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85 Karikatür Sanat Sokakta

Muğla’da geçirdiği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybeden yapımcı ve Kalan 
Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ın (57) 
için Kartal Cemevi’nde cenaze töreni 
düzenlendi.

Törene; 
İstanbul 
Belediye 
Başkanı 
Ekrem 
İmamoğlu, 
Cumhuriyet 
Halk Par-
tisi Genel 
Başkan 
Yardımcısı 
Seyit To-
run, Kartal 
Belediye 
Başkanı 

Gökhan Yüksel, ilçe belediye başkanları, 
siyasi parti yöneticileri, sanat camiası, 
Saltık’ın ailesi, sevenleri, yakınları
 ve çok sayıda vatandaş katıldı.

57 yaşında hayata veda 
eden Hasan Saltık’ın ce-
nazesi Kartal Cemevi’nden 
öğle namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının 
ardından Küçükyalı 
Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Saltık’ın cenazesi 
gözyaşları içinde defnedil-
di.

Hasan Saltık’ın genç yaşta 
yaşama veda etmesinden 
dolayı Saltık ailesi ve müzik 
camiasına baş sağlığı ve 
taziye dileklerini ileten Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel, “Müzik 
dünyamız çok önemli bir ismini ve 
değerini kaybetti.Türkiye coğrafyasında 
kültürel 

 değerlerin ortaya çıkması ve tanınması 
yolunda çok değerli eser ve projelere 
imza atarken bunları uluslararası et-
kinliklere tanıtılmasında önemli roller 
üstlendi. Mekanı cennet olsun.” dedi.

Hasat Sanat Atölyesi çatısı altında 85 değerli yaşam aktivisitinin çevre duyarlılığıyla 
ilgili karikatürleri Kartal “Sanat Sokakata” sergilendi. Sergi 14 Haziran’a kadar bura-
da açık kalarak sanat severlerle ve çevre duyarlı çevrelerle buluşmaya devam edecek.

Hasat Sanat Atölye-
si çatısı altında 85 
değerli yaşam aktivi-
sitinin çevre duyarlı-
lığıyla ilgili karikatür 
sergisinde Hasat 
Sanat Atölyesi adına 
Özgün Menvşe bir 
sunum gerçekleştirdi; 

Ne kadar ahlasak 
insanlığın çevreye 
vermiş olduğu zararı 
anlatmaya yetmez. 
Evlerimiz, arabala-
rımız, taşıtlarımız, 
işyerlerimiz, okulla-
rımız, marketlerimiz 
pazarlarımız arasında 
koşuştururken çev-
remiz nerede? Hep 
dışarıda, dışımızda 
ama işte biz tamda 
biz çoğunlukla fark 
etmediğimiz, hatırla-
madığımız o çevrenin 
tam içerisindeyiz. 

İnsanlık ilk günlerin-
den bugüne değişen 
çeşitli yaşam form-
larıyla geldi, bun-
dan sonrada yaşam 
formları değişecek. 
Mağaralardan, çadır-
lara, obalara, kerpiç 
evlerden taş evlerden 
müstakil betonarme-
lere ve artık neredey-
se her sokakta yük-
selen gökdelenvari 
binalara yerleştik. İş 
koşullarımız avlan-
maktan, modern tesis 
ve plaza koşullarında 
çalışmaya değin de-
ğişti. Bu süreçte evi-
mizden, yaşadığımız 
eşyalara, çalıştığımız 
koşullara kadar pek 
çok şey değişti, daha 
da değişecek. 

Ancak insanlığın ilk 
gününden bu güne 

insanlarda değişme-
yen mutlak değiş-
meyen her zaman 
her çağda doğadan 
aldığı keyif oldu. Her 
dönemde ağaçları, 
çiçekleri, ormanları, 
dağların muhteşemli-
ğini, dereleri, deniz-
leri, içinde yaşayan 
canlıları sevdik,  iz-
lemek bize mutluluk 
verdi, huzur verdi. 
Her sıkıldığımızda 
kendimizi dışarıya 
yani çevreye yani do-
ğaya atma tutkusu hiç 
bitmedi. Çevremiz 
yani sokağımızdaki 
ottan ağaçtan başla-
yarak dünyamızın her 
köşesindeki varolan 
canlı hayatı oluşturan 
doğa zarar gördükçe, 
kirlendikçe, yıpran-
dıkça, yok oldukça  
biz, o sağlıksız yapı-
nın içinde bulunan 
biz, çocuklarımız, 
ailelerimiz sevdik-
lerimiz de zarar 
görecek, kirlenecek, 
yıpranacak, sağlıksız 
bireyler, toplumlar 

olarak yavaş yavaş 
yok olacağız. 

DOĞAYA AİTTİZ

Doğaya aitiz doğa 
nereye doğru giderse 
bizde oraya gideceğiz.  
Doğa deyince maale-
sef artık bizden uzak 
cennet köşeler aklı-
mıza geliyor ancak 
doğa tam da kendi 
sokağımızdan başla-
yıp hiç gitmediğimiz 
bilmediğimiz binlerce 
kilometre ötedeki 
dağlara, okyanusla-
ra uzanıyor. İşte bu 
yüzden yarın değil 
bugünden tezi yok 
önce kendi sokağı-
mızdan başlayarak, 
sokağımızdaki her bir 
ağaçtan, yapraktan, 
ottan, çiçekten, kuş-
larından böceklerin-
den, bizimle beraber 
yaşamak zorunda 
olan kedilerden kö-
peklerden başlayarak, 
ilçemizdeki, şehri-
mizdeki, ülkemiz-
deki, dünyamızdaki 

doğa ve çevrecilik 
üzerine farkındalığı-
mızı, koruma sorum-
luluğumuzu başlat-
malıyız. 

Doğaya yapılan 
kötülük bizden hiçbir 
zaman uzakta değil. 
Hiç bilmediğimiz 
on binlerce kilomet-
re uzaklıktaki bir 
buzulun kırılması 
da bir okyanusun 
kirlenmesi de eninde 
sonunda bize uğraya-
cak, bizim yaşamları-
mızı bulacak. İşte bu 
nedenle sokağımızı 
da cennet toprakla-
rımızdaki Kaz dağla-
rını da, İkizdereyi de 
tüm ormanlarımızı, 
dağlarımızı, 
tepelerimizi, göl-
lerimizi, nehirleri-
mizi, derelerimizi 
önemsemeliyiz, 
tüketim alışkan-
lıklarımızı göz-
den geçirmeli, 
çevrebilimcilerin 
dediklerini can 
kulağıyla dinle-
meliyiz. 

Bizden uzaklar-
da doğa adına verilen 
mücadeleler bizden 
uzak görünse de bu 
mücadelelerin yanın-
da olmak, kendimiz 
için sevdiklerimiz 
için, yarınlarımız 
için bireysel olarak 
taşımamız gereken 
önemli bir sorumlu-
luk artık.

5 Haziran Çevre Gününde Kartal 
Belediyesi, Kartal Lions Kulübü ile 
birlikte 8-12 yaş arasındaki ihtiyaç 
sahibi 35 çocuğa bisiklet hediye etti.


