4’üncü kapanma
5 yılda 3 kez ziyarete kapatılıp açılan Sümela Manastırı, giriş yamacındaki kaya
kütlesinin çelik kazıklarla sabitleme çalışması yürütülmesi için 4’üncü kez ziyarete kapatıldı.
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4 KAS

“Hierapolis’in kurulduğu yıllara ait” iki ev kalıntısı bulundu
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde bu
sene yapılan kazı çalışmalarında, kentin kuruluş yıllarına ait olduğu belirtilen 2 ev
kalıntısına ulaşıldı.
Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis
Antik Kenti’nde 1957’de başlayan kazı çalışmaları, Salento Üniversitesinden Prof.
Dr. Grazia Semeraro başkanlığında devam ediyor.
4 KAS

4 KAS

Yangında kundaklama
izine rastlanmadı

Erdal Yıldırım’a ‘terör örgütü
propagandası’ndan hapis cezası

Gökçe Erhan’ın, kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala iki katlı evinde çıkan yangınla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı tarafından rapor hazırlandı. Yangın ile ilgili itfaiyenin ilk
tespitlerine göre ise kundaklama belirtilerine rastlanmadı.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan
yazar Erdal Yıldırım’a 1 yıl 6 ay 22 gün
hapis cezası verildi.
Mahkeme, Yıldırım’ın cezasını ertelemedi.
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4 KAS

Ferhan Şensoy’u Büstü Bodrum ve Ses TİYATROSU’nda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü
öğretim üyesi Esra Sağlık Şenalp tarafından yapılan Ferhan Şensoy büstü, Bodrum ilçesine bağlı Geriş Köyü’nde açıldı. Büst, köydeki Nevin Başara Parkı’na yerleştirildi. Bodrum’daki büstünün replikası ise Ses Tiyatrosu’na yerleştirildi.

Ezgi Mola’dan Çilem Doğan kararına tepki
Adana’da, kendisine sistematik şiddet uygulayan Hasan Karabulut’u öldürmek zorunda kalan Çilem Doğan’a yerel mahkemenin
verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Söz konusu karara binlerce kişi tepki gösterirken, oyuncu Ezgi Mola da sessiz kalmadı.
5 KAS
Mola, sosyal medya hesabından Çilem Doğan’ın mektubunu paylaşarak, “Kararı verenler; içinize sindi mi bu! Adil mi bu?
Gerçekten merak ediyorum, bu adil olması gereken mi?” dedi.

Şair ve yazarlardan Bakırköy Belediyesi işçilerine ziyaret
5 KAS
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Şair ve yazarlar, sıfır zam dayatmasına karşı
grev yapan Bakırköy Belediyesi işçilerini ziyaret
etti. Aralarında Nilay Özer, C. Hakkı Zariç, Cenk
Kolçak, Cüneyt Uzunlar, Emrullah Alp ve İsmail
Afacan’ın olduğu şair ve yazarlar, işçilerle dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Yazarlar ve
şairler adına konuşan C. Hakkı Zariç “Talepleriniz anlaşılabilir ve yaşama dair şeyler. Çok hayatın içinden ve hayata dair talepler. Yani zam,
insanca yaşam, işten atılanların geri alınması
talepleri yerine getirilmelidir” dedi.

KASIM 2021
Marilia Mendonça
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

6 KAS

Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, yapımcı Henrique
Ribeiro, amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho
ile pilot ve yardımcı pilot uçak kazasında
hayata gözlerini yumdu.

6 KAS

6 KAS

ABD’de müzik festivalinde izdiham

Hasankeyf’e, helikopter pisti yapıldı

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld
Müzik Festivali’nde en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr.
Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni’ne katıldı.

Acil durum yetkilileri olayın, kalabalığın sahne önünde ünlü rapçi Travis
Scott’ı dinlemek için sıkışmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.

Hasankeyf‘e baraj yapılması nedeniyle
tarih yok edilirken bölgeyi ziyaret edecek Erdoğan için bir helikopter pisti
yapıldı.

Ramazan Günay
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

6 KAS

Rumeli müziğinin tanınmış isimlerinden Ramazan Günay,
Zeytinburnu’nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki sanatçı
hayata gözlerini yumdu.
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7 KAS

Tarihi eser operasyonu: İki imam ve arkadaşları serbest bırakıldı
Zonguldak ili Çaycuma ilçesine düzenlenen baskında Roma dönemine ait
yaklaşık 2 milyon değerinde tarihi eser
ele geçirildi.

Güzelyaka köyü camisi imamı Abidin
Berber, Karakoç köyü camisi imamı Yakup Aydın ve Çaycuma ilçe merkezinde
ikamet eden S.K. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya
3 şahsın ev ve iş yerlerine düzenlenen sürme hazırlığı içerisinde olduğu beliroperasyonda 742 adet sikke, 1 adet ma- lendi.
deni heykel, 106 adet tarihi eser niteliği
taşıyan madeni obje, 16 adet tarihi eser İki imam ve arkadaşları S.K., jandarmaniteliği taşıyan kilden yapılmış obje, 1 da verdikleri ilk ifadelerinin ardından
adet sütun altlığı olmak üzere toplam çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yar(866) parça malzeme ele geçirildi.
gılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tina Turner organizasyon şirketine dava açtı

Tina Turner, Simply the Best –The Tina
Turner Story adlı şovu düzenleyen organizasyon şirketine isim ve marka haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava
açtı.

Söz konusu şirket uzun yıllardır Simply
the Best – The Tina Turner Story adlı
8 KAS
şovla Almanya, Avusturya ve İsviçre’de
gösterilere imza atıyor. İsminin ve marka hakkının ihlal edildiğini savunan Turner,
açtığı ilk davayı kazanarak posterden resminin kaldırılmasını sağlamıştı.
Farklı bir posterle yoluna devam eden şirket, Turner’ın konuyu bir üst mahkemeye taşımasıyla şok yaşadı. Davada Turner lehine karar çıkarsa, söz konusu şovun
yanı sıra Elvis, Robbie Williams ve Rolling Stones’un benzerlerinin kullanıldığı birçok şov da tehlikeye girecek.
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8 KAS

8 KAS

İlhan Şeşen, Sabah’a konuştu
Sabah gazetesinde, Tuba Kalçık’ın tanınmış isimlerle yaptığı ve genellikle
AKP övgüsüyle sonuçlanan söyleşilere bir yenisi eklendi.
Tuğba Kalçık’ın sorularını yanıtlayan
İlhan Şeşen; “Türkiye’de özgürlük var
mı?’ diye sorsanız, ‘Evet, var’ derim.
Birtakım yasalar var, bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve kendimi özgür hissediyorum” dedi.

İzmir’deki arkeolojik kazıda DNA
laboratuvarı kuruldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek
verdiği Selçuk Ayasuluk Tepesi ve St.
Jean Anıtı kazısında, kazı alanına DNA
laboratuvarı kuruldu.
Türkiye’de ilk kez İzmir’de bir arkeolojik alanda DNA analizi yapılacağını
söyleyen Kazı Başkanı Doç. Dr. Sinan
Mimaroğlu, “Selçuk’ta tarihin sayfaları
yeniden yazılacak” dedi.

Bahçeli’nin danışmanı Cem Yılmaz’ı tehdit etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
danışmanı Yıldıray Çiçek, Cem Yılmaz’ın
tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP’nin
tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin sözlerini hedef
alarak tehditte bulundu.
MHP’nin yayın organı TürkGün’de “Cem
Yılmaz PKK’yı kınayan bir cümle kurabilir misin?” başlıklı bir yazı kaleme alan
8 KAS
Çiçek, Cem Yılmaz’a, “ahmak” diye hakaret ederek; “Demirtaş ve Osman Kavala’nın suçu yok, suçsuz yere hapiste yatıyor”
dedi. Sen de bunu yedin öyle mi? Terörist Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın terör
örgütü PKK’yı destekleyen açıklamalarına ait videoları evinde oturup izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın?” ifadelerini kullandığı yazısında Cem Yılmaz’ı açıkça tehdit etti.
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Orhan Pamuk’ayeniden soruşturma açıldı

Orhan Pamuk’a yöneltilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen “Veba Geceleri” kitabında
“Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği” suçlaması yeniden soruşturma konusu oldu.

8 KAS

Hakimlik söz konusu “delillerin” savcılık tarafından tekrar incelenerek iddianame düzenlemesi
gerektiğini savunarak şikayetçinin itirazını kabul ederek, Pamuk hakkında aynı gerekçeyle bir
kez daha soruşturma açtı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük
Ödülleri’nde bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar
alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında
İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal
Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat
Büyük Ödülleri’ne layık görüldü.

9 KAS

PEN’den Orhan Pamuk’a DESTEK MESAJI

Yazar Orhan Pamuk’a bir avukatın suçlamasıyla yeniden soruşturma açılması üzerine PEN Türkiye açıklama yaptı,
açıklamada “Orhan Pamuk’u, olmayan
suçlar icat edip yargılamayın. Atatürk’ü üzmeyin” dendi.
10 KAS

Mona Lisa replikası
2.4 milyon liraya satıldı

Leonardo da Vinci’nin dünyaca ünlü
tablosu Mona Lisa’nın replikası, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin
Euro’ya (yaklaşık 2,4 milyon TL) satıldı. Orijinal tablo ise Paris’teki Louvre
Müzesi’nde sergileniyor.
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11 KAS

Levent Üzümcü’ye “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması açıldı

Daha önce hakkında “Paylaşımına ‘…’ eklediği için” soruşturma açılan Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü, bu defa da sokak performansı nedeniyle ifadeye çağırıldı.
Anayasa’nın “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur” diyen 64. maddesini
hatırlatan sanatçı Levent Üzümcü, hakkında ‘halkı kin ve nefrete sevk etmek’ten
açılan soruşturmada ifade verdi.

Fatih Kaymakamlığı ‘Ölüm Uykudaydı’ tiyatro oyununu yasakladı
Oyuncular Sendikası, Fatih Kaymakamlığı’nın
‘Ölüm Uykudaydı’ isimli tiyatro oyununu, “kamu
güvenliği bakımından uygun bulunmadığı” gerekçesiyle yasakladığını duyurdu.
Sendika yasaklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada: “Daha önce pek çok kez sahnelenen
Ölüm Uykudaydı oyununun sansürlenmesini kabul etmiyoruz. Alınan karara ilişkin ilgili mercilerden bilgi edinmeye çalışacak ve sürecin takipçisi olmaya devam
edeceğiz.” dedi.

Yunus Güner
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

11 KAS

Yunus Güner, Cihangir’deki evinde geçirdiği kalp krizi
sonucu 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Jerry Douglas
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

12 KAS

Türkiye’de “Yalan Rüzgarı” adıyla yayınlanan pembe
dizide John Abbott karakterini canlandıran Jerry Douglas,
88 hayata gözlerini yumdu.

eserler 129 yıl sonra Benin’de

12 KAS

Fransa’nın 129 yıl sonra Benin’e iade ettiği 26 parçalık sanat eserleri, Kotonu
Havalimanı’nda, Cumhurbaşkanı Patrice Talon tarafından özel törenle teslim
alındı.

Banksy eserini boyayarak yoketti
Dünyanın en tanınan sokak sanatçılarından Banksy’ye ait bir eser, ‘The
Outlaws’ dizisinin çekimlerinde Christopher Walken tarafından üzeri
boyanarak yok edildi.
Dizinin sözcüsü, “Eserin orijinal bir
Banksy olduğunu doğrulayabiliriz.
Walken, çekimler sırasında bunun
üzerini boyayarak yok etti” dedi.

Yaklaşık 2 yıl burada kalacak eserler,
kalıcı olarak Abomey’de inşa edilecek
Amazonlar Destanı ve Dahomey Kralları Müzesi’nde sergilenecek.

12 KAS

Burak Özçivit hakkında, set çalışanlarına hakaretten dava açıldı
Beykoz’da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfrettiği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında ‘Zincirleme şekilde alenen hakaret’
suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle dava
açıldı.
Olay günü Burak Özçivit’in bulunduğu çadırdan
çıkarak müştekilere küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi. Müştekilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı
doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit’in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmadıklarını söylediği vurgulandı.
12 KAS
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Graeme Edge
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

12 KAS

İngiliz rock müzik grubu Moody Blues’un kurucularından
davulcu Graeme Edge, 80 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

15 KAS

16 KAS

Fatih Kaymakamlığı Kürtçe stand-up
gösterimini engelledi
Fatih Kaymakamlığı, ‘Dawiya Dawî’
adlı stand-up gösterimini herhangi
bir gerekçe sunmadan engelledi.
Su Gösteri Sanatları Sahnesi yetkilisi Ayhan Uslu, kaymakamlığın oyunu
herhangi bir gerekçe göstermeksizin
yasaklandığını duyurdu. Engellemenin ardından oyun HDP Bağcılar ilçe
binasında sergilendi.

Salvator Mundi Tablosu
Leonardo da Vinci’ye ait Değil
Leonardo da Vinci’nin tarihteki en pahalı tablosu olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından 450 milyon dolara satın alınan
Salvator Mundi ilgili konuşan İspanyol
ulusal sanat müzesi Museo Nacional
del Prado, tablonun Leonardo da Vinci
tarafından yapılmadığını ve tablonun
derecesini düşürme kararı aldıklarını
açıkladı.

Etel Adnan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

15 KAS

Ressam, yazar ve şair Etel Adnan,
96 yaşında Paris’te hayata gözlerini yumdu.
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16 KAS

Tarihi Alkazar Sineması 5 yıl sonra kapılarını açtı
Beyoğlu’nun sembol adreslerinden Alkazar Sineması 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası yeniden kapılarını açtı. Alkazar Sineması’nın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışta
Refik Anadol’un Alkazar Dreams adlı eserleri sergilendi.

Türk Telekom, AKM’nin ana destekçisi oldu, opera salonuna adı verildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom
arasında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi’ndeki
2 bin 40 kişilik opera binasının isim sponsoru
oldu.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
imza töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözleşme ile Türk Telekom‘un opera binasının isim sponsoru olduğunu belirterek, AKM’nin simgesi olan bu sanat mekanının bundan sonra Türk
Telekom Opera Salonu olarak adlandırılacağını söyledi.
17 KAS

Frida Kahlo’nun otoportresi rekor fiyata satıldı
Frida Kahlo’nun en son yaptığı otoportresi,
ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı. Bunun Latin
Amerika’dan bir sanat eserine ödenen en yüksek
fiyat olduğu açıklandı.
New York’ta düzenlenen açık artırmada yer alan
otoportre, ağlayan Frida Kahlo ile alnına çizilmiş
eşi Diego Rivera’yı resmediliyordu.
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Young Dolph
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

18 KAS

Young Dolph, bir kurabiye dükkanından alışveriş yaptığı
sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu
36 yaşında hayata gözlerini yumdu.

18 KAS

Alec Baldwin hakkında ‘kasten yaptı’ suçlaması
ABD’li ünlü film yıldızı Alec Baldwin’in geçtiğimiz ay “Rust” filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin,
filmin senaryo danışmanı tarafından ‘kasten yaptı’ iddiasıyla dava açıldı.
Filmin senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından açılan davanın 30 sayfalık
sayfalık dilekçesinde, Alec Baldwin’in “silahın ateşlenmesini gerektiren bir sahne olmamasına rağmen silah kullandığı, set protokolünü hiçe sayarak’’ görüntü
yönetmeni Halyna Hutchins’e “kasten” silahı yönelterek ateş ettiği iddiasına yer
verildi.

Theuns Jordaan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

19 KAS

1 yıldır kemoterapi tedavisi gören Güney Afrikalı
şarkıcı Theuns Jordaan, 50 yaşında
hayata gözlerini yumdu.
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Can Candan davetli olduğu ders için gittiği Boğaziçi kampüsüne alınmadı
“Duvarlar-Mauern-Walls” belgeselini bir ders
kapsamında tartışmak için Boğaziçi Üniversitesi’ne davet edilen Can Candan, atanmış yönetimin yasakladığı gerekçesiyle kampüse alınmadı.

19 KAS

Candan’ı davet eden Dr. Öğretim Üyesi Saygun
Gökarıksel, dersinin bu nedenle aksadığını ve
öğrencilerinin eğitim haklarının ihlal edildiğini
belirtti ve tutanak tuttu.

Omar Souleyman serbest bırakıldı

19 KAS

‘Üç Kuruş’ dizisine idari para cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK), CHP İzmir Milletvekili Özcan
Purçu’nun ve Roman Dernekleri Federasyonu’nun Show TV’de yayımlanan Üç Kuruş adlı diziyle ilgili şikâyet
başvurusu üzerinden dizideki Roman
halkına yönelik söylemleri, “ayrımcı
ve aşağılayıcı” olarak değerlendirdi.
RTÜK, şikâyetler üzerine “Üç Kuruş”
dizisine idari para cezası verdi

Omar Souleyman sahne adıyla bilinen Suriyeli müzisyen Omar Almasikh, “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla Urfa’da 17 Kasım tarihinde
gözaltına alındı. Suriye’deki iç savaş
nedeniyle Urfa’nın Akçakale ilçesine
yerleşen Souleyman’ın, mültecilere
yardım amaçlı bir ekmek fırını işlettiği
ortaya çıktı ve serbest bırakıldı.

19 KAS

BAKANLIĞIN 2022 BÜTÇESİ 7 milyar 109 milyon 129 bin Türk Lirası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 bütçesinin görüşmesinde açıklamalarda bulundu.

19 KAS
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Ersoy, bakanlığının 2022 bütçesinin, bağlı ve
ilgili kuruluşlar da dahil olmak üzere toplam 7
milyar 109 milyon 129 bin Türk Lirası olarak öngörüldüğünü belirtti.

KASIM 2021
19 KAS

19 KAS

10 kişi Hayatını Kaybetti,
Travis Scott’a DAVA AÇILDI
ABD’li rap sanatçısı Travis Scott’ın organize ettiği Astroworld Festivali’nde
çıkan izdihamda ölü sayısı 10’a ulaştı.
50 bin kişinin katıldığı konserde güvenlik krizi yüzünden mağdur olan en
az 125 kişi Scott’a dava açtı.
Talep edilen toplam tazminat ise 750
milyon doları geçti.

temsiller için yapılan
tahsis Askıya alındı
İzmir Şehir Tiyatrosu, iki kurumun yöneticileri arasında uyum içinde gerçekleştirilen bir geçici program içinde, Elhamra’da temsiller vermeye başlamıştı.
1 Ekim’deki açılışını da yine bu çerçevede Elhamra Salonunda yapmıştı.
İzmir Şehir Tiyatrosu’nun temsilleri için yapılan tahsis, Genel Müdürlük
emri ile askıya alındı.

Yeni AKM’de 10 koltuk için 2 milyar TL harcandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın 10 yıl boyunca çürümeye terk
ettiği ve sonra yıkarak yaptığı AKM’ye 2 milyar
lira harcanmasına rağmen, dünya standartlarından bir orkestra çukuru yapamadığını, dünyadaki en büyük opera çukurunun 110 kişi ile
Newyork’ta olduğunu aktararak; “118 kişilik bir
alan yapsalar bunu ayakta alkışlardık. Ancak
yine yapamadılar. Dünyadaki büyük operaların
metre kare ortalaması 109 metre kare. 2021’de yapılan AKM’nin ise 93 metrekare.
Dünyada sanatçı ve müzik aletine 1,7 metre kare düşerken yeni AKM’de 1,1 metre
kare alan bırakılmış” dedi.
19 KAS

10 koltukluk yer için 2 milyar liraya yeni yapılan AKM’nin kamu zararına neden
olduğunu ifade eden İlgezdi, “Wagner operalarını 100 kişilik orkestralar için yazıyor, bu kapsamda AKM’de Wagner opera temsilleri yapılabilmesi için 100 müzisyen ve üstü bir orkestra çukuru yapılması gerekirdi.” dedi
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KASIM 2021
Bütçe Görüşmelerine Sera Kadıgil Damga vUrdu

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Av. Sera
Kadıgil, Plan Bütçe Komisyonunda Kültür ve
Turizm Bakanlığı Bütçesi üzerine konuştu.
Kadıgil, bakanlığın pandemi sürecinde özel tiyatrolara yaptığı yardımlarla övünmesini eleştirerek “Kolin, Limak, Cengiz gibi beşli çeteye
toplam 128 kez vergi indirimi sağlanırken tiyatro ve sanatçılara bir kez olsun bu imkanın sağlanmamasını kabul etmez, edemezdim.” dedi.

Kadıgil sözlerini “...şunu ifade etmeliyim ki her şeyi geçtim, ben olsam, saat 24’ten
sonra müzik yapmanın bir tek sanat düşmanı tarafından yasak ilan edildiği bu
karanlık rejime su taşımaz, ayaklarıma kapansalar gelip bakanları falan olmazdım. Gerekirse simit satar ama vicdanım temiz yaşardım.” diyerek bitirdi.

Barbadosluların portrelerinin posta puluna basıldığını biliyor muydunuz?
Bağımsız bir ada ülkesi olan Barbados’ta 100 yaşına giren Bajanların resimleri posta pulu olarak basılıyor. 2016’daki son nüfus sayımına göre Barbados’ta sadece 11’i
erkek olan 114 asırlık insanın yaşadığını ortaya çıkardı.
Onurlarına yapılan renkli pullardan size gülümseyen zarif bir şekilde yaşlanmış
Bajanlar için hazırlanan koleksiyon, 2016 yılında piyasaya sürüldü ve 27 portreli
puldan oluşuyordu. 2016’da, 100 yaşına ulaşmış 114 Barbados vatandaşı bulunuyordu. Bajanların sadece 11’i erkek, kadınlar bu durumu esprili bir dille “belki de
erkeklerin bilmediği yaşlanma sırlarını bildiklerini” söyleyerek dile getiriyor.
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KASIM 2021
İdil Biret, 80. yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası’nda kutladı
21 KAS

İdil Biret için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenen etkinlikte, yönetmenliğini
Eytan İpeker’in, yapımcılığını Yoel Meranda’nın
üstlendiği “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi” adlı belgesel sanatseverlerin beğenisine
sunuldu.

Belgeselde İdil Biret’in arşivinden çocukluk fotoğrafları, çocukken yazdığı mektuplar, 5 yaşındayken yaptığı bestelerin orijinalleri, 7 yaşındayken Fransız Radyosu’na verdiği
röportaj, ünlü piyanist Arthur Rubinstein’ın İdil Biret’i Fransız izleyicilerine tanıttığı televizyon programının ses kayıtları ve sanatçının 1970’lerde hocası Nadia
Boulanger’ye Berg’in piyano sonatını çaldığı görüntüler yer aldı.

Göbeklitepe’de 11 yeni yerleşim yeri bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’deki kazı çalışmalarına dair bilgi verdi.

21 KAS

Ersoy, şu ana kadar yapılan çalışmaları sonucu 11
tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulunduğunu
açıkladı.
Göbeklitepe’nin 1980’li yıllarda Türkiye’nin gündemine geldiğini belirten Bakan Ersoy, “Göbeklitepe’yi Güney Anadolu’nun kurtuluş
reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil” dedi.

Fazıl Say, Atatürk Kültür Merkezi’nin ADının Değiştirilmesine TEPKİ GÖSTERDİ
Fazıl Say, ‘Atatürk Kültür Merkezi’ salonunun
adının ‘Türk Telekom Opera Salonu’ olarak değiştirilmesine, sosyal medya hesabı üzerinden
tepki gösterdi.
Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Anladık sponsor olmuş. Çok iyi etmiş.
Sanata destek verenler sağ olsunlar, buradan
21 KAS
teşekkürlerimi ben de ileteyim ancak naçizane
önerilerim de var. Dinlerlerse, sponsor olmanın hassas duruşunu ve çelebiliğini
de almak lazım, bizde bu bir türlü olamıyor. Firma adları kültür sanatın ve özel
kurumlarının üstünde, önünde, arkasında her yerinde yer alıyor, halbuki arka planında yer almak ne kadar daha büyüklük değil mi?” dedi.
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KASIM 2021
Doğan Bavlİ
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

21 KAS

Tiyatro ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden
Doğan Bavli, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

22 KAS

Metin Akpınar, Hakaret davası süresinde yaşadıklarını ilk kez anlattı
Metin Akpınar, Müjdat Gezen’le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret ettikleri gerekçesiyle götürüldükleri adliyede yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Candaş Tolga Işık’a anlattı.
Candaş Tolga Işık, Akpınar’a adliyede çekilen fotoğrafı için “Siz o fotoğrafı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?’ diye sordu.
Akpınar bu soruya, “Barış Yarkadaş çekti o fotoğrafı. Ben 10 tane ilaç alan bir adamım. Ekip geldi beni evden aldı. Erken almam gereken ilacı aldım, birde bir şeyler
yiyip tok karna almam gereken ilaçlar var. Onlara altlık yapmak için ne yiyebilirim
diye düşünürken avukatım söyledi. Orada meğerse tost böyleymiş. Tabi üzücü bir
fotoğraf. Beni çağırsalardı gitmez miydim? Polisler saat 09.00’da geldiler. Kapıyı
açtım, buyur ettim içeriye girmediler. Üzerimi giyinmek için izin istedim. Buyurun
giyinin dediler. İçeri girdim eşim hala uyuyordu. Dedim kızım telaş etme polis geldi, beni götürecekler dedim. Gitme diyor. Gitme olur mu evladım dedim. Ayıp nasıl
olur insanlar gelmişler. Avukatımı aradım ben ‘ben davaya gidiyorum, ekibe rica
et savcıya söylesinler, savcı erteler’ dedi. Komiserdi herhalde bayan görevli vardı o
aradı savcıyı. Savcı gelsinler, avukatı sonra katılır demiş. Şurada bir sıkıntı çektim, biz basın soruşturmasına gidiyorduk. Basın suçları bakımından yolda değişti
bu. Ekibe telefon geldi oraya gitmeyin, teröre gidin diye. Hatta Müjdat’a dedim ki
galibe 15 sene yiyeceğiz. Onun dışında bir sıkıntı olmadı” diyerek cevap verdi.
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KASIM 2021
Sahneye destekte örf adet tartışması
23 KAS

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021-2022 sanat
sezonunda 428 özel tiyatronun projesine destek sağlanacağını açıklamasının ardında destek
için başvuran Moda Sahnesi, Boğaziçi Gösteri
Sanatları Topluluğu, ikincikat, Milli Sanat Tiyatrosu, Baksa Sanat Tiyatrosu, Glow Tiyatro Topluluğu, Özkaya Yapım ve SıfırNoktaİki Prodüksiyonu oylamada reddedildiği ortaya çıktı.

Komisyonda yer alan Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul, reddedilme gerekçelerinden birinin “Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı” oyunlar sahnelemeleri olduğunu belirtti. Ertuğrul başvurusu reddedilen 8 tiyatro için
sunulan gerekçeye tepki gösterdi. Komisyonda destek verilecek tiyatrolarda aranan
özelliklere dramaturjik açıdan bakılması gerektiğini kaydeden Ertuğrul, “İdeolojik
olarak bakılmamalı. İçeriğine bakmıyoruz ki biz” dedi.

23 KAS

ERCAN TURGUT
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir kanser tedavisi gören Ercan Turgut,
69 hayata gözlerini yumdu.

23 KAS

450 yıllık Kur’an-ı Kerim bulundu

Konya’daki tarihi camide 450 yıllık el
yazması Kur’an-ı Kerim bulundu.
El yazması cüzlerin birinde, eserin Osmanlı Padişahı İkinci Selim tarafından
camiye hediye edildiği yazıyor.

Döviz artışı yayınevlerini de vurdu

24 KAS

2005’ten beri kağıt ham maddesi selülozun Türkiye’de üretilmemesi nedeniyle dövizle kağıt alan yayınevleri
de zor günler geçiriyor. Heretik Yayıncılık, baskısı biten kitaplarını yayımlamayacağını açıkladı.
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KASIM 2021
David Longdon
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

24 KAS

Rock grubu Big Big Train’in baş vokalisti ve söz yazarı
David Longdon, geçirdiği kaza sonucu
56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Arctic Monkeys biletleri dakikalar içinde tükendi, karaborsaya düştü

Ağustos 2022’deki Arctic Monkeys konserleri
için biletler satışa çıktığı dakikada tükendi.

Zorlu PSM’de gerçekleşecek konserler için kategorilerine göre 275 ile 616 lira arasında satılan
biletlerden almak isteyenler, biletler satışa çıktıktan birkaç dakika sonra “tükendi” ibaresiyle
karşılaştı. Diğer yandan “karaborsa” olarak değerlendirilen kimi sitelerde ise biletler kategorisine göre 4 bin 700 ile 8 bin 300 lira arasında
değişen fiyatlarla satıldığı görüldü.

24 KAS

Genco Erkal, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten hakim karşısında
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Genco Erkal avukatlarıyla katıldı. Erkal’a destek olmak için piyanist Fazıl Say, eşi Ece
Dağıstan Say, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık da duruşmaya geldi. Erkal, salona alkışlar eşliğinde girdi.
Genco Erkal savunmasında, Erdoğan’ın diplomasını görmek istediklerini belirterek; “Cum25 KAS
hurbaşkanı zaman zaman özeleştiri yaparak biz
bu şehre ihanet ettik. İstanbul’un kıymetini bilemedik. Bundan ben de sorumluyum’ demiştir. Ayder yaylası için de ‘Biz burayı kirlettik’ demesine rağmen yayla
turizme ve imara açılmıştır. ‘Benim tweetim parmağını değdiği yeri kurutuyor’
şeklindeki söylemim yapmış olduğum bu açıklamalar neticesinde ortaya koyduğum bir tespitten ibarettir. Tweet konusu cumhurbaşkanının diploması ile ilgilidir. Yıllardır bu konu kamuoyunda tartışılmaktadır. Orijinali ortada yoktur. Konu
yakın zamanda AİHM’e kadar gitmiştir. Bu konuda kitap da yazılmıştır. Biz bu
diplomayı görmek istiyoruz.” dedi.
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KASIM 2021
Bergen filmi ekibinden kadına
şiddetle mücadeleye destek

25 KAS

Ken Loach, Torino Festivali
Ömür Boyu Başarı Ödülü’nü reddetti
İngiliz yönetmen Ken Loach, Torino
Festivali Ömür Boyu Başarı Ödülü’nü
reddetti. Organizatörlerin emek politikalarını eleştiren yönetmen Loach,
“Hakları için mücadele ettikleri gerekçesiyle işten atılan işçilerin dayanışma talebine nasıl sırtımı dönebilirim?” ifadelerini kullandı

Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönettiği, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve
Sema Kaygusuz’un yazdığı Bergen filmi
kadına şiddetle mücadeleye bir jestle
destek verdi. Ekip, Bergen’in bir şarkısı
ile “Sen Affetsen Ben Affetmen!” diyerek tek ses olup destek kadına şiddete
dikkat çekti ve mücadeleye çağırdı.
25 KAS

Ayasofya’nın mermerlerinden gizemli parşömenler çıktı
Ayasofya Camii’nde bir mermer bloktaki taşın
yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Orada bulunan poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde yazılar ve çizimler görüldü.

26 KAS

Rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından
muhafaza altına alındı.Soruşturma başlatan
savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden inceleme istedi.

Stephen Sondheim
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

27 KAS

Müzikal tiyatronun sembol isimlerinden
Stephen Sondheim, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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KASIM 2021
Fotoğraflarla Yeni Normal

Dünyanın dört bir yanındaki bazı yerler koronavirüs kısıtlamalarını hafifletti. İşletmeler yeniden açıldı, bazı okullar ve spor müsabakaları yeniden başladı. Ama
her şey alıştığımızdan çok daha farklı görünüyor.
Kimileri evden çalışmaya devam ederken, kimileri hala sabahları kalkıp işine gidiyor. Kimileri çoktan işini kaybetti veya yeni iş arıyor.

Avignon Tiyatro Festivali’nde gerçekleştirilen
dijital gösterimden...

Marsden köyünün tepesinde yasakların ardından ilk kez
birlikte prova yapan Meltham Mills Band üyeleri

Parkta, alışverişte, tiyatroda, sinemada, toplu taşımalarda birbirimizden uzak
durmaya devam ediyoruz.

Paris’te gerçekleşen Fransa Açık tenis
maçını izleyen seyirciler.

Endonezya’nın Banda Aceh kentinde yüz siperiyle
prova yapan dansçılar.

Bir yandan aşı çalışmaları hızla devam ederken diğer yandan vaka sayıları ve
ölümler artıyor. Sosyal mesafe kuralları uyarınca cenaze törenlerine katılacak
kişi sayılarına kısıtlama getirildiğinden yas tutma şeklimiz bile etkilendi.
İşte bu fotoğraflar, Covid-19 yüzünden dünyada günlük hayatın ne kadar değiştiğini gösteriyor.
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KASIM 2021
İBB, CEM Mansur’la yolları ayırdı

29 KAS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur ile yönetsel fikir ayrılıkları
nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.
Cem Mansur’un yerine şef ve besteci Murat
Cem Orhan getirildi. Murat Cem Orhan’ın ise
görevine 2022’de başlayacağı açıklandı.

30 KAS

Oscar adayı Türkiye’deki kadına
şiddeti konu alan belgesel oldu
Türkiye’deki kadına yönelik şiddeti ve
kadın cinayetlerini ele alan “Dying to
Divorce” (Ölümüne Boşanmak) filmi
İngiltere’de En İyi Uluslararası Uzun
Metraj Film kategorisinde Oscar
ödüllerine aday gösterildi.

Oktay İnce’ye ceza verildi
Video eylemci ve belgeselci Oktay İnce
hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”
iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşmasında mahkeme, İnce’yi 1 yıl 2 ay
17 gün hapis cezasına çarptırdı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verdi.

Ömer Faruk Kurhan
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

30 KAS

Tiyatrocu, yayıncı ve yazar Ömer Faruk Kurhan,
hayata gözlerini yumdu.
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ARALIK 2021
1 ARA

Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda 1600 yıllık dokuma atölyesi bulundu
Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman’daki Perre Antik
Kenti’nde devam eden kazılarda, 1600 yıllık dokuma atölye yapısı ile yünlerin ipe
dönüştüğü ağırlık taşları tespit edildi.
2 ARA

2 ARA

Can Candan ve Feyzi Erçin’in akademik
etkinliğe katılmasını engelledi
Boğaziçi Üniversitesi atanmış yönetimi, 3 Aralık’ta düzenlenecek akademik etkinlikte sunum yapacak belgesel sinemacı ve akademisyen Can
Candan’ın ve üniversitede film müziği
dersleri veren Feyzi Erçin’in kampüse girişini, “izinlerinin bulunmaması
nedeniyle rektörlük tarafından uygun
bulunmadığı” gerekçesiyle engelledi.

1600 yıllık flüt ve yüzük bulundu
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki kazılarda, 1600 yıllık kemik flüt ve bronz
anahtarlı yüzüğe rastlanıldı. Kalede
flütün bulunması Zerzevan’da yaşayanların müziğe ilgisini gözler önüne
serdi.
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ARALIK 2021
Suavi’den şarkısını kullanan Metin Feyzioğlu’na TEPKİ
Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, kendisine
ait ‘Tükenme’ şarkısını barolar birliği
seçimi kampanyasında izinsiz kullandığını iddia etti.
Suavi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sn. Metin Feyzioğlu, siz bir avukatsınız ve Türkiye Ba3 ARA
rolar Birliği seçimleri için kampanya
şarkısı olarak ‘Tükenme’ adlı eserimizi kullanmışsınız. Bunu hangi hak, hukuk ve
yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü
bu korsanlıktır!” ifadelerini kullandı.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise Suavi’nin paylaşımına Twitter’dan yanıt verdi. Suavi’nin tweetini alıntılayan Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı: “Sayın Suavi; Tükenme
adlı eseriniz muhteşem. Yüreğinize sağlık. Ancak sizi çok yanlış bilgilendirmişler.
Seçim şarkım yok ki sizin eseriniz seçim şarkım olsun. İnstagram’da bir hikayede
şarkınızı kullandım. Telifinizi ise instagram meslek birliğinize ödüyor. Sistem bu.
Saygılarımla”.
4 ARA

Nur Sürer, Sinema Onur Ödülü’nü
Ali İsmail Korkmaz’a adadı
Bu yıl 21. kez düzenlenen Eskişehir
Film Festivali başladı. Festivalin açılış
gecesinde usta oyuncu Nur Sürer’e
Sinema Onur Ödülü’ verildi. Sürer,
ödülünü 2013 yılında Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla katıldığı
yürüyüşten dönerken polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen
Ali İsmail Korkmaz adına aldı.
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Megadeth, kendi kripto para birimini
piyasaya sürdü
Megadeth, kendi kripto para birimi
“$MEGA”yı piyasaya sürdü. Megadeth’in ücretsiz olarak dağıtmakta olduğu
$MEGA, yakında çıkış yapacak Bonfire
tabanlı olarak piyasaya sürüldü. $MEGA’ya sahip olmak için ücretli ya da ücretsiz bir Cyber Army üyeliğinizin olması gerekiyor.
4 ARA

ARALIK 2021
John Miles
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

7 ARA

2017 Progresif Müzik Ödülleri’nde “Üstün Müzikal Başarı”
ödülünü kazanan John Miles, hayata gözlerini yumdu.

7 ARA

8 ARA

‘Rüya Tableti’ Irak’a iade edildi

Oktay İnce arşivini geri aldı

Yıllar önce yasa dışı yollarla ABD’ye
götürülen Gılgameş Destanı’nın bir
bölümünün yazılı olduğu kil tablet
Irak’a iade edildi.

Video eylemci ve belgeselci Oktay İnce
polis tarafından Ekim 2018’de el konulan 20 yılı aşan görsel-işitsel arşivini
geri aldı.

Kürtçe oyuna ‘pandemi yasağı’
Mardin Valiliği, Amed Şehir Tiyatrosu’nun 5
Aralık’ta kentte sahnelemek istediği Kürtçe
“Tartuffe” oyununa pandemi gerekçesiyle izin
vermedi.

8 ARA

Valilik, yaptığı açıklamada 15 günlük eylem ve
etkinlik yasağına işaret ederek, oyuna izin verilmemesine dair, “Yapılan başvurunun içeriğinde
tiyatronun Kürtçe oynatılması ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır” diye kaydetti.
Kürtçe oyunu yasaklayan valiliğin farklı bir tiyatro oyununa izin verdiği ortaya
çıktı. Tiyatro Kare tarafından 12 Aralık günü sahnelenecek olan “Ağaçlar Ayakta
Ölür” isimli oyuna valilik tarafından izin verildiği öğrenildi.
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9 ARA

Knidos Antik Kenti’nde 2 bin yıllık heykel başları bulundu
Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti’ndeki Korinth Anıtı’nda çalışmalarında Helenistik ve Roma Dönemi’ne tarihlenen mermer heykel başlarına
rastlanıldı.
10 ARA

Vincent Cohran
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Slim 400 adıyla tanınan Vincent Cohran, Los Angeles’ta
uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

11 ARA

Hasankeyf’te 3 bin yıllık at figürü bulundu
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında uzman bir ekip tarafından yürütülen kazıda,
3 bin yıl öncesine ait bulgulara rastlandı.
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Dolar, müziğin sesini de kıstı

12 ARA

Pandemi sürecinde çok kan kaybeden
müzik emekçileri kur artışlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Piyanodan gitara, saksafondan kemana birçok
enstrüman yüzde bin oranında yükselişe ulaştı.

Travis Scott, Festivalden çıkarıldı
ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde Astroworld festivali
kapsamında düzenlenen Travis Scott
konseri sırasında çıkan izdihamda
10 kişinin ölmesinin ardından Travis
Scott, Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin programından çıkarıldı.

14 ARA

Selİm Hubeş
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

16 ARA

Ladino müziğinin önemli isimlerinden Selim Hubeş,
hayata gözlerini yumdu.

Rolling Stones, hasılat rekorunu kırdı

16 ARA

Rock grubu Rolling Stones’un “No Filter” adlı konser turu 87.2 milyon sterlinlik dolarlık gelir elde etti ve 2021’in
en fazla hasılat yapan turnesi oldu.
Rolling Stones’u 65.5 milyon sterlin hasılatla Harry Styles oldu.

Rauf Başar Ödülü Özcan Alper’İN
Hopa Eğitim ve Kültür Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Rauf
Başar Eğitim ve Kültür Sanat Ödül
Töreni’nde, Rauf Başar Ödülü yönetmen Özcan Alper’e verildi.

16 ARA
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Bruce Springsteen tüm kayıtlarını ve müzik haklarını Sony Music’e sattı
Müzisyen Bruce Springsteen, müzik haklarını Sony Music’e sattı. Anlaşmanın satış
tutarının ise 500 milyon doları bulacağını
açıklandı.

16 ARA

Pek çok farklı plak şirketiyle anlaşması olan
sanatçı, daha önce yayın haklarını elinde
tutuyordu.

Aizanoi Antik Kenti’nde
Herkül heykeli bulundu

17 ARA

Hüsn-ü hat UNESCO tarafından
insanlığın ortak mirası ilan edildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde,
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Aizanoi Antik Kenti’ndeki Penkalas çayında yürütülen kazı
çalışmaları sırasında, Yunan mitolojisinde ‘Herakles’ olarak bilinen yarı tanrı ‘Herkül’ün baş kısmı olmayan mermer heykeline ulaşıldı.

Hüsn-ü hat sanatı, Birleşmiş Milletler
Eğitim Bilim Kültür Örgütü İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirasının
Temsili Listesi’ne kaydedildi.
Türkiye’nin somut olmayan kültürel
miras listelerindeki unsurlarının sayısı 21’e ulaştı.

Van’da ilk kez Pers mezarı bulundu
Van’ın Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde 10 ay önce kaçak kazı sonrası ekiplerin
bölgede başlattığı kurtarma kazısında kentte ilk defa Pers Mezarlığı bulundu.

17 ARA

18 ARA

Birinci derece sit alanı ilan edilen alanda
önümüzdeki yıl da çalışma yürütüleceğini
belirten Van Müze Müdürü Erol Uslu, “Burada Van özelinde bir tümülüsün varlığının ortaya çıkarılması durumunda şunu
açık ve net söylemek gerekirse bölge açısından çok büyük bir ses getirecek” dedi.
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Alİ Murat Altunmeşe
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

19 ARA

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu 42 yaşındaki Ali Murat
Altunmeşe, Mersin’de kaldığı apartmanın 11’inci katından
düşerek hayata gözlerini yumdu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde film gösterimine ve sergiye engel
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün
kampüste bulunan Mithat Alam Film Merkezi’nde yapacağı ve gerekli izinlerin alındığı F Tipi
Film (2012) adlı filmin gösterimi ve yönetmenle
yapacakları söyleşi, Öğrenci İşleri Dekanı Fazıl
Önder Sönmez tarafından “uygun görülmediği”
için iptal edildi.

20 ARA

Kulübün Hayata Dönüş Operasyonu ile ilgili yapacağı sergi de aynı nedenle iptal edildi.

Sezaİ AYDIN
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

20 ARA

John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri
seslendiren Sezai Aydın, 69 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

Burak Özçivit’in 4 yıla kadar hapsi isteniyor
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva’da
Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik
küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı.

1 ARA

İddianamede, oyuncu Özçivit’in ‘zincirleme
şekilde alenen hakaret’ suçundan 3 aydan
15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Chris Noth, The Equalizer
dizisinden kovuldu

21 ARA

Sex and the City dizisinde Mr. Big karakterini canlandırmasıyla tanınan
oyuncu Chris Noth, cinsel saldırıyla
suçlanmasının ardından CBS kanalında
yayınlanan polisiye drama dizisi “The
Equalizer”ın kadrosundan çıkarıldı.

Enver Aysever’e 9 ay hapis cezası

Karikatürist Mehmet Birol Çün’ün
çizdiği bir karikatürü sosyal medya
hesabında 20 Mart 2020’de paylaştığı için hakkında dava açılan gazeteci
Enver Aysever, suçlu bulundu.

İkinci sezon bölümleri yayınlanan dizide bu yıl rol almaya başlayan Noth,
William Bishop karakterini canlandırıyordu.
21 ARA

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, Aysever’e 9 ay hapis cezası
verdi, ardından da bu cezayı 7 ay 15
güne indirdi. Mahkeme, bu cezayı da
4 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi.

Can Candan kampüse yine alınmadı
“Benim Çocuğum” belgeselini bir ders kapsamında tartışmak için Boğaziçi Üniversitesi’ne davet edilen Can Candan, atanmış
yönetimin yasakladığı iddiasıyla kampüse
alınmadı.

22 ARA

Boğaziçi Üniversitesi’nde 14 yıl tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapan
belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan’ın işine, atanmış yönetim tarafından 16 Temmuz 2021’de son verildiği duyurulmuştu.

23 ARA

Faruk Tınaz
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Bir süredir kanser tedavisi gören Faruk Tınaz,
65 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

23 ARA

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar, tıp doktoru
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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22 ARA

Nazım Hikmet’in gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları bulundu
Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı
tiyatro oyunları sırasında ve günlük yaşamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Prag’daki Ulusal Tiyatro’ya ait arşivlerde Nazım Hikmet’ın yazıp yönettiği tiyatro
oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş
fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya’sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler bulunuyor.

24 ARA

Joan Didion
HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1960’lı ve 70’li yıllarda ABD’de yaşam üzerine yazdığı
yazılarla gazetecilikte yeni bir çağı açan isimlerden
Joan Didion, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

BaBa ZuLa’nın “34 Oto Sanayi” albümü Spotify’dan kaldırıldı
Levent Akman ve Murat Ertel’in kurucularından olduğu, Periklis Tsoukalas ve Özgür Çakırlar’ın yer aldığı BaBa ZuLa müzik grubu, 26 yıldır kendi özgün
tarzlarıyla dinleyicilerle buluşuyor.

24 ARA

Grup, kariyerleri boyunca “Tabutta Rövaşata”, “Duble Oryantal”, “Dondurmam Gaymak”, “34 Oto Sanayi”, “Hayvan Gibi” ve “Derin Derin” gibi başarılı albümlere imza attı, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında konserler verdi. BaBa
ZuLa, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2014’te yayınladıkları “34 Oto Sanayi” albümünün Spotify’dan kaldırıldığını duyurdu.
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24 ARA

Antalya’da 7’inci yüzyıla ait sinagog bulundu
Antalya’nın Side bölgesinde devam eden arkeolojik kazılarda 7’inci yüzyıla ait sinagog bulundu. Sinagogda yer alan yazıtta, yahudi bir babanın ölen oğlu için yaptırdığı tespit edildi.
25 ARA

Yedi Kardeşler Burcu’na
100 yıl sonra ilk restorasyon
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer
alan ve tarihi Diyarbakır Surları’nın en
önemli burçlarından biri olan Yedi Kardeşler Burcu’nda cumhuriyet tarihinde
yapılan ilk restorasyon tamamlandı.

Hermes figürlü yüzükler bulundu
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, yol yapım
çalışması sırasında ortaya çıkarılan,
Roma Antik dönemine ait 8 lahit mezarın bulunduğu bölgede acil kurtarma kazıları sürdürülüyor. Kazılarda,
üzerinde tanrı ‘Hermes’ figürü yer
alan, kırmızı akik taşlı gümüş yüzük
ile çeşitli tarihi parçalar bulundu.
İlk inceleme sonrası beton tabakanın,
yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan
Roma Antik dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi.

Yıllarca kaderine terk edildiği için
depo, ahır, barınak olarak kullanılan
ve uyuşturucu bağımlılarının meskeni
haline gelen Yedi Kardeşler Burcu’nda
önce temizlik yapılarak onlarca kamyon moloz ve toprak çıkarıldı.

26 ARA

259

ARALIK 2021
Sine Sen’in yeni başkanı Mehmet Esen oldu

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası’nın 13.
Genel Kurulu’nda oyuncu Mehmet Esen başkan
olarak seçildi.

27 ARA

Sine Sen’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden
oluşuyor: Genel Başkan; Mehmet Esen olurken,
Genel Sekreter: Galip Görür, Yönetim Kurulu Asil
Üyeleri: Ferhat Gülaşlar, Hüseyin Kuzu, Mehmet
Bükülmez, Gülcan Aydoğan, Banu Uzpeder oldu.

27 ARA

Necip Fazıl Ödülleri TESLİM EDİLDİ

Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle “İnanç zaferin müjdecisidir” teması ile sunulan Necip Fazıl Ödülleri
ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Necip Fazıl Ödülleri adıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Erdoğan, “Bu ödüller fikir ve
sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. İlim ve fikir yoksunu bu
yoksunları ilk günden itibaren ödülleri dillerine dolamalarının sebebi budur,” iddiasında bulundu.

Konserden sonra 2 bini aşkın
Covid-19 vakası tespit edildi
Gerçek adı Benito Antonio Martínez
Ocasio olan Porto Rikolu rapçi Bad
Bunny’nin konserlerinin ardından 2
binden fazla kişinin korona virüsü testi
pozitif çıktı.
28 ARA

Semiha Yankı’ya 5 yıl hapis
istemiyle dava açıldı
İzmir’in Çeşme ilçesinde darbedilip,
hakarete uğradığını iddia eden trans
şarkıcı Anıl Şişman’ın suç duyurusu
ile hazırlanan iddianamede, şarkıcı
Semiha Yankı hakkında 5 yıl hapis cezası istendi.
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ARALIK 2021
kaçak kazı yapan definecilerin
açtığı tünele düştü

28 ARA

Niğde Kalesi’nde geziye çıkan Rukiye
Ulusoy (47), bastığı zeminin çökmesi
sonucu kaçak kazı yapan definecilerin
açtığı 200 metre uzunluğundaki tünele
düştü.

Çatalhöyük’te 8 bin 500 yıllık
heykel bulundu
Konya’nın Çumra ilçesinde, Anadolu’da ilk kentleşme modellerinden
olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük’teki kazıların 29. sezonunda, 8 bin 500 yıllık
mermer heykelcik bulundu.

29 ARA

Adıyaman’da 1898 yıl öncesine ait askeri diploma bulundu
Perre Antik Kenti’nde 2001 yılında başlayan
ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında son
olarak bronz levha üzerine askeri bir diploma bulundu.

29 ARA

Yapılan incelemede, 1898 yıl öncesine ait
olduğu tespit edilen diplomada bireysel
bilgiler de yer alıyor. Diplomada adı geçen
askerin 20 yıl orduda görev yaptığı ve böylece evlenmeye ve bölgenin vatandaşı olmaya hak kazandığı görüldü.

Türkiye’de 2021 yılında toplam 26 bin 781 kampanya
başlatıldı ve 13 milyon 153 bin 590 imza atıldı.
2 yıl üst üste en fazla imzalanan kampanya ise:
“İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” oldu.
Change.org - Türkiye 2021 yılı Değişim Raporu
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Ne Çok Eksildik...
1 Ocak:
Abdullah N. Yılmaz
Yurdagül Vergon
4 Ocak:
Gerry Marsden
7 Ocak:
Marion Ramsey
İhsan Özgen
11 Ocak:
Filiz Çağman
12 Ocak:
Emin Karaca
13 Ocak:
İsmail Soyberk
14 Ocak:
Sevim Gözay
16 Ocak:
Muammer Sun
17 Ocak:
Ekrem Gökkaya
19 Ocak:
Bülent Yıldıran
21 Ocak:
Oktay Yavuz
24 Ocak:
Ercan Yalçıntaş
28 Ocak:
Cloris Leachman
30 Ocak:
Sophie Xeon
31 Ocak:
Atilla Pekdemir

5 Şubat:
Christopher
Plummer
5 Şubat:
Hüner
Coşkuner
9 Şubat:
Chick Corea
11 Şubat:
Nur İncegül
11 Şubat:
Jean-Claude
Carrière
13 Şubat:
Demir Özlü

3 Mart:
Bunny Wailer
5 Mart:
Suna Tanaltay
6 Mart:
Altan Karındaş
Yusuf Karayiğit
8 Mart:
Rasim Öztekin
11 Mart:
Lou Ottens
Aytekin
Çakmakçı
12 Mart:
Ertem Göreç
13 Mart:
Levent Niş
14 Mart:
Erol Toy

1 Nisan:
Handan Uran
Ertuğrul
4 Nisan:
Feridun Kete
7 Nisan:
Muharrem
Erdemir
Paul Ritter
10 Nisan:
Levent Altındağ
Mehtap Ar

21 Mart:
Nawal El
Saadawi

21 Şubat:
Serpil Barlas

18 Nisan:
Erol Demiröz

24 Mart:
Nuri Bilgin

23 Nisan:
Selma Gürbüz
Shock G

25 Mart:
25 Nisan:
Asuman
Küçükkantarcılar Ertuğ Koruyan

30 Mart:
Kaya Akarsu

15 Mayıs:
Ali Ekber Aydoğan
19 Mayıs:
Erol Keskin
20 Mayıs:
Paul Mooney

30 Mayıs:
Joe Lara

16 Nisan:
Helen McCrory

26 Mart:
Luran Ahmeti
Jessica Walter

14 Mayıs:
Cahit Çağıran

23 Mayıs:
Cezmi Gökalp

17 Mart:
Ayla Karaca

Bertrand
Tavernier

12 Mayıs:
Norman Lloyd

13 Nisan:
Erol Uras
Joseph Siravo

19 Şubat:
Mehmet M. El
Toygun Ateş
Ewart Beckford

Burhanettin
Ardagil

5 Mayıs:
2 Haziran:
Emine Işınsu Öksüz Hasan Saltık

26 Nisan:
Christa Ludwig
29 Nisan:
Juan Joya Borja

8 Haziran:
Ender Arıman
Kaan Ertem
14 Haziran:
Ned Beatty
Selçuk Tekay
17 Haziran:
Yıldız Ayhan
27 Haziran:
Uğurtan Sayıner
28 Haziran:
Ali Demirel

Ne Çok Eksildik...
1 Ekim:
1 Kasım:
7 Aralık:
1 Eylül:
1 Ağustos:
Nusret
Çetinel
İlhan Daner
Semra Dinçer
John Miles
İbrahim Birincioğlu
Fethi Develioğlu
2 Eylül:
5 Temmuz:
4 Ekim:
2 Kasım:
10 Aralık:
Mikis Theodorakis
İlyas Tetik
Lars Vilks
Nelson Freire
Vincent Cohran
2 Ağustos:
6 Eylül:
Özgül Tanyeri
Arzu Akın
Jay Pickett
Jean-Paul
6 Temmuz:
16 Aralık:
Belmondo
Ayhan Alptekin
7 Ekim:
6 Kasım:
Selim Hubeş
3 Ağustos:
7 Eylül:
Civan Gasparyan
Hüseyin Özay Michael Williams Cynthia Harris Marilia Mendonça
Ramazan Günay
19 Aralık:
İncilay Şahin
8 Temmuz:
11 Ekim:
Ali Murat
11 Ağustos:
Ahmet Yurt Dede
9 Eylül:
11 Kasım:
Altunmeşe
Sabina Toziya Michael Constantine Yevgeni Kuleş
Granville Adams
Yunus Güner
12 Temmuz:
10
Eylül:
20 Aralık:
16 Ağustos:
Aziz Aydın Doğan
Art Metrano
14 Ekim:
12 Kasım:
Sezai Aydın
İbrahim Özer
Deon Estus
Jerry Douglas
13 Eylül:
17 Temmuz:
Zeki Atagür
Mick
Brigden
Mehmet Ekrem
Graeme Edge
23 Aralık:
Dinler
17 Ekim:
Faruk Tınaz
18 Ağustos:
15 Eylül:
Dorothy Steel
15 Kasım:
Alaeddin Yavaşça
Talat Güreli
Selçuk Seymen
19 Temmuz:
Etel Adnan
17 Eylül:
Mehmet Karatosun
20 Ekim:
24 Aralık:
24 Ağustos:
Jane Powell
Durul Gence
18 Kasım:
Joan Didion
İnci San
Charlie Watts
22 Temmuz:
Young Dolph
20 Eylül:
Turgay Yıldız
21 Ekim:
25 Ağustos:
John Challis
Roy Horan
19 Kasım:
Metin Çekmez
23 Temmuz:
21
Eylül:
Theuns Jordaan
27 Ağustos:
Levent Aykul
Hülya Nutku
22 Ekim:
Ayzer Danga
Anthony Johnson
Kemal Kuruçay
21 Kasım:
Sarah Dash
24 Temmuz:
Doğan Bavli
30 Ağustos:
Mike Mitchell
22 Eylül:
25 Ekim:
Ed Asner
Doğan Kuban
23 Kasım:
Willie Garson James M. Tyler
26 Temmuz:
Dieter Brummer
Ercan Turgut
31 Ağustos:
23 Eylül:
25 Ekim:
İnci Çayırlı
Melvin Van Peebles
28 Temmuz:
Val Bisoglio
24 Kasım:
Al Harrington
Ferhan Şensoy
Joey Jordison
David Longdon
26 Eylül:
26 Ekim:
Basil Hoffman
29 Temmuz:
27 Kasım:
Alan Lancaster Joanna Cameron
Dusty Hill
Stephen Sondheim
27 Eylül:
31 Ekim:
Kelly Price
31 Temmuz:
Gönül Orbey
30 Kasım:
Nedret Güvenç
28 Eylül:
Doğan Akhanlı
Ömer Faruk
Jean Hale
Kurhan
2 Temmuz:
Kartal Tibet

Sansürsüz Kültür Sanat Yıllığı 2021
Bu kaynakla sizlere 2021 yılında sanat
olan bitenleri tekrar hatırlatalım istedik.

alanında

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 “yaraşır” bir kaynak olmuştur dileriz!
Niyetimiz kimseyi kırmak değildir; sürç-i lisan ettiysek
affola!
“Müstehak”ınıza sanatın her hâlinin bolca düştüğü bir
yıl dileriz!

Yararlandığımız Kaynaklar

