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 “AVM Tipi Gar rant 
projesidir”

Fikirtepe’de sorunlar 
nasıl çözülecek? 

3 kadın, trafik ve 
belgesel

 Birleşik Taşımacılık Çalışanları 
Sendikası Genel Başkanı Hasan 
Bektaş, “Söğütlüçeşme’ye yeni bir 
garın yapılması ve bu garın da AVM 
şeklinde olması tamamen bir rant 
projesidir” dedi  l Sayfa 2'de

 Verilen sözlerin yerine 
getirilmediğini söyleyen Yenifikirder 
Derneği Başkanı Engin Akgüzel, “Kira 
ödeyecek gücü olmayan insanlar 
Fikirtepe’de riskli yapılarda oturuyor” 
uyarısında bulundu  l Sayfa 3'te

 Yönetmen Deniz Yüce, ulaşım 
ve trafik sorunlarını üç kadının 
gözünden değerlendirdiği “Şimdi 
Geçebilirsiniz” adlı bir belgesel çekti. 
Yüce, belgeseli “ mücadelenin güzel 
bir örneği” diye tanımlıyor  l Sayfa 9'da

 

Pandemi 
sürecinde 
sanatçıların 
yaşadığı 
sıkıntılara dikkat 
çekmek amacıyla 
‘Susma’ eylemi 
yapan tiyatrocu 
Cenk Dost 
Verdi, Kadıköy 
Belediyesi’nin 
Sanat Parkta 
festivalinde sahnelediği oyunuyla 
“suskunluğunu” bozdu l Sayfa 6'da

Uzun ve kısa metraj filmleriyle yurtiçi ve 
dışında pek çok festivale katılan, ödüllü 
yönetmen Can Evrenol ile hem sinemayı 
hem Kadıköy’ü konuştuk. Evrenol, “Hala, 
Moda ve Kadıköy dünyanın en güzel 
yerlerinden biri bence” diyor  l Sayfa 7’de

“Mesleğimi yaparak 
konuşabilirim”

Dehşet filmlerinin 
aykırı yönetmeni

Sosyal medyanın 
gücü adına!

Özellikle 
son 10 yıldır 
hayatımızda 
önemli yer 
kaplayan 
sosyal 
medyanın 
etkisini ve 
gücünü, 
Türkiye 

Gazeteciler Sendikası Akademi 
Direktörü Orhan Şener’e sorduk. 
Şener, “Sosyal medya gerçek 
eylemlerle birlikte yapıldığında 
işe yarıyor” diyor  l Sayfa 8'de

Tarihi apartmanları, kiliseleri ve okullarıyla Kadıköy’ün özel yerleşim 
alanı olan Yeldeğirmeni’ni Prof. Dr. Ömür Barkul gazetemize anlattı. 

Barkul, 1950’den sonra Kadıköy’ün fazla göç almasıyla beraber 
Yeldeğirmeni’nin de değişmeye başladığına işaret ediyor l Sayfa 10’da

Dayanışma teknolojiyle buluştu

Kadıköy’e göç, 
Yeldeğirmeni’nde değişim

MARIO LEVI  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (120)

ZEYNEP DIREK 8’de

Geçmişten 
bugüne 

Metal ruhuna giriş: 
“Back in Black”

MURAT BEŞER  11’deBEGÜM KAKI  7’de

Özgürlüğü 
tartışmaya 
açalım

İhtiyaç sahiplerine ayni yardım ulaştırmak üzere 
tasarlanan “Gıda Otomatı” Türkiye’de ilk kez Kadıköy’de 
hayata geçirildi. Kadıköy Belediyesi’nin psikolog, 
sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi meslek elemanları 
tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, cep telefonlarına 
gönderilecek şifreyi, gıda otomatı üzerindeki panele 
girerek kendilerine ait gıda ve temizlik kolilerini kimseyle 
temas etmeden alabilecek l Sayfa 14’te

GIDA OTOMATI 
KADIKÖY’DE
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ki yıl önce Haydarpaşa Garı ara-
zisinde başlayan arkeolojik ka-
zılar hala devam ediyor. Ancak 
geçtiğimiz günlerde günde-

me gelen haberlerde, uzun bir süre 400 
işçi ile sürdürülen kazı çalışmalarının 100 
işçi ile devam ettirildiği bilgisi paylaşıl-
dı. Bu haberlerin ardından akıllara kazı-
ların ne zaman tamamlanacağı, trenlerin 
Haydarpaşa’dan hareket edip etmeyeceği 
soruları geldi. Birleşik Taşımacılık Sen-
dikası Genel Sekreteri Hasan Bektaş ile 
hem bu soruların cevaplarını hem de Sö-
ğütlüçeşme Tren İstasyonu arazisine yapılmak iste-
nen “AVM Tipi Gar” projesini konuştuk. 

“SÜREÇ UZAYABİLİR”
Kazı alanında çalışan işçi sayısının 100’e düşü-

rülmesinin Haydarpaşa’daki süreci uzatacağını ifade 
eden Bektaş, “Tarihi kalıntıları da bir şekilde sergi-
lemekle birlikte buranın bir gar olarak açılması ge-
rekiyor. Kazı alanında bir tarihin bulunması Haydar-
paşa’nın gar olarak işlevini görmesine engel değil. 
Ama çalışmaların son dönemde yavaşlatıldığını biz-
ler de gözlemliyoruz.” dedi. 

“TRENLER GELECEK”
“Haydarpaşa’nın Gar olarak kullanılması konu-

sunda umutlarımız gittikçe artıyor” diyen Bektaş bu 
görüşüne şu sözlerle açıklık getirdi: “Haydarpaşa’ya 
trenlerin gelmesi bir zaruret haline geldi. Haydar-
paşa’yla trenlerin bağının kesilmesine hiç kimsenin 
gücünün yetmeyeceği bir döneme girdik. Bunu ge-
rek hükümet gerekse TCDD yetkilileri kabullendi. 
Haydarpaşa’ya trenler gelecek. Bugün yapılan plan-
lamada YHT’nin, ana hat trenlerinin ve birkaç böl-
gesel trenin, Adapazarı trenlerinin Haydarpaşa’ya 
gelmesi planlanıyor. Ama biz Haydarpaşa’ya daha 
fazla trenin gelmesini talep ediyoruz. Daha fazla yol 
yapılması konusunda taleplerimizi her geçen gün İs-
tanbul halkına ve ilgili yerlere iletiyoruz.” 

“PEŞKEŞ ÇEKİLMEMELİ”
Geçtiğimiz yıl Haydarpaşa Garı arazisi için dü-

zenlenen ihaleye de değinen Bektaş, şöyle devam 
etti: “Haydarpaşa’yı sadece bir gar olarak düşünmü-
yoruz. Orada liman sahası, daha önceden lokomotif-
lerin ve vagonların bakımının yapıldığı yer var. Son 
dönemde AKP hükümeti, bazı kurumları devletin 
elinden çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Bundan 
Haydarpaşa da nasibini aldı. Bilindiği gibi Okçuluk 
Vakfı’na verilmek üzere Haydarpaşa’daki 22 bin  
metrekarelik alanın kiralanması söz konusu. Yani 
sağından solundan girmeye çalışıyorlar. Ancak Hay-
darpaşa’nın bütün alanlarıyla birlikte ulaşım hizmeti 
için kullanılabilmesi bugün yapılacak en doğru şey-
dir. Çünkü İstanbul büyüyor, ulaşım gelişiyor. 20 
yıl, 50 yıl , 100 yıl sonra ulaşım için daha fazla alana 
ihtiyaç duyacağız.  Haydarpaşa’daki bir karış topra-
ğın bile bir yerlere peşkeş çekilmemesi lazım.”

“RANT PROJESİ”
Bektaş, “Söğütlüçeşme Tren İstasyonu arazisine 

yapılmak istenen AVM görünümlü gar, Haydarpaşa 
Garı için bir tehlike yaratır mı?” sorumuza ise şu ce-
vabı verdi: “Söğütlüçeşme’ye yeni bir garın yapılması 
ve bu garın da AVM gar şeklinde olması tamamen bir 
rant projesidir. Söğütlüçeşme’ye yapılması düşünülen 
AVM gar aslında bir aldatmaca. Söğütlüçeşme, bizim 
ara istasyon diye tanımladığımız ve bunun vasıfları-
nı taşıyan bir yer. Oraya bir gar yapılması çok çok ge-
reksiz, çünkü bir buçuk kilometre sonra Haydarpaşa 
gibi tarihi ve daha işlevsel bir gar var. Burada garı ba-
hane gösterip oraya AVM yapmak da demiryollarına, 
ulaşım projesine ve İstanbul’a yapılmış en büyük iha-
netlerden bir tanesi olacaktır. Amaç burada gar değil, 
amaç oraya bir AVM yapmak. Söğütlüçeşme’nin bir 
gara ihtiyacı yok. Burası  bir ara istasyondur, zaten 
Haydarpaşa açıldığında oranın işlevi tıpkı bir Fener-
yolu ya da Göztepe 
İstasyonu gibi bir is-
tasyon olacaktır.”

İBB Şehir Hatları 
A.Ş.’nin Kadıköy-Kara-
köy-Eminönü hatların-
daki vapurlarında, yol-
culara ilk yardım eğitimi 
verildi. Acil Tıp Tek-
nisyenleri ve Paramedik 
Derneği (ATTDER) ile 
Beykoz Üniversitesi öğ-
retim üyelerinin 10.15-
16.00 arasındaki sefer-
lerde verdiği eğitimi 
yolcular ilgiyle takip etti. 

ATTDER Akademik 
Bilimleri Komisyonu 
Başkanı Temel Kılınç-
lı’nın koordine ettiği, 
“İlk Yardım Bilmeyen 
Kimse Kalmasın” pro-
jesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen eği-
tim ATTDER ve Beykoz Üniversitesi öğretim 
üyeleri tarafından, maketler üzerinde uygula-
malı olarak yapıldı. İlk yardıma her yerde, her-
kesin ihtiyacı olabileceğini ve herkesin bilmesi 
gerektiğini belirten ATTDER Başkanı Kılınç-
lı, Türkiye’de bir yılda kalp krizi sonucu yak-
laşık 100 bin kişinin yaşamını kaybettiğine 
dikkat çekerek, “Doğru uygulanan ilk yardım 
hayat kurtarır” dedi.

ALTIN DAKİKALARA DİKKAT!
Kalp durmalarında ilk iki dakika içinde ya-

pılan müdahalenin hayat kurtardığının altını çi-
zen Kılınçlı, altın dakikaların önemini de şöy-
le açıkladı: “Acil durumlarda yapılacak ilk iş 
112’yi aramak. Ancak acil yardım ambulansla-

rının vakaya ulaşma süresinin, ortalama kırsalda 
45 dakika, şehir merkezinde ise 8 dakika oldu-
ğunu unutmayalım. Ambulans beklerken, kalbi 
duran bir kişiye iki dakika içerisinde ilk yardım 
çok önemli. Ambulans gelinceye kadar müdaha-
le edilmeksizin boşa geçen zamanda, beyin hüc-
releri oksijensiz kalıyor. İlk 5 ila 10 dakika içe-
risinde beyin ölümü gerçekleşiyor. Olay yerine 
ambulans ulaşıncaya kadar sürdürülen ilk yar-
dım hayat kurtarıcıdır. Bu ilk 10 dakika insan 
hayatı için önem ve ehemmiyet arz ettiğinden 
‘altın dakikalar’ diyoruz. Bizim projemizin de 
amacı, altın dakikaları değerlendirebilecek ilk 
yardım eğitimi alanların sayısını artırmak, ilk 
yardımın gerekliliği ve önemini anlatmaktır.”

Şehir Hatları vapurlarında yolculara ilk yardım eğitimi verildi

Sağanak yağmurlar nedeniyle su basan 
Suadiye İstasyonuna çözüm için Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı, AYGM 
Marmaray Bölge Müdürlüğü hareke-
te geçti. Müdürlük, Suadiye Mahallesi 
Ayşe Çavuş Caddesi, Noter Sokak’ta 
yağmur suyu hatlarının İSKİ hatlarına 

bağlantılarını yaparak su baskınlarının 
önüne geçecek. Sokakta aynı zamanda 
doğalgaz deplasesi de yapılacak. 

Çalışma kapsamında 6 Ağustos 
itibarıyla Ayşe Çavuş Caddesi trafiğe 
kapatıldı. Yapım çalışmalarının iki ay 
süreceği öngörülüyor. 

Ayşe Çavuş Caddesi’nde çalışma

Haydarpaşa’ya

l Erhan DEMİRTAŞ

İ

ilk yardım eğitimi VapurlardaVapurlarda

Trenler 

gelecek
Haydarpaşa Garı’na trenlerin geleceğini söyleyen Haydarpaşa Garı’na trenlerin geleceğini söyleyen 
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel BaşkanıBirleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı
Hasan Bektaş, “Söğütlüçeşme’ye yapılması düşünülen Hasan Bektaş, “Söğütlüçeşme’ye yapılması düşünülen 
AVM Gar aslında bir aldatmaca” diyorAVM Gar aslında bir aldatmaca” diyor
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Kadıköy’deki yeşil 
alanların sayısını art-
tırmak, çocuklara yeni 
oyun alanları yaratmak 
için çalışmalar yapan 
Kadıköy Belediyesi, Suadiye 
Mahallesi, Ayşe Çavuş Cad-
desi’nde yer alan parkı yeni-
leyip genişletti. 

Kadıköy Belediyesi Park 
Bahçeler Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan çalışmada var olan 
140 metrekare civarındaki park 
çevresindeki atıl ve bakımsız 
alanlarla birleştirilip genişletil-
di. Eskiyen çocuk oyun alanın 
yenilendiği yeni yeşil alanların 
kazandırıldığı park, toplam  610 
metrekarelik alana sahip oldu.

Yenilenen ve genişletilen parkta oyun aletleri ve 
banklar kırmızı renk konsepti ile tasarlandı ve çocuk-
ların kendilerini daha özgür ve yaratıcı ifade edebile-
cekleri şekilde, arazinin doğal eğimine müdahale edil-

meden doğal çim ve ahşap 
oyun parkurları yerleştiril-
di. Çocukların farklı ahşap 
oyun grupları ile oynama-
larının hedeflendiği oyun 
alanları tasarımında, ço-
cukların çimlere basarak 
parkurlar arasında enerji-
lerini atabilmelerini sağ-
lamak da amaçlanıyor. 

Mahallenin yoğun 
ilgi gösterdiği çocukları-

nı getirip dinlendiği parkta var 
olan ağaçlar da korunarak yeni ağaçlandırma çalışması 
ile doğal peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Çalışma kapsamında Ayşe Çavuş Caddesi'nin kar-
şı tarafındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 
340 metrekare alana da ağaç dikildi, peyzaj çalışması ya-
pılarak çimlendirme yapıldı ve bank cepleri oluşturuldu.

Kadıköy 
Belediyesi Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğü, 
Suadiye 
Mahallesi’nde yer 
alan küçük bir 
parkı genişletti 
ve çocuklar 
için yepyeni 
bir oyun alanı 
yaptı. Kırmızı 
renk konsepti 
ile tasarlanan 
parkta ahşap 
oyun aletleri 
yer alıyor

kırmızı 
park

entsel dönüşüm alanında kötü örnekle-
rin ilk sırasında yer alan Fikirtepe, 10 
yıldır çözüm bekleyen sorunlar yumağı-
na dönüştü. Başladığı ilk günden şu ana 

kadar birçok hak gaspının ve mağduriyetin yaşandı-
ğı Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda yürütülü-
yor. Kimi zaman gündemden düşen Fikirtepe, 2018 
yılında bir grup vatandaşın yaptığı eylemler ile gün-
deme gelmişti. Uzun süre inşaat alanına kurdukları 
çadırlarda nöbet tutan Fikirtepeliler, sorunlarının  çö-
züme kavuşturulması için yetkililerle görüşmek is-
temişti. Dönemin İller Bankası müsteşarı olan ama 
şu an Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Müca-
hit Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 
çadır alanını ziyaret ederek bakanlığın kira ödemele-
rine derhal başlayacağını, yapılmayan inşaatların da 
tamamlanıp yaşanan mağduriyetlere son verileceğini 
söylemişti. Ancak verilen sözler tutulmadı ve Fikirte-
peliler mağduriyetleriyle baş başa bırakıldı. Fikirtepe 
Kentsel Dönüşüm Gelişim Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Engin Akgüzel ve uzun yıllardır 
Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm sürecini izleyen mi-
mar ve fotoğraf sanatçısı Murat Germen ile bölgenin 
güncel sorunları ve gelişmeleri konuştuk. 

“YENİ PLANLARDA BİZ YOKUZ”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Fikirtepe’de 

yeni bir imar planı hazırladığı bilgisini paylaşan En-
gin Akgüzel, bu planın içinde Fikirtepelilerin olma-
dığını ve planların soylulaştırma projesine zemin 
hazırladığını söylüyor. Bakanlığın yeni planları ha-
zırlarken Fikirtepelilerle görüşmeler yapmadığını ifa-
de eden Akgüzel, şöyle konuştu: “İnsanlar kurbanlık 
koyun gibi başlarına daha ne gelecek bilmeden bekli-
yorlar. Bu planın içerisinde bizler yine yokuz, geçen 
seferki gibi bize bir şey soran yok. Tahminimiz mev-
cuttaki imar durumunun korunmayacağı, emsalin ve 
paylaşım oranlarının düşürüleceği, bitmiş projelerin 
emsal alınmayacağı. Ayrıca, yıllardır oturdukları ev-
lerinden bakanlığın zoruyla çıkarılan ev sahiplerine 
borçlanarak tekrar ev sahibi olabilirsiniz diyecekler.”

“RİSKLİ YAPILARDA YAŞIYORLAR”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Beledi-

yesi ile sorunların çözümü için görüşmeler yaptıklarını 
söyleyen Akgüzel, Fikirtepe’deki güncel duruma ilişkin 
şu bilgileri paylaştı: “Fikirtepe bölgesinde arsa ve konut 
sahibi yaklaşık 65 bin insan çeşitli mağduriyetler yaşı-

yor. Genelde gelir düzeyi düşük 55-60 yaş üstü insan-
ların yaşadığı bölgemizde bir çok vatandaşımızın sos-
yal güvenceleri bile yok. Yıllarca çalışıp binbir emekle 
yaptıkları evlerini kaybetmelerinin yanında bir de kira-
ya verip gelir elde ederek yaşamlarını sürdürdükleri ge-
lir kapılarını kaybeden dar gelirli insanlarımız dilenci 
durumuna düşürüldü.Yaşlı insanların günü kurtarmak 
için çevre mahallelerde merdiven temizliğine gittikleri 
bilinen bir gerçektir. Deprem kuşağında yaşayan insan-
lar olarak önümüzde birçok acı tecrübe dururken 2013 
yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Afet Riskli Alan ilan 
edilen Fikirtepe’de kira ödeyecek gücü olmayan insan-
larımızın riskli yapılarda oturuyor olması çok vahim. 
Kamuya terk edilen alanların sonrasında da hazineye 
aktarılması ve bu alanların akıbetinin belirsizliği de baş-
ka sorunlar yaratıyor.”

ÇÖZÜM YOLLARI NELER? 
Fkirtepe’deki sorunların ivedilikle çözüme ka-

vuşturulması için bir kanun çıkartılması gerektiğine 
işaret eden Akgüzel, çözüm önerilerini şöyle sırala-
dı: “Çözümün sağlanabilmesi adına bakanlık, İBB, 
Kadıköy Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarını sü-
rece dahil etmeli. Kira ödemelerinin riskli alanlarda 
kanunun öngördüğü şekilde bakanlık tarafından acil 
olarak yerine getirilmeli. Bakanlık; TOKİ, EMLAK 
GYO, EPP, KİPTAŞ gibi bir kurum çatısı altında tek 
elden satış süreçlerini yönetmeli. Bakanlık iş yapma-
yan firmaların sözleşmelerinin resmen fesih edilebi-
leceğine dair kanunu işletmeli.”

FOTOĞRAFLARIYLA BELGELİYOR
2000’den beri İstanbul’da kültürel, çevresel, ik-

limsel, mimari miras gibi katmanlarda tahribatı yer-
den ve havadan fotoğraflayan Murat Germen Fikir-
tepelilerin kampanyasına destek veriyor. Arşivinde 
devasa bir birikim oluştuğunu ifade eden Germen’e 
göre Fikirtepe ayrı yere sahip: “Selahattin Giz’in 
müthiş İstanbul fotoğrafları külliyatı genişliğinde ve 
gittikçe büyüyen bir arşiv söz konusu. Tüm bu bel-
geleme çabası içerisinde Fikirtepe ayrı bir öneme sa-
hip. Bu değerli semte 2012 yılından beri gidiyorum. 
Olan bitenin şokunu Engin Akgüzel ve #LekeFikir-
tepe ekibiyle tanıştıktan sonra hissettim. Soylulaştır-
ma süreçleri hakkında okuduğum metinlerde duydu-
ğum ve havsalamda soyut bir kavram olarak yer alan 
‘mülksüzleştirme’nin gözümün önünde somutlaşma-
sı söz konusu oldu.”

“BENİM EVİM ARTIK BU”
Germen’i süreç içerisinde en çok etkileyen Fikir-

tepeli Zeynep Düzgünoğlu’nun sözleri olmuş. Ger-
men o anı şöyle özetliyor: “Kentsel ‘dönüşememe’ 

sürecine dair çalışmalarım üzerine röpor-
taj yapmak isteyen yerli, yabancı TV ka-
nallarını Fikirtepe’ye yönlendirmelerimin 
bir seferinde; Alman-Fransız ortaklığında 
bir sanat kanalı olan ARTE çekimleri için 
oradayken, mağdurlardan Düzgünoğlu rö-
portaj sırasında omzuna asılı sırt çantası-
nı göstererek şunları söylemişti: ‘Biliyor 
musunuz benim evim artık bu! Kira yardı-
mı alamıyorum, kira verecek imkanım yok 
ve her akşam Fikirtepe’de başka bir arka-
daşımda kalıyorum!’ Bu yaşta bir kadının 
rant hırsı yüzünden bu halde bırakılma-
sı çok ağırıma gitti! Sonunda iyi bir haber 
alınacağına inanıyorum; ama maddi konu-
lar bir yana, Zeynep Hanım ve diğer mağ-
durların manevi zararları kim tarafından 
karşılanacak bilemiyorum.”

“FİKİRTEPELİLER TEHDİT EDİLDİ”
“Fikirtepe’dekilere benzer eziyetler Esenyurt, Su-

lukule gibi diğer semtlerde de çektirildi.” diyen Ger-
men, şöyle devam etti: “Fikirtepe, kentsel dönüşüm 
suçlarının farklı nitelik ve nicelikteki örneklerini gö-
receğiniz ‘kent planlamada kötü örnekler ve yapıl-
maması gerekenler katalog semtine’ dönüştü. Başa-
rılı bir mücadele kampanyası sayesinde rezalet her 
yerde haber olmaya başlayınca, mahalleliden ihanet 
etme potansiyeli taşıyan insanlara rüşvetler verilerek 
kale içeriden fethedilmeye çalışıldı. Ortaklaşa müca-
dele yürüten Fikirtepeliler dolaylı olarak tehdit edil-
diler. Diğer yandan, kendilerini şanslı hissedip ‘lüks’ 
rezidanslarına kavuşan insanların da yakın zamanda 
çeşitli mağduriyetler yaşadığını okuyoruz. Temmuz 
2020 başında yüksek katlı rezidans projelerinden bi-
rinde ‘7 gün elektrik kesintisi yaşandığı, musluklar-
dan pis su aktığı’ bilgisi geldi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı olsam Fikirtepe’de olanlardan büyük utanç 
duyar ve ilk çözülmesi gerekenler listemin başına bu 
semti koyardım. Ama burası öncelik tanınan ‘garan-

ti oy deposu’ semtlerden birisi değil, herkesten ver-
gi toplayıp sadece belli kesim insana hizmet verilme-
si ise hiç adil değil. Fikirtepe, Türkiye kent plancılığı 
tarihinde kara leke olarak en başlarda duran az sayıda 
vakalardan birisidir.”

“MUTLU SONLA BİTMESİ ŞART”
Fikirtepelilerin hak arama mücadelesini hayran-

lıkla izlediğini ifade eden Germen, Fikirtepelilerin 
eylem ve etkinliklerini de fotoğraflıyor. “Mücadele o 
kadar barışçıl, yaratıcı ve suhuletle yürütüldü ki; ça-
ğırdıklarında bu güzel insanların yanında olmak be-
nim için eğitici oldu.” diyen Germen, “Bir sorumlu-
luk hissediyorum doğrusu. Burada gerçekleştirilen, 
şahsen tanık olma şansını elde ettiğim farklı eylem-
leri fotoğraflamaya devam etmek istememin nedeni 
yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerde bu mücadeleyi örnek 
olarak gösteriyor olmam. #LekeFikirtepe ekibi beni 
çağırdığı sürece işbirliği yapmaya devam etmeyi, 
dostluğu ilerletmeyi, sonunda evlerine kavuştuklarını 
görerek bunu Fikirtepe’ye yakışır bir sokak festivali 
ile kutlamayı arzuluyorum. Bu öfkelendirici hikaye-
nin mutlu sonla bitmesi şart!” diye konuştu. 

Fikirtepe’deki kentsel 
dönüşüm sürecini 
ve bölgedeki güncel 
sorunları Yenifikirder 
Derneği Başkanı Engin 
Akgüzel ve uzun yıllardır 
Fikirtepe’deki dönüşümü 
belgeleyen mimar ve fotoğraf sanatçısı Murat Germen ile konuştuk

Kent planlamasında
kara bir leke

l Erhan DEMİRTAŞ
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Fotoğraf: Murat Germen

Engin Akgüzel

Murat GermenMurat Germen

Çocuklara
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KALAYCIOĞLU ÇATI UYGULAMA

◆ Ahşap Çatı 
◆ Çelik 
    Konstrüksiyon 
◆ Kenet Çatı 
    Kaplama 
◆ Sandviç Panel 
◆ Atermit
◆ Kiremit

◆ Metal 
    Kiremit 
◆ Galveniz 
◆ Çinko 
◆ Bakır 
◆ Kurşun 
◆ Pimaş  

◆ Osb 
◆ Isı Yalıtım 
◆ Fileskobit 
◆ Membran 
◆ Sürme   
    İzolasyon 
◆ Temel 
    Bohçalama

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

EğitimEğitim

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

ACİL
İtfaiye .................................................. 347 32 28
Emniyet Müdürlüğü ........................ 411 08 19
Kaymakamlık ...................................330 60 99
İSKİ Kadıköy .................................... 345 03 04
Yangın İhbar .................................................... 110
Polis İmdat  .....................................................155
Elektrik Arıza ................................................ 186
Gaz Arıza .........................................................187
Ambulans .........................................................112
Vefa Hattı ........................................................199
Telefon Arıza ...................................................121
Alo Zabıta  .......................................................153
Sağlık Danışma ............................................ 184
Bilinmeyen No ............................................11811
Cenaze Hizmetleri ...................................... 188
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GEREKLİ 
TELEFONLAR

ükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğ-
renciler tercih dönemine girdi. Öğren-
ci Sendikası, öğrencilerin tercihlere iliş-

kin merak ettiği şehir, okul ve bölümler hakkında 
bilgi verme amacıyla Tercih Ağı oluşturdu. “Karar-
sız kalma, geleceğini tercih et” sloganıyla yola çı-
kan Öğrenci Sendikası, öğrenciler arasında büyük bir 
dayanışma örneği sergiliyor. Öğrenci Sendikası Ter-
cih Ağı Temsilcisi Ilgaz Özer, Tercih Ağının işleyişi 
hakkında bilgiler paylaştı.

“HABERLEŞME AĞI OLUŞTURDUK”
Tercih Ağı Temsilcisi Ilgaz Özer, sınav sonuçları 

açıklanmadan önce çalışmalara başladıklarını ve or-
ganize olduklarını dile getirdi. Özer, “Bu sene Co-
vid-19 önlemleri bahane edilerek defalarca sınav ta-
rihleriyle oynandı, öğrencilerin üzerinde ekstra baskı 
kuruldu. Bu zorlu sınav sürecinde Öğrenci Sendikası, 
EbaTV gibi online eğitim veren MEB uygulamalarını 
pek faydalı bulmayıp alternatif olarak kendi soru-çö-
züm gruplarını kurmuştu” dedi ve sözlerine şöyle de-
vam etti: “Soru-çözüm gruplarında sınava hazırlanan 
Lise Meclisi üyeleri ve bizlerle yeni tanışan onlarca 
liseli arkadaşımız, gönüllü öğretmenlerimizin de yar-
dımıyla çalışmalar yürüttü. Öğrenciler çözemedikleri 
ve anlamadıkları noktaları sorma fırsatı buldu, bu şe-
kilde bir dayanışma ağı örüldü. Soru-çözüm grupla-
rındaki arkadaşlarımızın sınavı atlatmasıyla beraber 
aslında farklı bir ihtiyacın daha doğduğunu fark et-
tik. Sorunlar sadece sınava girip çıkmakla bitmiyor-
du. Sonrasında tercih döneminde yaşanan kafa karı-
şıklığı oldukça büyük bir sorundu. Bizler de Öğrenci 
Sendikası’nın üyesi olan ve okuduğu bölümle birlikte 
kendi sektörlerinde çalışma yapan arkadaşlarımızın 
hem bölümleri hem üniversiteleri hakkında en doğ-
ru bilgiye sahip olduklarını düşünüyoruz. Bu sebep-
le tercih yapacak olan arkadaşlara yol gösterebilecek 
bir haberleşme ağı oluşturmuş olduk.”

Tercih Ağı’na nasıl ulaşılabileceği hakkında da-
bilgi veren Ilgaz Özer, “Tercih Ağına ulaşmak için 
Öğrenci Sendikası’nın sitesinden hangi bölümler, 
hangi üniversiteler hakkında bilgi almak istediği-
nizi sorduğumuz ve basit iletişim bilgilerinizi dol-
durmanızın yeterli olduğu bir form mevcut. Bu for-
mu doldurduktan sonra öğrencilere bu bölümlerde 
ve üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız oldukça 
kısa süre içinde ulaşıyor ve avantajları-dezavantaj-
ları hakkında bilgilendirme yapıyor.” ifadelerini kul-
landı. Türkiye’nin yedi bölgesinde ve çoğu üniversi-
tede sendikayı temsil etmek, dayanışmayı büyütmek 
ve geleceğini kurtarmak için gönüllü olan birçok öğ-
rencinin olduğunu söyleyen Özer, “Öğrenci Sendika-
sı faaliyetlerini sürdürürken üniversiteler ve liseler, 

üyeleri içerisinden kendi temsilcilerini seçerek yolu-
na devam ediyor. Tercih Ağında da öğrencilerle ilk 
iletişime geçen sektörel temsilcilerimiz ya da bölge-
sel temsilcilerimiz oluyor.” dedi. 

“GÜVENİLİR BİLGİYİ ÖĞRENCİLER VERİYOR”
Çoğu öğrencinin tercih döneminde yanlış bilgi-

ye maruz kaldığının altını çizen Ilgaz Özer, kulak-
tan dolma bilgilerle tavsiye vermeye çalışan insanlar 
tarafından yönlendirilmenin ileride üzücü sonuçla-
ra yol açabileceğini söyledi. Özer, “Bazı öğrenciler 
şanslı olduğu için rehberlik hocalarından ya da çe-
şitli tanıtım günlerinden yararlanabiliyor. Fakat maa-
lesef her öğrencinin buna ulaşma imkânı yok. Bizler 
de en doğru ve en güvenilir bilginin, bizzat üniversi-
tenin içinde olan ve oranın havasını soluyan öğren-
cilerden alınabileceğini düşündük. Bu yüzden farklı 
bölümlere yönlendirmede, tavsiye vermede ve sek-
törle alakalı bilgi aktarmada oldukça yararlı bir da-
yanışmayı başlattığımızı ve büyüttüğümüzü düşünü-
yoruz.” diye konuştu. Oldukça olumlu geri dönüşler 
aldıklarını belirten Özer, “Özellikle Öğrenci Sendi-
kası ile ilk defa Tercih Ağı sayesinde tanışan arkadaş-
larımız, bizim mücadelemize katılıp bu çabaya ortak 
olmak istediklerini sık sık dile getiriyorlar. Şu ana ka-
dar yaklaşık 400 arkadaşımız bizlerle iletişime geç-
ti ve tercihler konusunda bilgi almak istedi.” şeklin-
de konuştu.

“ÖĞRENCİLERE SUS PAYI VERİLDİ”
“Bu seneki sınavların önceki senelerden en bü-

yük farkı yoğunluk oldu” diyen Ilgaz Özer, sınava gi-

ren kişi sayısının her geçen yıl arttığını belirtti. Özer, 
“Geçen yıllara kıyasla daha yüksek netlerin daha dü-
şük sıralamalara denk gelmesi hepimizi şaşırttı. Bu 
sene özellikle AYT matematik kısmından türev-in-
tegral gibi zor konuların çıkarılması, çoğu kişiye bek-
lediğinden fazla net kazandırdı. Sınav, turizm trafi-
ğinin mayıs ayının sonuna yetişebilmesi için eski 
tarihine geri çekildi ve buna karşı gelen öğrencile-
re sus payı olarak TYT’de 30 dakika ek süre tanın-
dı. Bu senenin en garip tarafı, sınav salonlarının ade-
ta can pazarına dönüşmesiydi. Covid-19 önlemlerine 
uygun dezenfektanlı ve maskeli sınava girildiği söy-
lense de, bunlar çok yetersiz ve baştan savma şekil-
de yapıldı.” dedi.

“MEZUN İŞSİZLERİN ORANI TAVAN YAPTI”
Tercih Ağı temsilcisi Ilgaz Özer, tercih dönemin-

deki öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine de 
değindi. Özer, “Öncelikli olarak öğrencilere kulakla-
rını tıkamalarını ve kendilerini dinlemelerini tavsiye 
ediyoruz. Yapmak istedikleri mesleğe kendilerini en 
kolay götürecek bölümü belirleyerek bu yolda ilerle-
meleri gerekiyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye’de gençlerin büyük bir kısmı gelecek kaygı-
sıyla ve geçim derdiyle mücadele ediyor. Üniversite 
mezunu işsizlerin oranı tavan yapmış durumda. Biz de 
buna karşılık olarak üniversite okurken sektörle bağ 
kurmanın, mezun olmayı beklemeden Öğrenci Sendi-
kası’nın da çalışmasını yaptığı dayanışma ağlarında 
faaliyet yürütmenin yararlı olacağını düşünüyoruz.”

Çoğu öğrencinin tercih döneminde yanlış bilgiye maruz 
kaldığını belirten Tercih Ağı Temsilcisi Ilgaz Özer, “Kulaktan 
dolma tavsiye vermeye çalışan insanlar tarafından 
yönlendirilmek ileride üzücü sonuçlara yol açabilir” diyor

Gençler
geleceklerini

tercihte!
l Simge KANSU / Görkem DURUSOY 
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Gazete Kadıköy 
okuyucularına ülkemizden ve 

dünyadan usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılarla oluşan bir “köşe” açtı. Amacımız bir edebi seçki hazırlamak 
ya da edebi değerlendirmelerde bulunmak değil. Bir gazete köşesi ölçeğinde edebiyat hayatından bazı ilginç satırları 
hatırlayıp bellek tazelemek ve yazıların yer aldığı kitapları okuyucularımıza hatırlatmak... İyi okumalar diliyoruz.

ÇULLUK
“Doktor Bey, hasta nasıl?”
Murat’ın, ellerini ovuşturarak sorduğu suale fabrika-
nın doktoru kayıtsızca cevap verdi: “Hangi hasta?”
“Makine dairesinde çalışan Münevver Hanım vardı…”
Doktor süratle başını salladı. “Haa, evet”
“Nasıl efendim, tehlikeli mi?” 
“Hayır… Bir tehlike yok… Hafif bir grip geçiriyor”
“Oh, çok şükür…”
Doktor, Murat’ın heyecanına dikkat etmişti.
“Münevver Hanım, akrabanız mı?”
Murat hiç tereddüt etmeden, “Evet” dedi. 
Doktor saatine bakıyordu. “Hasta, birkaç güne kadar 
iyileşir… Fakat asıl bundan sonra bakılmak ister. Çok 
zayıf gördüm! Herhâlde kan tahlil edilmelidir. Öyle 
tahmin ediyorum ki kanı çok kuvvetsiz. Kabilse biraz 
açık havalı bir yere taşınmalı… O rutubetli taş odada 
oturuldukça yapılacak tedavi ve ihtimamların, verile-
cek ilaçların bir faydası dokunmayacaktır… En büyük 
ilaç açık, temiz havadır… Bol güneş… Bol gıda… 
Süt, içebildiği kadar içsin… Sabahları taze yumurta… 
Et suyu…” 
Murat doktoru selamlayıp çekilmişti. Doktorun tavsi-
yesine, nasihatine gülmek istiyor, fakat göz pınarları 
acı acı, zehir gibi yanıyordu…
Bol güneş!... Bol gıda!...
Medresenin taş odalarına değil, ağaçsız, çıplak avlusuna 
bile ancak soluk bir ikindi güneşi vuruyordu… Taşların 
çatlaklarından sızan suların yer yer oydukları yeşil yo-
sunlu duvarlar, su kemerlerini hatırlatıyordu…
Harap, düşük saçaklarda kumrular yuva yapmışlar, 
keskin küf kokusu bu munis, sokulgan kuşları bile ka-
çırmıştı. 
Bol güneş!... Bol gıda!...
Sabahları şafakla çıkıp akşamları gün karardıktan son-
ra eve dönüyorlar, güneşi doğarken yolda, batarken 
yine yolda görüyorlardı…
Fabrikanın pencerelerinden giren güneş, nikotinin ze-
hirini öldürebilir miydi? Bu güneş, hayırlı, müşfik bir 
ışık, bir hararet değildi… Bilakis, cehennemi bir hava 
içinde hummalı bir gayretle çalışan işçilerin ruhuna, 
kırların ve hür hayatın zevkini, saadetini insafsız bir 
neşter gibi saplıyordu…
Bol güneş!... Bol gıda!...
Gözleri tütün tozlarıyla, ciğerleri türün tozlarıyla, deri-
leri tütün tozlarıyla yanıp, zehirlenip çürürken güneş-
ten ne mucize beklenebilirdi? Bu, feri sönen gözlere, 
rengi rarlaklığı kaybolan derilere, bu hasta ciğerlere 
hayatı iade etmek için daha sihirli bir hava, daha mu-
cizeli bir güneş lazımdı…
Bol güneş!... Bol gıda!...
Kuru, bayat ekmek için, gençliğini, taravetini, sıhhati-
ni, hülasa bütün hayati varlığını veren fakir insanlara, 
bol gıda tavsiye etmek, mahrumiyet acılarına yeni bir 
elem katacak bir işkence değil miydi?

***
Kapıcı Münevvere’e güleryüzle selam verdi.
“Geçmiş olsun Münevver Hanım.”
“Teşekkür ederim.” 
“Renginiz biraz solmuş…” Hayli de zayıflamışsınız… 
Hemen işe başlamak mı istiyorsunuz?”
“Ah halim olsa…”
“Yok, yok… Her şeyden evvel vücut sağlığı lazım…”
Kapıcı, iltifatının tesirini anlamak ister gibi duruyor, 
kaba kaba gülüyordu.
“Ama insan arkadaşlarını özlüyor değil mi?”
Münevver bu fazla nezaketten sıkılmıştı.
“Dahiliye müdürü fabrikada mı?”
“Dahiliye müdürünü mü göreceksin?... Biraz evvel pa-
ket dairesine gittiydi, şimdi gelir, otur bekle.”
Çok geçmeden dahiliye müdürü gelmişti. Münev-
ver’in hatırını sordu: “Hastaydınız öyle mi, geçmiş 
olsun” “Teşekkür ederim beyefendi, sizden bir ricaya 
geldim”

“Buyrun, söyleyin”
Münevver gözlerini indirmiş, parmaklarıyla mantosu-
nun düğmelerini tutuyor, yutkuna yutkuna söylüyor-
du: “Hastalığımda tabii çalışamadım, ilaca çok para 
gitti, pek sıkıntıdayız. Sandıktan para almak kabil mi?
“Hastalığınızda fabrikanın doktoru muayene etmiş 
miydi?”
“Evet beyefendi…”
“Sizin kısmın maaş kâtibini görün… Ben de söylerim.”

***
Münevver, Cumartesi sabahı işe başlamıştı. Mubassır, 
onun halsizliğine acıdı, daha hafif, zahmetsiz bir va-
zife vermek istedi. Fakat Münevver razı olmuyordu.
“Buraya alıştım efendim, başka dairede acemilik çeke-
ceğim… Hem pek kuvvetsiz değilim. Şikâyet ettirme-
yecek kadar çalışırım!”
Fakat makine başında ikide bir durarak nefes alması-
na Bekir Efendi dikkat etmişti. “Münevver Hanım, siz 
birkaç gün daha dinlenmeliydiniz!”
Münevver süratle, “Hayır, hayır” dedi. “On gündür ça-
lışmadım da elim durmuş, ondan… Hâlsizlikten de-
ğil… Yarın alışırım…”
Bekir Efendi, onun ekmeğini hak etmek için zorla ça-
lıştığını görüyordu.
“Hatırına bir şey gelmesin kızım, fazla yorulursan ye-
niden yatağa düşersin, diye söylüyorum.”
“Teşekkür ederim ağabeyciğim…Sen bana bakma…”
Münevver’in gayreti, Bekir’e çok dokunmuştu. Onun 
hastalığına, yorgunluğuna rağmen neden çalışmak is-

tediğini anlıyordu. Bu, açlık denilen öyle bir ihtiyaç, 
öyle bir mecburiyetti ki, insana ancak, ölüm, “Dur!” 
diyebilirdi… Son gayretini, son nefesine kadar sarfe-
decekti… İşleyen elleri, kalbiyle birlikte durabilirdi… 
Huzur, istirahat tavsiyelerini, nasihatlerini, mideden 
uzanan hain, insafsız bir pençe, lahzada boğar, öldü-
rürdü…
Bekir Efendi yaldız hanesini temizlemiş, makineyi 
yeniden işletmeye başlamıştı. Elindeki yağlı bezi om-
zuna attı, Münevver’e daha dikkatle baktı. 
Münevver nefesi kesilerek, ayakta sallanıyor, topladığı 
cigaraları perişan bir hâlde yan kutuya atıyordu.
Bekir Efendi, o gün akşama kadar, çarkları yağla-
mak, yaldız tozlarını temizlemek, tütün haznesini 
muayene etmek gibi iki üç dakikada bir bahane bula-
rak makineyi durdurmuş, Münevver’in dinlenmesine 
vakit bırakmıştı.
Akşam tatilinde Münevver, Bekir’in yavaşça elini tut-
tu. “Teşekkür ederim Bekir Ağabey…”
Bekir taaccüple (şaşkınlıkla) gülümsedi.
“Neden teşekkür ediyorsun kız?”
Fakat Münevver’in gözleri dolu doluydu. Bekir, ce-
ketini giydi, omuzları bir yük altında eziliyormuş gibi 
beli bükük, yorgun, merdivenden indi.

***
Akşam tatilinde Münevver, çantasını musluğun alt 
duvarına dayamış, yüzünü bileklerini ovalaya ovala-
ya yıkıyordu. Aynı dairede çalışan işçilerden Meziyet 
ona sordu: “Sandıktan para alacaktın, istidayı (dilek-
çe) verdin mi?”
“Verdim ama daha çıkmadı.”
“Kuzum kadre, para alınca muamele nasıl oluyor, 
bana da anlat olmaz mı? Vakit vakit sancılanıyorum, 
hastaneye gideceğim de…”
Münevver başını eğerek, “Peki” dedi.
Meziyet’le pek samimi görüşmezlerdi. Görünüşte ter-
biyesiz bir kıza benzemiyordu. Yalnız Münevver, onu 
daha ziyade Gözlüklü Hikmet’le Sarı Emine’nin ar-
kadaşı, hatta dostu zannediyordu. Bugün güler yüzle 
âdeta yaltaklanır gibi sokuluşundaki sır, ne olabilirdi? 
Acaba, Hikmet’le Emine onun da kalbi-
ni kırmış, incitmişler miydi?... Münevver, 
etrafında kaynayan haset, kin, nefret, ihti-
ras dalgaları arasında şaşırmış, mevkiini, 
vaziyetini görüp düşünmeyecek hale gel-
mişti. Her şeyden korkuyor, her tehlikeye 
ihtimal veriyor fakat hiçbir şeyden kork-
muyormuş gibi lakayıt, pervasız yaşıyordu.
Ellerini kuruladıktan sonra çantasını yer-
den aldı, Meziyet’e gülerek selam verip 
umumi kapıya doğru yürüdü.
Fabrikadan çıkacak işçilerin akşam mua-
yenesi daha bitmemiş, iç avlu kalabalıktı. 
Ceplerini, çantalarını, paketlerini, çıkınla-
rını açıp mubassıra gösteren amele kapı-
dan çıkıyordu. Sırası gelince Münevver de 
yaklaşmıştı.

Mubassır, Münevver’e munis bir tebessümle iltifat 
etti: “Nasılsınız Münevver Hanım?”
“Teşekkür ederim, efendim.”
Münevver de aynı nezaketle gülümsüyor, mantosu-
nun ceplerini çeviriyor, kadın mubassır da onun eteği-
ni, gömleğini yokluyordu.
Mubassır, “Buyurunuz, gidebilirsiniz” demişti.
Yakınlarında, kimden çıktığı belli olmayan ince bir 
ses duyulmuştu: “İltimaslılar nasıl muayene ediliyor, 
görün, bakın.”
Bu ince ses aksiseda gibi aynı ahenkte bir ses cevap 
vermişti: “Biz olsak, çantamıza bakmamak değil, ço-
rabımızın, fotinlerimizin, içlerine kadar didik didik di-
der, elek elek elerlerdi.”
Mubassır kaşlarını çatıp seslerin geldiği tarafa dö-
nüp baktı. “Nedir bu mırıltılar?... Ne demek istiyor-
sunuz?...”
Kapıdan çıkmak üzere olan Münevver’i çağırdı: “Mü-
nevver Hanım, biraz gelir misiniz? Çantanızı da mua-
yene edelim. Unutmuştuk.”
Münevver süratle geldi, çantasını uzattı.
“Buyrunuz efendim.”
“Kilitli değil mi?
“Hayır efendim, sürgülerini çekiniz, kâfi.”
Mubassır çantayı almış, sürgüsünü çekerek açmıştı, 
hayretle Münevver’e baktı.
“Nasıl Münevver Hanım,!Sizden ümit etmezdim!...”
Münevver, yanakları dalga dalga ateşlenmiş, dudakla-
rı titriyordu. “Ne var efendim?”
Mubassır çantanın içinden çıkardığı iki paket hanım 
cigarasını gösteriyordu.
“Çantanızda bu cigaralar ne arıyor?”
Münevver’in dili tutulmuş gibiydi. Söylemek istediği 
şeyler acayip bir kekeme halinde birbirine karışıyor, 
yutkunuyor, ağzını açıp kapatıyordu.
“Hayır… Bilmiyorum… Tuhaf şey…”
Biraz evvel ıslık gibi çıkan mırıltılar, sinsi birer 
kahkaha oluvermişti. Mubassır, Münevver’in sallan-
dığını, düşüp bayılacağını anlıyordu. Mubassıraya 

(Kadın mubassır) “Münevver 
Hanım’ın koluna girin” dedi
Sonra sinsi sinsi gülenlere 
şiddetle bağırdı: Ayıp… Ter-
biyesizliğin lüzumu yok…
Mubassır, işin iç yüzünü bil-
memekle beraber, amel ara-
sında yaşaya yaşaya onların 
ahlaklarını, kinlerini, kav-
galarını göre göre ruhlarını, 
hislerini anlamış, şu geçen 
sahneden, Münevver’e bir 
oyun oynanıldığını derhâl 
hissetmişti.
Münevver’e döndü. Fa-
kat Münevver, mubassı-
ranın kolları arasında ba-
yılmıştı. 
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MAHMUT YESARİ
(5 Mayıs 1895-16 Ağustos 1945)
1895 yılında İstanbul’da doğan Mahmut Yesari, 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gördükten 
sonra Çanakkale Savaşı’na katıldı. Savaş sonra-
sında yaşamını gazete ve dergilerde yazılar yaza-
rak, karikatür çizerek sürdürdü. Edebiyat ve sa-
nata ilgisi küçük yaşlarda başlayan Yesari’nin ilk 
karikatürü okul sıralarında, daha 13 yaşındayken 
M. Esat imzasıyla Gıdık gazetesinde yayımlandı.
Reşat Nuri Güntekin, İbnürrefik Ahmet Nuri ve 
Münif Fehim ile birlikte Kelebek adlı mizah der-
gisini yayınladı. Yazdığı metinlerinde gerçek ha-
yattan beslenen yazar eserlerinde hayattan 
alınmış, gözlem ürünü olaylar, mekânlar ve şa-
hıslar yer verdi. İkdam, Cumhuriyet, Akbaba, 

Amcabey, Yeni Mecmua, Yarım Ay, Yedigün, 
Perde ve Sahne, Modern Türkiye Mec-
muası gibi yaşadığı devrin popü-
ler pek çok gazete ve dergisinde 
hikâye, roman, tiyatro metinle-
ri, fıkra ve hatıra türünde eserle-
ri yayımlandı. İlk romanı Çoban 
Yıldızı 1925 yılında yayımlandı. 
Türkçe’de yayınlanan ilk işçi ro-
manı olarak kabul edilen roma-
nı Çulluk ise 1927’de yayımlandı. 
Roman tütün fabrikası ile Cağa-
loğlu’ndaki bir matbaada çalışan 
işçilerin çalışma koşullarını anlatır.
Pervin Abla (1927) Ak Saçlı Genç Kız 
(roman, 1928), Geceleyin Sokaklar (ro-
man, 1929), Kırlangıçlar (roman, 1930), Ölünün 

Gözleri (roman, 1933), Dağ Rüzgâr-
ları (roman, 1939), Altında (ro-

man, 1943), Bir Aşk Uçurumu 
(roman, 1943), ve Gece Yü-

rüyüşü (roman, 1944) gibi 
eserlerinin yanı sıra Şe-
hir Tiyatroları’nda oynanıp 
basılan oyunları da vardır.
Uzun yıllar veremle mü-
cadele eden Mahmut Ye-

sari 16 Ağustos 1945’te 
Yakacık Senatoryumu’nda 

hayata veda etti. 
Yazarın Oğlak Yayınları tara-

fından yayımlanan “Çulluk” ro-
manından bir bölümü okurlarımızla 

paylaşıyoruz.

Yazın DünyasıYazın Dünyası

Moda’daki evinde yaşama veda 
eden Prof. Dr. Cahit Tanyol, 
“Türkiye Sosyolojisi” anlayışının 
öncüsü kabul ediliyordu

Prof. Dr. Cahit Tanyol vefat etti

E ski İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
mü Başkanı, toplumbilimci, şair ve yazar 
Prof. Dr. Cahit Tanyol, 12 Ağustos Çar-
şamba günü Kadıköy Moda’da bulunan 

evinde, 106 yaşında vefat etti. 80 kuşağı şairlerinden 
Tuğrul Tanyol’un babası olan Cahit Tanyol, “Türki-
ye Sosyolojisi” anlayışının öncüsü kabul ediliyordu.
Prof. Dr. Cahit Tanyol'un cenazesi 14 Ağustos’ta 
cuma namazını müteakip Moda Camii’nde kılınarak 
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

CAHİT TANYOL KİMDİR?
Cahit Tanyol 1914 yılında Gaziantep’in Nizip ilçe-
sinde doğdu. Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Edebi-
yat Bölümü’nü (1935) bitirdi. Gazi Terbiye Ensti-
tüsü’nde Hasan Âli Yücel, Ahmet Hamdi Tanpınar, 

İsmail Hakkı Tonguç, İbrahim Necmi Dilmen gibi 
isimlerden dersler alan Tanyol, Yozgat Lisesi, Ço-
rum Ortaokulu, İzmir Tilkilik Ortaokulu, İstanbul 
Eyüp Ortaokulu ve Taksim Lisesi’nde bir süre öğret-
menlik yaptı. Hilmi Ziya Ülken’in de teşvikiyle 1940 
yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fel-
sefe Bölümü’ne devam etti. 1944 yılında “Schopen-
hauer’de Aklın Temeli” adlı bitirme teziyle okuldan 
mezun oldu. Ardından Atatürk ve Haydarpaşa Erkek 
liselerinde felsefe öğretmenliği yaptı.
1944’te “Schopenhauer’da Ahlâkın Temeli” adlı tezi 
ile yüksek lisansını bitirdi ve 1946 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesine sosyoloji asistanı 
olarak girdi. “Haz ve Elemin Ahlâkta Yeri” adlı ça-
lışmasıyla (1949) doktorasını tamamladı ve “Örf ve 
Adetler Sosyolojisi Açısından Sanat ve Ahlâk” adlı 
takdim tezi ile (1953) doçent, 1961 yılında profesör 
oldu. Öğretim üyeliği ile birlikte 1972-82 yılları ara-
sında Sosyoloji Enstitüsü Müdürlüğü ve bölüm baş-
kanlığı yaparak emekliye ayrıldı. 1991-2003 yılları 
arasında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
mü’nde, Gazetecilik Yüksek Okulu’nda, Yüksek Öğ-
retmen Okulu Eğitim Enstitüsü’nde ve Uludağ Üni-
versitesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak dersler 
verdi.

ŞAİR, YAZAR, ÖĞRETMEN…
Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derne-
ği, Türk Sosyolojisi Derneği, Yahya Kemal’i Seven-
ler Derneği ve Turing Kulübü üyesi olan Tanyol’un 
“Gurup” ve “Taşbaşta Akşam” adlı ilk şiirleri 1928 
yılında İsmail Habip tarafından Adana’da çıkarılan 
ve ilerleyen yıllarda Memleket Mecmuası adını alan 
Maarif Mecmuası’nda yayımlandı. 1928-1932 yılla-
rı arasında kaleme aldığı şiir ve yazıları İçtihat, Ye-
nilik ve Servet-i Fünun-Uyanış dergilerinde yer aldı.
Tanyol, İzmir’de okul arkadaşları olan Kemal Bil-
başar, Nurettin Ardıçoğlu ve şair İlhan İleri ile bir-

likte Aramak adlı dergiyi çıkardı. Dergi 1939-1940 
yılları arasında 16 sayı çıktı. Tanyol ardından, İstan-
bul’da Yenilik, Sokak ve Değirmen dergilerini çıkar-
dı. 19464’da Yahya Kemal Beyatlı’nın da katıldığı 
Akademi dergisini yönetti. Fransızca ve Türkçe ola-
rak yayımlanan Realite dergisindeki “Seyahate Da-
vet” adlı şiiriyle birincilik kazandı.
Toplum sorunlarıyla ilgili yazıları Vatan, Yeni Sa-
bah, Cumhuriyet gazetelerinde yayımlanan Tan-
yol’un yazı ve makaleleri Havadis, Son Telgraf, Mil-
liyet, Akşam ve Güneş gazeteleri ile Sosyoloji, Yön, 
Gaziantep Kültür, Özgür İnsan, Cem, Toplumbi-

lim, Aydınlık, Yazko Edebi-
yat, Yazko Somut, İnsan, Ülkü, 
İstanbul Kültür, İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Dergisi, Aile, Var-
lık, Türk Folklor Araştırmala-

rı, Küçük Dergi, Hisar, Dünya ve Türkiye, İstanbul 
Edebiyat ve Sanat, İstanbul, Siyasi İlimler Mecmu-
ası, Yonca, Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Düşünce-
si, İntegrasyon, Yeni İnsan, Cem, Yelken, Çalışan 
Adam, Musiki Mecmuası, Hürriyet Gösteri, Türk 
Henkel Dergisi, E Dergi, Kızıldeli, Bilim ve Ütop-
ya, Kaşgar, Hakimiyet-i Milliye, Kaçak ve Hece gibi 
dergilerde okurla buluştu.
Kuruluş ve Fetih Destanı adlı ilk şiir kitabı 1969 yı-
lında yayımlandı. Türk Edebiyatında Yahya Kemal 
kitabı 1985’te, tüm şiirlerini içeren Düş Yorgunu adlı 
kitabı ise 2000’de yayımlandı.



Festivalin genç cazcıları

Dilek Çolak, Bre-
zilya, Amazon 
bölgesi, Uruguay 
ve Arjantin’de-
ki yaşamları 
‘SOLA - Güney 
Amerika Hatıra 

Defteri’ isimli kitapta topladı.
“Binlerce ayak izinin tek başına toprağa 
bırakıldığı bu kitapta; işgal fabrikaları, 
işgal toprakları, barikatçılar, evsizler, 
kayıp anneleri, kayıp oğulları, kayıp kızları, 
dilenci ordusu, göçmenler, toprağın asıl 
sahipleri olan yerliler ve daha niceleri 
anlatılıyor. Parlak şehir ışıklarından, gü-
neşli kumsallardan ve gösterişli alışveriş 
merkezlerinin serinliğinden çok uzakta 
yaşayanların gerçek hikâyeleri eşlik edi-
yor okura. Her türlü sömürüye, baskıya, 
yok sayılmaya, kaybedilmeye, işkence-
lere, hapislere, gözdağlarına, açlığa, iş-
sizliğe, adaletsizliğe karşı koymuş Güney 
Amerika halkları bize kendi coğrafyamızın 
hikâyesini bir kere daha hatırlatıyor.
Dilini bilmediğimiz insanlar bize bizi anla-
tırken, eski dünya ile yenidünya birbirine 
biraz daha yaklaşıyor.”   (Tanıtım Bülte-
ninden) Tekin Yayınevi / 184 sf / 25 TL
İdefix com’dan  aldığımız bilgiye göre haf-
tanın çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Bir Nefes Gibi / Ferzan Özpetek / Can 
Yayınları / 160 sf
■ En Hüzünlü Eylül /Osman Balcıgil/
Destek Yayınları/ 456 Sf
■ Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne 
Düşünceler / Zülfü Livaneli/ Doğan Kitap 
/ 312 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

SOLA - 
Güney 
Amerika 
Hatıra 
Defteri

Attila Özdemiroğlu Besteleri
Türk müzik sahnesinin en unutulmaz 
besteci ve kompozitörlerinden Attila 
Özdemiroğlu’nun unutulmaz şarkılarının 
farklı şarkıcılar tarafından yeniden yo-
rumlandığı ‘Attila Özdemiroğlu Besteleri’ 
albümü yayınlandı. Usta bestecinin  60 
yıllık sanat hayatının külliyatı mahiye-
tinde, şarkı formunda ki eserlerinin bir 
kısmından oluşan albümde 30 farklı isim 
yer alıyor.
Özdemiroğlu’nun unutulmayan şarkıları  
‘Bir Vurgun Bu Sevda’, ‘Firuze’, ‘Kalbim 
Ege’de Kaldı’, ‘Sevda’, ‘Yara’, ‘Delisin’, 
‘Rakkas’, ‘Tanrım’, ‘Petrol’, ‘Eskidendi 
Çok Eskiden’  gibi şarkıları, Sezen Aksu, 
Nükhet Duru, Teoman, İpek Açar, Halil 
Sezai, Cem Adrian, Pamela, Zeynep Ca-
salini, Kenan Doğulu, Işın karaca, Ayşegül 
Aldinç, Ceylan Ertem, Gripin, Mehmet 
Erdem, Elif Kaya, Fettah Can, Cansu Kurt-
çu, Lara, Hepgül Özdemiroğlu, Niran Ünsal 
gibi birçok yorumcu tarafından yeniden 
günümüz soundlarında yeni aranjelerle 
yorumlandı. 
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Sezen Aksu - Karşıyım
■ Hüsnü Arkan/ Boşluk 
■ Ceylan Ertem & Melike Şahin - Seyrü-
sefer

Çağan Irmak’ın yönettiği “Bizi Hatırla”, 
yoğun bir iş adamı olan Kaan’ın babası 
Eşref ve ailesinin hikâyesini konu ediniyor. 
2018 yılı yapımı olan filmde Altan Erkekli, 
Sumru Yavrucuk, Tolga Tekin, Özge 
Özberk ve Binnur Kaya gibi oyuncular rol 
alıyor. 
Eşi ve iki çocuğuyla metropolde rahat 
fakat yoğun bir yaşam süren Kaan’ın 
babası Eşref rahatsızlanır. Kaan babasını 
alıp İstanbul’a getirir. Eşref’in beynindeki 
rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması 
gerektiği ortaya çıkar. Son derece iyi 
niyetli ve iyi kalpli bir insan olan Eşref 
ise oğluna yük olduğunu hissedip geri 
dönmek ister. 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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Bizi Hatırla

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tara-
fından, Garanti BBVA sponsorluğunda 
ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteğiyle sonbahar aylarında gerçekleş-
tirilecek 27. İstanbul Caz Festivali kap-
samındaki Genç Caz konserlerinde sah-
ne alacak müzisyenler belirlendi. Festival 
kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen 
Genç Caz konserleri için başvuruda bu-
lunan grup ve solo projeler arasından 11-
12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de 
yapılan değerlendirme sonrasında seçilen 
isimler Afroloji, An Quartet, Büşra Ka-
yıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Pro-
ject ve Udgang Trio oldu. Seçilen grup 
ve solo projeler 27. İstanbul Caz Festi-
vali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer 
alacak.

Türkiye’de amatör veya yarı profes-
yonel olarak müzikle ilgilenen genç mü-
zisyen ve toplulukların festival prog-
ramında yer alabilecekleri bir platform 
oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etme-
yi ve profesyonel müzik dünyasına hazır-
lamayı da amaçlayan Genç Caz’ın Seçi-
ci Kurulu’nda bu sene müzisyen Aycan 
Teztel, müzisyen Ayşe Tütüncü, müzis-
yen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun 
Ertaşkan, müzik yazarı ve yapımcı Hülya 
Tunçağ, müzisyen Kalben, müzisyen Se-
len Gülün, müzisyen Volkan Öktem, ga-
zeteci Yekta Kopan, radyo programcısı 
Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz 
Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Genç Caz konserleri, geçen 17 yıl içe-
risinde 80’in üzerinde genç müzisyen ve 
topluluğa dünyaca ünlü caz sanatçılarıy-
la aynı festivalde yer alma imkânı sağ-
ladı. İstanbul Caz Festivali’nin ardından 
Genç Caz katılımcıları, başka festivalle-
re de katılma ve Türkiye ile yurtdışında-
ki çeşitli caz kulüplerinde sahneye çık-
ma fırsatları buldu. Geçtiğimiz yıllarda 
Genç Caz’a katılan müziyen ve topluluk-
lar arasında Gevende, Mikado, Ece Gök-
su, Ozan Musluoğlu, Batuhan Şallıel ve 
Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam 
Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Ta-
şar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak 
Yavuz, Tolga Erzurumlu, Tümer Uluçı-
nar, Hakan Başar, Geeva Flava, Eylül Bi-
çer, Sanat Deliorman, İpek Dinç, Can 
Tutuğ, Cazzip Project, The Kites ve Ga-
garin Jazz Band bulunuyor.

andemi sürecinde zor günler geçiren sa-
nat dünyasına destek olmak amacıyla Ka-
dıköy Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sanat 
Parkta’ etkinliği tüm hızıyla devam edi-

yor. Yönetmenliğini Ersin Umut Güler’in yaptığı; 
Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen, Emre 
Can Sancar’ın rol aldığı ‘Kapıların Dışında’ oyunu 
pandemi sürecinden bu yana ilk kez sahne aldı. Sava-
şın birey üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı bir dille an-
latan oyunda İkinci Dünya Savaşı’ndan ruhsal sıkıntı-
lar ve sakatlıkla dönen asker Beckmann’ı canlandıran 
Cenk Dost Verdi, pandemi sürecinde sanatçıların ya-
şadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıy-
la 30 Temmuz’dan bu yana sürdür-
düğü ‘Susma’ eylemini Kapıların 
Dışında oyunu ile bozdu. Cenk 
Dost Verdi, 30 Temmuz’dan 
bu yana 17.00-18.00 arasın-
da verdiği sohbet molası hariç 
10:00 ila 22:00 arasında Ka-
dıköy’deki Moda Sahnesi’nin 
önünde ‘Susma’ eylemi ya-
pıyor. “Susma” eylemini sür-
düren Cenk Dost Verdi’nin bi-
reysel eylemi diğer tiyatrolara da 
taşındı. 

“MESLEĞİMİ YAPARAK KONUŞABİLİRİM” 
Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak 

olan ve geçinebilmek için garsonluk yapan Cenk Dost 
Verdi, “Sürecin bütününe bakıldığında sadece tiyatro 
değil, bütün sektörlerle ilgili bir vurdumduymazlık, ka-
yıtsızlık hali ve iyi yönetilmeyen bir süreç var. Bu sü-
reç bizim sektörde zaten yok sayma politikasıyla sürü-
yorken, şimdi ayyuka çıktı. Beş buçuk aydır kimseden 
ses yok. Meslek örgütleri ısrarla bunlarla ilgili gündem 
ve dayanışma kampanyaları oluşturmaya çalıştı fakat 
bu meselenin tek bir tarafı var, o da Kültür Bakanlı-
ğı.” dedi. 

“Sadece mesleğimi yapmak isteyen biri olarak aç-
lıkla sınanıyorum” diyen ve Kadıköy’de özel bir tiyat-
ronun önünde oturarak, kendisini görenlere ‘Bu kültür 
mekânı neden kapalı, biz neden çalışamıyoruz?’ mesa-
jı vermek istediğini ifade eden Verdi, “Sanat Park’ta 

etkinliği ile 5-6 aydır ilk defa fırsat ve-
rildi, ‘suskunluk’ burada bozuluyor. Ben 
mesleğimi yaparak konuşabilirim, mesle-
ğimi yaparak bir şey söyleyebilirim. Bu 
kadar büyük bir kalabalığa oynamak, bu 

suskunluğun anlamını biraz daha pekiştiri-
yor.” dedi. 

Cenk Dost Verdi, susma eylemlerinin de-
vam ettiğini ve bu eylemleri farklı tiyatroların 

önüne taşıyacaklarını da söyledi. 

“CİDDİ ZORLUKLAR ATLATTIK”
‘Kapıların Dışında’ oyununda rol alan bir diğer sa-

natçı Pervin Bağdat ise uzun zaman sonra sahne alma-
sının yarattığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “En son 
Şubat’ta oynamıştık ve bir daha sahneye çıkamayaca-
ğımı düşünmeye başlamıştım. Ne yapacağız, nasıl ola-
cak paniğini yaşadık. Bu dönemde ekonomik olarak 
ciddi zorluklar atlattık. Mesleği yapamamanın getirdiği 
sıkıntı dışında birbirimize destek olmaya çalıştık. Dün-
yadaki iyi örnekleri gördüğümüzde devlet sanatçıları-
na destek oldu. Biz bunu yaşayamadığımız için bunla-
rı yaşadık. Bugün bütün biletler satıldı, herkes birarada 
olmak istiyor, seyirci oyuncularına, oyuncular da se-
yircilerine sahip çıkıyor. Duyguluyum, nasıl ilerleye-
ceğiz, nasıl tiyatro yapacağız önümüzü göremiyoruz 
ama bir şekilde aşacağız”. 

Tiyatro Sanatçısı 
Cenk Dost Verdi 
pandemi sürecinde 
tiyatrocuların yaşadığı 
sorunlara dikkat 
çekmek üzere 30 
Temmuz’dan bu yana 
sürdürdüğü “Susma” 
eylemini, ‘Kapıların 
Dışında’ oyunu 
ile ‘Sanat Parkta’ 
festivalinde 
sahne alarak 
bozdu

Suskunluğunu
Sanat Parkta

festivali ile bozdu

SANAT PARKTA DEVAM EDİYOR
Kadıköy Belediyesi’nin Sanat Parkta etkinlikle-
ri Göztepe Özgürlük Parkı’nda devam ediyor. Bu 
kapsamda 14 Ağustos Cuma akşamı tam da İstan-
bul Sözleşmesinin tartışıldığı şu günlerde, şiddet 
gören kadınları anlatan “Mor” sahnelenecek. Oyun, 
sığınma evinde yaşayan 5 kadının yaşanmış hika-
yesini anlatıyor. Oyundaki karakterler (yaşadıkla-
rı şiddet hikayelerinin yanı sıra); günlük yaşamları-
nı, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, 
dedikodularını, sırlarını birbirleriyle ve seyirciyle 
paylaşıyor. Bunu yaparken karakterler kimi zaman 
duygusal anlar yaşayıp ağlıyor, kimi zaman komik 
durumlara düşüp 
kahkahalar 
atıyor, attı-
rıyor.
Festival kap-
samında ay-
rıca, 15 Ağus-
tos Cumartesi 
akşamı Ay-
lin Aslım, 16 
Ağustos Pa-
zar akşamı ise 
Mazlum Çimen 
konseri olacak. 

P

27. İstanbul 
Caz Festivali, 
genç cazcılarını 
belirlediFestivalin genç cazcıları
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Boyalı Kuş
Trajik bir şekilde kendi hayatına 
son veren Jerzy Kosinski’nin 
tartışmalar yaratan tanınmış 
romanı Boyalı Kuş’un ilk sinema 
uyarlaması dünya prömiyerini 
Venedik Film Festivali’nde yaptı. 2019 
Filmekimi’nde de gösterilen film 14 
Ağustos Cuma günü vizyona giriyor.  
Boyalı Kuş, İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonlarına doğru çorak, ilkel Doğu 
Avrupa’da bir yerde, yalnız bir çocuğu 
izliyor. Kimsesiz kalan Çocuk köyden 
köye çiftlikten çiftliğe geçiyor; 
cahil, hoşgörüsüz, acımasız sivil ve 
askerlerle karşılaşacağı sonu belirsiz 
bir yolculuk sürdürüyor. 35mm 
sinemaskop çekilen siyah-beyaz 
film, klişeler kadar melodramdan 
ve duygusal yönlendirmelerden 
de kaçınarak savaşın dehşetini 
insan ve doğa manzaralarıyla 
kahramanı Çocuk’un gözlerinden 
tarafsız kalarak aktarıyor. Filmi 
insan ruhunun karanlık derinliklerine 
doğru bir yolculuk olarak yansıtan 
Yönetmen Vaclav Marhoul, Boyalı 
Kuş’un özünde şiir bulunduğunu, 
etrafı dehşetle sarılı olmasına 
rağmen Çocuk’un özünün güzel 
kaldığını söylüyor.

Başlangıç- Inception
Christopher Nolan’ın çok ses 
getiren filmi Inception (Başlangıç),  
vizyona girişinin 10. yılında yeniden 
sinemalarda olacak.
Bu ay heyecanla beklenen yeni filmi 
Tenet ile sinemaseverlerin karşısına 
çıkacak olan usta yönetmen 
Christopher Nolan, sinema 
deneyiminin muhafaza edilmesi 
için mücadele veren sinemacıların 
başında geliyor. Bu bağlamda yeni 
filminin ertelenmemesi ve sinema 
salonlarını yeniden hayata döndüren 
film olması için büyük uğraş veren 
Nolan, filmi ilk başta planlanan 
vizyon tarihinde, yani 17 Temmuz’da 
izleyici ile buluşturamadı belki ama 
Warner Bros.’un filmi çok daha uzun 
süre ertelememesinde önemli rol 
oynadı. Neticede Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu pek çok ülkede 
26 Ağustos’ta vizyona girecek olan 
Tenet, pek çok sinema salonu için 
geri dönüşün habercisi oldu. 
Üstelik Tenet, sinema salonlarının 
kapılarını yeniden açacağı bu süreçte, 
zorlu bir süreçten geçen sinema 
salonlarının yardımına koşan tek 
Christopher Nolan filmi olmayacak. 
Nolan’ın filmografisinde oldukça 
önemli bir yere sahip olan Başlangıç 
– Inception da bu süreçte yeniden 
vizyona girecek. Sinemaseverleri 
rüyaların içinde kaybolacakları, 
hayranlık verici aksiyon sahneleriyle 
dolu bir maceraya ortak eden 
Inception, vizyona girişinin 10. yılında, 
yani 14 Ağustos’ta beyazperdeye 
geri dönecek. Film, 14 Ağustos’ta 
Türkiye’de de IMAX lokasyonlarında 
yeniden gösterime girecek.

SİNEVİZYON

Hayata kaldığı yerden, endişe, şüphe, 
ekstra hijyen ve maske ekleyerek de-
vam etmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen 
2020’yi geri kalan birkaç ayının paçasın-
dan tutarak da hayata döndürme gay-
retimiz var, bu yılı eksik ve kırık gönder-
meyeceğimize inancımız tam görünüyor. 
Şöyle ki karantina günlerinin sona erme-
siyle “kademeli kademeli” yine kavuştuk 
sokaklara. Açık havaya taşındık, mekân-
lar bahçelerini, kaldırımlarını açtı, bir avuç 
kalan parklar, denizle arasında engel ol-
mayan sahiller doldu taştı, özgürlüğümü-
zü geri aldık bir bakıma. Aa bir de baktık 
ki vakalarımız da arttı. Arkadaşlar dikkat 
ediyoruz değil mi? Kaybedilen zaman be-
raberinde birçok şeyi götürdü. Daha fazla-
sını almasına izin veremeyiz. 

Hayatlarımızda resmen ve kısmen de-
ğişiklikler yaşandı/yor. Kamusal alanları 
terk ettiğimizden beri birbirimizi bulduğu-
muz yegâne yer dijital ortam oldu. Görüş-
melerimizi, eğitimlerimizi, toplantılarımızı, 
konserlerimizi, festivallerimizi, işimizi, gü-
cümüzü yani mümkün olan her şeyi aldık, 
entegre ettik dijitale. Elbette biz bir ara-
ya gelmeyi özledik fiziksel mesafeler ko-
runarak açık havada etkinlikler yapılıyor, 

mekânlar açılıyor ve biz de gidiyoruz çe-
kinerek de olsa. Dijitale taşınma işine de 
ayak uydurmak güzel sonuçlar veriyor. 
Mesela fiziksel olarak hâlâ faaliyetleri-
ne devam edemeyen tiyatro yeni yollarda 
varlık göstermeye başladı ki hâlâ salgının 
etkilerini telafi edecek çözüm beklentile-
ri devam ediyor. Eskiden dinlenilen rad-
yo tiyatrolarından sonra 
şimdi de çevrim içi tiyat-
rolar başladı. Artık fre-
kansı değil internet hızı-
mızı ve kulaklıklarımızın 
sesini ayarlamamız gere-
kiyor. Temmuz ayı orta-
sında “Korona Günlerin-
de Özgürlük” başlığında 
çevrim içi bir oyun projesi 
duyuruldu. Başlık merakı 
tetiklemeye yetti. Fried-
rich Naumann Vakfı’nın 
desteğiyle Beraberce Derneği’nin hayata 
geçirdiği bu projenin tasarımını İlyas Özça-
kır yapıyor. Proje bünyesinde oynanan her 
iki çevrim içi oyun hem kadrosuyla hem de 
sunulan metniyle ekran karşısındaki izle-
yiciyi elinde tutmayı başarıyor. Oyunlar 
akıllarımızı çokça meşgul eden “özgürlük” 
düşüncesi çerçevesinde, meseleler ara-
sı ve duygusal geçişlerle özgürlüğün fark-
lı yönlerini kendi içinde tartışıyor. Kısacası 
günün gerçeği oyunlara taşınıyor. Karan-
tinanın hayatlarımızı abluka altına aldığı, 
tek başımıza ya da birileriyle sıkışıp kal-
dığımız evlerdeki günlere döndürüyor ve 
özgürlüğün o günlerdeki varlığını sorgu-

luyor/sorgulatıyor. Projenin ilk oyunu 21 
Temmuz’da oynanan “EkoWasch Yıkama 
Kurutma Şirketi”ydi. Ebru Nihan Celkan’ın 
yazdığı metne, Ceren Taşçı ve Barış Göne-
nen hayat veriyor. Almanya’da bir Alman 
otomobil firmasında çalışan Umut (Ceren 
Taşçı)’un, annesinin çamaşırlarını yıkamak 
için gittiği EkoWasch Yıkama Kurutma 
Şirketi’nin yıkama istasyonunda çamaşır-
ları makinede mahsur kalıyor. Umut, bunu 
bildirmek için çağrı merkezini arayınca 

karşısına sesli yanıt sistemi çıkıyor. Ancak 
bu sadece bir şikayet telefonu olmuyor. 
Öğrenemediği Almancadan duyduğu ek-
siklikle başladığı konuşmasına, henüz çok 
yeni yaşadığı acı kaybı, pişmanlıklarını, ka-
rantina rutinini ve yalnızlığını, bir ses duy-
maya olan ihtiyacını hissettirerek gerek-
siz ayrıntılarla anlatıp duruyor. İlerleyen 
dakikalarda telesekreter bu çaresiz anla-
tıya dayanamıyor ve gerçek bir sese dö-
nüşüyor, şirket ortaklarından Barış (Barış 
Gönenen) çağrıyı bir canlı diyaloğa çeviri-
yor. Bu girişle bir yalnızlık daha eklenirken 
aslında hikâye başka bir yön daha kazanı-
yor. Başka bir ülkede yaşama özgürlüğü, 

dilin verdiği konuşma özgürlüğü, ilişkinin 
tanıdığı özgürlük gibi başlıklar benim ara-
dan çekip seçtiklerim. İkinci oyun ise bu 
hafta içinde oynanan, Çiğdem Şimşek ve 
Sinan Akcan’ın yazdığı, Tilbe Saran, İlyas 
Özçakır ve F. Yüksel Sendan’ın yer aldığı 
“Bulaş-ık” isimli okuma tiyatrosuydu. Til-
be Saran adeta oyunun kurucusu. Dış ses 
olarak ortamla ilgili detayları verip görün-
tüyü tamamlarken, karakterlerle ve olay-
ların geçmişleriyle ilgili bilgiler verip, oyun-

cuları da yönlendiren bir 
okuma yapıyor. B’ye ha-
yat veren İlyas Özçakır, A 
olan F. Yüksel Sendan da 
ellerindeki metinlerden 
ve aldıkları direktifler-
le oyundalar. Aralarında 
katman katman açılan bir 
sohbet geçiyor. Toplum-
sal cinsiyet rolleri, özgür-
lüğün ilişkideki karşılığı, 
düşünce olarak özgürlük, 
toplum ve birey boyutla-

rında özgürlük, ekonomik özgürlük, en-
telektüel eleştiride özgünlük ve özgürlük 
vb. birçok mesele hakkında konuşuyor-
lar. Öyle ki koronavirüsün gezme özgürlü-
ğü bile fantastik bir şekilde hikâyede yerini 
alıyor. Bu oyun, kafa açıcılığıyla seyircisini 
içinde bulunduğu ve aslında hep içinde ol-
duğu durumlara dair sorgulamalara itiyor. 
Oyunları Beraberce Derneği’nin Facebook 
ve YouTube hesaplarından izleyebilirsiniz. 

İnternetin imkânları elbette var ve gü-
zel ama gerçek buluşmalara olan özlemi-
miz devam ediyor. Hâlâ bilinen normalin 
geleceği ya da nasıl olacağının bilinmezli-
ği içinde devam ederken yaz mevsiminin 

hava şartlarının olanak vermesiyle açık 
hava gösterimleri başladı ve devam edi-
yor. Sakıp Sabancı Müzesi’nin yürüttüğü 
“Adı Sanı, İsmi Cismi” başlığı ve “Topyekûn 
Kadın” temasıyla gerçekleşen Müzede 
Sahne programı 15 Ağustos’ta sona eri-
yor. Sona ermeden yakalayabilirseniz 
Müze bahçesinde 14 Ağustos’ta “Fil” ve 
“Tırnak İçinde Hizmetçiler”i; 15 Ağustos’ta 
“Bir Delinin Güncesi” ve “Şişman Güzel-
dir” oyunlarını izleyebilirsiniz. Kadıköy Be-
lediyesi Sanat Parkta Sosyal & Mesafeli 
Festival ise 27 Eylül’e kadar devam edi-
yor. En yakın tarihli olanlardan birkaç ta-
nesi seçelim: 18 Ağustos akşamı Kadıköy 
Theatron’un “Lanet Olası Lanet Kuş”unu, 
24 Ağustos’ta Tiyatro SFRPZTF’in “Ey-
lül” oyununu, 27 Ağustos’ta HA-HA Tiyat-
ro’nun “Ne Evet Ne Hayır” oyununu izle-
yerek bu ayı tadında sonlandırabilirsiniz. 
Bir diğer açık hava tiyatro etkinliği olan ve 
15 Ekim’e kadar devam edecek Küçük-
Çiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sezonda iz-
leyemediğiniz Baba Sahne’nin oyunlarını, 
3 Eylül’de DOT’un oyunu “Sesin Resmi”-
ni, 30 Eylül’de Craft Tiyatro’nun “Kızlar ve 
Oğlanlar” oyununu ve programda yer alan 
daha fazlasını izleyerek tiyatroya olan öz-
leminizi giderebilirsiniz. 

E.M. Cioran, Zamana Düşüş (Metis Ya-
yınları, Çev.:Haldun Bayrı) kitabında bize 
der ki:” Özgürlüğün sadece serabı ger-
çektir; o olmasa, hayat pek uygulanabi-
lir, hatta kavranabilir olmazdı.” Ne kadar 
özgür olduğumuzu, özgürlüğün sınırları-
nı, ona sahip olabilmenin imkânlarını sık-
ça sorgulatan bir kış sonu, ilkbahar ve yaz 
yaşadık, sonbahar ile özgürce şehre dö-
ner miyiz?

Özgürlüğü tartışmaya açalım
BEGÜM 
KAKI
begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

an Evrenol,  Kadıköy doğumlu bir yönetmen. 
Bir süre İngiltere’de yaşayıp sinema eğitimi 
aldı. Çektiği kısa ve uzun metrajlı ‘dehşet’ 
filmleriyle pek çok ödül sahibi oldu. Netlix’in 

Türkiye’de yaptığı ilk yerli film Hakan Muhafız’ı yönet-
ti. Şimdilerde Blu Tv’de yayınlanan yeni dizisi ‘Çıplak’la 
gündemde. 

Evrenol ile sinemadan ve Kadıköy’den konuştuk.
 Bir insan neden korku sever acaba? Ve dahası kor-

ku filmleri çeker? Ki çabuk korkan bir çocukmuşsunuz.
Kısa filmim Sandık (2007) için bi arkadaşım “yaradı-

lışa karşı bi isyan” demişti. Çok hoşuma gitmişti. Heavy 
metalci olmak gibi bir şey korku filmiyle hemhal olmak. 
Gerçek hayatta adalet ve barış duygusuyla ne kadar yakın-
sam, edebiyat ve sinemada o kadar karanlık bir dünyam 
var. Deşarj olabilir, terapi olabilir. Emin değilim. Emin ol-
sam heyecanını kaybederdi biraz zaten olay.
 Gerçi siz korku değil ‘dehşet filmleri’ diyorsunuz. 

Filmlerinizi salt korku/kan/dehşet değil alt anlamları ve 
bir estetiği olan korku filmleri olarak yorumluyorum. 

Çok güzel araştırmışsınız:) Aynen öyle anlatıyorum 
sorduklarında. Oscar Wilde’ın dediği gibi; sanat hem yü-
zeyde, hem derinde. Yüzeyde bir Grand Guignol (eski 
Fransız vahşet tiyatrosu), alt metinde kendi iç ve dış dün-
yamıza dair psikanalitik kahve falı gibi bir şey.
 “Filmleriniz ‘aşırı’ ve ‘rahatsız edici’. İnsanlara ne 

hissettirmek için film çekiyorsunuz?
Küçükken Brahms veya Iron Maiden dinlediğim za-

man hissettiğim şeyleri hissettirmek için diyelim.

DÜŞÜNMEK, BESLENMEK VE ÜRETMEK...
 İzlediğiniz bi rota var mı yönetmenlik yolunuzda?
Mümkün olduğunca geniş bi repertuvarda düşünmek, 

beslenmek ve üretmek. Sadece sanat olarak ilham kay-
naklarından bahsetmiyorum. Günlük hayatın içinden fark-
lı tellerden, sporlardan, çizgi romanlardan, konserlerden, 
mutlu insanlardan, görgüsüz insanlardan, botanikten, ço-
cuk parklarından, magazinden.
 ‘Herkesin beğendiği filmlerin’ değil ‘herkesin tar-

tıştığı filmlerin’ yönetmeni olarak anılmak istiyor gibisi-
niz. Ne dersiniz bu yorumuma?

Tam olarak öyle diyemem şimdi. İkisi de tabii ki. As-
lında ben gerçekten, kendimce, en çok insana ulaşacak 
filmler yapmaya çalışıyorum. Evrensel olarak. Zamana 
karşı ayakta kalacak işler. Her sanatçı böyle yapmak is-
temez mi?

 Filmografinizde korku filmleri ağır basıyor. Öte 
yandan Hakan Muhafız’ı yönettiniz, şimdi de Çıplak. 
Tarzınız neye evriliyor?

Hakan Muhafız, senaryosunda ve montajında söz sahi-
bi olduğum bir iş değildi. Keşke öyle olsaydı. Ama arada 
böyle işler yapmak da keyifli. Benim için harika bir okul-
du. Çıplak ise diğer filmlerim gibi kişisel bir iş. Yazarı ve 
yönetmeniyim. Montajda ve senaryoda tamamen söz hak-
kı bendeydi (ve Merve Göntem’de). O yüzden bambaşka 
bi yerden yine çok kalbime yakın bir iş oldu. Ne kadar gu-
rur duysam az. Umarım daha farklı türlerde projelere de 
imza atabilirim.

“EYLÜL’ÜN SIRADAN ÖZGÜRLÜĞÜ…”
 Çıplak, ‘cesur bir iş’ olarak tanıtıldı. Sizce bu ce-

surluk eskortluk yapan Eylül’ün cesareti mi yoksa böyle 
bir diziyi Türkiye gibi bir ülkede çeken Can Evrenol’un 
cesareti mi?

İkisi de. Ama başrolümüz Müge Bayramoğlu olmak 
üzere tüm oyuncular,  yapımcı Tanay Abbasoğlu ve tabii 
BluTV. En büyük cesaret de onlarda galiba.

Eylül cesur mu bilmiyorum. Daha çok fırlama, kariz-
matik, biraz tembel, biraz fırsatçı, oldukça başına buyruk 
ve özgür bir tip. Eylül’ün karizmasının büyük bir sebebi 
de babasının ona Türkiye’de çok az babanın tanıdığı öz-

gürlük. Böyle babalar var. Böyle kızlar, oğlanlar, trans-
lar var. Çıplak onlara ulaşsın çok istiyorduk ve her ge-
çen gün daha fazla insana ulaşıyor. Gelen tepkilerden çok 
memnunuz. 
 Eylül’ün gerçek hayat hikayesini neden dizi yapmak 

istediniz? Sizi bu diziyi çekmeye yönelten dürtü neydi?
Eylül’ün başıboş ve rastgele gibi gözüken, ama bir 

yandan da çok tarz sahibi, seksi ve tatlı doğası. Sıradan 
özgürlüğü. Pozitif enerjisi. İlhamı.

“HER İNSAN FEMİNİST OLMALI”
 Feminist çevrelerce eleştirilen bir isimsiniz. Sosyal 

medyada bu konuda çokça tartışma oldu, sizin de dahil 
olduğunuz. O tartışmada yanlış mı yaptınız yoksa yanlış 
mı anlaşıldınız?

Ben her insanın feminist ve sosyalist olması gerektiği-
ne inanıyorum. Genel adalet ve insanlık adına. Bu cümle-
yi de karantina döneminde beraber canlı yayın yaptığımız 
bir arkadaşımdan duydum ve çok sevdim, sahiplendim. 
Bir çok oldukça liberal insan, iş bazı başka tabular ve kır-
mızı çizgilere gelince çok tutucu. Ülkemizde çok önem-
li bir problem bu... “Her yazılıp çizilen şey, direkt olarak 
iç dünyanın dışa vurumu değildir. Bu kadar basit işlemi-
yor dünya, veya yazılan şeylerin gerçekleştiği anlamına da 
gelmiyor. Bu ikisini ayırt etmekte çok zorlanıyoruz.” Bu 
da geçenlerde gördüğüm bir tivit…
 İngiltere geçmişi olan biri olarak neden Türkiye’de 

yaşıyorsunuz? Yaptığınız filmler ve hayat tarzındaki ra-
dikallik itibariyle burada sansür ve tepki görmekten çe-
kinmiyor musunuz? Ki görüyor musunuz da diye sor-
mam lazım.

Ben hayatımın ilk büyük tepkisini Frightfest’in kısa 
film forumunda Sandık / The Chest (2007) filmimle ye-
miştim. Hangi ülkede olursam olayım bu tepkiler olurdu. 
Zaten hayranlık duyduğum birçok yönetmen ve sanatçı da 
benzer tepkiler görmüşler. Sanatın önemli bir işlevi bu. 
Ülkemizin problemi sanat değil, adalet eşitliği ve insan 
haklarından geçiyor bence.
 Bence sanat yapmak bi yanıyla kendini ele ver-

mek… İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini ne 
kadar önemsiyorsunuz?

Çok güzel bir lafmış. Kendini ele vermek. Tabii ki 
önemsiyorum. Ama sonuçta bu dünyadaki kötülüğü dur-
duramamak gibi bir şey. Bir yerden sonra baş etmek hem 
imkansız, hem de anlamsız. Üretmeye, açıkça tartışmaya 
ve üretmeye devam etmeli.
 Çok sordum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Gerçekten çok keyif aldım. Güzel ve farklı sorular için 

teşekkür ederim.

 Eşiniz, modacı Elif Domaniç ve oğlunuz Uzay’la Moda’da 
yaşıyorsunuz. Neden bu semti tercih ettiniz yaşam 
kurmak için?
Çiftehavuzlar’da doğdum büyüdüm. Feneryolu, Göztepe, 
Bağdat Caddesi, Suadiye,  Bahariye, hep oralarda 
yaşadım. Daha sonra İngiltere’de okurken ailem Moda’ya 
taşınınca ben de Türkiye’ye dönüşlerde Moda’da 
yaşar oldum. Elif’le beraber bir eve çıkmak isteyince 
de önce Moda’yı tercih ettik ama yakında Avrupa 
yakasına geçeriz diyorduk. O sıra Gezi oldu. Sonra 
intihar bombaları... Taksim mahvoldu. Git gide daha çok 
arkadaşımız Moda’ya taşınmaya başladı. Çok keyifli ve 
cool bir mahalle ortamı oluştu.

 Burada yaşamanızın yönetmenliğinize nasıl etkileri oluyor?
Baskın ve Housewife ile festivallerden davet alıp 40’tan 
fazla şehre gittim. Gördüğüm bütün ortamların yanında, 
hala, Moda ve Kadıköy dünyanın en güzel yerlerinden 
biri bence yaşamak için. Sokaklarındaki insanlardan, 
sohbetlerden, hiç tahmin etmediğiniz detaylardan ilham 
alabiliyorsunuz.
 Çıplak’ın bazı bölümlerini Kadıköy’de çektiniz. Kadıköy 
bundan sonraki filmlerinizde daha çok görür müyüz?
(Gülüyor) bilmiyorum. Hiç öyle düşünmemiştim. Aslında 
hep iç mekan ama dizinin girişinde Eylül’ün Kadıköy’de 
yürümesi çok güzel oldu galiba. Çok isterim Kadıköy’de 
daha çok çekim yapmak.

Sinemada 
karanlık bir 

dünyam var
Tekinsiz filmlerin yönetmeni 
Can Evrenol, “Gerçek hayatta 

adalet ve barış duygusuyla 
ne kadar yakınsam, 

sinemada o kadar karanlık 
bir dünyam var” diyor

C

“MODA, COOL BİR MAHALLE”

Çıplak (Can Evrenol, 2020). 
Fotoğraf: BluTV.
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weet atmayı küçümseyenler de var hayatı-
nın önemli bir kısmını sosyal medyada ge-
çirenler de. Sosyal medyaya yönelik yapı-
lan yasal düzenlemeleri destekleyenler de 

var, sansür olduğunu söyleyenler de. Özellikle son 10 
yıldır hayatımızda önemli yer kaplayan sosyal medya-
nın etkisini ve gücünü TGS (Türkiye Gazeteciler Sen-
dikası) Akademi Direktörü Orhan Şener ile konuştuk 
 Özellikle aktivizm açısından bakacak olursak 

sosyal medyanın hayatımızda ne kadar, nasıl bir et-
kisi var? Sosyal medyada yapılan eylem çağrısını be-
ğenenlerle o eyleme gelen insan sayısı arasında uçu-
rumlar oluyor, insanlar bir olayı sosyal medyada 
sahiplendiği kadar gerçek hayatta sahiplenmiyor mu?

2008-2012 arası “sadece like’layıp, fav’lamanın ya 
da paylaşmanın insanlar gerçekten sokağa dökülmedik-
çe bir etkisi olmaz” deniyordu. Karşı taraf ise “hayır bu 
çok büyük bir bilinirlik sağlıyor” diyordu. Aslında iki-
si de doğru. Mesela bir eylem çağrısını bir milyon kişi 
beğenmiş ama eyleme 100 kişi geliyor. Bu doğal bir 
şey. Like’lamak, fav’lamak sadece bir saniyenizi alı-
yor. Ve bedel de ödemeyeceksiniz ama sokağa gittiği-
nizde coplanabilir, gaz bombası yiyebilir, gözaltına alı-
nabilirsiniz. Bu sebepten iki sayı arasında bir uçurum 
oluyor. Ancak bu sosyal medyada yapılan paylaşım-

lar hiçbir işe yaramıyor de-
mek değil. Çok işe yarıyor. 
Sessizlik sarmalı dediğimiz 
şeyi kırıyor. İnsanlar bu da-
vayı sizinle birlikte destek-
leyen milyonlarca insan ol-
duğunu biliyor. Görünürlük 
sağlıyor, görünürlük sayesinde kamuoyu oluşturuluyor. 
O yüzden Twitter’da bir şey gündem olursa markalar 
olsun siyasetçiler olsun kendilerini bir şeyler yapmak 
zorunda hissediyorlar.

Kısaca sosyal medya tabiî ki işe yarıyor ama en çok 
sokak eylemleriyle, gerçek eylemlerle birlikte yapıldı-
ğında işe yarıyor.

“ETKİSİ TÜRKİYE’DE DAHA FAZLA”
 Psikoloji bölümünün açıköğretimde okutulması-

nın geri çekilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin bu kadar 
çok gündemde olması gibi pek çok konu sosyal med-
ya sayesinde yaşandı, sosyal medyanın etkisi düşün-
düğümüzden daha büyük olabilir mi?

Evet, sosyal medyanın etkisi Türkiye’de dünyanın 
çoğu yerine göre daha fazla. Bunun, insanların hukuka 
güvenmemesi, gazetecilerin Twitter’i çok yoğun kul-
lanması, siyasetçilerin buraya bakıyor olması gibi bir-
çok sebebi var. Basın, merkez medya güçlü olsaydı, her 
görüşten insanın okuduğu ana akım bir mecra olsaydı 
farklı olabilirdi ama bizde ana akım medya çöktüğü için 
onun yerini biraz sosyal medya dolduruyor. 
 Sosyal medya hesaplarında biraz da bize benze-

yeni, bizim gibi düşüneni takip ediyor, rt’liyoruz bu 
bize küçük bir dünya yaratıyor. Bu dünyaya aldanıyor 
olma ihtimalimiz ne?

Kendi meşrebimize yakın insanları takip ediyoruz 
ama biz normalde de böyleyiz. Örneğin belli haber ka-
nalını takip ediyor, belli bir gazeteyi alıyoruz. Bunun 
sosyal medyada da böyle bir tezahürü oluyor. Ama tam 
tersi birazcık uğraşan insanın hiç alakası olmayan, hiç 
göremeyeceğin görüşlere, fikirlere denk gelebileceğin 
bir yer sosyal medya. Doğru kullanıldığında tam tersi-
ne belli bir kümeye hapsolmuşluğu kırabilecek bir gücü 
de olduğunu düşünüyorum. 
 Facebook’ta sürekli paylaşılan “arkadaş listem-

de sadece 25 kişinin gönderilerimi görmesine izin ve-
rilmesi çok saçma. Bu gönderiyi daha önce görmez-
den geldim, çünkü işe yaramadığını düşündüm. Ama 
işe yarıyormuş Artık yepyeni bir haber kaynağım 
var.” Meselesi neyin nesidir?  Böyle bir algoritma var 
mı? Ve bu paylaşımlar gerçekten işe yarıyor mu?

25 kişi gönderilerimi görüyor meselesi doğru de-
ğil. Teyit.org bununla ilgili bir haber yaptı. Algoritma 
böyle çalışmıyor. Bir şeyin Facebook’ta çok görünme-
si için bildiğimiz algoritma öğeleri şöyle; hızlı bir şekil-
de yorum gelmesi, yorumda bazı duygusal kelimelerin 
olması, özellikle emojilerin olması, yoruma yorum gel-
mesi. Özetle 25 meselesi doğru değil. 

“MECRA DOĞRU SEÇİLMELİ”
 Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok vs. her 

birinin gündemleri aslında farklı mı? Hangisini kim-
ler kullanıyor, bu mecraları etkin kullanabilmek için 
nelere dikkat etmek lazım? 

Gündemleri farklı, farklı insanlar kullanıyor. Face-
book dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan mecra. 
Ama aktif hesap az. Yaş grubu ekseriyetle 45-50 yaş 
üstü. Genellikle aile paylaşımı yapılıyor. Eskisi gibi ha-
ber içeriklerini Facebook çok öne çıkarmıyor. Twit-
ter’in kullanıcı sayısı daha az ama siyasette etkili. Al-

goritması da metni önceliyor. Türkiye’de okur yazarlığı 
yüksek, siyaseten angaje, 25-40 arası kitleler kulla-

nıyor. Bu arada twitter çok erkek ağırlıklı.
Instagram bir tık daha kadınların daha 
yoğun kullandığı, yaş olarak çok daha 

genç, genellikle insanların kendi-
lerine ait bir şeyleri paylaştığı 

görsel ağırlıklı bir mecra. Fa-
cebook’un daha genci gibi 

düşünebiliriz. Instagram’da 
genellikle pozitif içerikler 
paylaşılırken Twitter’da 
negatif içerikler paylaşı-
lıyor. Tik Tok ise bunla-
rın hepsinden farklı; vi-
deo ve müzik ağırlıklı. 
Yapay zekası çok güç-
lü. Kimseyi takip etme-

seniz de içerik sunuyor. 
Yaş ortalaması çok küçük. 

Türkiye’de dünyadan fark-
lı olarak sosyal ve ekonomik 

olarak gelir ve eğitim seviye-
si düşük kitleler arasında yayıldı.  

Bu mecraları etkin kullanabil-
mek için her mecranın kendi kullanı-

cı demografisine ve içerik yapısına uy-
gun içerikler paylaşmak gerekir. 
 Bir meseleyi gündeme getirmek ya da 

gündemde tutmak için ne zaman nasıl, ne ile 
sosyal medya kampanyası yapmak gerekli?

Bu çok kompleks bir soru. Mecranın doğru seçil-
mesi lazım, sesinizi gazetecilere duyurmak istiyorsa-
nız Twitter kullanmalısınız, insanlara gerçekten ulaş-
mak istiyorsanız Instagram ve Facebook daha anlamlı 
olabilir. Hashtag’lerin (etiketlerin) doğru kullanılma-

sı gerekir. Çok takipçili he-
saplara kendinizi duyurmakta 
fayda var. Kısaca her mec-
ranın kendine özgü kuralla-
rı var. 
 Gelelim sosyal medya-

daki kimliğimize... Oldukça 
duyarlı, eşitlikçi, çevreci in-
sanlarız. Çoğumuz böyle ise 
sokaklara çöpleri kim atıyor, 
hayvanlara eziyet eden kim, 
kadına taciz, tecavüz edenler 
nerede?

Sosyal medyadaki kim-
liğimizle gerçekteki kimliği-
miz arasında bir fark olabilir. 
Sosyolog Erving Goffman 
insan sosyal etkileşimini bir 
performans olarak görür ve 
der ki; “biz farklı rolleri oy-
nuyoruz ve ancak yalnızken 
sahnenin arkasındaki tiyatro-

cu gibi kendimiz olabiliyoruz.”
Sosyal medyada da herkesin gördüğü bir alanda ol-

duğunuzdan ve sizin kimi gördüğünü bilmediğinizden 
ve de yazdığınız şeyler orada kalıcı olduğundan insan-
lar daha dikkatli olmaya çalışıyor. Başkalarının duyarlı 
olduğu konularda siz de duyarlı olmaya katılmıyorsanız 
çok ses çıkarmamaya çalışıyorsunuz, çünkü linç edile-
bilirsiniz. Tek başınıza kaldığınızda asıl tavrınız ney-
se onu yapıyorsunuz. Bir de herkes sosyal mecralarda 
değil. LGBTİ+ karşıtı söylemler burada kınanıyor ama 
birçok insanın böyle bir tartışma döndüğünden bile ha-
beri yok. Kendi hayatında nefret saçabiliyor. 
 Sosyal medya kimliği diye bir şey mi var? Yani 

hayatta olduğumuzdan başka göründüğümüz ve yaşa-
dığımız bir başka ben mi var?

Orada bir performans icra ediyorsunuz ve farklı bir 
kimliktesiniz. Birçok insanın anonim bir isimde bir he-
sabı da olabiliyor. Siyasetçiyseniz ciddi olarak var ol-
mak zorundasınız. Hepimiz farklı şapkalar takıyoruz. 
Dersteki ben ile kendi ailemin içindeki ben değilim. 
Hayatın gerçeği bu. Doğal olarak sosyal medyada da 
farklı bir kimliğimiz olabiliyor. Hatta her sosyal mecra-
da farklı kimliklerimiz olabiliyor. 

“SANSÜR YASASI”
 Malum bir de sosyal medya düzenlemeleri ya da 

yasakları gündemde. Öncelikle dünyada bu düzenle-
meler nasıl yapılıyor? Türkiye bir düzenleme yapılma-
lı mı? Ve bu düzenleme nasıl yapılmalı?

Sosyal mecralar artık bizim fiziksel hayatımızdan 
çok farklı bir yerde değil. Orada biri size bir iftira atar-
sa bunun bir karşılığı var. Siz bir suç işlediyseniz ve 
orada paylaşırsa bunun da karşılığı var. Gerçek dün-
yadaki hukuki kurallar orada da geçerli ama bunla-
rı uygulamak zor. Bu sebepten bir düzenleme lazım. 
Ama düzenleme var, düzenleme var. Mesela Alman-
ya’daki örnek, iktidar tarafından çok dile getirildi. Al-
manya’da sosyal medyanın düzenleniyor olma sebebi 
sansür ya da iktidarı eleştiren insanların susturulması 
değil, nefret suçlarını engellemek. Türkiye’de ise ikti-
darın sansürle ilgili tutumu belli. İfade hürriyetinin ne 
durumda olduğu da belli. Birçok rapora göre Türki-
ye basın özgürlüğünde son sıralarda yer alıyor. Böyle 
bir ortamda insanlar bir tek sosyal medyada kendileri-
ni ifade edebiliyor, iktidarı eleştirebiliyor, sorunları-
nı ortaya koyabiliyorken sanki susturulmayı amaçla-
yan bir yasa algısı oluştu ki bunda çok büyük haklılık 
payı var. İktidarın son 10 yılda yaptığı düzenlemele-
re baktığımızda daha çok yasak olduğunu görüyoruz. 
Mevcut düzenlemeye Avrupa’dan gösterilen örnekler 
bizim için bir şey ifade etmiyor. Onlarda spesifik, ta-
nımlanmış ve dar tutulan bir düzenleme var. Bizde ise 
ucu açık bırakılmış, bunun nasıl uygulanacağını hepi-
miz göreceğiz. Yoksa bir düzenlemeye gerek var. İf-
tira, linç bunlar sosyal medyada çok kolay yapılıyor 
ve bunlar için bir düzenleme gerekirdi. Ancak şu anda 
yapılmak istenen, sosyal mecralara istendiği zaman 
sorulsun, sosyal mecra o hesabın kime ait olduğunu 
versin, biz de gerekirse tepesine binebilelim gibi bir 
algı var.  O sebepten bu son tahlilde bir sansür yasası-
dır diyebiliriz.
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Bugünlerde çocukluğumun geçtiği yetmişli yıl-
ların başı sık sık aklıma geliyor. Bir çocuk algı-
sıyla yaşadığım, öylece de anımsadığım, küçük 
bir Akdeniz kentinde, Antalya’da oturduğumuz 
yıllar. Tamam; ben risk algısı düşük, gözü kara 
bir çocuktum ama kenti tek başıma dolaşma-
ya çıktığımda veya her gün girişi bedava olan 
Antalya Arkeoloji Müzesi’ni tavaf etmeye gitti-
ğimde beni kimsecikler rahatsız etmezdi. Bel-
ki de şanslıydım sadece. Çocuk algım insanla-
rın zaten hep iyi niyetli olduğuna ikna olmuştu. 
Ama toplum da, hissedebildiğim kadarıyla böy-
le bir ruh hali içerisindeydi. Çocuklar sokaktay-
dı, şiddet evlerde olsa da, dışarısı sanki daha 
güvenliydi, yaşamak için umudumuz ve sebep-
lerimiz vardı. 

Siyasi hareketler capcanlıydı. 1980 darbe-
siyle içine gireceğimiz neoliberalleşme süre-
ci hayatımızdan çok şey aldı götürdü. Biraz da 
nostaljiyle baktığım bu geçmiş, sonunda şid-
detle zehirlenecek olsa da, içinde bulundu-
ğumuz dönemden çok farklıydı. Görebildiğim 
kadarıyla şimdi çoğumuzun yaşamak için se-
bepleri azaldı; sanki artık sadece hayatta kalma 
mücadelesi veriyoruz, zira hayatın her alanında 
güvencesiz ve tehdit altındayız. Salgın hasta-
lıklara, ekonomik krizlere, işsizliğe, adaletsizli-
ğe, erkek şiddetine, adam kayırmacılığa, siyasal 
dengesizliklerin ve hesapsızlıkların yol açabile-
ceği bedeli ağır uluslararası felaketlere rağmen 
ayakta kalmaya, nefes almaya devam etmeye 
çalışıyoruz. Bir yandan bilincin ve bilinç dışının 
kaygılarıyla boğuşuyor diğer yandan toplumsal 
varoluşumuzu, ne uğruna yaşadığımızı yeniden 
sorgulamak gerektiğini derinden hissediyoruz.  

Şu günlerde İstanbul Sözleşmesi’nden çe-
kilme iması üstüne, televizyonda, çoğunluk-
la sadece erkeklerin yaptıkları tartışmaları ben 
de acı çekerek izliyorum. Otoriterliğin ve milli-
yetçiliğin arttığı Türkiye gibi ülkelerde, kendimi-
zi, yakın partner şiddetine ve başka yerden ge-
lebilecek taciz ve saldırılara karşı önlem alma 
ve koruma hakkımız erkekler tarafından eli-
mizden alınmak isteniyor. Cesur insanların, sa-
dece çoğunluğun arzusundan ibaret olmayan, 
hakların korunduğu bir demokrasiye ve şid-
detsiz demokratik tartışmaya yaptıkları yatı-
rımın eriyip yok olduğunu görüyoruz. Muhalif 
hareketlerin de elinde kalan tek savunma biçi-
minin öfke ve şiddet olması derin bir sorun. Ba-
rışçıl muhalefet de gülünç görünüyor artık. Ma-
alesef içinde yaşadığımız koşullar geleceğe dair 
umudu taşıyan muhalif söylemleri de gittikçe 
yoğunlaşan bir öfkeyle zehirliyor. 

Yetmişli yıllardan beri emekçi sınıfların kay-
bettikleri haklar için mücadele etmek yerine, 
sol politikaların halktan gittikçe koparak gü-
nümüzde Anglosakson dünyada kısmen etkili 
olan aktivizmlerin etkisine girmiş olması, san-
ki dünyayı kitlelerle kurulan yaşamsal ve siya-
si iletişim değil de, sürekli aktivistler tarafından 
güncellenen ‘ahlaki yargılar’ın dönüştürebile-
ceği yanılsaması, sınıfsal olgulara kör bir küçük 
aktivizm alanı yaratarak bizi oyalamaya devam 
ediyor. Bu aktivizm sınıfsal olana değil, güç iliş-
kilerine odaklanıyorsa da kendisinden yana 
olanların gücüne, itibarına, hatalarına ve iç çe-
lişkilerine hiçbir itirazı yok. O da, demokratik 
şiddetsiz kamusal alanın ortadan kaldırılması 
tasarısının ortağı oluyor ve hakikat sonrası at-
mosferinin bir parçası haline geliyor. 

Geçmişten bugüne 

ZEYNEP 
DİREK

ORHAN ŞENER KİMDİR?
TGS Akademi Direktörü Orhan Şener, aynı zamanda 
Akademi bünyesinde gazeteciliğin dijital dönüşümü, 
online haber formatları, yeni nesil gelir modelleri gibi 
konularda eğitimler veriyor ve Journo.com.tr’ye benzer 
konularda katkıda bulunuyor.
Lisans eğitiminde işletme ve iktisat okuyan Şener, City 
University London’da Enformasyon, Toplum ve İletişim 
alanında yüksek lisans yaptı, şimdilerde Galatasaray 

Üniversitesi’nde ‘Enformasyona Erişim ve Filtreleme 
Pratikleri: Türkiyeli Gazeteciler Üzerine Çalışma’ başlıklı 
doktora tezini yazıyor ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde ve 
çeşitli eğitim programlarında dersler veriyor. Kendisinin 
teknoloji ve toplumun etkileşimine dair çeşitli konularda 
akademik makaleleri ve kitap bölümleri bulunuyor.
Şener, podcast ağı Podfresh için eleştirel teknoloji 
programı Dündem’in iki yapımcısından biri. Aynı zamanda 
uluslararası kitlelere Türkiye’den insan hikâyeleri aktaran 
InsideTurkey.news’te editörlük yapıyor.

İki tweet atmayı küçümseyenler de var İki tweet atmayı küçümseyenler de var 
hayatının önemli bir kısmını sosyal medyada hayatının önemli bir kısmını sosyal medyada 
geçirenler de. Sosyal medyaya yönelik yapılan geçirenler de. Sosyal medyaya yönelik yapılan 
yasal düzenlemeleri destekleyenler de var, yasal düzenlemeleri destekleyenler de var, 
sansür olduğunu söyleyenler de. Özellikle sansür olduğunu söyleyenler de. Özellikle 
son 10 yıldır hayatımızda önemli yer kaplayan son 10 yıldır hayatımızda önemli yer kaplayan 
sosyal medyanın etkisini ve gücünü sosyal medyanın etkisini ve gücünü 
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS ) Akademi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS ) Akademi 
Direktörü Orhan Şener ile konuştukDirektörü Orhan Şener ile konuştuk

Sosyal medya, 

sessİzlİk sarmalı 

dedİğİmİz şeyİ 

kırıyor

T
l Leyla ALP
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Türkiye’de ulaşım ve trafik sorunlarından dolayı 
her gün onlarca insan hayatını kaybederken, yüzler-
ce insan yaralanıyor ya da sakat kalıyor. Ulaşımın 
yapısının ve söyleminin erkek, ilişkilerin eril olduğu 
bir ortamda bir şeyleri değiştirebileceğini düşünen 
üç kadın ortaya çıkıyor: İdil Işık, Kevser Üstündağ 
ve Yeşim Ayöz... Bu 3 kadın 90'lı yıllardan itibaren 
kendilerini trafik ve ulaşım sorunlarının içinde bu-
luyorlar. Türkiye'deki trafik güvenliği sorunlarına ve 
ulaşım sistemine, İdil Işık trafik psikolojisi perspekti-
finden, Kevser Üstündağ bir şehir plancısı olarak ba-
karken, kardeşini bir trafik kazasında kaybeden Ye-
şim Ayöz trafik mağdurları haklarının savunucusu 
olarak mücadele veriyor. Kadınlar, yeni platformla-
rın temelini, insan ve toplum odaklı fikirlerini önce 
Açık Radyo’da “Traji-Trafikten Beşeri Trafiğe” baş-
lıklı programda, ardından “Sokak Bizim” söylemiyle 
sokaklarda seslendirdiler. “Ayda Bir Gün Sokak Bi-
zim” eylemleri ile ulaşımda alternatiflerin savunucu-
su oldular. Yaya ve mağdur hakları, bisiklet yolları ve 
alternatif ulaşım sistemleri için mücadele eden bu ka-
dınların tek amacı ulaşımdan ve sorunlarından kay-
naklanan ölümleri durdurmak...

ŞİMDİ GEÇEBİLİRLER!
Yönetmen Deniz Yüce de 

işte bu cesur 3 kadının müca-
delesini belgesel yaptı: “Şim-
di Geçebilirsiniz”

Yüce, 51 dakikalık belge-
seli “güçlü ve cesur kadınların 
perspektifinden yaşanabilir 
kentlerin, sürdürülebilirliğin 
ve mücadelenin güzel bir ör-
neği” diye tanımlıyor. Türki-
ye’de değişime inanan güç-

lü ve cesur kadınların var olduğunu ve bu kadınların 
tüm imkansızlıklara rağmen hiçbir çıkar gözetmeksi-
zin verdikleri mücadelelerini, çabalarını ortaya koy-
duklarını anlatan Yüce, “Son zamanlarda ülkemiz-
de kadınlar cinayetler ve yaralanmalarla anılırken bu 
çağdaş, cesur ve başarılı kadınların hikayeleri şüphe-
siz her kadın için motivasyon kaynağı olacaktır. Bir 
Türkiye hikayesi, günde onlarca insanın öldüğü ge-
ride yüzlerce insanın sakat ve mağdur olarak kaldı-
ğı bir ulaşım sistemimiz var. Ve bu ölümler, mağ-
duriyetler toplumda o kadar alışılagelmiş olsa da bu 
sisteme dur diyen kendi emek ve çabalarıyla bir şey-
leri değiştirmek için çabalayan insanlar var.” diyor. 
Yüce, trafik ve ulaşım sorunlarının hep birlikte bu 
sorunlara eğildiğimiz zaman çözümlenebilecek ko-

nular olduğuna vurgulayarak, “Amacımız belgese-
limiz ile ulaşabildiğimiz her kesime ulaşmak ve bu 
sorunların çözümünün bir parçası olduklarını göster-
mek.” ifadesini kullanıyor.

“Şimdi Geçebilirsiniz” belgeseli 
güçlü ve cesur kadınların 
perspektifinden yaşanabilir 
kentlerin, sürdürülebilirliğin ve 
mücadelenin bir örneğini sunuyor

KADINLARIN

beyazperdede

adınların yaşadıkları, hikâyeler ya hiç 
anlatılmaz ya da başka resmi ağızlar-
ca dile dökülür. bizimhikayemiz.org 
sitesini kuran kadınlar ise kadınla-
rın gündelik yaşantılarını, karşılaştık-

ları sorunları ve daha bir sürü alandaki deneyim-
lerini kadınların ağzından dinliyor. Bu sitede hem 
sözlü tarih görüşmeleri yapılıyor hem de günlük 
formatında kadınların yazılarına yer veriliyor. Ay-
rıca gazeteci Çiğdem Anad, kadın haklarına dair 
Youtube üzerinden röportajlar gerçekleştiriyor. 
Anad, bu zamana kadar Canan Kaftancıoğlu, Ne-
bahat Akkoç, Hülya Gülbahar, Filiz Kerestecioğ-
lu ve Sera Kadıgil ile kadın haklarını konuştu. Biz 
de sitenin kurulmasının önemini bi-
zimhikayemiz.org’dan Zeynep Tül 
Akbal Süalp ile konuştuk. 

◆ Öncelikle bu siteyi kur-
ma fikri nasıl ortaya çıktı? 
Siteyi kurarken neyi amaçlı-
yordunuz? 
Bu, aslında Kadınların Hafı-
zası ve Kadınların Medyası 
olarak geliştirdiğimiz kolektif 
bir alan çalışması ve onunla iliş-
kili bir medya pratiği. Bu çalışma-
da Loughborough University’den iki, 
Kampüssüzler’den de altı araştırmacının oluştur-
duğu bir ekiple sözlü tarih çalışması yürütülür-
ken; medya oluşturma ayağında da Çiğdem Anad 
röportajları yayınlanıyor Youtube kanalımızda. 
Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de ça-
lışma yürütülmekte. Bir yandan kadınların kendi 
seslerinin kendi anlatılarının olduğu bir platform 
açabilmek, bir yandan aracıları, aktarıcıları, tem-
sil edenleri aradan çıkararak, doğrudan karşılaş-
malara olanak tanımak, öte yandan da bu görüş-
melerin bize söylediklerini kavrayabilmek, analiz 
edebilmek ve değerlendirmek istiyoruz. Bunla-
rın yanı sıra kadın örgütlenmeleri ile de görüşüyor 
ve birlikte yapabileceğimiz atölyeleri oluşturma-
ya çalışıyoruz.

◆ Genelde kadınların yaşadıkları görmezden 
geliniyor, kayıt altına alınmıyor. Sizce bu projenin 
bu bakımdan önemi nedir?
Tam da kadınların kendi hikâyelerini kendi anlatı-
larından duymak, birbirimizin hikâyelerini dinle-
yebilmek ve böylelikle paylaştıkça güçlenebilme-
yi amaçladığımız için bu çalışmaya başladık. Bu 
öncelikle bin yıllardır kendi hikâyelerini anlatama-
yan, hikâyeleri başkaları tarafından anlatılan ka-
dınların, temsil ve tabii ki iktidar ilişkisini aşarak 
kendi anlatılarını oluşturmaları demek. Ve aynı 
platformda olduklarında da hem birbirleriyle hem 
de okuyan, dinleyen, bakanla karşılaşmaları ve 
söyleşebilmeleri demek.

“İLHAM VERİYOR”
◆ Hikâyeleri dinlerken sizi etkileyen, şaşırtan 

bilgilerle karşılaşıyor musunuz? Kadınların hikâ-
yelerini onlardan dinlemek nasıl hissettiriyor?  
Bu aslında benzersiz bir deneyim. Elbette saha 
çalışmasının dinamik ve kendi yolunu kendi çi-
zen özgürlüğü hep baki ya da sözlü tarih çalışma-
sı yapmanın heyecan veren ve ufuk açan özelliği 
de öyle ama bu hikâyelerde konuşulan her kadın-
la derin karşılaşmalar yaşayıp, güçlü bağlar ku-
ruyorsunuz. Kadınların yolculukları ilham veriyor, 
sarsıyor, bazen birlikte derin derin hüzünlendiri-
yor ama en çok da emsalsiz bir güç veriyor.

◆ Tag'ler bölümüne baktığımda kadınların 
anlatılarında benzerlik gösteren birçok ana konu 
var. Benim gördüğüm kadarıyla en çok içgöç/
taşra, giyim-kuşam, kent/mekan, sokak oyunla-
rı ve siyaset konuları anlatılarda yer alıyor. Sizin 

bu konuda görüşleriniz neler? 
Tagler ya da anahtar kelimeler, kavram-

lar ya da akademik çalışmaların indeksleri, 
aslında bir çalışmaya tepeden biraz me-
safelenerek baktığınızda size yol haritası 
ve uğrak ya da durak noktalarını çıkartır. 
Pek çok görüşmedeki kesişmeleri ya da 

yol ayrımlarını sunar. Aynı zamanda baş-
ka araştırmacılar için de yol işaretleri ta-

belalar olabilirler. 

“COĞRAFYA SÖZÜN YOLCULUĞUDUR”
◆ Günlüklerde başlık olarak bölge isimleri 

görüyoruz. Onlar sanırım mektup gönderenlerin 
bulundukları bölgeler. Bu bölgeleri bilmek bizim 
için neden önemli?  
Bunlar günlüklerin geldikleri yerler evet. Mekan-
lar, coğrafya sözün yolculuğudur. Bunlar hep an-
lamlı bizim için.  

◆ Kadıköy ile ilgili bir hikayeye rast geldi-
niz mi? 
Evet, Kadıköy’den, farklı semtlerden de günlükle-
rimiz olacak.

◆ Şu an için sözlü tarih çalışması olarak İs-
tanbul ve Ankara şehirleri var. Diğer şehirde-
ki kadınlara dair anlatıları da görecek mi okuyu-
cular?
Türkiye'nin beş büyük şehrinde İstanbul, Ankara, 
İzmir, Diyarbakır ve Antep’te sözlü tarih görüş-
meleri yapılmakta. Sitede ağustos ve eylül ayla-
rından itibaren de bunları takip etmek mümkün 
olacak. Günlükler, hem bu beş şehirden var hem 
de bu beş şehir dışından gelenler var.

◆ Okuyucular katkı sunabilir veya hikaye 
gönderebilir mi siteye?
Her türlü katkıya elbette açığız. Bize yazabilirler. 
Siteye bizimhikayemiz.org sitesinden ulaşabilir, 
katkı sunmak için bzmhikayemiz@gmail.com ad-
resinden iletişime geçebilirsiniz.
Facebook: Bizim Hikayemiz / İnstagram: @bzm-
hikayemiz

Kadınların
Kadın dilinden
Türkiye’deki tarih Türkiye’deki tarih 
anlatısında kadınların anlatısında kadınların 
deneyimleri genelde  anlatılmaz, konuşulmaz. deneyimleri genelde  anlatılmaz, konuşulmaz. 
bizimhikayemiz.org sitesi ise kadınlarla sözlü tarih görüşmeleri bizimhikayemiz.org sitesi ise kadınlarla sözlü tarih görüşmeleri 
yaparak kadınların hikayelerini kadınlardan dinliyoryaparak kadınların hikayelerini kadınlardan dinliyor
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trafik mücadelesi

◆ İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek 
Lisans Direktörü ve uzun yıllar belgesele konu olan tra-
fik olgusuna psikoloji perspektifinden yaklaşan çalış-
malar yürüten Doç. Dr. İdil Işık: “Trafik sistemini güvenli 
hale getirmek için çok farklı meslekler ve uzmanlık alan-
larından kişilerin, trafikte can güvenliğini sağlama karar-
lılığı ile biraraya gelmesi gerek. Biz belgeselde de görü-
leceği gibi psikolog, şehir plancısı ve kazalar sonucunda 
mağdur haklarını savunan bir uzman olarak biraraya gel-
dik. Deniz Yüce, bir belgesel sanatçısı gözüyle konuya 
odaklandı. Bisiklet kullanıcılarının ve yayaların hakları-
nı savunan dernekler, karayolların-
daki teknik problemleri çözmeye 
odaklanan mühendisler, raylı sis-
tem ve deniz ulaşımını talep eden 
kesimler de bu mücadelenin için-
de yer aldı. Engelliler erişim hakla-
rını savunmak için burada talepleri-
ni dile getirdi. Yani, Türkiye’de trafik 
kazalarının önlenebilmesi için kendi 
uzman bilgilerini tutkuyla bu prob-
leme yansıtabilecek çok sayıda in-
san olduğunu biliyoruz. Hergün 
onlarca insanın ölmesine dur diye-
bilmek için bu belgesel bir çağrı ola-
rak düşünülebilir.”

◆ Suat Ayöz Trafik Mağdurla-
rı Platformu Kurucusu ve Gaze-
te Trafik Yayın Yönetmeni Yeşim 
Ayöz: Trafikteki dikkatsizlik ve ku-
ral ihlali bir kazaya değil ölümlere 

sebebiyet veriyor. Trafik kuralı ihlali sonucunda yaşanan 
ölümlerin sebebini ‘trafik kazası’ olarak adlandırdığımızda 
bunun bir kaza sonucu olduğunu söyleyerek etkiyi ha-
fifletiyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak kullandığımız dili 
değiştirmemiz ve bunun bir kaza değil insan hayatına mal 
olan bir çarpışma olduğunu vurgulamamız gerekiyor.”
◆Türkiye’de ilk kez hazırlanan ulaşım ana planı çalışma-
larında yer alan Kevser Üstündağ: “İstanbul’da beledi-
yeler ve STK’lar yardımıyla ‘Sokak Bizim’ etkinliğini dü-
zenledik. Düzenli olarak yaptığımız etkinliklerde trafik 

akışını keserek 
ve sokaklardaki 
araçları kaldırarak 
sokakları vatan-
daşlar için bir ya-
şam alanına, ço-
cuklar için oyun 
alanına dönüş-
türdük. Böylelikle 
yıllar içinde toplu 
taşıma ve bisiklet 
gibi alternatif ula-
şım araçlarıyla il-
gili bir farkındalık 
oluşturduk.”

l Gökçe UYGUN

“KAZA DEĞİL İHLAL”



adıköy denince akla gelen ilk 
semtlerden biri olan Yelde-
ğirmeni’nin özellikle son 10 
yıldır tanınırlığı arttı. Tarihi 

apartmanlarıyla Kadıköy’ün en eski yerle-
şim yerlerinden biri olan bu semtin popüler 
olmasının sebeplerinden biri de Gezi dire-
nişi sonrası özellikle sanatçıların Avrupa 
yakasından bu mahalleye taşınmaları oldu. 
100 yıl önce Yahudi, Ermeni ve Rum va-
tandaşların yoğun olarak yaşadığı bu semt-
te inşa edilen apartmanlar aynı zamanda 
Yeldeğirmeni’nin en karakteristik özelliği 
olarak dikkat çekiyor. Bazılarının yıkıldı-
ğı, bazılarının da günümüzde hala kullanıl-
dığı bu apartmanların özelliklerini, Yelde-
ğirmeni’nin mimari dokusunu ve semtin 
demografik yapısındaki değişimleri, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Mimarlık Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Pof. Dr. Ömür 
Barkul ile konuştuk. 
 Yeldeğirmeni, İstanbul’un ilk apartman 

semtlerinden. Yeldeğirmeni’nde apartmanla-
rın kurulmasının özel bir nedeni var mı?

İstanbul için yeni bir konut türü olan 
apartmanların bu bölgede ortaya çıkmış ol-
masının nedenlerine bakacak olursak, kentte apart-
manların ilk görülmeye başladığı yer olan Be-
yoğlu ile paralellikler gösterdiği söylenebilir. Bu 
nedenleri kısaca sıralamak gerekirse; nüfusun bü-

yüklüğü, yapı-
sı, kentsel mekandaki 
dağılımı ve bu dağı-
lımın mekansal yapı-
nın oluşumuna etkile-
ri, Tanzimatla birlikte 
kültürel yaşamdaki ve 
sosyal hayattaki de-
ğişimler, İstanbul’da 
yangınlar sonrası uy-
gulanan yeni imar ha-
reketlerinin etkileri 
ve ekonomik etken-
lerdir. Osmanlı top-
raklarında, Tanzimat 
ile birlikte ayrıcalık-
lar elde eden yabancı-

lar ve onların yerli azınlıktan ortakları kısa sürede biriken 
sermayeleri ve ekonomik gücün yanında sosyal hayatta 
da etkinliklerini arttırmışlardır. Bu sayede batının kent-
lerinde gördükleri apartmanları, çoğu zaman ustalarını da 
yurt dışından getirterek inşa ettirmişlerdir. Müslüman ke-
simin mahremiyet kaygısı nedeniyle apartman yaşayışını 
benimsemesi çok daha sonra olmuştur. 
 İlk apartmanları yapanlar da sanırım Avrupalılar. 

Özellikle İtalyanların ve Almanların burada apartman-
lar inşa ettiğini biliyoruz.

Yeldeğirmeni’nde yaygın konut türü olarak görülen 
sıra evlerin yanında, Beyoğlu’ndaki kadar yaygın olma-
sa da Anadolu yakasının ilk apartmanlarının da burada in-
şaa edildiğini görüyoruz. 1900’lerin başında Beyoğlu’nda 
ortaya çıkmasından yaklaşık 20-25 yıl sonra çoğunluğu, 
özellikle Yahudi ve Ermeni tüccarlar tarafından yaptırılan 
apartmanlar, yaptıran kişi ya da ailenin adı ile anılmışlar-
dır. Menaşe, Demirciyan, Ester, Yuda – Levi (Kehribarcı) 
bunlardan günümüze kadar gelen ve halen konut olarak 
kullanılanlardandır. Bu apartmanlar içinde sahibi Müslü-
man olan tek apartman Kızılay’ın ilk başkanı Dr. Celal 
Muhtar’a ait olan ve kendi adıyla anılan apartmandır. 

Alman ailelerin çocuklarının eğitimi için inşa edi-
len Osmangazi İlkokulu ile ikametgahları olarak yapılan 
Valpreda Apartmanının o dönemden kalma yapılar oldu-
ğu bilinmektedir. Valpreda Apartmanı, İtalyan ustalar ta-
rafından yapıldığı için İtalyan Apartmanı olarak da anı-
lır. Bugün Karakolhane Caddesi’nde bulunan St. Joseph 
lisesine bağlı olarak eğitim veren ve daha sonra çocuk 
esirgeme yurdu olarak kullanılan St. Louis İlkokulu ile 
birlikte 1 Fransız, 1 Rum ve 1 Yahudi okulu semtin çok 
renkli nüfus yapısı hakkında bilgi veriyor. 

DEMİRCİYAN, KEHRİBAR...
 Bu semti gezenler tarihi apartmanları fark ediyor 

mutlaka. Sizin için hangi apartmanlar daha özel? Ya 
da hikayesi olan apartmanlar var mı?

Çalışma yaptığım dönemde Yeldeğirmeni benim için 
İstanbul’un çok özel yerlerinden biriydi. Rıhtım Cadde-
si’ndeki tüm hareketliliğe rağmen kendi halinde, sakin, 
mahalle dokusunu ve yaşantısını koruyan, çocukların so-
kaklarında bilye oynadığı, fırıncısı, bakkalı, ayakkabı ta-
mircisi vb. ile ayrı bir dünya gibiydi. Mesela; İskele So-
kak üzerinde bugün Khalkedon Hostel olarak kullanılan 
yapı, mimari olarak ilgimizi çekmişti. Aynı bahçeyi kul-
lanan orta koridorlu 4 adet 3 katlı birimden oluşan konut 
tipolojisini İstanbul’da başka bir yerde görmedim. Hos-
tel olduktan sonra ortasındaki avluya çamaşırhane yapıl-
dı ve o güzelim orta alan yok oldu. Ne cephesi aynı ne de 
içindeki palmiye ağacı.

Bugün denizden bakıldığında sahile inen yamaçlar 
üzerinde görünen en yüksek yapı olan Kehribarcı Apart-
manı benim çalışma yaptığım dönemde (1991-1993) ye-
nilenmiş ve binaya asansör eklenmişti. Yakın zamanda 
ünlü fotoğraf sanatçımız İzzet Keribar’ın anılarını yaz-
dığı kitabında bu apartmanda doğduğunu okudum. Ünlü 
edebiyatçımız Mario Levi’nin de çalışma ofisi halen bu-
rada sanırım. İlginç tipolojilerden biri de Alman mühen-
dislerin misafirhane olarak inşaa ettikleri söylenen Sun-
git Apartmanı. Düz Sokak’ta yer alan yapı, Ankara Han 
adıyla da biliniyor. Bir Ermeni aileye ait olan, Karakol-
hane Caddesi üzerindeki Demirciyan Apartmanı bölge-
deki cephesi en süslü apartman denilebilir. Günümüzde 
adı Tevfik Tura apartmanı olarak geçer. Plan şemasına 
bakıldığında her katında iki daire ol-
duğu, ancak daha sonradan birtakım 
değişiklikler yapıldığı görülüyor. 
 100 yıl öncesi Yeldeğirmeni’nde 

nasıl bir yaşam vardı? O yıllarda sem-
tin demografik yapısı da günümüzden 
farklıydı. Değişimi anlamak için 100 yıl 
öncesini de konuşmak gerekiyor sanı-
rım. 

Kadıköy’ün “merkez” olarak gelişi-
minin, kentin diğer yakasındaki yerleş-
melere oranla daha geç olduğu görülür. 
Deniz ulaşımındaki zorluklara bağlı ol-
duğu söylenebilecek bu durum, iki kıyı 
arasındaki düzenli vapur seferlerinin baş-
laması ile farklı bir evreye girmiştir. Bo-

ğaz Köprüsü’nün yapımından sonra ise 
hem konut hem de az da olsa konut yan 
hizmetleri açısından gelişmenin hızlandı-
ğı söylenebilir.

Haydarpaşa Çayırı, Anadolu’ya se-
fere giden Osmanlı Ordusunun toplanma 
ve talim yeri olarak kullanılmış. Ordunun 
yaya sınıfı atış talimleri için demiryolu 
kenarındaki hala Talimhane adı ile anılan 
alanı kullanırmış. Bağlar arasındaki ge-
zinti alanları ile uzunca bir zaman Kadı-
köy’ün mesire alanı olan Yeldeğirmeni’n-
de sayıları hızla artan köşklerle birlikte, 
III. Selim zamanında (1789 – 1807) so-
kaklar oluşmaya başlamış. Bugünkü polis 
karakolunun yerinde bulunan Bostancı-
başı Karakolu düzeni sağlamakla görev-
liymiş. 1845’te I. Abdülmecit’in emriyle 
açılan ilk Kadıköy Postanesi de Yelde-
ğirmeni’nde bulunmaktaymış. Esas ge-
lişimini 1855’ten sonra gösteren semtte, 
bu tarihte Kuzguncuk Dağhamamı’ndaki 
yangından kaçan Museviler iskan edilmiş. 
Büyük bir bölümü küçük esnaf ve zanaat-
kar olan Musevi topluluğu, 1899’da semt-
te bir sinagog yaptırmışlar. Hemdat Israel 

Sinagogu adıyla anılan binanın İbranice “İsrai-
loğullarının Şefkati” anlamına gelmesine 
rağmen, “Haydarpaşa’da Geçen 100 Yılı-

mız” isimli kitapta Anri Niyego, Musevi Tebaası-
na ayrıcalıklar sağlayan II. Abdülhamit’e ithafen 
bu ismin verildiğini söyler. Açıklamaya göre İb-
ranice “Het-Men-Dale-Tav” harflerinden meyda-

na gelen kelimenin sessiz harfleri “Hamid” ismini 
oluşturur. Bunun yanında 1898’de yaptırılan Rum kili-
sesi ise bölgede yerleşik Musevi ve Müslümanların ya-
nında az da olsa Rum Tebaasının da varlığına işaret eder. 

Cumhuriyetin kurulması sonrasında ağırlıklı olarak 
azınlıkların yaşadığı Yeldeğirmeni’nde sosyal yapı, uzun 
süre değişmeden varlığını korumuş. 1950’li yıllar son-
rasında, İstanbul’un aldığı yoğun göçler sebebiyle hız-
la genişleyen kent sınırları, Kadıköy’ün de kalabalıklaş-
masıyla sonuçlandı. Kadıköy bir merkez olma yolunda 
genişlerken Yeldeğirmeni’ndeki nüfus hızla arttı. Ancak, 
eski sahiplerinin yerleşmek için kentin başka alanlarına 
taşındığı bölgede tek aile konutu olan sıra evlere, aynı Be-
yoğlu’nda olduğu gibi sağlıksız eklemeler yapıldı. 
 Beyoğlu ve Nişantaşı da palasları ve apartmanla-

rı ile ünlüdür. Karşılaştırmak anlamında sormak isti-
yorum. Yeldeğirmeni’ni buralardan ayıran şey nedir? 

Yeldeğirmeni, başlangıcından itibaren bir konut böl-
gesi olarak gelişmiştir. Oysa İstanbul’da apartmanların 
görüldüğü diğer bölgeler, örneğin Beyoğlu ve daha son-
raki dönemlerde Nişantaşı, konut işlevi yanında ticaret 
ve hizmet sektörünün de yer aldığı alanlardır. 

Cephelerinde art nouveau, eklektik süslemeleri ile ol-
dukça süslü Beyoğlu apartmanları yanında, Yeldeğirme-
ni’ndeki apartmanların cephelerinde süsleme azdır. Plan 
şeması olarak, az katlı ve yüksek girişli Yeldeğirmeni ev-
lerinin bodrum katı kiler, depo, kömürlük gibi hizmet bö-
lümleri olarak kullanılır. Giriş katında mutfak ve günlük 
oturma kısımları, cephede çıkmanın bulunduğu birinci 
ve üst katlar da yaşama ve yatak odaları olarak kullanıl-
mıştır. Cephede genellikle birinci katta cumba bulunur. 
Cumba üzerinde art nouveau izleri taşıyan dökme demir 
korkuluklarla çevrili balkon ve bu balkonun yeri, sıra ev-
lerin cephe tanımlamasının en önemli unsurudur. Za-
manla büyüyen binalar, küçülen avlular yeşil iç bahçeleri 
yok etmiş, ahşap az katlı konutlardan çok katlı apartman-
lara geçiş dönemine ait bu konutlardan oluşmuş diziler 
denize kadar inen dar ve dik sokaklar boyunca gelişe-
rek uzun yapı adalarını oluşturmuşlardır. Bölgede rantın 
artmasıyla eskiyip yıkılarak yerlerine çok katlı yapıların 
yapıldığı sıra evlerden kimileri bugün hala konut olarak 
varlıklarını sürdürüyor. Apartmanlarda ise bir katta tek 
ya da iki daire vardır. 

“BİR İSTİLA İLE KARŞI KARŞIYA”
 Sizce Yeldeğirmeni’nde neler değişti. Hem mima-

ri hem de sosyal anlamda?
Günümüzde Yeldeğirmeni, İstanbul’un tüm eski kent 

parçalarında olduğu gibi bir “istila” ile karşı karşıya. İs-
tila sözünü özellikle söyledim. Çünkü hiçbir düzen, ku-
ral olmadan sadece belirli birtakım ticari işletmelerin ala-
bildiğine çoğaldığı, yapısal ve işlevsel yönden mevcudu 
dışlayan ve hızla kendi gereksinimleri doğrultusunda de-
ğiştiren bir gidiş var. Mahalle düzeni “yeni” bir anlayış-
la geliştirilmeye çalışılıyor. Oysa gerçek anlamda böyle 
bir düzen zaten vardı. Semt ile ilgili çalışma yapan çoğu 
araştırmacı bölgenin değişimini Gezi olaylarına bağlıyor. 
Olaylar sonrasında daha özgür bir ortam olduğu için Ka-
dıköy’ü yerleşim alanı olarak seçen iş yerleri ve konut-
lar var mutlaka. Ancak Yeldeğirmeni, merkezi konumu 
nedeniyle değerlendirilmesi gereken bir konut stoğu ba-
rındırıyordu. İstanbul’un ulaşım ağlarına yakınlık, göre-
ce bakımsız konutların uygun fiyatları, yanıbaşındaki Ka-
dıköy Çarşısı gibi her gereksinimizi karşılayabilecek bir 
alanın olması kentin özellikle genç kesimi arasında rağ-
bet görmesini sağladı.  
 Yeldeğirmeni apartmanlarını görmek isteyenle-

re önerileriniz olabilir mi? Belki okurlarımıza gezi için 
ipuçları verebilirsiniz. 

İnternette bölgeyle ilgili pek çok yazı ve görsel var. 
Ancak Yeldeğirmeni tarihçesini anlatırken kullanılan 
ünlü yel değirmenleri fotoğrafının buraya ait olmadığı, 
muhtemelen Lüleburgaz’daki yel değirmenlerine ait ol-
duğu yazıldı. Yeldeğirmeni’ndeki değirmenler hakkında 
Müfit Ekdal, çocukluğunda bir tanesini su bastığını gör-
düğünü yazıyor – ki bu durumda, ayakta oldukları zama-
nı gören olduğu bilgisi yok. 

Özellikle son yıllarda artan duvar resimleri çok ilgi 
görüyor. Gezmeye Haydarpaşa’dan ya da çarşı içinden 
başlanabilir. Tabii eğimin daha uygun olduğu Karakol-

hane Caddesi’nden başlayarak sahile 
doğru inmek de bir seçenek. Ancak böl-
geyi ziyaret edeceklere “yerin ruhu”nu 
(genius loci) hissetmelerini, İstanbul’un 
geride kalan az sayıdaki tarihi çevresin-
den biri olan Yeldeğirmeni’ni gezerken 
televizyon dizilerinin çekildiği yapıla-
rı hatırlamak yanında küçük ayrıntılarda 
gizlenen yaşantıyı hayal etmelerini söyle-
yebilirim. Giriş kapısındaki bir tarih, yan-
yana iki evin kapı girişleri, Ortaç Sokak’ın 
sessiz sakin baharda çiçeklenen bahçe-
leri bu gizli kalmış kent köşesinin korun-
masının, canlandırma projesi yapılmasın-
dan daha önemli olduğu hakkında bir şeyler 
söyler belki...
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İzzet Bey’in zaman zaman, üstelik bazen hiç 
beklemediğim, hayatın hızlı akışına kendimi 
kaptırdığım anlarda, hızın saçmalığına her se-
ferinde dikkatimi çekmeye çalışarak ve elbet-
te gülümseyerek, mesela bir vapur iskelesin-
de, bir sinemada filmin başlamasından kısa bir 
süre önce veya metroda, birkaç istasyon ara-
sında anlattıkları, bilhassa çok önemsediği bir 
değeri devamlı paylaşmaya yönelikti. Dayak 
yemekten korkmamalıydık, hiç korkmamalıy-
dık. Çünkü asıl dayak yedikçe güçlenirdi insan. 
Bu durumda dayak yemeye istediğim mana-
yı yükleyebilir, yakıştırabilirdim. O da benim ha-
yatı nasıl gördüğüme ve görebildiğime göre de-
ğişirdi artık. Yaşadıklarından biliyordu. Başına 
gelenler ve bazen bile bile bazen de elinde ol-
maksızın açtığı belalar ticaret hayatındaki ba-
şarılarını hiçbir zaman gölgeleyememişti. O bir 
krem ve briyantin fabrikatörüydü! İzzet Bey 
Kremleri! İzzet Bey Briyantinleri! Büyük mar-
kaydı, çok ünlü bir marka... Adını taşıyordu. For-
mülleri o bulmuştu çünkü. Amblemleri bile o 
çizmiş, yaptırmıştı... Bir zamanlar çok biliniyor-
du. Duymuş muydum? Duymamış bulunma-
nın mahcubiyetini örtmek ve elbette bildiğimi 
göstermek için, tek kelime etmeden, gülümse-
yerek başımı sallamaktan başka çarem yoktu. 
Yapabileceğimi yaptım. Çok büyük bir memnu-
niyet ve gurur ifadesi yayılmıştı bunun üzerine 
yüzüne. İçimden hem gülmek hem de ağlamak 
gelmişti. Gerçeğin ya da yalanın neresinde dur-
mam gerektiğine verememiştim çünkü. Hak-
lı mıydı? Bu marka, dediği gibi, bir zamanlar çok 
ünlü müydü gerçekten? İzzet Bey Kremleri! İz-
zet Bey Briyantinleri! Anlatmaya devam etmiş-
ti. Farklı çeşitleri vardı. Hem kadınların hem de 
erkeklerin kullanabileceği çeşitleri... Gün gel-
miş, fabrika çift vardiya çalıştığı halde, taleple-
re yetemez duruma gelmişti. Zaman değişmiş-
ti ama sonra. Zevkler ve tercihler değişmişti. 
Fabrikayı da vakti geldiğinde, makinaları ve el-
bette en mühimi markasıyla beraber, İstanbul’a 
sadece iş ilişkileri için değil, kendisini biri res-
mi öteki imam nikâhlı karısından farklı şekiller-
de memnun edebileceğine inandığı kadınlarla 
gizliliğin verdiği heyecandan da güç alarak te-
sis ettiği, mutlaka içkili sazlı gecelerin beş yıl-
dızlı otel odalarında biten ilişkileri için de sık sık 
gelen Siirtli bir hacı yağı ve el yapımı yeşil bıt-
tım sabunu imalatçısına yaşadığı bu evi alması-
na imkân verecek bir bedele, hepsi vadelerinde 
sorunsuz ödenen birkaç senede satmıştı böyle 
olunca. Efsane marka Anadolu’da hayatına de-
vam edecekti... İlerleyen yıllarda akıbetini öğre-
nememişti. Bu satışla ticari faaliyetlerine niha-
yet koymuştu ama. Yıllarca çok çalışmıştı zaten. 
Seyahatlerden bıkmıştı. Eskisi kadar çok ye-
mek yiyemiyordu. Çapkınlıklarına imkân veren 
şartlar da eskisi gibi değildi. Çok para kazanma-
sına gerek yoktu bu yüzden. Hafızasında kalan-
larla idare edebilirdi. Unutmamayı tüm gönlüy-
le temenni ettikleriyle... Sıcak bir yaz günüydü. 
Evinin perdeleri kapalı ama camları açıktı. Dı-
şarından sokağın sesleri geliyordu... Bulundu-
ğumuz, fabrikasını elden çıkararak satın aldı-
ğını söylediği ev, yaşanmışlığı, eskimişliği, ama 
aynı zamanda da yaşanmışlığı  birçok tarafıyla 
dışa vuruyordu. Kim bilir hangi heyecanla alın-
mış konsol duvar saati artık çalışmıyordu. Çan 
sesinin çok güzel olduğunu ama onu gerekti-
ğince tamir edebilecek, daha da önemlisi teslim 
edebileceği tamirciyi bir türlü bulamamaktan 
yakınmıştı. Beklentisine karşılık verebilecek bir 
iki kişi tanıdığımı söylememi de duymazlıktan 
gelmiş, ya da dikkate almamıştı. Belki de artık 
tamir edilmesini istemiyordu. Kim bilir bu terci-
hinin ardında da hangi hikâye yatıyordu. Ketu-
miyet, salonun bir köşesinde duran Singer dikiş 
makinası için de geçerliydi, duvarların birine asılı 
varaklı büyük ayna için de... Onlar evin sırları ve 
dokunulmazlarıydı... Ben de o anları kendime 
yazdım. Bu lafların ardından muzipçe bakmış-
tı. Heyecanlanmıştım. Böyle hallerini iyi biliyor-
dum çünkü. Arkalarından beni mutlaka şaşır-
tacak ve etkileyecek bir hatıra gelirdi çünkü. Bir 
hikâye, ya da saklanmış, çok değer verilmiş bir-
kaç an... Daha önceki birçok sohbetimiz bana bu 
tecrübeyi yaşatmıştı. Ben de gülümsemeye ça-
lışmış, nefesimi tutmuş, kendisini can kulağıyla 
dinlemeye hazır olduğumu ifade etmeye çalış-
mıştım. Duyacaklarım hiç bilmediğim bir yanı-
nı görmeme imkân tanıyacaktı. Onsuz bir İzzet 
Bey’i düşünemem artık. 
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lört gru- bundan tanıdığı-
mız mü- zisyen Ozan Kot-
ra’nın ilk solo albümü Hava 
Durumu 15 Mayıs’ta dinleyicilerle bu-

luşmuştu. Albümün ilk klibi ise “Hava Güzel Kadı-
köy’de” parçasıyla 28 Temmuz’da geldi. Bu video 
klip vasıtasıyla Ozan Kotra ile hem albümünü hem 
de Kadıköy’ü konuştuk.
 “Hava Durumu” ilk solo albümünüz. Bu al-

bümü çıkarma sürecinizi biraz anlatır mısınız?
Flört’ün psikolojik olarak çok yorgun olduğu bir 

dönemin sonunda bir yıllık ara vermiştik. Bu döne-
me mecburi tatil diyoruz. Ben de bu boşlukta fırsat 
bu fırsat diyerek hep yapmak istediğim solo albüm 
projemi kaydetme kararı verdim. Flört albümleri-
ne girmemiş birkaç şarkı ve yeni yazılmış şarkılar-
dan bir repertuvar oluşturup kaydettim. Sevgili ağa-
beyim Haluk Levent stüdyoya ziyaretime geldi ve 
albümü bana yapıyorsun deyip, yapım maliyetleri-
ni ve fazlasını 30 dakika içinde hesabıma gönderdi. 
Konser vermediğimiz bir dönemde benim için müt-
hiş bir motivasyon oldu ve albümü rahatça bitirdim. 
Eski dostlarımız Garaj Müzik ve Murat Doğan da 
mutlulukla albümü çıkardı. Müthiş bir ekiple çalı-
şıyorum.

“APOLİTİKLİK TARZIM OLMADI”
 Albümde bazen ülke gündemini hatırlıyor, 

kendi içimize dönüyoruz bazense umutla doluyor, 
aşkı hatırlıyoruz. Her daim insana dair bir duygu 
var parçalarınızda. Siz ne dersiniz?

Ben 80 darbesinde ağır işkenceler görmüş, Ata-
türkçü, devrimci bir babanın oğluyum. Dolayısıyla 
çocukluğumdan beri politik bir bakış açısına sahi-
bim. Hani öp beni, tut beni gibi pop şarkıları yaz-
maktan öte dünya ve ülke siyasetine ait görüşlerimi 
şarkılarımda hep anlatmaya çalıştım ve çalışıyorum. 
Apolitiklik hiçbir zaman tarzım olmadı. Kadın ci-
nayetlerinin, siyasi kirliliğin, yolsuzluğun, baskının, 
doğa talanının bu kadar yoğun yaşandığı bir ülkede 
susmak aymazlıktır. Diğer yandan insani duygula-
rı da bir şarkı yazarı olarak es geçemem. Aşk, dost-
luk ilişkileri, gezegenin geçmiş ve geleceğine dair 
düşüncelerimi de şarkılarımda özenle anlatmaya ça-
lışıyorum. Sanırım şarkı yazarlığındaki en önem-
li özelliğim hobilerimi, ilgi alanlarımı şarkılarımla 
birleştirmek. Carl Sagan’ın o müthiş mektubundan 
“soluk mavi nokta” cümlesini “Ne acayip gezegen-
miş, şu mavi nokta” haline getirip, bambaşka bir ko-

nuyu ilgi alanımla birleştirip anlatıyorum.
 İki yıl önce bir röportajınızda dinleyicilerin 

Kotra tarzını zamanla daha iyi hissedeceğini söy-
lemiştiniz. Sizce Kotra tarzı bu albümle tam anla-
mıyla oturdu mu? Nedir Kotra tarzı?

Flört üyelerinin hepsi şarkı yazarı ve doğal ola-
rak ben de bir Flört albümüne en fazla 3-4 şarkı so-
kabiliyorum. Elbette dinleyicimiz benim rengimi 
biliyordu ama nihayetinde bir Kotra şarkısı Flört al-
bümüne alındığında, o artık bir Flört şarkısı oluyor. 
Hava Durumu ise tamamen benim fikirlerimle oluş-
tuğu için daha baskın bir Kotra tarzı çıkıyor. Bence 
evet, bu albüm tam anlamıyla Kotra tarzı. Yani ha-
yatımdaki tek solo albümüm bile olsa beni hatırla-
tacak bir sound ve söz yapısının oluştuğunu düşü-
nüyorum. Sorduğum bir soru üstüne Erkin Koray’ın 
bana verdiği cevabı hiç unutmam: “Müziği kalıpla-
rın içine sokamazsın”.

Ben de disiplinler arası geçişleri çok seviyorum. 
Örnek aldığım müzisyenler de hep öyleydi. Len-
non&McCartney, Morricone, Erkin Koray, MFÖ 
gibi. Yine de kendi tarzımın nasıl bir sound olduğu-
na dinleyici ve tarih karar verecek.

 Albümünüz plak şeklinde de çıktı. Yanlış bil-
miyorsam Flört albümleri de plak şeklinde çıkıyor-
du. Artık dijitalleştiğimiz çağda plağın önemi ne-
dir sizin için?

Plak en üst kalitede müzik dinlemenizi sağlı-
yor. Çünkü tamamen organik bir ses din-

liyorsunuz. 2013’te kimse plak basmaz-
ken, biz Anadolu Beat albümünü plak 
olarak bastık ve çok kısa zamanda tü-
kendi. Sevgili Bülent Seyhan abimi-

zin “Ne plağı, plak mı kaldı?” demesi-
ne rağmen plağı zorla bastık ve onu bile 

şaşırttık. Şimdi o albümler tekrar basıla-
cak. 25-30 yıl sonra ilk kez bir müzik grubu 

tekrar plak soundunu popüler etmişti. Anadolu Beat 
plağı sektörde plak devrini tekrar başlattı ve pek çok 
sanatçı ve müzik grubu albümlerini plak olarak bas-
maya başladı. CD formatı da tükenince, üst düzey 
dinleyici ve koleksiyonerler elde tutulabilen, karto-
netine bakabildiğin ve gerçek ses dinleyebildiğin bu 
konsepti tekrar sektörde var etti. Dünyada her daim 
yerini korumuş olan LP formatı artık ülkemizde de 
popüler bir müzik ürünü haline geldi. Çok da iyi 
oldu. Ben de analog müzik seven bir sanatçı olarak, 
Hava Durumu’nu plak konseptinde hazırladım.

“KADIKÖY BİR KÜLTÜR BAŞKENTİ”
 Hava Güzel Kadıköy’de parçasında belirti-

yorsunuz biraz ama sormak isterim. Kadıköy sizin 
için ne ifade ediyor? Kadıköy için bir parça yazma 
fikri nasıl oluştu?

Ben, İstanbul’un en güzel sayfiye kasabaların-
dan biri olan Pendik Burnu olarak bilinen 3 tara-
fı denizle çevrili bir yarımadada doğup, büyüdüm. 
Pendik’e has mahalle bitirimliğinin yanı sıra sanat-
sal anlamda da hayli zengin bir çevrenin içinde ye-
tiştim. Yine de asıl beslenme kaynağımızın mabedi 
Kadıköy’dü. Çünkü müzik ve tüm güzel sanatların, 
Türkiye ve hatta Avrupa ölçeğinde en önemli mer-
kezlerinden biridir Kadıköy. Bir anlamda ülkenin 
medeniyet seviyesinin zirvesidir kanımca. Tarihsel 
dokusu, sosyal yapısı ve şarkıda da anlattığım pek 
çok özelliğiyle bir kültür başkentidir. İlk gençlik yıl-
larımızda Kadıköy’de olmak çok havalıydı. Bugün 
bile hala sıkı dostlarım olan pek çok insanla, tanış-
ma, buluşma ve üretme merkezimiz oldu. Albümüm 
bitmiş olmasına rağmen son kertede bu şarkıyı yaz-
dım ve yine baskıya girmeden son anda kaydedip 
albüme aldım. Bir dinleyicimin fikriyle de tecrübeli 
yönetmen, sıkı dostum sevgili Gökhan Palas ile vi-
deosunu çektik. Kadıköy aşktır.
 Parçada Kadıköy’ün sizin için özgürlüğün ve 

medeniyetin mekanı olduğunu ifade ediyorsunuz. 
Kadıköy’ün birleştirici bir yer ol-
duğunu da belirtiyorsunuz. Di-
ğer ilçelerden farklı olmasının 
sebebi nedir Kadıköy’ün?

Bence tarihsel sürecin etkisi 
büyük. Gayrimüslüm toplulukla-
rın evrensel kültüre katkısını da 
çok hissettiğimiz bir yer. Sanat 
ve genel kültür anlamında çok 
zengin. Saymakla bitmez. Sanı-
rım Türkiye’deki en çok resim 
galerisinin olduğu, Süreyya 
gibi efsanevi sanat mabedine 
yuva olan, tiyatro ve konser 
mekanlarıyla kültürel çeşitli-
liğe ev sahipliği yapan müthiş bir ilçe. 
Aynı şeyi kaç ilçe için söyleyebiliriz ki? Yine de 
halledilmesi gereken sorunları var. Örneğin otobüs 
duraklarının mutlaka ama mutlaka o güzelim sahil 
şeridinden kaldırılması şart. Haydarpaşa’dan kon-
servatuvara kadar olan bölgenin keşmekeşliği artık 

halledilmeli. Başkan müthiş çalışıyor, sürekli takip-
teyim ve bu sorunu halledeceğine eminim.

“HÜCRELERİNE KADAR YAŞADIK”
 Albümünüzün ilk klibini dinleyicilerinizle 

birlikte çektiniz. Kliptekiler de Kadıköylü müydü?
Flört dinleyicisi bir kardeşim, Boğa’nın yanın-

da şarkıyı söyleyip bana göndermişti ve “Abi na-
sıl klip olmuş” dedi. Harika bir fikir dedim. Kadı-
köy’ü dinleyicilerle birlikte anlatma fikri çok iyi 
geldi. Gökhan Palas’a ne dersin dedim. O da “Ga-
liba hayatımda çekeceğim en zorlu video olacak” 
dedi. Gerçekten de bir açıdan öyle oldu. Çok yürü-
dük. Simgesel değer çoktu ve üç dakikalık bir şarkı-
ya sığdırmak zordu. Sağlam bir ön çalışma yaptık. 
Çok da duyurmadan katılmak isteyen dinleyiciler-
den bir kast oluşturduk. Duyuru halinde yapamaz-
dım çünkü gereğinden fazla insan olsaydı hangi 
birini kullanabilirdik ki. Tam dokuz gün sürdü çe-
kimler. Dinleyicilerin yanı sıra bazı yakın dostları-
mı da kullandık. Ortaokuldan beri en yakın dostum, 
maçlara beraber gittiğimiz Olgun’u da Fenerbahçe 
formasıyla görüyorsunuz mesela. Hatta kardeşim 
bile var videoda. Bir sokak müzisyeni, bir balıkçı, 
simitçi ve dinleyici dostlarım. Sırf videoda olmak 
için Ankara’dan, İzmir’den gelen dinleyici dostla-
rım oldu. Gerçekten bu dokuz günlük süreçte Ka-
dıköy’ü hücrelerine kadar tekrar yaşadık. Gerçek-
ten çok memnunum videodan. Ayrıca Kadıköylü 
olmak için Kadıköy’de yaşamak gerektiğine inan-
mıyorum. Ümraniye’de oturan biri de kendini Ka-
dıköylü hissedebilir.
 Sinema, konser, birayla çakırkeyif ve Moda 

sahilinde hayaller... İstanbul’da bunları yapabile-
ceğimiz yerlerin/bölgelerin gittikçe daraldığını dü-
şünüyor musunuz?

Elbette. Eskiden daha özgür bir ülkeydik ama 
bu durumlar düzelecek. Biz genç bir cumhuriye-
tiz. Başımıza gelenler aslında normal karşılanma-
lı. Yakında her şey daha güzel olacaktır. Biraz daha 
sabredeceğiz. Ben çok umutluyum. Teknoloji, öğ-
renme kolaylığı ve iletişimdeki geniş ölçekli geliş-
meler, insanlığın zamanla doğruyu bulmasına yar-
dımcı olacaktır.
 Yeni yeni normalleştiğimiz bugünlerde Hava 

Güzel Kadıköy’de parçası insana eski normalimi-
zi hatırlatıyor, umut ve enerji veriyor. Aynı zaman-
da konsere veya sinemaya gitmek gibi pratiklerimi-
zi özletiyor. Siz ne dersiniz? 

Normal şartlarda virüs olayını bir felaket ola-
rak düşünebiliriz ama ben öyle düşünmüyorum. Ge-
zegene verdiğimiz zarar en nihayetinde döndü bize 
yansıdı. Evimizi temiz tutmadık. Zarar verdik ve 
vermeye devam ediyoruz. Covid olayı, bunun so-

nuçlarından sadece biri. Başta bi-
zim sektörümüz olmak üze-
re tüm iş dünyası ve sosyal 
yaşam zarar gördü. Normal-
de mart ayından bugüne en az 
30 Flört konseri vermiş olma-
mız gerekiyordu. Yine de ben bu 
işe olumlu tarafından bakmak is-
tiyorum. Bu dönemde kişisel ge-
lişimlerimize yüklendik, yalnız 
kaldık ve düşündük. Ben hiç boş 
durmadım hatta başımı kaşıyacak 
vaktim olmadı diyebilirim. Hava 
Durumu’nu çıkarttım, yıllardır er-
telediğim eve bir çalışma stüdyo-
su kurma fikrimi gerçekleştirdim, 

yeni Flört albümü için çalıştım, evden dublaj yap-
tım vs. Yine de en yakın zamanda aşı bulunmasını 
ve konserlerimize tekrar başlamayı, her şeyin nor-
male dönmesini umuyorum.
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Covid-19 virüsü taşıyan birine karşı sos-
yal mesafenizi korumanız, inanın bu albü-
mü almış ya da dinlemiş birilerinden uzak 
durmanızdan çok daha kolaydır. Maskeniz 
virüsten koruyabilir, ama bir yerde bu al-
büm çalıyorsa, kullanacağınız hiçbir kulak 
tıkacının size faydası olmayacaktır. 

En çok satan albümleri oluşunu bir 
yana bırakın; AC/DC’nin bundan 40 yıl 
önce (25 Temmuz 1980 tarihinde) çıkan 
sekizinci albümü “Back in Black”, dünya-
da en hızlı yayılan, sevilen, hararetli ta-
raftarı olunan, tişörtü giyilen; bugün ha-
len pek çok istatistik çalışmasında tahtını 
koruyan ve engellenemez yükselişiyle de 
hep koruyacak olan bir mucizeydi. Hali ha-
zırda satışta 50 milyon rakamını geride bı-
rakan bu albümün, rock tarihinin kırılma 
noktalarından biri olabilecek kadar güçlü, 
(Jimi Hendrix, Jim Morrison gibi rock’n roll 
hayatlara muadil) çok da ilginç bir hikâye-
si vardı.  

21 Şubat 1980 tarihinde, yani bu al-
bümün kaydına girmeye sayılı günler kala 
topluluğun solisti Bon Scott, 33 yaşında 
hayata veda etmişti. İçkili vaziyetteyken 
arabada sızmış, onu evine taşıyamayan 
arkadaşı üzerini battaniyeyle örtüp kapı-
ları kilitleyerek orada bırakmak zorunda 
kalmıştı. Bon uyurken kusmuğunda bo-
ğulmuştu. 

***
AC/DC Avustralya’da Melbourne’da 

kurulmuştu ama kurucu üyeler İskoç’tu. 
Savaş sonrasında burayı umut kapısı ola-
rak gören göçmen ailenin çocuğu olan, 
Angus ve Malcolm Young adında iki hay-
laz kardeşti bunlar. Topluluğa solist olarak 
epey sonra giren serseri Bon ise, ilk kon-
sere provasız çıkmış, ama iki şişe bour-
bon ve birkaç hap içmeyi ve duman çek-
meyi ihmal etmemişti. Bon o güne kadar 
rock dünyasının tanımadığı türden bir so-
listti, “geçmişimde ses eğitimi yok, sade-
ce bir sürü iyi viski var” ifadesi onu çok iyi 
anlatıyordu. 

Topluluğun ilk iki albümle kazandığı 
başarı, piyasanın devlerini iştahlandırmış-
tı. Atlantic Records ile imzalanan kontratın 
ardından İngiltere’nin yolunu tutmuşlardı. 

Önceleri dinleyici nazarında Led Zep-
pelin’in hızlandırılmış haliydiler. Okul üni-

formasının altına kısa 
pantolon giyen Angus 
gitar sololarını solistin 
omuzlarına binerek ya-
pıyordu. Bu denizde deve 
güreşi pozuna benzeyen 
resim artık yeni kuşak 
rock dinleyicisinin ala-
metifarikası gibiydi. He-
def kitleleri 20 yaş al-
tıydı; giderek masif bir 
hale gelen soundları ile 
“Highway to Hell” albü-
münde yeni bir heavy metal çizgisi oluş-
turmuşlardı ama halen bir şeyler eksikti. 
Bu eksiklik iyi bir hikaye ve bilhassa efsa-
ne bir figür müydü acaba? 

***
Bon’un ölümü topluluk için yıkımdı. 

Brian Johnson’ı öneren “Mutt” lakaplı ya-
pımcı Robert Lange olmuştu. Johnson’dan 
sonra dünyanın en büyük toplulukların-
dan biri olmalarına rağmen, halen Bon’un 
gölgesi altındalardı. Çünkü Johnson ile 
kaydettikleri “Back in Black” hakkında-
ki yaygın söylentilerden biri, sözlerinden 
bazılarının ölümünden önce Bon tarafın-
dan kaleme alınmış olduğuydu. Bu iddialar 
hiçbir zaman kanıtlanamadı ama Bon er-
ken ölümüyle efsaneye dönüşmüş; iddia-
lar topluluğun hayranlarını ikiye bölmüştü. 

Annesinin Newcastle’daki evinin boş 
odasına sığınan Johnson, Bon’un ölüm ha-

berini Daily Exp-
ress’ten okumuş-
tu. Birkaç gün sonra 
Malcolm’dan gelen 
telefon hayatını de-
ğiştirmişti. Malcolm 
hemen konuya gir-
memiş, Geordie top-
luluğunun çalışma-
larını sevdiğini, yeni 
yaptığı albüm için de 
kendisini tebrik etti-
ğini söylemiş, hava-

dan sudan konuşmuş, kısa bir duraklama-
nın ardından aniden konuyu değiştirmişti: 

- “Hemen Londra’ya gelebilir misin? 
Acilen konuşmak ve seninle yeni bir albüm 
kaydına girmek istiyoruz.” 

Johnson heyecan ve şaşkınlığını bel-
li etmemekte zorlanarak cevap vermekte 
gecikmedi: “Kovulsam bile en azından bir-
kaç hafta AC/DC’de olduğumu torunları-
ma anlatırım” diye düşünüyordu.

***
Altı haftada kaydedilen “Back in Bla-

ck”in en çok satan albümleri olacağı-
nı kimse kestirememişti. Bon öldüğünde 
AC/DC Avrupa’yı fethetmişti ama keşfe-
dilmesi gereken bir Amerika vardı. Artık 
bunun için her şeye sahiplerdi. 

Erken vefat eden solist, matemleri-
ni ifade eden simsiyah kapak, kaba cinsel 
görüşlü edepsiz şarkı sözleri, bir de kısa 

riffler, sağlam ritimler ve sert sololardan 
oluşan gençlik müziği. Tabi yeni solist Jo-
hnson’ın Bon’un boşluğunu iyi dolduran 
cırtlak sesi unutulmamalı. Johnson şarkı-
ları caz ruhuyla ve scat tekniğiyle söyle-
mişti. Johnson sadece şarkıları söyleyen 
biri gibi dahil olmamıştı topluluğa; çıkan 
albümdeki sekiz şarkının beşine katkıda 
bulunmuştu. Karikatüre benzeyen bu pa-
rodiyi mitosa dönüştürmüşlerdi. 

***
Topluluk çete gibi yaşıyordu. Özel ko-

ruma istemiyor, lüks araçlara binmiyor, 
geldikleri sefil hayatın alışkanlıklarını de-
ğiştirmiyorlardı. Onları geçmişten koparan 
tek zaman dilimi, çığlık çığlığa bağırarak 
kendinden geçen kalabalığın karşısında 
sahneye çıktıkları andı. Aslında halen ma-
hallenin illallah dediği, burnunu koluna silen 
haylaz çocuklarıydı; okulda mütemadiyen 
disipline verilen, sapanla kuş avlayan, ke-
dinin kuyruğuna teneke bağlayan, cebin-
deki kurbağa ya da böceği kızların üzerine 
atan, parklarda banklara işeyen fırlama-
lardı. Bon’un vefatı ders olmamıştı. Tersi-
ne bildiğini okumaya devam etmiş, ondan 
sonraki albümle hedefe kitlenmiş ve arka-
larına bakmadan gaza basmışlardı. “You 
Shook Me All Night Long” ile en iyi 100 gi-
tar solosunu barındıran “Back in Black”, 
seksenlerin metal ruhuna giriş, rock mü-
zik yağmurlarıyla yıkanmış bir kuşağın 
motto’su ve soundtrack’i olmuştu.

Metal ruhuna giriş: “Back in Black”

MURAT MURAT 
BEŞERBEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

Genç müzisyen Tuba Bilim’in ‘Masal’ adlı ilk tek-
lisi, dijital platformlarda yerini aldı. Kurumsal ha-
yatı ardında bırakarak notalarla hemhal olmayı se-
çen sanatçı, bu şarkısında saf sevgi temasını ele 
alıyor. Bilim, “Bencillikten uzak bir sevgiyi anla-
tıyorum. Çünkü  sevmek için sahip olmak gerek-
miyor. Biraz hayalperest, sevgiye inanan ve çok 
seven bir kadının hikayesi bu…” diyor.

Bilim’e bu ilk teklisinde, müzik yolculuğu bo-
yunca yanında olan, hatta kendi şarkılarını yazma-

ya cesaretlendiren  İÜ Devlet Opera Bölümü me-
zunu müzisyen  Erdem Sakarya destek oluyor

MİMARLIKTAN MÜZİĞE
28 yaşındaki genç müzisyen Tuba Bilim, kurum-

sal hayattan özgürleşip, müziğin sesini takip etmeye 
karar vermiş bir mimar. Çocukluğuyla ilgili anıla-
rın hepsinde şarkı söylediği anlar var.  İlkokul yıl-
larından beri müziğe ilgi duymasına karşın, ‘gerçek 
meslek sahibi olmalı’ gerekçesiyle güzel sanatla-

ra yönlendirilmemiş ve MSGSÜ’de mimarlık oku-
muş. Üniversite yıllarında sanata ilgisi süren Bilim, 
tangoya başlamış. Yıllar sonra “Okudum, mesleği-
mi elime aldım, kendi ayaklarım üstünde durabili-
yorum. Artık hayalimin peşinden gidebilirim” diyen 
Bilim, şan eğitimi alarak, müzik hayallerine pro-
fesyonel olarak başladı. Sözü ve bestesi kendine ait 
olan diğer parçalarını da paylaşmayı heyecanla bek-
liyor. Sonbaharda piyasaya süreceği “Uçurtma” ile 
de müziği dansla biraya getirmeye hazırlanıyor.

Müzik dünyasında bir ‘Masal’

Ozan Kotra ilk solo albümü 
Hava Durumu için “Hava 
Güzel Kadıköy’de” parçasına 
klip çekti. Albüme ve 
parçaya dair konuştuğumuz 
Kotra “Kadıköy aşktır” diyor

l Evin ARSLAN

F
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Kovid-19 ile ilgili TÜM TESTLERİ-PCR 
ve Antikorlar (IgG, IgM, Doğrulama) 
yapmaktayız . Yurtdışı için gereken 

PCR raporlarımız, TÜRKAK ISO 15189 
uluslararası akreditasyonumuz 

nedeniyle  dünyanın tüm ülkelerinde 
geçerlidir.

Korona virüsüne karşı çocuk-
ların güçlü kalabilmesi için 
bağışıklık sisteminin destek-
lenmesi çok önemli bir yer 
tutuyor. Mikroorganizma ve 
hastalıklara karşı savunma 
mekanizmasını geliştiren en 
güçlü gıdaların başında kefir 
geliyor Bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi, bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğal-
ması, zekâ, kemik ve kas gelişimini destekleyen ke-
firin birçok özelliği bulunuyor. Uzmanlar özellikle 
korona virüsü sürecinde çocuklara günde 2 bardak 
kefir içirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Peki ke-
firin çocukların bağışıklığını korumada ne tür etki-

leri var? Ebeveynlerin korona sürecinde dikkat et-
mesi gereken beslenme alışkanlığı nasıl olmalı? 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin 
Tapik ile görüştük. 

“EV YAPIMI SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİN”
Korona virüsü sürecinde kefirle birlikte diğer süt 

ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Hü-
seyin Tapik, “Korona virüsü sürecinde çocuklara ke-
fir içirmek bağışıklığı yarı yarıya güçlendirecektir. 
Ancak kefir ile birlikte süt ve süt ürünlerinin de tü-
ketilmesi gerekiyor. Özellikle köy yoğurtları bu lis-
tenin başında yer alıyor. Çünkü ev yapımı yoğurt 
ve kefirde o kadar çok probiyotik vardır ki her biri 
hastalıklara karşı ayrı bir silahtır. Ürünlerin ev ya-
pımı olması aynı zamanda gıdaların nasıl seçildiği, 
kaç derecede kaynatıldığı gibi hususlarda ebeveyn-
lere önemli bilgiler sunar. Örneğin alüminyum kap-

ta pişen bir ürün ileride daha ağır hastalıklara sebep 
olabilir. Bu sebepten ürününüzü çelik tencerede yap-
manız daha sağlıklı olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

“KANSERE KARŞI DA KORUYOR”
Tapik, “Korona virüsü sürecinde ebeveynlerin 

dikkat etmesi gereken en önemli husus çocukları 
korkutmadan temel bilgileri ona aktarmaktır. Bağı-
şıklık sistemini güçlendirmek kolay bir husus değil 
o bakımdan organik tohumlardan yetişen sebze ve 
meyveleri bulmak gerekiyor. Özellikle doğada ken-
diliğinden yetişen alıçtan yapılan sirke, korona vi-
rüsünde kefirden sonra gelen en önemli gıdadır. Ke-
fir tüketimi sırasında içerisine atılacak birkaç damla 
C vitamini bir bardakta alınacak besin miktarını 
yükseltebilir. Günde en az 2 veya 3 bardak şeklin-
de tekrarlanmalıdır. Kefir, bol protein, B vitaminle-
ri, potasyum ve kalsiyum içeren besin açısından da 

yoğun bir gıda. Süt intoleransı yani süt içiminin ra-
hatsız ettiği kişiler de, kefiri rahatlıkla kullanabilir. 
Nadiren kabızlık ve karında gaz gibi yan etkileri gö-
rülür. Birçok çalışma, kefirin tüketilmesinin, kalın 
bağırsak kanseri, meme kanseri ve akciğer kanseri 
gibi farklı kanserler üzerinde olumlu etkili olduğu-
nu gösteriyor.” şeklinde konuştu. 

oğaziçi Üniversitesi, ebeveynlerin salgın-
dan nasıl etkilendiğini ölçmek için “Co-
vid-19 Pandemisinin Aile Yaşantısına 
Yansımaları” raporunu hazırladı. Anket-

lerin online olarak gerçekleştirildiği raporda 4-12 yaş 
arası çocukları olan ebeveynlere salgından nasıl et-
kilendikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 90’ını ka-
dınlar, yüzde 10’unu erkekler oluşturuyor. Katı-
lımcıların yüzde 89’u salgın konusunda bilgi sahibi 
olduklarını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 67’si salgından önce kendi-
ni rahat; yüzde 73’ü kendini işe yarar; yüzde 68’i ise 
kendini diğer insanlara yakın hissettiğini söylüyor. 
Yüzde 73’ü problemlerle iyi başa çıkabildiğini ifade 
ederken yüzde 75’i gelecekle ilgili iyimser olduğu-
nu belirtiyor. Salgından sonra ise ebeveynlerin yüzde 
30’u olumlu duygular yaşamadığını söylerken, yüzde 
32’si, durumlara aşırı tepki verme eğiliminde olduğu-
nu ifade ediyor. Yüzde 34’ü tedirgin; yüzde 32’si de 
alıngan hissettiğini dile getiriyor.  

Katılımcıların yüzde 51’i egzersiz yapma durum-
larını kötü olarak tarif ederken, yüzde 44’ü boş za-
manı geçirme şekillerinden memnun olmadıklarını 
dile getiriyor. Katılımcılardan yüzde 24’ü çocukla-
rının akademik çalışmalar alanında; yüzde 23’ü ise 
egzersiz/hareket alanında kötü etkilendiklerini ifade 
ediyor. Çocukları için memnun oldukları alan ise bes-
lenme ve uyku durumları. Ebeveynler, evde çocukla-
rın en çok yaptığı aktivitenin aile üyeleriyle oyun oy-
namak ve sosyalleşmek olduğunu söylüyor. 

SORUMLULUKLAR ARTTI
Salgın döneminde katılımcıların yüzde 64’ü yüz 

yüze hiç görüşme yapmadığını veya sadece bir kez 

yaptığını söylüyor. Haftada birkaç kez yüz yüze gö-
rüşme yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 28; her 
gün görüşme yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 
8. Salgın süresince katılımcıların yüzde 73’ü her gün 
bir veya daha fazla kez sosyal medya aracılığı ile ile-
tişim kurduğunu; yüzde 74’ü görüşmelerini her gün 
bir veya daha fazla kez telefon üzerinden sürdürdüğü-
nü ifade ediyor. Çeşitli uygulamalarda her gün çoklu 
görüşme yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 34. 

Ebeveynler çocuklarının online platformları en 
çok aile üyeleri ile iletişim kurmak için kullandıkları-
nı ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 72’si bunu söy-
lerken; yüzde 48’i ise çocuklarının online platform-
larda arkadaşlarıyla iletişim kurduğunu söylüyor.

Rapora göre, salgından önce çocukların bakımı 
ve yetiştirilmesinde yüzde 100 sorumluluk aldığını 

belirten ebeveyn oranı salgında yüzde 31’den yüzde 
41’e yükseldi.

Katılımcıların yüzde 53’ü eşiyle “bazen” tartış-
tıklarını; yüzde 46’sı eşinden destek almakta “bazen” 
zorlandıklarını; yüzde 37’si ise eşinin çocuk bakımı 
konusunda desteğinin “bazen” çok sınırlı olduğunu 
ifade ediyor.

EĞİTİM KONUSU ENDİŞE VERİYOR
Ebeveynlerin yüzde 80’i çocuklarıyla olan ilişki-

lerinden mutlu olduğunu belirtirken; yüzde 12’si mut-
suz olduklarını söylüyor. Ebeveynlerin yüzde 34’ü 
çocukları ile olan ilişkilerinde kurallara uyulmasın-
da problemler yaşandığını belirtirken %28’i çocukla-
rı ile birlikte rutinleri takip etmede sıkıntı yaşadığını; 
%23’ü çocuğuyla çok fazla tartışma yaşadığını söy-

lüyor. Çocuklarının ekran kullanımının değişmesinde 
salgının etkili olduğunu söyleyen katılımcıların sayı-
sı ise yüzde 58.

Katılımcıların yüzde 54’ü okulların kapanması-
nın çocuğunun eğitimi üzerindeki etkisinden endi-
şe duyduğunu ifade ediyor. Ebeveynlerin yüzde 50’si 
ise evde eğitim konusunda kendini rahat hissetmiyor 
veya emin olamıyor. Katılımcıların yüzde 34’ü evde 
eğitimin işe yaramadığını söylerken; okulların ev için 
uygun çalışmalar sunduğunu söyleyenlerin oranı yüz-
de 65. Evdeyken çocuklarıyla ilgilendiği için hiç ener-
jilerinin kalmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 31 
iken; bu süreçte kendilerine daha az vakit ayırmanın 
mutsuzluk verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 43.
Raporun tamamına cocukbogazici.com’dan 
ulaşabilirsiniz.

Salgında

hissediyor

ebeveynler
tedirgin

Boğaziçi Üniversitesi, 
salgında ebeveynlerin ve 
çocukların nasıl etkilendiğini 
ölçen bir rapor yayınladı

B
l Evin ARSLAN

Bağışıklığın güçlü gıdası: Kefir
Korona virüsü ile mücadelede kefirin sağladığı faydalar ebeveynlerin kefire olan ilgisini 
her geçen gün daha da artırıyor. Uzman Dr. Hüseyin Tapik “Kefir ile birlikte süt ve süt 
ürünlerinin de tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca kefir kanser türleri üzerinde de etkili” diyor
l Görkem DURUSOY

Katılımcıların Covid-19 Kısıtlamaları Esnasında Sosyalleşme 
Yöntemleri ve Sıklıkları

Covid-19 Kısıtlamaları Sırasında Çocuklarının Görüştükleri Kişiler
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luslararası boks şampiyonasında altın ke-
mer sahibi olan Alman boksör Sebastian 
Formella, 22 Ağustos tarihinde ABD’de 
yapılacak olan WBC-IBO (Dünya Boks 

Konseyi-Uluslararası Boks Organizasyonu) kemer 
birleştirme maçına Kadıköy Boks Spor Kulübü’nde 
hazırlanıyor. WBC şampiyonu boksör Shawn Por-
ter ile müsabakaya çıkacak olan ünlü boksör Sebas-
tian Formella, maç öncesi yorumlarını ve antrenman 
için Türkiye’yi tercih etme sebeplerini Gazete Kadı-
köy’e anlattı. 

“HER ŞEY ADIM ADIM İLERLİYOR” 
Türkiye’de antrenman yapan Sebastian Formella, 

“17 yaşımda boks hayatıma başladım ve ama-
tör kariyerim yaklaşık 22 yıl sürdü. Pro-
fesyonel boksa 2014 yılında geçiş yap-
tım. Daha sonra IBO (International 
Boxing Organization / Uluslara-
rası Boks Organizasyonu) dünya 
şampiyonu oldum. Onun dışın-
da Almanya askeri milli takım-
larında maçlara çıktım. Şu an ise 
22 Ağustos tarihinde ABD’de ya-
pılacak olan Dünya Şampiyonluk 
Altın Kemer maçına hazırlanıyo-
rum. Boks kariyerinde acele etme-
mek gerekiyor. Her şey adım adım iler-
liyor. Bir anda yukarı çıkıp bir anda aşağı 
düşebilirsiniz.” şeklinde konuştu. 

“BU KULÜP ETKİLİ ÇALIŞMA SİSTEMİNE SAHİP”
Türkiye’yi ve Kadıköy Boks Kulübü’nü tercih et-

mesindeki sebepleri anlatan Sebastian Formella, “Erol 
Ceylan ve Serdar Avcı önemli bağlantılar sağlayarak 
iyi boksörlerle antrenman yapmamı sağladılar. İs-
tanbul’a dördüncü gelişim ve buranın insanları çok 
sıcakkanlı. Kadıköy Boks Kulübü’nde çalışmak be-

nim için çok verimli oluyor.” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Türkiye’deki ilk ve tek profesyonel boks 
kulübü olmasından dolayı burayı tercih ettim. Bu ku-
lüp etkili bir çalışma sistemine sahip. Serdar Avcı’nın 
burada bana çok büyük desteği var. Kulübe istediğim 
zaman gelebiliyorum ve istediğim zaman antrenman 
yapabiliyorum. Tarık Sözer çok atak yapan bir boksör 
olduğu için benim Amerika’daki maçıma hazırlan-
ma sürecimde iyi bir partner oluyor. Bu konuda çok 

mutluyum. Kadıköy Boks Kulübü’nün beni böy-
le büyük bir maça hazırlayabilecek potansi-

yelde olduğuna inanıyorum.”
Dünya çapında birçok boksörün 

Türkiye’de kamp yaptığını belirten 
Kadıköy Boks Spor Kulübü Antre-
nörü Serdar Avcı ise,“Birçok dün-
ya şampiyonu boksör kulübümüze 
gelip antrenman yapıyor. Bu spor-
culara Türkiye’yi tanıtıyoruz. Tür-

kiye’de profesyonel boksun geliş-
mesi için büyük uğraşlar vermeye 

devam ediyoruz. Uluslararası Boks 
Organizasyonu şampiyonunun burada 

antrenman yapıyor olması çok değerli.” ifa-
delerini kullandı.

Dünya şampiyonu 

boksOrboksOr
Kadıköy’de

l Simge KANSU / Görkem DURUSOY 

U

Almanya’nın 
Welter sıkletteki dünya boks 

şampiyonu Sebastian Formella, 
ABD’de yapacağı dünya 

şampiyonluk maçı 
antrenmanlarını 

Kadıköy Boks Spor 
Kulübü’nde yapıyor

Yaz mevsimiyle beraber dış mekanlarda yapılan sporlar 
hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Açık hava-
da gerçekleşen koşular, tenis maçları, bisiklet turları ve 
havuz sporları yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olu-
yor. Ancak yaz sıcağında, spor yaparken bazı kuralla-
ra çok dikkat etmek gerekiyor, çünkü önemsemediği-
miz hatalar tendon yaralanmalarından kırık oluşumuna, 
bel fıtığından menisküs yırtığına, omuz çıkığından diz 
ve ayak bileği burkulmalarına kadar son derece önem-
li sağlık problemlerine yol açabiliyor. Acıbadem Mas-
lak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Mehmet E. Erdil yaz mevsiminde dikkat et-
memiz gereken en önemli 2 kuralın ise spor 
öncesi hazırlık ve sıvı dengesi olduğuna 
dikkat çekerek, “Yaz aylarında sıcak 
hava ve nem nedeniyle vücudumuz 
daha fazla sıvı kaybediyor. Kasla-
rımız da daha çabuk yoruluyor ve 
daha kolay sakatlanıyor. Spor ya-
parken sıvı tüketimimizi artırma-
lı ve kaslarımızı spor öncesinde 
mutlaka ısınma egzersizleriyle ha-
zırlamalıyız” uyarısında bulunuyor. 
Prof. Dr. Mehmet E. Erdil yaz mev-
siminde spor sırasında en sık yaptı-
ğımız 6 hatayı anlattı, önemli öneriler-
de bulundu.

HATA: AZ SU IÇMEK
DOĞRUSU: Yaz mevsiminde sıcak ve nemli hava 

nedeniyle vücudumuzun sıvı kaybı artıyor. Spor 
yaparken ek bir sıvı kaybıyla vücudumu-

zun sıvı-mineral dengesi çok daha kolay 
bozulabiliyor. Kaslarımız sıvı-mine-

ral dengesinden kolayca etkileni-
yor. Dolayısıyla vücutta sıvı ek-
sikliği nedeniyle bazı minerallerin 
kaybı sonucunda; kramplar, kas 
yaralanmaları, tendon kopmaları 
gibi sakatlanmaların yanı sıra kalp 

rahatsızlıkları gibi hayati tehlike-
ler oluşabiliyor. Yaz sıcağında spo-

ru öğle saatleri yerine güneşin daha 
az etkili olduğu zamanlarda yapma-

nız, sık molalar vermeniz ve bol bol sıvı 
tüketmeniz çok önemli. Sıvı tüketiminin 

normal koşul-
larda en az 2 lit-
re olması gere-
kiyor. Ancak dış 
ortamlarda yapı-
lan sporlarda bu 
miktarı, terlemey-
le oluşan kaybın 
miktarına göre art-
tırmanız gerekiyor. 
Prof. Dr. Mehmet E. 
Erdil sıvıyı azar azar 
ve sık aralıklarla tü-
ketmenizin daha 

doğru olacağını belirterek, “Susuzluk hissettiğimizde 
spora mutlaka su molası vermeliyiz” diyor.

HATA: YANLIŞ AYAKKABI /
EKIPMAN SEÇIMI

DOĞRUSU: “Hangi sporu yaparsak yapalım, ayak-
kabı seçimimiz daima spora özel dizayn edilmiş spor 
ayakkabıları olmalı” bilgisini veren Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet E. Erdil sözleri-
ne şöyle devam ediyor: “Aslında bu durum yaz ve kış 
mevsiminde farklılık göstermemekle beraber, yazın 
dış ortamlarda yapılan sporlar nedeniyle zemin prob-
lemleri daha çok yaşanabiliyor. Uygun olmayan zemin-
de, uygun olmayan bir ayakkabıyla spor yapmak adeta 
sakatlanma için davetiye çıkartmak gibi oluyor. Hatalı 
ayakkabı nedeniyle yaz mevsiminde en sık ayak bileği 
burkulmaları ve dizde bağ yaralanmaları şeklinde sa-
katlıklar yaşanıyor. Bu nedenle ayakkabılarımızı mut-

laka ayak tipimizi öğrendikten sonra, yapa-
cağımız spora özgü olarak almalıyız. Ayrıca 
standart dışı zeminlerde çok daha dikkat-
li olunmalı, çünkü giyilen ayakkabılar stan-
dart zemine uygun olarak üretildikleri için 
ıslak ve tozlu zeminlerde ayakkabıların sta-
bilitesi bozulabiliyor. Bunun sonucunda da 
kayma ve burkulmalar yaşanabiliyor. Ben-
zer olarak, dış ortamlarda yapılan sporlarda 
kullanılan tenis raketi, golf sopası, eldiven, 
kürek gibi ekipmanlar da profesyonellik dü-
zeyine ve planlanan aktiviteye uygun olma-
lı. Aksi halde omuz tendon ve kıkırdak yara-
lanmaları ile el bileği bağ yaralanmaları gibi 
sakatlıklar oluşabiliyor.

HATA: KASLARA ANI 
YÜKLENME YAPMAK

DOĞRUSU: Kışın özellikle de Covid-19 
pandemisi nedeniyle aldığımız fazla kilolar-
dan bir an önce kurtulmak hepimizin iste-
ği. “Ancak uzun süre spor yapmadığımızda, 
kaslarımıza çok hızlı yüklendiğimizde kas 
ile tendon yırtıkları ve kopmaları gibi önemli 
sorunlar gelişebiliyor” diyen Prof. Dr. Meh-
met E. Erdil şu bilgileri veriyor: “Özellikle 
orta yaş grubundaki bireylerde mevcut kas 

tendon yaralanması riski ani yüklenmelerde çok ciddi 
oranda artıyor. Yapacağımız sporu bir program dahilin-
de ve dozajı yavaş yavaş arttıracak şekilde planlama-
mız, spor öncesi en az 15 dakika kaslarımıza germe ve 
açma egzersizleri yapmamız bizi olası sakatlıklardan 
koruyacaktır.”

HATA: KAYGAN ZEMINLERE 
DIKKAT ETMEMEK

DOĞRUSU: Özellikle havuz sporları yaparken bir an 
önce suyla buluşmak amacıyla kaygan zeminde hız-
lı hareket etmek veya havuza atlarken dikkatsiz dav-
ranmak; ayak bileğinde burkulmalara, dizde dönmelere, 
hatta düşme sonucu kırık oluşumuna neden olabiliyor. 
Kaygan zeminlerde hareketlerimize dikkat etmek bizi 
bu tür birçok aksilikten koruyabiliyor.

HATA: SUYA KAFA ÜSTÜ ATLAMAK
DOĞRUSU: Yaz mevsimi denilince aklımıza önce 
havuz ve deniz geliyor. Yüzme genel itibariyle ortope-
dik rahatsızlıklara en az yol açan ve rehabilitasyon açı-
sından çok faydalı bir spor olmasına karşın, özellikle sığ 
suya kafa üstü atlamak veya yüksek yerlerden suya 
atlamak, pek çok önemli sorunlara neden olabiliyor. 
Örneğin basit bel boyun spazmlarından hayati tehlike-
lere yol açabilen boyun bölgesi omurilik yaralanmaları 
ve boyun kırıkları gibi. Dolayısıyla çok yüksek olmayan 
yerlerden, tekniğe uygun atlamanız, suya gireceğiniz 
yerin derinliğini önceden kontrol etmeniz, bu tür yara-
lanmaların önlenmesi için çok önemli.

HATA: SINIRLARI ZORLAMAK
DOĞRUSU: Yaz aylarının en popüler sporları olan 
plaj voleybolu ve tenis gibi hem omuz eklemini aktif 
kullandığımız hem de düşme ihtimalimiz olan aktivite-
ler omuz çıkığıyla sonuçlanabiliyor. Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet E. Erdil bu durumun 
cerrahi tedavi gerektirebilecek kıkırdak yaralanmasına 
yol açabileceği uyarısında bulunarak, “Bu nedenle baş 
üstü hareketlerin sık yapıldığı dış ortam sporlarında, 
maç ve antreman öncesinde germe ile ısınma egzer-
sizlerine mutlaka zaman ayırmalıyız. Baş üstü hareket-
lerimizde olası düşmelere karşı dikkatli olmamız, zıpla-
malı sporlarda zemin kontrolünü önceden yapmamız, 
tekniğe uygun olarak ve kendi sınırlarımızı fazla zorla-
madan spor yapmamız, travmatik omuz çıkığı oluşu-
munu önleyecektir” diyor.

YAZ SICAĞINDA 
SPOR YAPARKEN 

DIKKAT
 6 HATAYA!
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adıköy Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği 
(TİDER) ve Oxivo işbirliği ile hayata ge-
çirilen “Gıda Otomatı”nın açılışı gerçek-
leşti. Türkiye’de bir ilk olan bu proje ile, 

Kadıköy’de yaşayan sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi 
kişilere destek olunması hedefleniyor. Kadıköy Bele-
diyesi’nin psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzma-
nı gibi meslek elemanları tarafından tespit edilen ih-
tiyaç sahipleri, cep telefonlarına gönderilecek şifreyi, 
20 dolap kapasiteli gıda otomatı üzerindeki panele gi-
rerek kendilerine ait gıda ve temizlik kolilerini kim-
seyle temas etmeden alabilecek. Bu pilot projeyle ilk 
etapta 100 haneye ulaşılacak. Biten koliler TİDER ta-
rafından yenilenecek. 

GIDA VE TEMİZLİK KOLİSİ YER ALIYOR
Kadıköy Belediyesi’nin Merdivenköy’de bulunan 

Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merke-
zi yanında bulunan ve 20 dolap kapasitesinin yer al-
dığı gıda otomatında, gıda ve temizlik ürünlerinin yer 
aldığı iki ayrı koli çeşidi bulunuyor. Bir ailenin bir ay-
lık ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda ve temizlik ko-
lilerinin yanı sıra, otomatta bisküvi, gofret, şampu-
an, diş macunu gibi kolilerde yer almayan ürünler de 
yer alıyor. Gıda kolisinde salça, yağ, bakliyat, tuz, un 
gibi yiyecek malzemeleri yer alırken; hijyen kolisin-
de sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi ürünler yer alı-
yor. Merdivenköy’de başlatılan pilot projenin yeri, ih-
tiyaç sahiplerinin yürüyerek gelebileceği, göz önünde 
olmayan ancak güvenli bir alan olarak seçildi.

“YÜCELTİLECEK TEK ŞEY İYİLİK”
Açılışa katılan Kadıköy Belediyesi Başkanı Şer-

dil Dara Odabaşı, konuşmasında şu sözlere yer verdi: 
“Kadıköy Belediyesi birçok belediyeye örnek oldu. 
Bu gıda otomatı projesi de örnek projelerden biri. 
Kadıköy’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere ilk defa tasarlanan gıda otomatı, bugün itibariy-
le hizmete başlıyor. Belediyemizin meslek elemanla-
rı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, cep tele-

fonlarına gönderilecek olan şifreyi otomat üzerindeki 
panele girerek, kendilerine tanımlanan hijyen veya 
gıda kolilerini hiçbir yere temas etmeden alabilecek. 
Bugün burada yüceltilecek tek şey iyilik. Hem de ve-
ren elin alan eli görmediği bir iyilik. Samimi, gös-
terişten uzak, örselemeyen, örseletmeyen bir iyilik. 
Türkiye’de ilk kez uygulanan bu pilot projede, bele-
diyemiz ihtiyacı tespit etti, Oxivo yazılımıyla proje-
yi geliştirdi, TİDER de tedarikleri üstlendi. Proje, bu 
yönüyle de tam bir dayanışma örneği.”

“BU PROJE BİR VEFA BORCU”
Oxivo Group Genel Müdürü Sezer Arslan, Ka-

dıköy Belediyesi ve TİDER işbirliği ile gıda destek 
otomatını kullanıma açmanın gururunu yaşadıkları-
nı dile getirdi. Arslan, “İyiliğin teknolojiyle buluştu-
ğu, Türkiye’nin ilk gıda destek otomatı ihtiyaç sahip-
leri için hizmete girdi. Minik can dostlarımız burada 

rehabilite edildiği için bu lokasyonun bizler için ayrı 
bir önemi var. Göztepe’de büyümüş ve yetişmiş biri 
olarak, bu proje benim için bir vefa borcu” şeklinde 
konuştu.

“AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ”
TİDER Kurucu Başkanı Serhan Süzer, gıda oto-

matı projesinin özellikle pandemi döneminde çok 
önemli olduğunu belirtti ve tarihi bir an yaşadıkları-
nı söyledi. Süzer, “2010 yılında gıda firmaları olarak 
biraraya geldik ve gıda bankacılığının çatı kuruluşu 
olarak kendimizi konumlandırdık. Bu projenin baş-
langıcı 2017 senesine dayanıyor. Oxivo Group Genel 
Müdürü Sezer Arsan ile biraraya gelerek otomat gıda 
bankacılığı projesi üzerine konuştuk. Bu projede bi-
zimle işbirliği yapacak bir kamu kuruluşuna ihtiyacı-
mız vardı. Biz de Kadıköy Belediyesi ile görüşmelere 
başladık” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Kadı-
köy Belediyesi ile aynı frekanstayız ve aynı dili ko-
nuşuyoruz. Onlar da pandemi sürecinde bu projenin 
ne kadar önemli olduğunu gördüler ve hemen destek 
verdiler. Kadıköy Belediyesi ile işbirliği yapmış ol-
maktan çok mutluyuz.”

EV YAPIMI

Bunaltıcı sıcaklarla uğraşırken hepimiz serinlemek için 
çareler arıyoruz ve bu zamanlarda en çok soğuk bir şeyler içmeyi 

tercih ediyoruz. Biz de sizler içinde evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 
soğuk içecek tarifleri hazırladık. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler
 3 su bardağı sıcak su
 3 tatlı kaşığı hazır kahve
 1 su bardağı süt
 5 adet esmer şeker (isteğe göre)
 Üzeri için,
 1 paket krem şanti
 1 su bardağı süt

Yapılışı,
Yarım litrelik kavanoza sıcak suyu ve kahveyi 
ekleyin ve kaşık ile karıştırıp içerisine süt ve 
şekeri ilave edin. Soğuması için bir kenara 
alın. Soğuyan kahve kavanozunu iyice 
çalkalayın ve buzdolabına kaldırın. Diğer 
taraftan 1 paket krem şantiye bir bardak 
süt ilave edin ve mikser yardımıyla çırpın. 
Katılaşan krem şantiyi dolaba kaldırın ve 
iyice soğumasını bekleyin (yaklaşık 2 saat). 
Kahvenizi bir bardağa alın, isterseniz içerisine 
buz da koyabilirsiniz, krem şantiyi sıkma 
torbasıyla birlikte kahvenin üzerine sıkın ve 
istediğiniz şekilde süsleyin.

Yapılışı;
Malzemelerin 
hepsini 
blenderdan 
geçirin, servis 
ederken 
içine buz 
koyabilirsiniz. 
Yaz 
yorgunluğunuz 
için bire bir 
enerji deposu...

Malzemeler;
 2 yemek kaşığı bal
 Yarım su bardağı süt (istediğiniz çeşit)
 1 adet muz
 Yarım bardak portakal suyu
 1 yemek kaşığı antep fıstığı
 Yarım bardak havuç suyu
 5 adet çilek
 1 adet kivi
Buz

ATOM

BUZLU ÇAY
SOĞUK KAHVEYapılışı;

Önce çayı demleyin, 
daha sonra 
demlenmiş çayı 
büyük bir sürahiye 
alın ve içine buz 
kalıplarını atın. Buzlar 
eriyince içine limon 
suyunu ve tatlandırıcı 
olarak bal ya da 
şekeri ilave edin (miktarı damak tadınıza göre belirleyin). Karışıma 
yeteri kadar su ilave edip buzdolabına koyun. Servis edeceğiniz 
zaman içerisine buz ve meyveleri atarak ve nane yapraklarıyla 
süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Ferahlatıcılar
Malzemeler;
 Yarım demlik siyah çay
 Bir miktar şeker ya da bal
 1 tane limon suyu
 10 kalıp buz
 Su
 Arzu ederseniz meyve parçaları 
(şeftali çok yakışıyor)

Kadıköy’den

daha!
örnek bİr dayanışma projesİ

Kadıköy’de 
yaşayan ihtiyaç 
sahiplerine ayni 
yardım ulaştırmak 

üzere tasarlanan 

“Gıda Otomatı” 
Türkiye’de ilk kez 

Kadıköy’de hayata 

geçirildi

l Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

K
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SOLDAN SAĞA:
1. Resimdeki, Kadıköylü keman sanatçısı - Bir eğlence ve oyun alanı - Batı Anadolu 
yiğidi. 2. Yalnızlık korkusu - Gümüşün simgesi - Haydarpaşa’daki eğitim ve araştırma 
hastanesi. 3. Çok güçlü bir ışık kaynağı - Büyük sıçan - Mahir - Barış Manço’nun 
oturmuş olduğu semt. 4. Hastalıklı, sakat - “…  …’na vardım Zeynep’im bekler diye” 
(Barış Manço) - Anlam. 5. Yeniay, ayça - Sanma - Bir Japon tiyatrosu - Soluk borusu. 
6. Akdeniz’de, hapishanesiyle tanınan küçük bir Fransız adası - Yabancı - Efsane - 
İçki bardağı - Haydarpaşa’nın en ünlü yeri. 7. Çok hızlı koşan yırtıcı bir hayvan - Kalori 
- Yılanın deri değiştirirken attığı deri - Bir burç adı. 8. İlave - Bangladeş para birimi - 
Padişahın malı olan, padişahla ilgili. 9. Pamuk Kozası - Bir tür erkek deve - Dalaşı olur 
- Bir nota. 10. En gelişmiş röntgen - Sayma, ölçme, tartma gibi işlemlerin sonunda 
bulunan birimlerin kaç olduğunu belirten söz - Eski bir tahıl ölçüsü. 11. Hititli - Hayli, 
çok - Uzaklık anlatan sözcük. 12. Üzeri emayla kaplanmış olan - Dişi sığır. 13. Yabancı 
bir haber ajansı - “… Corbusier” (Fransız mimar) - Sevinçli - Cet. 14. Kemal Bilbaşar’ın 
bir romanı - Yenen taraf - Peygamber sopası - Batkı. 15. Boğaziçi’nde, korusuyla ünlü 
semt - O oynamaz! - Mafya lideri. 16. Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan takoz 
- Bir nota - Kadıköy’ün bir mahallesi - Donuk renkli. 17. Kırmızı - Müslüm Gürses’in 
bir şarkısı - Erişmiş, ulaşmış - Mucize. 18. Yakın arkadaş, gönüldeş - Fotoğraf, pul ve 
benzeri şeyleri saklamaya yarayan özel yapılmış defter - Evet ünlemi - Ortaoyununda 
aptal uşak rolünü oynayan komik. 19. İsimler - Sümer su tanrısı - Belirti - Su. 20. Fas’ın 
plaka imi - Belirtiler - Gorki’nin bir romanı - Spielberg’in bir bilimkurgu filmi - Saf, arı, 
katışıksız.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Çiftehavuzlar ile Feneryolu arasında kalan bir semt - Kadıköy’ün bir mahallesi. 
2. Asya ile Avrupa’yı ayıran sıradağlar - Kadıköy’ün bir mahallesi - Tirsibalığı. 3. 
Temiz ahlaklı, saf, lekesiz kimse - Parola - Gelgitte denizin kabarması - Şart eki. 
4. Operasyon - Kayakta bir dal - Oyunda yenme, kazanma. 5. Köz - “… Boheme” 
(Puccini’nin operası) - Alanya’nın eski adı - Kalıtım - İridyumun simgesi. 6. Bağışlama 
- Bahariye Caddesi üzerindeki bir sinema - “… Garbo” (Unutulmaz aktris). 7. Kokulu 
bir çörek - Çiklet - Gülüt - Yatak koruyucu çarşaf. 8. Bay yerine kullanılan bir unvan 
- Bir soru eki - Çevrimiçi oyunlarda gecikme - Baryumun simgesi. 9. Çok uzun ve 
büyük bir otomobil karoseri - “İsmet …” (Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı). 
10. Boyutlar - Vakit. 11. Olumsuzluk veren bir önek - İki tarla arasındaki sınır - Gelecek 
- Lantanın simgesi. 12. Kucak - Kiloamperin simgesi - Bir çiçek adı. 13. İmtihan - Bir 
şeyin tutulacak bölümü - Divit, yazı hokkası. 14. Yemin - Ateş - Bağışlama, bağış - 
Eğer - Bir besin maddesi. 15. Bir at hastalığı - Ön çalışma - Attila İlhan’ın ünlü bir şiiri 
- İlişkin. 16. Bin metrenin kısa yazılışı - “… Çalışkan” (Atatürk portreleriyle tanınan 
ressam, hattat) - İyelik ekleri alarak kişinin öz varlığını anlatmaya yarayan sözcük - 
Askeri bir rütbe (Kısa). 17. Çare - Melih Cevdet Anday’ın bir romanı - Sanı Kanaryalar’ı 
simgeleyen harfler - Yüz, çehre. 18. Japonya’ya atom bombası atan ABD uçağı - Bir 
tatlı huzur almaya gidilen semt. 19.  ABD Merkez Bankası - Kaba, çirkin ve kocaman - 
Sepici - Bir nota. 20. Gümüşbalığı - Kıyamet meydanı - Matem.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1.Oktay Sinanoğlu - Alkım. 2. Yuan - FB - Tar - Ayazma. 3. Uşkun - As - Aşamalı - Had. 4. Nd - Baston şekeri - Hira. 5. Cici - UEFA - Lala - 
Kare. 6. Alisin - Alkil - Nd - Çene. 7. Kil - Kay - Elmas - Eda - As. 8. Vanya - Anapa. 9. Ümera - Ti - Ulus. 10. Zile - Da - Zar. 11. Esinti - Halis. 12. Sa - Aida - Eta 
- İma. 13. İki - Rin - Zıvana. 14. Islama - Çariçe - Er - Si. 15. Omlet - İtalik - Yurtluk. 16. Miat - Asuman - Taze - Ama. 17. Elm - Ak - Navarin - Cahit. 18. RL - 
Aziziye - AP - Direy. 19. Tilt - Dek - Retime - Ayet. 20. Selen - Neşe - Amor - Te.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Oyuncak Müzesi - Omerta. 2. Kuşdili - Misak-ı Milli. 3. Tak - Cilveli - İslam - LS. 4. Anubis - Arena - Let - Ate. 5. Na - İkna - Tirat - 
Az. 6. SF - Sunay - Didim - Akide. 7. İbate - Yasa - Anais - Zen. 8. Sofa - Tunik. 9. At - Nale - Çamay. 10. Naaş - KL - Alavere. 11. Orşelim - Rina - Eş. 12. Akala 
- İK - Rate. 13. Lamel - Tipi. 14. Uyaran - At - Hezeyan - Ma. 15.  Ali - Denizatı - Uz - Dem. 16. Azı - Da - Alavereci. 17. LM - Haçapuri - Art - Arar. 18. Kahire - Al 
- Sin - Lahey. 19. Arena - Us - Masumiyet. 20. Moda - Esas - Pa - İkat - Te.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.fi›p›nifli-Ahi.2.Irak-Basamak.
3.Nekir-Dava.4.Ilo-‹sale.
5.Diren-Binici.6.Irabilim-K›z.
7.Kemani-On-Ve.8Tat-General.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.fi›p›d›k.2.Ir-Liret.
3.Panorama.4.Ike-Ebat.
5.Kinin.6.‹bis-Lig.7.fiarabi.
8.‹s-Limon.9.Aden-Ne.
10.Ama-‹k.11.Havac›v›.
12.‹ka-‹zel.

KELİME AVI BULMACA
Kenarmahalledebirpazargünü/

Bu€ulan›rtoprakyolvedamlar

KUM SAATİ
1.Sirken.2.Sirke.3.Erik.4.Kir.5.‹r.

6.Ar.7.Arz.8.Araz.9.Maraz.10.Marazi.

TAFTA

TAHIL

TAH‹N

TAHRA

TAHTA

TAKAS

TAKAT

TAKIM

TAK‹M

TAK‹P

TAKKE

TAKLA

TAKT

TAL‹

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

K E N A T R M A H A L L
L E D E A T A K L A B ‹
R I P A K N ‹ H A T M Z
A A H R A G Ü A N Ü I T
T T T A T B T S U ⁄ K A
A H A U T F U A A E A L
K A K N A I R T K K T ‹
‹ T T T O P R K A K A Y

M A R H A T A O L V E T
D A M L A T R T A K ‹ P
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1. Yabani›spanak.

2. Bit,tahtakurusu

gibiasalakböceklerin

yumurtas›.

3. Birmeyve.

4. Pasak.

5. ‹ridyumunsimgesi.

6. Biryüzeyölçüsü.

7. Sunma.

8. Belirtiler.

9. Hastal›k.

10. Hastal›kl›.

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

veriyoruz. R’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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SOL DAN SA ⁄A

1. Kolaycaveçabukyap›lan-Ahilikoca-
€›ndanolankimse.2. Sınırımızbirülke-
Merdiven aflamalar›. 3. ‹slam inanc›na
göre, mezarda ölüleri sorguya çeken iki
melektenbiri-FranzKafka'n›nbirroma-
n›.4. Uluslararas›Çal›flmaÖrgütü-Ak›t-
ma.5. Yaba,anadut-Atabinenkimse.6.
Karakteroloji - Difli çocuk. 7. Alaturka
müzikte keman çalan kimse - Bir say› -
Birba€laç.8. Lezzet-Ordudabirrütbe.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ökçesiz ve arkal›ks›z terlik. 2. Ezgi,
na€me - Eski ‹talyan paras›. 3. Genel
görünüm.4. EskiABDBaflkan›Eisenho-
ver'›ntakmaad›-Boyutlar.5. S›tmaila-
c›.6. M›s›rturnas›-Küme.7. K›rm›z›fla-
raprengindeolan.8. Dumankiri -Ekfli
birmeyve.9. Cennet-Birsorusözü.10.
Fakat - ‹nsan Kaynaklar› (k›sa). 11.
De€er veönemiolmayan,bofl. 12. Yap-
ma,etme-Birkad›npopflark›c›s›.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

R

SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.fi›p›nifli-Ahi.2.Irak-Basamak.
3.Nekir-Dava.4.Ilo-‹sale.
5.Diren-Binici.6.Irabilim-K›z.
7.Kemani-On-Ve.8Tat-General.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.fi›p›d›k.2.Ir-Liret.
3.Panorama.4.Ike-Ebat.
5.Kinin.6.‹bis-Lig.7.fiarabi.
8.‹s-Limon.9.Aden-Ne.
10.Ama-‹k.11.Havac›v›.
12.‹ka-‹zel.

KELİME AVI BULMACA
Kenarmahalledebirpazargünü/

Bu€ulan›rtoprakyolvedamlar

KUM SAATİ
1.Sirken.2.Sirke.3.Erik.4.Kir.5.‹r.

6.Ar.7.Arz.8.Araz.9.Maraz.10.Marazi.

TAFTA

TAHIL

TAH‹N

TAHRA

TAHTA

TAKAS

TAKAT

TAKIM

TAK‹M

TAK‹P

TAKKE

TAKLA

TAKT

TAL‹

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

KENATRMAHALL
LEDEATAKLAB‹
RIPAKN‹HATMZ
AAHRAGÜANÜIT
TTTATBTSU⁄KA
AHAUTFUAAEAL
KAKNAIRTKKT‹
‹TTTOPRKAKAY

MARHATAOLVET
DAMLATRTAK‹P
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1. Yabani›spanak.

2. Bit,tahtakurusu

gibiasalakböceklerin

yumurtas›.

3. Birmeyve.

4. Pasak.

5. ‹ridyumunsimgesi.

6. Biryüzeyölçüsü.

7. Sunma.

8. Belirtiler.

9. Hastal›k.

10. Hastal›kl›.

Tan›mlara uygun yan›tlar› yerlerine
yerlefltirin. Rharfini ipucu olarak

veriyoruz. R’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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SOL DAN SA ⁄A

1. Kolaycaveçabukyap›lan-Ahilikoca-
€›ndanolankimse.2. Sınırımızbirülke-
Merdivenaflamalar›.3. ‹slaminanc›na
göre,mezardaölülerisorguyaçekeniki
melektenbiri-FranzKafka'n›nbirroma-
n›.4. Uluslararas›Çal›flmaÖrgütü-Ak›t-
ma.5. Yaba,anadut-Atabinenkimse.6.
Karakteroloji-Difliçocuk.7. Alaturka
müziktekemançalankimse-Birsay›-
Birba€laç.8. Lezzet-Ordudabirrütbe.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ökçesizvearkal›ks›zterlik.2. Ezgi,
na€me-Eski‹talyanparas›.3. Genel
görünüm.4. EskiABDBaflkan›Eisenho-
ver'›ntakmaad›-Boyutlar.5. S›tmaila-
c›.6. M›s›rturnas›-Küme.7. K›rm›z›fla-
raprengindeolan.8. Dumankiri-Ekfli
birmeyve.9. Cennet-Birsorusözü.10.
Fakat-‹nsanKaynaklar›(k›sa).11.
De€erveönemiolmayan,bofl.12. Yap-
ma,etme-Birkad›npopflark›c›s›.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

R

KARE BULMACA SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.fi›p›nifli-Ahi.2.Irak-Basamak.
3.Nekir-Dava.4.Ilo-‹sale.
5.Diren-Binici.6.Irabilim-K›z.
7.Kemani-On-Ve.8Tat-General.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.fi›p›d›k.2.Ir-Liret.
3.Panorama.4.Ike-Ebat.
5.Kinin.6.‹bis-Lig.7.fiarabi.
8.‹s-Limon.9.Aden-Ne.
10.Ama-‹k.11.Havac›v›.
12.‹ka-‹zel.

KELİME AVI BULMACA
Kenarmahalledebirpazargünü/

Bu€ulan›rtoprakyolvedamlar

KUM SAATİ
1.Sirken.2.Sirke.3.Erik.4.Kir.5.‹r.

6.Ar.7.Arz.8.Araz.9.Maraz.10.Marazi.

TAFTA

TAHIL

TAH‹N

TAHRA

TAHTA

TAKAS

TAKAT

TAKIM

TAK‹M

TAK‹P

TAKKE

TAKLA

TAKT

TAL‹

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

K E N A T R M A H A L L
L E D E A T A K L A B ‹
R I P A K N ‹ H A T M Z
A A H R A G Ü A N Ü I T
T T T A T B T S U ⁄ K A
A H A U T F U A A E A L
K A K N A I R T K K T ‹
‹ T T T O P R K A K A Y

M A R H A T A O L V E T
D A M L A T R T A K ‹ P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Yabani›spanak.

2. Bit,tahtakurusu

gibiasalakböceklerin

yumurtas›.

3. Birmeyve.

4. Pasak.

5. ‹ridyumunsimgesi.

6. Biryüzeyölçüsü.

7. Sunma.

8. Belirtiler.

9. Hastal›k.

10. Hastal›kl›.

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

veriyoruz. R’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8
SOL DAN SA ⁄A

1. Kolaycaveçabukyap›lan-Ahilikoca-
€›ndanolankimse.2. Sınırımızbirülke-
Merdiven aflamalar›. 3. ‹slam inanc›na
göre, mezarda ölüleri sorguya çeken iki
melektenbiri-FranzKafka'n›nbirroma-
n›.4. Uluslararas›Çal›flmaÖrgütü-Ak›t-
ma.5. Yaba,anadut-Atabinenkimse.6.
Karakteroloji - Difli çocuk. 7. Alaturka
müzikte keman çalan kimse - Bir say› -
Birba€laç.8. Lezzet-Ordudabirrütbe.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ökçesiz ve arkal›ks›z terlik. 2. Ezgi,
na€me - Eski ‹talyan paras›. 3. Genel
görünüm.4. EskiABDBaflkan›Eisenho-
ver'›ntakmaad›-Boyutlar.5. S›tmaila-
c›.6. M›s›rturnas›-Küme.7. K›rm›z›fla-
raprengindeolan.8. Dumankiri -Ekfli
birmeyve.9. Cennet-Birsorusözü.10.
Fakat - ‹nsan Kaynaklar› (k›sa). 11.
De€er veönemiolmayan,bofl. 12. Yap-
ma,etme-Birkad›npopflark›c›s›.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

R
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adıköy, sosyal olanakla-
rı açısından İstanbul’un en 
güzide semtlerinden biri 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Sahip olduğu birçok güzelliğe ek ola-
rak ulaşım olanakları ve şehrin merke-
zindeki konumuyla insanların ilgisini 
çekmeye devam ediyor. Birçok film 
ve dizinin çekildiği Kadıköy sokakları 
yeni bir konseptle youtube platformu-
na konu oldu. Eğer Kadıköylü biriyse-
niz, ya da Kadıköylü olmaya adaysa-
nız “Evimiz Kadıköy” programı tam 
size göre. Kadıköy’deki yaşam tarzını 
izleyiciyle buluşturan Barış Demirden, 
Gökhan Yılmazer ve Esra Erdemir iz-
leyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. 
Kadıköy’ün sosyal, kültürel ve renkli 
hayatını birarada yaşayabileceğiniz bu 
programda kendinizden bir kesit bul-
mak mümkün. Programın fikir sahibi 
Barış Demirden iken, çekimlerini  Ego 
İstanbul (Egoist) medya şirketi adına Gökhan 
Yılmazer, sunuculuğunu ise oyuncu Esra Er-
demir üstleniyor. Ekiple programın amacını ve 
Kadıköy’ün eğlenceli yanlarını konuştuk.

“HERKES BU PROGRAMIN PARÇASI”
Uzun yıllar Kadıköy’de yaşayan ve “Evimiz 

Kadıköy” programının fikir sahibi Barış Demir-
den, “Bu proje bizde iki yıldır vardı ancak 3 ay 
önce hayata geçirme fırsatımız oldu. Ana fik-
rimiz Kadıköy’ün sosyal ve kültürel yaşantısı-
nı geniş izleyici kitlesine ulaştırmak. Biz Kadı-
köy’ü herkesin birbirini tanıdığı büyük bir site 
olarak görüyoruz ve bunları izleyenlerin beğeni-
sine sunuyoruz. İstanbul’un tabi ki birçok semti 
güzel ama bizim için İstanbul’u özel kılan ilçe-
lerden biridir Kadıköy. Program insanların ilgi-

sini çekmeyi başardı. Zaten Kadıköy halkı sı-
cakkanlı bir yapıya sahip olduğu için herkes bu 
çekimlerin bir parçası haline geliyor. Başka bir 
ilçeden başka bir yerden veya bir vapurdan Ka-
dıköy’e geldiğinizde evime geldim duygusu bir-
çok kişide mutlaka vardır. Biz buradaki ruhu 
yansıtmak istedik.” şeklinde konuştu. Progra-
mın aşamalarından ve içeriğinden bahseden 
Demirden, “Programımıza önce spor ile başla-
dık. Kadıköy’ün yeşil alanlarını tanıttık. Çar-
şısı, esnafı, yeme-içme kültürünü giriş bölüm-
lerine yerleştirerek bir kitle oluşturduk. Geriye 
kalan bölümlerde ise bunları derinlemesine ana-
liz etmeyi planlıyoruz. Bir bakıma burada doğ-
muş yaşamış fakat daha sonra ayrılmış insanlara 
nostalji yaşatmış oluyoruz. Planlarımız arasında 

ayda bir ünlü kişileri konu almak var. Ne kadar 
doğaçlama yapıyoruz desek de medya şirketinin 
profesyonelliği her alana yansıyor.” dedi.

“RUHUNU YAŞATMAK İSTEDİK”
Projenin Kadıköy ile ilgili olduğunda büyük 

bir sevinç yaşadığını dile getiren sunucu Esra 
Erdemir, “Bu proje bana geldiğinde beni mut-
lu eden en güzel şey, içeriğinin Kadıköy olma-
sıdır. Yaklaşık olarak iki yıldır burada yaşıyo-
rum ama çok garip bir şekilde yıllardır burada 
yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Baktığınız za-
man İstanbul’da yaşamayanlar bile buradaki ya-
şam tarzını az çok bilir. Biz bu yaşam ruhunu 
aktarmak istedik. Aslında programa konu olarak 
bir kısıtlama getirmedik. Kadıköy zaten her ye-

riyle bir bütün olarak karşımıza çıkı-
yor. “Evimiz Kadıköy” sadece yapım 
ekibi, proje sahibi olarak bizim değil 
burayı seven, yaşam kültürünü benim-
seyen herkesin programıdır. İnsanlar 
programı izlerken kendinden bir şey-
ler bulabileceğine inanıyorum. Bura-
da yaşayıp ayrılan insanların programı 
izledikten sonra yapmış oldukları yo-
rumlar, bana insanların Kadıköy’e ne 
kadar özlem duyduğunu yeniden ha-
tırlattı.” ifadelerini kullandı. Erdemir 
sözlerine şöyle devam etti, “Bu tarz 
bir formatı Kadıköy dışında yapmaya 
cesaret edemezdim. Çünkü burada in-
sanlarla iletişim kurduğunuzda garip-
semiyorlar. Eğlenerek çektiğimiz için 
çok akıcı saatler geçiriyoruz bu sebep-
le yorulduğumuzu hissetmiyoruz”

“KADIKÖY’DE ÖZGÜRÜZ”
Programın çekimlerini gerçek-

leştiren Ego İstanbul (Egoist) med-
ya şirketi sahibi ve Gaf Moda res-
toran işletmecisi Gökhan Yılmazer 

ise, “Yeni kurulan bir yapım şirketiyiz ancak 
böylesine güzel ve eğlenceli bir projenin ya-
pım aşamasında olmak bizim için çok keyif-
li. Biz bir bakıma Barış Bey’in yıllardır haya-
linde olan bu düşünceyi youtube platformuna 
çekerek bir fikri gerçekleştirmiş olduk. Herke-
sin muhakkak bir fikri vardır ancak bunu ha-
yata geçirmek ciddi biz özveri işidir. Ayrıca 
bu düşünceyi çekmek isteyen ekibin bu fikre 
inanmış olması gerekiyor. İstanbul’u göz önü-
ne aldığımızda Kadıköy bir fanustur ve biz bu 
fanusta çok özgürüz. Burada konuşurken, ge-
zerken ya da bir kadın olarak çok özgürüz. 
Programı çekerken finans duygusu içermeyen, 
gerçekten eğlenerek ne kadar güzel bir iş çıka-
rabileceğimizi görmüş olduk. Bunun da temel 
sebebi Kadıköy’ü hissetmektir.” dedi.

K
l Görkem DURUSOY

Semtlerin sosyal medya fenomeni: 

kadikoy
Kadıköy’ün yaşam 

tarzı sosyal medyada 
da yoğun ilgi görüyor. 
“Evimiz Kadıköy” adlı 

programı izleyiciyle 
buluşturan ekip 

“Kadıköy İstanbul’un 
yüzük taşıdır” diyor
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