
13 - 19 KASIM 2020

www.gazetekadikoy. com . tr

Yıl: 21 / Sayı: 1064

Alman kolejinden, 
mahalle okuluna...

Pandemi ekonomiyi 
kırdı geçti

 Üç yıl önce restorasyon için 
boşaltılan Osmangazi İlkokulu’nun 
ne zaman açılacağı ve tarihi 
yapının okul olarak hizmet verip 
vermeyeceği merak konusu. Okulun 
şu anki durumunu araştırdık, 
geçmişinin izini sürdük  l Sayfa 16'da

 Covid-19 döneminde İstanbul’da 
6 bin 780 firma kapandı, 178 bin 
kişi İŞKUR aracılığıyla işsizlik 
ödeneğine başvuru yaptı, kredi 
kartı borçları arttı ve her dört 
haneden biri sosyal yardım 
talebinde bulundu  l Sayfa 10'da

 

14 Kasım 
Dünya 
Diyabet Günü 
nedeniyle 
Kadıköy 
Belediyesi 
Dr. Rana 
Beşe Sağlık 
Polikliniği İç 
Hastalıkları Uzmanı Ayşe Gül Karaçam 
ve poliklinikte takip edilen hastalar, 
diyabet hastalığını ve bu hastalıkla 
yaşamı anlattı l Sayfa 12'de

5. İstanbul Tasarım 
Bienali heyecanı 
tüm hızıyla sürüyor. 
Aralarında Moda, 
Fenerbahçe ve 
Kalamış’ın da 
olduğu açık hava 
yerleştirmeleri 
ve dijital projeler 
30 Nisan’a kadar 
farklı formatlarda 
izleyicilerini bekliyor
l Sayfa 7’de

“Diyabeti kabullenmek 
gerek”

Sokakta ve ekranda 
tasarımlar

Düzce’den 
İstanbul’a bir 
“umut”
İstanbul’da 
depreme 
dayanıklı, 
güvenli, 
sağlıklı ve 
ödenebilir 
konut 
projelerinin başlaması mümkün 
mü? Düzceli depremzedelerin 
konut projesinde görev alan 
Düzce Umut Atölyesi’nden 
mimar Öncül Kırlangıç ile hem 
Düzce deneyimlerini hem 
de işin İstanbul boyutunu 
konuştuk l Sayfa 8'de

İBB tarafından 
düzenlenen “Kadıköy 
Meydanı Kentsel 
Tasarım Yarışması” 
sonuçlandı. Dereceye 
giren üç eşdeğer 
proje önümüzdeki 
günlerde halk 
oylamasına 
sunularak birinci 
olan belirlenecek  
l Sayfa 2’de

Kadıköy Meydanı 

yarışmasında

Feneryolu artık su 
baskınlarına hazırlıklı

 Kadıköy Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü yurttaşların 
mağduriyetlerini giderebilmek 
ve kalıcı çözümler üretmek için 
Feneryolu Kuyubaşı’nda yağmur 
suyu kanalı döşedi, atık su kanalını 
ise yeniledi  l Sayfa 9'da

Adalet üzerine 
5 film önerisi

MEHMET AÇAR  7’de

Pencere

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’da

Saat kaç? 

MELTEM YILMAZKAYA  11’de DÖRT YANIMIZ KİTAP  5'te

Çizgi roman 
evrenine davetlisiniz!

sona doğru

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 82. yılında gelenek bozulmadı. Her yıl biraraya gelerek 
Ata’ya saygı zinciri oluşturan Kadıköylüler, korona virüsü tedbirleri kapsamında 
bu sene el ele tutuşmak yerine “bayrak bayrağa” tutuştu  l Sayfa 3’te
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stanbul Büyükşehir Belediyesi yıllardır 
tartışma konusu olan ve bir türlü yapı-
lamayan Kadıköy Meydanı için haziran 
ayında düğmeye basmış ve tasarım yarış-

ması açmıştı. Yarışma şartnamesine göre yarışmaya 
konu edilen bölge, Kadıköy Tarihi Çarşısı ve Yelde-
ğirmeni (Rasimpaşa), Bahariye, Moda gibi kendine 
has kimliği olan bölgelerle etkileşimi içerisinde tarif 
edilmiş ve yaya hareketliliğini kolaylaştıran bir çer-
çeve önerilmişti.

Yarışma alanı için proje geliştirecek ekiplere 
özetle şu kıstasların dikkate alınacağı duyurulmuştu:

➜ Alanı, parçası olduğu yeşil sistem içerisinde 
değerlendiren, deniz ve kara ekosistemini birlikte ele 
alan, kentsel ısı adası oluşumunu azaltmayı hedefle-
yen, yağmur suyu yönetimi ve enerji kullanımı açı-
sından farklı yaklaşımlar geliştiren ve canlı çeşitlili-
ğini destekleyen,

➜ Alanın siluet değerini gözeten ve kimliğini 
yansıtabilen,

➜ Nitelikli kamusal mekânlar üretilirken, kamu-
sallığı besleyecek işlev çeşitliliğini güçlendiren, sabit 
işlevlerin yanı sıra, geçici işlevleri ve gece gündüz, 
hafta içi hafta sonu, mevsimsel gibi kısa ve uzun dö-
nemlerdeki kullanımları göz önüne alan,

➜ Kullanıcı çeşitliliğini ve farklılığını destekle-
yen; engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi dezavantajlı 
kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayan,

➜ Tarihi, kültürel ve doğal somut ve somut olma-
yan miras öğelerini koruyan,

➜ Alanı, Kadıköy bütünü içinde diğer odaklar-
la bağlantısıyla ele alan, yaya akışlarını güçlendiren, 
projeyi etaplar halinde kurgulayan ve esneklik taşıyan,

➜ Uygulanabilir, konforlu, estetik ve yüksek 
nitelikli çözümler üreten, projelerin geliştirilmesi 
beklenmektedir.

İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Etüd Projeler Da-
ire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen yarışmada, asil, 
yedek ve danışman jüri üyeleri, raportör ve yardımcı-
ları görev yaptı. Asli jüri üyeleri, Özgür Bingöl (Mi-
mar), Hakan Demirel (Mimar) Ebru Firidin Özgür (Şe-
hir Plancısı - Jüri Başkanı), Cem İlhan (Mimar), Seher 
Demet Kap Yücel (Peyzaj Mimarı)’den oluştu. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Kadıköy Belediye Başka-
nı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı Mahir Polat, İBB, Etüd ve Projeler Daire Başkanı 
Serap Öbekçi ve İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer 
Yılmaz da danışman jüri üyeleri olarak yer aldı. 

53 projenin değerlendir-
meye alındığı  “Kadıköy 
Meydanı Kentsel Tasarım 
Yarışması" geçtiğimiz 
günlerde sonuçlandı. 

3 eşdeğer 5 mansi-
yon olmak üzere 8 proje-
nin seçildiği yarışma so-
nucunda Hatice Büşra Al 
Özdilek’in, Selahattin Tüy-
süz’ün ve Mehmet Cemil 
Aktaş’ın ekipleri eşdeğer 
ödüle layık görüldü. 

HALK OYLAMASI İLE SEÇİLECEK
Eşdeğer görülen üç projeden jüri tarafından istenen 

düzeltmeler 18 Kasım tarihine kadar tamamlanacak. 
Düzeltmelerin ardından değerlendirilecek olan proje-
ler daha sonra halk oylamasına açılacak. Tasarım ya-
rışmasında dereceye giren üç projenin yer aldığı halk 
oylaması istanbulsenin.org web sitesi üzerinden yapı-
lacak. Yarışmada dereceye giren eşdeğer projeler, Ka-
dıköy’de kurulacak  “Karar Senin” merkezlerinde ya 
da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilecek.

Yarışmada eşdeğer olan ilk 3 tasarıma 150 bin lira, 
sonraki 5 tasarıma 
50 bin lira mansi-
yon ödülü verile-
cek. Satın almalar 
için de 100 bin lira 
ödenecek.

Yarışma ile il-
gili daha detay-
lı bilgilere https://
konkur.istanbul/
duyurular/ka-
dikoy-sonuclar.
html adresinden 
ulaşılabilir.

İBB’nin düzenlediği Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması 
sonuçlandı. Dereceye giren projeler halk oylamasına sunulacak 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İsta-
tistik Ofisi, her ay düzenli olarak yayınlanacak yeni 
araştırma serisinin ilki olan İstanbul Barometresi ra-
porunu açıkladı. Rapor, 26 Ekim - 4 Kasım 2020 ta-
rihleri arasında rastgele seçilen 622 İstanbul sakiniyle 
yapılan telefon görüşmelerinden hazırlandı. 

Rapora göre Ekim ayında halkın gündemi şöyleydi:

KORONA, EKONOMİ, EĞİTİM
Ekim ayı İstanbul Barometresinde katılımcıla-

ra ev içindeki gündemlerini, bu ay en çok üzerinde 
durdukları konuyu açık uçlu yanıt verebilecekleri şe-
kilde soruldu. Katılımcıların yüzde 45’i aile içerisin-
de en çok konuşulan konunun korona virüsü olduğu-
nu belirtti. Korona virüsünün ardından ikinci önemli 
gündem ise yüzde 34,9 ile ekonomik sorunlar oldu. 
Ekonomik sorunların içerisinde en çok dile getirilen 
problemler sırasıyla; hayat pahalılığı, işsizlik ve dö-
vizdeki artış konularında oldu. Ev içerisindeki üçün-
cü gündemin ise eğitimle alakalı olduğu görüldü. 
Eğitim başlığının altında okulların açılması, online 
eğitime erişim ve çocukların geleceği gibi temel ko-
nular bu ay İstanbullunun evinde en çok konuşulan 
konular arasında yer aldı.

“EKONOMİ KÖTÜYE GİDECEK”
Ankete katılan kişilere yöneltilen “Türkiye eko-

nomisinin yakın dönemde ne yönde değişeceğini 
düşünmektesiniz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 
59,8’i “Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşü-
nüyorum” yanıtı verirken, yüzde 19,7’si değişmeye-
ceğini düşündüğünü, yüzde 20,5’i Türkiye ekonomi-
sinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.

Ankete katılanlara yöneltilen “Kendi ekonomik 
durumunuzun yakın dönemde ne yönde değişeceği-
ni düşünmektesiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 
54,6’sı “Ekonomik durumumun kötüleşeceğini dü-
şünüyorum” yanıtı verirken yüzde 30,4’ü değişme-
yeceğini düşündüğünü belirtti. Yüzde 15’i ise kendi 
ekonomik durumunun iyileşeceği beklentisinde ol-
duğunu söyledi.

KAZANÇ GEÇİNMEYE YETMİYOR
Katılımcılara yöneltilen “Ekim ayını düşündüğü-

nüzde geçinme durumunuzu aşağıdakilerden hangi-
si nitelemektedir?” sorusuna yüzde 50,8’i geçinecek 

kadar kazanamadığını, yüzde 41,6’sı geçinecek kadar 
kazanabildiğini belirtirken sadece yüzde 7,6’sı tasar-
ruf edebildiğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 39,1’i Ekim ayında borç al-
dığını belirtirken sadece yüzde 9’u borç verdiğini 
kaydetti. Katılımcılara yöneltilen “Ekim ayında kre-
di kartı borcunuzun ne kadarını ödediniz” sorusuna 

yüzde 25,4’ü tamamını ödediği, yüzde 21,7’si asga-
ri tutarını ödeyebildiği, yüzde 4,6’sı asgari tutarından 
daha azını ödediği yanıtını verirken yüzde 8,9’u hiç 
ödeyemediğini paylaştı.

Katılımcılara birden fazla cevabın seçilebildiği 
“Ekim ayında satış yerlerinin hangisinden alışveriş 
yaptınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 69,9’u in-

dirim marketlerinden, yüzde 42,9’u semt pazarından, 
yüzde 31,8’i küçük esnaftan, yüzde 25,8’i diğer mar-
ketlerden, yüzde 19’u online, yüzde 9,2’si ise alışve-
riş merkezlerinden yaptığını belirtti.

ÜÇ SORUN: YOKSULLUK, İŞSİZLİK, ULAŞIM
Katılımcılara yöneltilen “Sizce İstanbul’un en önem-

li sorunu nedir?” sorusuna yüzde 18,8’i yoksulluk yanıtı-
nı verirken diğer cevaplar yüzde 18,3 işsizlik, yüzde 18,3 
ulaşım, yüzde 11,9 afetler/deprem, yüzde 6,9 ayrımcılık, 
yüzde 5,8 kentsel dönüşüm şeklinde gerçekleşti.

Ankete katılan kişilerin yüzde 53’ü çalıştığını be-
lirtirken çalışanların yüzde 68,8’i işinden memnun, 
yüzde 10,9’u ne memnun ne memnun değil, yüzde 
20,4’ü ise işinden memnun olmadığını söyledi. Ça-
lışan katılımcılara yöneltilen “İşten çıkarılma korku-
su duyuyor musunuz?” şeklindeki soruya ise 33,8’i 
“Evet”, yüzde 66,2’si de “Hayır” dedi.

İş arayan kişilere yöneltilen “Yakın dönemde iş 
bulacağınıza inanıyor musunuz?” sorusunu katılım-
cıların yüzde 61,4 iş bulacağına inanmadığını belir-
tirken, yüzde 15,7’si kararsız olduğunu, yüzde 22,9’u 
ise iş bulacağına inandığını kaydetti.

STRES SEVİYESİ 10 ÜZERİNDEN 7,3
Katılımcılara Ekim ayındaki duygu halleri sorul-

duğunda stres seviyesi 10 üzerinden 7,3 olarak be-
lirlenirken kaygı seviyesi 6,3, üzüntü seviyeleri ise 
5,6 olarak saptandı. Kadınların ortalama stres seviye-
si 7,8 iken erkeklerin 6,8 olduğu görüldü.

Katılımcılar yaşam memnuniyeti seviyelerini 10 
üzerinden 4,8 olarak değerlendirilirken mutluluk se-
viyelerini 5,2, huzur seviyelerini ise 5,7 olarak be-
lirlendi. Kadınlar ortalama mutluluk seviyelerini 10 
üzerinden 5 olarak değerlendirirken erkekler 5,4 ola-
rak görüldü.

Katılımcılara yöneltilen “Ekim ayında kimseyle 
yüksek sesli tartışmaya girdiniz mi?” sorusuna katı-
lımcıların yüzde 35,8’i “Evet” yanıtını verirken, en 
çok tartışmanın gerçekleştiği yer aile ortamı oldu. İş 
ortamı ise tartışmanın en çok yaşandığı bir diğer yer 
olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 95,1’i Ekim 
ayında herhangi bir kültürel aktiviteye katılmadığı-
nı belirtti.

İstanbul Barometresi, Ekim 2020 ayrıntılı araştır-
masına https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilir.
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İstanbullunun gündemiİstanbullunun gündemi

korona virüsü korona virüsü 
ve ekonomive ekonomi

Kadıköy Meydanı 

İBB İstanbul İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre 
halkın öncelikli gündemi korona virüsü ve ekonomik sorunlar

Yarışması sonuçlandı



Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok de-
rin duygular içerisinde olduğunu be-
lirten Beste Yalçın, “Ülkemizin ku-
rucusu ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarına büyük 
bir minnet borcumuz olduğunu düşü-
nüyorum. Düzenli olarak saygı zin-
cirine katılmaya çalışıyoruz. Korona 
virüs sebebiyle alan içerisinde görev-
liler tarafından yapılan ikazlar gayet 
iyi. İnsanlar sosyal mesafe kuralına 
özen gösteriyor.” ifadelerini kullandı. 

Şartlar her ne olursa olsun katılım sağlamaya de-
vam edeceğini vurgulayan Nurdan Keçeci ise, 
“Bugün burada ülkemizin en büyük devrimcile-
rinden olan lider Mustafa Kemal Atatürk’ü se-
lamlamaya geldik. Saygımızı göstermeye devam 
edeceğiz” dedi. Keçeci sözlerine şöyle devam 
etti: “Birbirimize destek olmamız gereken bu 
zorlu korona sürecinde burada bulunmak ger-
çekten çok büyük mutluluk. Atatürk’ün bize aç-
tığı hedefte yürümekten hiçbir zaman yorulma-
dık. Her zaman bilimin yolunda ülkemizi en üst 
seviyelere taşımaya devam edeceğiz.

adıköy Belediyesi’nin her yıl “10 Kasım 
Atatürk’ü Anma” programı kapsamın-
da düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri” bu 
yıl sosyal mesafe kurallarına uygun ola-

rak gerçekleşti. Yurttaşlar, Fenerbahçe Orduevi ile 
Bostancı sahil arasında oluşturulan 6 buçuk kilomet-
relik zincirin halkalarını, aralarında 2 metre mesa-
fe bırakarak oluşturdular. Saat 9’u 5 geçe sirenlerin 
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ÇELENK KOYMA TÖRENİ
Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında oluş-
turulan Ata’ya Saygı Zinciri’yle eş zamanlı olarak çe-
lenk koyma töreni gerçekleşti. Kadıköy İskele Meyda-
nı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende Kadıköy 
Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye 
Başkan Yardımcısı Altan Şentürk, Garnizon Komutanı 
İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğ-
general Mehmet Salih Akay, siyasi parti temsilcileri ve 
sivil toplum kuruluşları çelenklerini sundular. Çelenk 
sunma töreni, saat 09:05’de iki dakikalık saygı duru-
şu akabinde İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

nen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne denizden de kanolar, su 
jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak ka-
tıldı. 

Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve 
Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. İz-
mir’deki depremde enkaz altındakileri kurtarma ça-
lışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Ara-
ma Kurtarma Takımı-BAK Kadıköy de Ata’ya Saygı 
Zinciri’nde yer alarak, Türk bayrağı açtı.

Biz de Gazete Kadıköy olarak bu özel günde say-
gı zincirine katılan vatandaşlara görüşlerini sorduk.

l Görkem DURUSOY

K
çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan 
Odabaşı ve çocuklarının da katıldığı tören İstiklal 
Marşı’nın söylenmesinin ardından sona erdi.

KADIKÖY HER ZAMAN ATA’SININ İZİNDE
“Ata’ya Saygı Zinciri” ne katılan Kadıköy Be-

lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımı-
zın 82. yıl dönümü. Bugün Kadıköy olarak yine her 
zaman olduğu gibi, atamızın izinde olduğumuzu, 

onun koymuş olduğu hedeflere ulaşmak için onun 
bize bıraktığı mirası korumak için, saygımızı göster-
mek için Fenerbahçe’den Bostancı’ya bugünkü şart-
larda el ele olmayan bayrak bayrağa olan anma tö-
renimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün Kadıköylüler her 
zaman olduğu gibi, bundan sonra da olacağı gibi ata-
sına saygısını göstermek için buraya geldi. Her sene 
buradayız. Her sene atamızı el ele anıyorduk. Ama 
bu sene bayraklarımızla anıyoruz.” diye konuştu.

2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve 
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenle-

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, aramızdan ayrılışının 82’inci yılında, binlerce 
kişinin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile Kadıköy’de anıldı
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9’u 5 geçe ata’ya saygı İçİn buluştu
Kadıköylü

Üzüntüsünü paylaşmak amacıyla her 
yıl saygı zincirine katıldığını vurgula-
yan Mustafa Akıncı, “Bu sene sosyal 
mesafe kuralları içerisinde tekrardan 
katılabildiğim için çok mutluyum. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Musta-
fa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda 
adım adım ilerleyerek ülkemize ışık 
olmaya devam edeceğiz. Korona vi-
rüsü şartlarında bile Atamıza saygı-
mızı göstermek çok gurur verici” şek-
linde konuştu.

“BÜYÜK BİR MİNNET BORCUMUZ VAR” “IŞIK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” “HİÇBİR ZAMAN YORULMADIK”



orona virüsü salgını sağlık 
dışında ekonomiden turiz-
me, toplumsal ilişkilerden 
eğitime kadar birçok alanı 

etkiledi. Milyonlarca kişiyi etkilemesi 
bakımından eğitim alanı özel bir yerde 
duruyor. 21 Eylül 2020 tarihinden itiba-
ren, okulöncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 
için “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak başlayan yüz 
yüze eğitim, 12 Ekim’de 2, 3 ve 4. sınıflar ile 8 ve 
12. sınıflar için de başlamıştı. Zaman sınırlandırma-
sıyla birlikte öğrenciler çeşitli gruplar halinde ikişer 
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gün okula gidiyorlar. Okula gitmeyen grup-
lar ise uzaktan eğitim programını takip 

ediyorlar. Buna bağlı olarak öğretmen-
lerin de iş düzeni ikiye bölünmüş oldu. 
Bazı öğretmenler okulda yarıya bölün-
müş sınıfın bir kısmıyla iki gün, diğer 
kısmıyla iki gün ders yapıyorlar. An-
cak uzmanlar bu yöntemin öğrenciler 

ve öğretmenler açısından olumlu yanla-
rının yeterli olmadığını vurguluyor. Öte 

yandan OECD’nin sessiz bir çalışma yeri-
ne sahip olan öğrencileri araştırdığı “COVID-19 

Salgınında Eğitim” dosyasında Türkiye 77 ülke için-
de 49’uncu sırada yer alıyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Dr. 
Ayşen Köse “Uzaktan eğitim için gereken teknolo-
jik donanım her evde yeterli değil, eğitimin erişilebi-
lirliği ve fırsat eşitliği açısından büyük bir sorun bu. 
Hanede dijital okuryazarlığı olan bir bireyin olup ol-
madığı da fark yaratıyor. Çocuk teknik bir sorun ya-
şadığında destek olabilecek biri yoksa kendini çaresiz 
hissediyor.” diyor.  

“HUZURSUZLUK VE İÇE KAPANMA”
l Salgınla birlikte ev bir sınıf ortamına dönüş-

tü. Siz bu süreci genel olarak nasıl değerlendiri-
yorsunuz. 

Ev ortamındaki bireylerin ilişkileri ne kadar des-
tekleyici, düzenleyici, şefkatli ve iyileştirici? Bazen 
ev ortamı çocuk için o kadar bunaltıcı olabiliyor ki, 
okula gittiğinde çocuk evin bu zor ortamından uzak-
laşmış olabiliyor. Okul, fonksiyonel bir ev ortamı 
yoksa çocuk için daha güvenli bir zemin oluşturabi-
liyor. Ancak şu anda bundan yoksunlar. UNICEF ra-
porlarında, pandemi sürecinde evlerde geçirilen sü-
renin artmasıyla birlikte, çocuklara yönelik ihmal, 
istismar, sömürü ve şiddet riskinin yükseldiği de sık 
sık vurgulanıyor. Çocukların karantina süreci ve son-
rasında, huzursuzluk, içe kapanma, isteksizlik, sinir-
lilik, öfke sorunları yaşadığını gösteren çok sayıda 
araştırma var. Strese maruz kalma süresi uzadıkça 
çocuklar travma tepkileri vermeye başladılar. Ruh 
hallerini düzenlemekte zorlanıyorlar. Ev ortamı, du-
ruma göre onları daha iyi ya da daha kötü hissetti-
rebilir. Pandemi süreci “Evde Hayat Var” sloganı ile 
yürütülüyor ancak çocukların evinde nasıl bir hayat 
var? Bu sorunun cevabını doğrudan çocuklardan din-
lemek, onların ihtiyaçlarını anlamak gerekiyor. MEB 
öğrencilere anket gönderdiğini duyurmuştu ancak so-
nuçları kamuoyu ile paylaşılmadı. 

l Veliler ve eğitimciler için neler değişti bu sü-
reçte?

Herkes kendi psikolojik sağlamlık kapasitesine, 
yaşam koşullarına göre bu süreçten etkilendi. Öğret-
menler bir kere en fazla deneyim paylaşımına ihtiyaç 

duydukları bir dönemde meslektaş dayanışmasından 
mahrum kaldılar. Tabiri caizse bir gecede online eği-
time geçildi oysa uzaktan eğitim derslerinin tasarlan-
ması ve geliştirilmesi bir günde olacak bir şey değil. 
Öğretmenler, sınırlı kaynaklarla ve daha önce hiç de-
neyimlememiş olmalarına rağmen sürece hızlı bir şe-
kilde uyum sağlamaya çalıştılar. Bu büyük bir efor 
gerektiriyordu, özellikle daha küçük yaşlarla çalışan 
öğretmenler için. Veli katılımının ise uzaktan eğiti-
min olmazsa olmaz bir boyutu olduğunu gördük. Öğ-
renci için gerekli öğrenme ortamının evde oluşturul-
ması, kaynakların sağlanması, öğrencinin yeni düzene 
uyum sağlaması, özellikle küçük öğrenciler için ders-
lerin takibi, teknik sorunların çözümlenmesi, okulla 
koordinasyon gibi konularda veliler kilit rol oynuyor-
lar. Bir yandan da hem ev içindeki hem de işlerinde-
ki sorumluluklarını yürütmeye çalışıyorlar. Bir kere 
şunu unutmamak lazım, toplumsal bir travmanın için-
den hep beraber geçiyoruz. Öğrenci de veli de, öğret-
men de bu süreçten geçiyor. Dolayısıyla, tüm pay-
daşları anlamak, buna yönelik çözüm ve politikalar 
oluşturmak gerekiyor. 

Uzaktan eğitim için gereken teknolojik 
donanımın her evde yeterli düzeyde 
olmadığına işaret eden Dr. Ayşen 
Köse, öğrencilerin karantina süreci ve 
sonrasında, huzursuzluk, içe kapanma ve 
öfke sorunları yaşadığını söylüyor 

“EĞİTİME
ERİŞİMDE 
EŞİTLİK YOK”

l Erhan DEMİRTAŞ

K

l Kış mevsimi de geldi. Çocuklar iyice eve sı-
kışacak. Öğrenciler ders dışında neler yapabilirler?

Zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlık birarada oldu-
ğunda tam bir iyilik hali içinde olabiliyoruz. Günlük 
bir rutin oluşturmaları ve bu rutinin içinde mutlaka 
hobilerine ve ev içinde yapılabilecek fiziksel aktivi-
telere yer açmaları çok önemli. Yalnızlık ve izolas-
yon kimseye iyi gelmiyor, herkesin en az bir kişiyle 
kurabildiği anlamlı bir ilişkiye ihtiyacı var. “Kendimizi 
riske atmadan, sevdiklerimizle nasıl sosyal ilişkilen-
me içinde olabiliriz?”, bunun bir yolunu bulmak la-
zım. Son olarak uykunun öneminin de altını çizmek 
isterim. Düzenli ve yeterli bir uyku sadece psikolo-
jik sağlık değil, 0-18 yaşlar arasında beyin gelişimin 
çok hızlı olması nedeniyle, zihinsel sağlık açısından 
da çok önemli. 

“HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL”
l Şu anda uzaktan eğitimin oluşturduğu deza-

vantajlar neler?
Bir öğretmen sınıfta yüz yüze ders yaptığında öğ-

rencinin gözlerinden, oturuşundan, bakışından, mimik-
lerinden, ses tonundan ders içeriğini anlayıp anlamadı-
ğını bilir. Uzaktan eğitimde öğretmenler bu tür kapalı 
bilgilere ulaşamıyor. Dolayısıyla anında geri bildirim 
alamıyorlar. Dersi değerlendirmek zorlaşıyor. Uygu-
lama gerektiren, temel hedefi beceri geliştirmek olan 
dersleri uzaktan yürütmek zor. Derslerin beceri boyu-
tunda hedeflenen kazanımları, uzaktan eğitimde eksik 
kalıyor. Ayrıca öğrenmenin tek yolu dersler de değil-
dir. Öğrenciler okul ortamında birbirlerinden de pek 
çok bilgi, beceri, tutum öğrenir. Şu anda akran etkile-
şimi çok sınırlandığı için böylesi bir öğrenme fırsatını 
da kaçırıyorlar. Statik, etkileşim sağlayamayan uzak-
tan eğitim araçları ve içerikleri kullanıldığında – ki şu 
anda maalesef elimizdeki mevcut araçların çoğu böyle 
– öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak da zor-
laşıyor. Güven verici sosyal ilişkilenme içinde olmak, 
zor zamanlarda insana en iyi gelen ilaçtır. Uzaktan eği-
timde çocuklar ilişkilerin iyileştirici gücünden de mah-
rum kalıyor. Ayrıca uzaktan eğitim herkes için uygun 
değil. Farklı öğrenen çocuklar, özel gereksinimli ço-
cuklar için uzaktan eğitim farklı zorluklar çıkarıyor. 

“YALNIZLIK KİMSEYE İYİ GELMİYOR”
l Bu süreç daha da uzarsa eğitim modelleri de-

ğişir mi? Ya da neler değişmeli?
Hibrit, harmanlanmış eğitim modelleri daha çok 

tartışılacak diye tahmin ediyorum. Bir eğitim mode-
li değil ama bir anlayış değişimi olarak da travmaya 
duyarlı okul anlayışının yaygınlaşması gerektiğini dü-
şünüyorum. 

l Türkiye’deki eğitim altyapısı uzaktan eğiti-
me ne kadar uygun? 

Uzaktan eğitimle derslerin tasarlanması ve gelişti-
rilmesi için zaman, deneyim ve bu işe ayrılacak kay-
naklar gerekir. Bizde ise pandemi nedeniyle uzaktan 
eğitim için gerekli olan ideal önkoşullar sağlanmadan 
uygulamaya gidildi. Dolayısıyla içerik açısından ek-
sikler çoktu. Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin yüzde 
20’sinin, ki bu yaklaşık 3 buçuk milyondan fazla öğ-
renci demek, internet bağlantısı bulunmadığını, kır-
salda yaşayan 1 buçuk milyon öğrencinin ise yaşadığı 
bölgede internet altyapısı olmadığını kendisi belirtti. 

l Daha iyi hale getirmek için neler yapılmalı?
Bu durumda eğitime erişimde fırsat eşitliğinden 

bahsetmek mümkün değil. Bakanlık EBA noktala-
rı oluşturarak soruna çözüm bulmaya çalıştı ama ye-
terli olmadı. Öğrencilerin gelişim düzeyine uygun, 
dinamik, etkileşime izin veren uzaktan eğitim plat-
formlarına; öğretmenlerin de hizmet içi eğitimlerle 
desteklenmesine ihtiyaç var. 

Sosyal ilişkilenme ve uyku
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aredevil, New Avengers, Infinity, Bat-
man: Pelerinli Süvari’ye Ne Oldu... 
Çizgi roman meraklılarının göz-
desi kitapların çevirmeni ve 

Paralel Evren çizgi roman dükkanı-
nın sahibi Burç Üner ile biraradayız. 
Bağımsız çizgi romanların, klasik-
lerin, mangaların gitgide popü-
lerleştiği günümüzde Üner, bize 
okurlarını, kitabevini, hepsatan-
larını anlattı. Çizgi roman dünya-
sına davetliyiz!

• Çizgi romanların başrolün-
de olduğu dükkanınız Paralel Ev-
ren’in bahçesindeyiz. Sizi tanıyarak 
başlayalım. 

Hoş geldiniz, adım Burç Üner. Beş sene-
dir çizgi roman dükkanımız var. Genel olarak gün-
cel çizgi romanları, İngilizce çizgi romanları okur-
larla buluşturuyoruz. Geniş bir koleksiyonumuz 
var, aylık fasiküller bizde. Kendi müşterisi doğrul-
tusunda uzmanlaşmaya gider her kitapçı. Biz de fa-
sikül ve İngilizce ciltler bağlamında uzmanız diye-
bilirim. 

• Kadıköy’ün önemli bir kültür adacığı olduğu-
nu hep vurguluyoruz. Okurlarınızdan, dükkânın 
ziyaretçi ve müdavimlerinden söz edelim isterim. 

Kadıköy bir kültür merkezi. Bağdat Caddesi bi-
raz daha farklı. Burası yaşam odaklı daha çok. Bu-
rada oturanlar genelde pek de buradan çıkmaz. Say-
fiye yeri gibidir bir yönüyle. Ben de Erenköylüyüm 
doğma büyüme. İlk gençlik zamanlarımda hemen 
bulunduğumuz yerin çok yanında magic the gat-
hering kart oyunları satan küçük bir dükkân vardı. 
Dükkân fikri doğduğunda hayalim hep bu sokakta 
olmaktı. Okurun yaş ortalaması 18 diyebilirim ama 
10 yaşından, 75’e her yaştan okurumuz var tabii. 
2000’lerin başında bir iki kadın müşterimiz olurdu, 

şimdi öyle değil. Özellikle bağımsız çizgi roman-
larla kadınların ilgisi daha çok arttı türe. Belli bir 
yaşın üstündekiler bağımsız çizgi roman okuyorlar, 
kadın okuyucuyu da arttırdı bu durum. Manga ise 
genç kızlar arasında karşılık bulan bir tür. Bir şe-

kilde çizgi roman kültürüne girince devamı 
da geliyor. Süper kahramanlar aslında 

öncelikle erkek okur için yaratılmış 
bir tür bildiğiniz gibi. Son yıllarda 

özellikle genç kızları hedefleyen 
kahramanların başrolünde oldu-
ğu çizgi romanlar da yayınlanı-
yor. Batgirl, Ms. Marvel mesela. 

• Koleksiyonerlerden söz 
edebiliyor muyuz? 

Var evet, özellikle Türkçe çiz-
gi roman biriktirenler, yabancı fa-

siküllerin peşinde olanlar var. Para-
nız varsa koleksiyonunuz daha iyidir, 

bu doğal. Ama kendiniz biriktirmek, peşin-
den koşmak, aramak sormak da işin keyifli yönü. 
İnce fasiküller bir kerelik basılır, karakterin çıkışı-
na göre değerlenmeler olur. Son iki üç yılda okur-
larda filmlerin ve sosyal medyanın da etkisiyle çiz-
gi roman kültürünün artmasıyla koleksiyonların da 
sayısı arttı. Zaman, para ve yer işidir koleksiyoncu-
luk. Genel olarak yer problemi oluyor okurlarımı-
zın, fasikülleri evde bir yere koymak, saklamak, is-
tediğinde tekrar çıkarmak zor oluyor. Dünyada ve 
ülkemizde ortak bir eğilim var, ay ay fasikül almak 
yerine cilt almak. Sert kapaklı güzel görünüşlü ko-
leksiyon kitapları çok revaçta. 

• Kitabevi aynı zamanda bir cazibe merkezi; 
ortak bir zevki, hobiyi paylaştığınız okurlarla bi-
raraya gelmek için ideal. 

Elbette. Butik kitapçıların en büyük katkısı bu 
aslında. Zincir mağazalarda bunu bulamazsınız. 
Büyük mağazalarda çalışan kitapçı kitapla çok ilgi-
li olabilir ama altı ay sonra yüksek ihtimalle orada 
olmayacaktır, başka şubeye geçecek ya da işi bıra-
kacaktır. O mağazayla bir bağınız olduğunu hisse-

demezdiniz bu yüzden. Bağımsız kitapçılarda ise 
süreklilik var. Para kazandıran bir iş değil kitapçı-
lık, kabul edelim. Severek yapıyor olmalısınız bu 
işi. Bu da demektir ki içeride kitap seven ve bilen 
biri var, bu bilgiyle giriyorsunuz dükkâna. Ortak 
bir hobiyi paylaşabileceğiniz bir noktadasınız. İmza 
günleri için de aynı şey geçerli, zincirde daha çok 
kitap satabilir ama burada sanatçıyla, çizerle doğru-
dan temas söz konusu. Okuyucuyla yazarın bir ara-
ya gelmesini, sohbetini çok önemsiyorum. İmza sı-
rası iki yüz metre değil on metre belki ama sanatçı 
her okura birer çizim yapabiliyor, sohbet ediyor, fi-
kir ve çizim paylaşımı oluyor. Gençlerin önünü aç-
mak istediklerini görüyoruz çizerlerin. Türk sanat-
çılar genel olarak gençlere çok el veriyorlar. 

• Paralel Evren çok önemli sanatçıların imza ve 
sohbetlerine ev sahipliği yaptı, yapıyor. 

Yıldıray Çınar, Ergün Gündüz, M. K. Perker, 
Devrim Kunter, Özgür Yıldırım, Serkan Altuniğ-
ne, Ersin Karabulut, Reinhard Kleist, Cengiz Üs-
tün, Bülent Üstün, Emrah Ablak, Kenan Yarar, 
Cem Özüduru, Yılmaz Aslantürk, Sümeyye Kes-
gin, Cem Dinlenmiş, Selçuk Ören, Uğur Ünsoy, Et-
hem Onur Bilgiç, Memo Tembelçizer, Oky, Fırat 
Yaşa, Ege Avcı, Furkan Nuka Birgün, Berat Pek-
mezci, Görkem Demir, Ertan Ceylan, Yabani Der-
gi ekibi... Sanatçılar ve kitaplar için etkinlikler ya-
pıyoruz. Okurlar kitapları, etkinlikleri instagramdan 
takip edebilirler. Telefonla arayabilirler. Yeni çı-

kan kitaplar, öneriler, etkinlikler, imzalar konusun-
da bizden bilgi alabilirler. 

• Fanzinlere yer veriyor musunuz?
Bize ulaştırılınca elbette raflarımızda yer veri-

yoruz. Kitaplar için de aynı şey geçerli. Birçok ya-
yınevi çizgi roman yayınlamaya başladı son yıllar-
da. Kötü kargolayabiliyor dağıtım şirketleri çoğu 
zaman kitapları, kitabın kondisyonuna dikkat edi-
yor benim okurum. Zarar görmüş kitap büyük bir 
problem, yayıncıyla direkt çalışmayı tercih ediyo-
rum bunun için. Fanzinlere dönecek olursak, unut-
mayalım ki çizgi roman fanzinlerinden çıkıyor çiz-
gi roman sanatçıları. Yıldıray Çınar, Mahmud Asrar 
dünya çapında iki sanatçımız, ikisi de Çapa adlı fan-
zinle okurla buluştu başlangıçta. Bugün Marvel ve 
DC’ye çiziyorlar.

• Türle henüz yeni tanışan okura neler önerir-
siniz, hepsatanlarınız hangi kitaplardır? 

Ben yaş, ilgi alanı ve sevdiği temaları dinleye-
rek farklı kitaplar öneriyorum. Yine de bir liste yap-
mak gerekirse süper kahraman çizgi romanlarından 
Watchmen, Superman Red Son, Vision, New Aven-
gers ve Injustice derim. Bağımsız çizgi romanlar 
için ise listem, Güngezgini, Kaybolan O Günler, 
Essex County, Sıradan Zaferler ve Çizgi Romanı 
Anlamak. 

Cİzgİ roman evrenİne davetlİsİnİz!

           “Çocuğun karnına ekmekten önce söz cini  
girmelidir” Kızılderili atasözü

İlk kez 1917 yılında, Amerikalı kütüphane yöneticileri ta-
rafından önerilen ve her yıl kasım ayının ikinci pazartesi 
günü başlayan Dünya Çocuk Kitapları Haftası, bu yıl 9-15 
Kasım tarihleri arasında kutlanıyor. Yayınevleri bu hafta-
ya özel olarak basılı çocuk kitaplarına uyguladığı indirim-
lerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 
Yayımladığı çocuk kitaplarıyla bu alanda fark yaratan 
Günışığı Kitaplığı tarafından düzenlenen ve COVID-19 
pandemisi nedeniyle ilk defa çevrimiçi gerçekleşen Zey-
nep Cemali Edebiyat Günü konferansında ise, edebiyatın 
toplumsallaştırılması gerektiği vurgulandı. Basılı kitap-
ların ise kültürel mirasımızın birer parçası olduğuna işa-
ret edildi. 

Konferansta belirtilenler ışığında, toplumsal konulara de-
ğinen, kültürel miras niteliği taşıyan ve okumayı sevdiren 
çocuk kitaplarından birer örnek sunuyoruz. Daha çok 
çocuğun nitelikli kitaplarla erken yaşta tanışması dile-
ğiyle, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun!

Çeşme ve Rüzgar
Redhouse Kidz etiketiyle Sev Yayıncılık tarafından 2018 
yılında ilk baskısı yapılan resimli kitabı, Simla Sunay ka-
leme aldı. Mimarlık mesleğini sürdüren yazar, çocukla-
rın yaşadığı çevreye ve sokağa bakış açısını değiştirecek 
olan bu kitapta, kahramanımız Rüzgâr ile Tarihi Çen-
gelköy Lahana Çeşmesi arasında kurulan sıcak ilişki-
yi samimi bir dille aktarıyor. Yaşamının büyük bir kısmını 
geçirdiği Çengelköy sokaklarının tarihsel süreçteki de-
ğişikliğine de değinen Sunay, Rüzgar’ın her gün gördüğü 
‘boy ölçme taşı’nın, mahallede yaşayanlar için hangi an-
lamlar ifade ettiğini sorgulamasını anlatıyor. 

Kitabın çizeri Reha Barış’ın ‘Çeşme ve Rüzgâr’ için hazır-
ladığı illüstrasyonlar, 2020 yılının Aydın Doğan Ulusal Ço-
cuk Kitabı İllüstrasyonları Ödülleri’nde başarı ödülüne de-
ğer görüldü. İlk sayfalarda merak uyandıran görseller, 
mahallenin tarihi dokusu, martıları, denizi ve tüm yaşan-
tısıyla bir bütün halinde okura sunuluyor.
Okuruna gelince… Gerek seçilen konunun her yaşta tar-
tışılabilecek özellikte olması, gerek ilgi çekici kurgusu ve 
gerekse hayal gücünün sınırlarını zorlayan, çarpıcı, rengâ-
renk görselleriyle, ‘yaşsız kitap’ kategorisine giren bir ço-
cuk kitabı. Resimli kitapların sadece küçük yaş gruplarına 
hitap ettiği yanılgısını zihinlerden silecek olan bu kitabın 
sade ve akıcı diliyle, Çengelköy sokaklarında gezinirken 
keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. (Resimli Öykü, 40 sayfa)

Bulutlara Şiir Yazan Çocuk
Günışığı Kitaplığı tarafından yayınlanan ve Behiç Ak’ın 
yazdığı çocuk romanı, 2017 yılında okuyucusuyla buluş-
tu. Çocuklar için sayısız eserleri bulunan yazar, bu ro-
manında hepimizin içine sıkışıp kaldığı modern dünya ve 
sosyal medyanın tekdüzeliğini, okurlarına yine ustalıkla 
kullandığı mizahi diliyle sunuyor. 
Kahramanımız Sevgican’ın gözünden aktarılan roman-
da, iletişim konusu çok yönlü ele alınıyor. Kurguda, bir 
yandan sınıfındaki arkadaşlarıyla kendini karşılaştıran, 
içekapanık bir çocuk olan Sevgican’ın onlarla kurduğu 
gerçek bağlantıyı, bir yandan da aslında bu bağlantının 
oluşmasını sağlayan sanal etkileşimi takip ediyoruz.
Sanal ve gerçeği somut örneklerle karşılaştıran yazar, 
çocukların ürettikleri ne olursa olsun ‘güzel mi, yaratı-
cı mı, zeka içerikli mi, hızlı mı’ gibi şablonlarla etiketlendiği 
ve yaratılan her ne ise mutlaka sunularak ‘birilerine’ ispat 
edilmesinin beklendiği sosyal medyayı sorguluyor.
Behiç Ak, kurgusunu bütünleyen kısa masallarla renk-
lendirdiği romanında, üretilenlerin güzel ve faydalı ol-
masının ötesinde, belki de sadece ‘içinden gelenleri ger-
çekleştirmenin’ yeterli olacağını çocukların kulağına 
fısıldıyor.   Kitabın içinde, yazarın artık kendi ismiyle bü-
tünleşmiş yalın çizgileri romana güçlü bir ifade katıyor.

Her ne kadar hedef kitlesi ‘çocuk’ olsa da, yediden yet-
mişe okunabilecek, sosyal ağı çokça sorgulatabilecek ve 
zamanın nasıl geçtiğini fark ettirmeyecek sevgi dolu bir 
kitap. (Çocuk Roman, 160 sayfa)

Okumayı Sevmeyen Çocuğun Hikayesi
Yapı Kredi Yayınları tarafından 2015 yılında basılan, çeviri-
si Filiz Özdem’e ait olan kitabı, aramızdan zamansız ayrılan 
dünya barışı sevdalısı Miriam Dubini (1977-2018) kaleme 
aldı. Yazar, çocuklara tiyatro, sinema ve televizyon için se-
naryolar ile kitaplar yazdı. 
Bu resimli öyküsü, kitaplarla haşır neşir olmayı seven bir 
ailede okumayı sevmeyen Elisa’nın, bu tercihini özellikle 
annesine kabul ettirmeye çalışmasıyla başlıyor. Ancak asıl 
maceraya, öğretmeninin onu, ödev için kütüphaneye gön-
dermesiyle giriyoruz. Komik olduğu kadar, çocuk dilinden 
anladığı her diyalogda ustalıkla sergilenen kütüphane gö-
revlisi, Elisa’ya istediği kitabı seçmesi için yardım ediyor.
Hikaye boyunca sayfa aralarında, çocukların kitapta olup 
bitenlere aktif olarak katılmasını sağlayan eğlenceli bul-
macalar var. “Burada ne yazıyor?” “Burada ne eksik?” 
“Masalları bulun!” ve daha nice oyun ve bulmaca çocuk-
lar tarafından çözülmeyi bekliyor. 
Başına akıl almaz olaylar gelen Elisa, üç dilek hakkının 
sadece ikisini kullanarak kurtulmaya çalışıyor. Son dilek 
hakkını ise okuruna bırakıyor.   
Eğlenceli illüstrasyonlarıyla kitaba hayat veren çizer, 
Francesca Carabelli. Metni tamamlayan resimli bulma-
caların yanı sıra, tüm görsellerde çokça ayrıntı ve uya-
ran gizli.
İçindeki etkinliklerin okuma bilen çocuklar tarafından 
yapılabilecek olması, hedef kitlenin ilkokul dönemi oldu-
ğunu gösteriyor. Nitekim, kitabın arka kapağındaki çi-
zelgede de hitap edilen yaş aralığı 7, 8 ve 9 yaş olarak 
belirtiliyor. Okumaya yeni başlayan ve okuma alışkanlı-
ğı kazanması istenen çocuklar için hazırlanmış bir kitap 
olsa bile, sade dili ve kısa cümleleri sayesinde, ebeveyn-
leri eşliğinde okul öncesi dönem çocukları için de okuna-
bilir.  (Resimli Öykü, 43 sayfa)

Önce Yedi Kartal Efsanesi serisiyle bu top-
rakların söylencelerini merkeze alan fan-
tastik türde romanlar yazdı, devamında 
yeryüzüne ender gelen bir yeteneğin, 
tatlara ve kokulara hükmederek zi-
hinleri ve duyguları etkisi altına al-
dığı Pir-i Lezzet adlı romanı geldi. 
Saygın Ersin ile Kadıköy sokakla-
rında dolaşırken, kitabevi ve sahaf-
ların edebiyatına etkisini konuştuk. 

• Sahaf kelimesini ilk ne zaman 
duydun? 
Çok iyi hatırlıyorum, 10 yaşımdan 11 
yaşıma doğru yol alıyordum. Yaz şahane 
geçiyordu, keyfim acayip yerindeydi, üzerine 
bir de durduk yerde Anadolu Lisesini kazanmıştım. 
Kazanmamak için yeterli bilinçsiz çabayı göstermiş-
tim aslında ama tam da o sene devletimiz Manisa’ya 
Anadolu Lisesi açmaya karar vermişti, ne yapsay-
dım? İyi haber; bizimkiler mutluydu, kötü haber; İn-
gilizce öğrenilecekti. Destek kitaplar gerekiyordu. O 

yıllarda İzmir’de, belki de tüm Ege Bölge-
si’nde bu tür kitapları tek bir yer satı-

yordu ve inanılmaz pahalıydı. Ders 
kitaplarına giden bir buçuk öğret-
men maaşının şoku atlatılamamış-
tı daha. Babam mecburi rotayı 
çizdi: “Sahaflardan bakacağız!” 
Sahaf... Kulağa güzel geliyordu. 
Üstelik söylemesi de kolay ve ha-
valıydı. Eğlenceli bir yer olaca-

ğından emindim ama görür gör-
mez soluğumun kesileceğini de hiç 

tahmin etmemiştim. 
• Neydi seni böylesine etkileyen? 

Varlık nedeni şimdiyi ve geleceği kurcala-
mak olan bir mekân vardı karşımda ve bu kurcala-
yıcılığı çok erken yaşlarda meslek edinmiş benim 
gibi bir çocuk için cenneti bulmak demekti. Daha 
ilk görüşte kırtasiyeyi, kitabevlerini ve misafir ev-
lerinin çekmecelerini alaşağı edip gönlümün zir-
vesine kurulmuştu sahaf. Babamla birlikte Alsan-

cak’ın aralarındaki o sokakta gördüğümüz sıra sıra 
sahafın ilkine adımımızı attığımızda olacaklar za-
ten belliydi ve bu olacaklar yıllar içinde hiç değiş-
medi; her zaman ve her sahafta oldu. İçeriye gir-
dikten kısa bir süre sonra babamla ayrı düşmüştük. 
İngilizce destek kitaplarımın ne i’si ne d’si vardı 
aklımda. Çizgi roman rafının başında ağlamak üze-
reydim. Babamın da benden farklı durumda olma-
dığını, rafların arasından bir kucak dolusu kitapla 
çıktığında farkettim. Edebiyat öğretmeni olmanın 
hakkını vermişti ve koca bir tomar çizgi roman al-
mama da hiç ses etmedi. Akşam annem çıldırdı. 
Kayınvalidesinin evinde istediği gibi çıldıramama-
sı basıncı yükseltiyordu; başımız beladaydı. Babam 
ise annesinin evinde olmanın verdiği güvenle “Ya-
rın başka bir yere bakacağız.” dedi. Bu benim için 
bir kere daha sahaf, annem için ise kayınvalidesinin 
evinde bir gece daha demekti. Ertesi gün, babamın 
‘başka bir yer’ dediği yerin bildiğin aynı yer olduğu 
ortaya çıktı. Annemin de bizimle geleceğini hesa-
ba katmamıştı sadece. Efendi gibi destek kitapları-

mı aldık, evimize döndük. O iki günün dersi şuydu: 
Sahaf özgürlük ile mümkündür.

• Sonraki yıllarda nasıl devam etti ilişkin ba-
ğımsız kitapçılarla, sahaflarla? 
Mesafeli. Mesafe derken, bildiğimiz fiziki mesafe-
den bahsediyorum. Yaşadığım muhitlerde yoktu sa-
haf. Hep gidilmesi, ulaşılması gereken bir yerlerdey-
di. Bu Kadıköy’de değişti. Kızıltoprak’ta yaşamıştım 
bir süre. Etraf sahaf ve kitabevi doluydu. Her buluş-
ma rotasının üzerinde en az bir sahaf illa vardı. Şa-
haneydi. ‘Kaliteli vakit öldürmek’ diye bir şey var-
sa Kadıköy bunun başkentiydi. Fakat ciddi de bir 
feno-problem vardı: “sahaf girdabı!” Bir sahafın ya-
nından öylece geçip gidemezdiniz. Gözünüz daha on 
metre öteden tezgaha ve üzerindeki kitap yığınlarına 
takılmıştır zaten. Yaklaştıkça daha cıvıltılı ayrıntıları 
seçmeye başlarsınız. Ardından on yere birden sabit-
lenmiş bakışlarınızla birlikte boynunuz da dönmeye 
başlar. Ama siz yürümeye devam ediyorsunuzdur ve 
o son adım çok önemlidir. Gözlerin ve boynun, bede-
ni de tezgâha doğru döndürmesini engellemek ciddi 
bir irade gerektirir. Ve genelde “beş dakikalık gecik-
meden işinize-ilişkinize bir şeycik olmayacağı” ümi-
di galip gelir ve macera başlar.  “Sahaf Girdabı” çok 
iş ve ilişkiye mal olmuştur ama helal olsundur. 
Zira sahaf çok havalı bir yerdir!

    “Zİra sahaf Cok havalı bİr yerdİr!”

l Nazlı Berivan AK

D

Kadıköy Belediyesi’nin ortaklarından biri olduğu, 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve 
Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye 
Yayıncılar Birliği tarafından kurulan OKUYAY Platformu’nun hazırladığı 
Dört Yanımız Kitap’ta yazarlar eşliğinde Kadıköy kitapçılarını, Kadıköy 
sahaflarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Kültür dünyamıza katkıları, 
şekillendirdikleri okurlar, müthiş tesadüfler, unutulmaz karşılaşmalar, 
kitaplarla geçen yıllar... Odağımız kitapçı ve sahaflar, pusulamız kitaplar, 
bu hafta konuklarımız Paralel Evren’den Burç Üner ve yazar Saygın Ersin. 

Burç ÜnerBurç Üner

Saygın ErsinSaygın Ersin

Günışığı Kitaplığı 
tarafından düzenlenen 
yayıncılık konferansı 
Zeynep Cemali 
Edebiyat Günü, bu 
yıl hemen ardından 
Dünya Çocuk 
Kitapları Haftasının 
başlamasıyla çocuk 
edebiyatı alanında bir 
bütünlük yaşanmasını 
sağladı

Dünya Çocuk Kitapları Haftası 

l Elif ÇELEBİ

kutlu olsun!kutlu olsun!  



Birbirinden ilginç araştırma ve derle-
melerinden tanıdığımız Süleyman Bulut, 
merak radarlarını bu kez bilim ve buluşlar 
tarihine çevirdi... Pek çoğunu ilk kez oku-
yacağınız 100 buluşun 100 kısa öyküsü 
Ben Buldum!’da.
Telefonun bulunuş öyküsü sözgelimi; ço-
ğumuz biliriz, ama cep telefonunun bu-
lunuş öyküsünü hiç duyduk mu acaba? 
Buna bilgisayarın, internetin, e-postanın, 
Facebook’un, WhatsApp’ın bulunuş öy-
külerini de ekleyebiliriz; elektriğin, oksije-
nin, DNA’nın, aspirinin, röntgenin bulunuş 
öykülerini de… Dünya’mızın yuvarlak ol-
duğunu, döndüğünü ilk kim, nasıl buldu? 
Yaşını kim, çevresini kim hesapladı? Yine 
Dünya’mızın ilk oluşumu, yani doğuşu na-
sıl oldu? Ya küresel ısınmanın, sera gazla-
rının, ilk hava tahmininin öyküleri?..
(Tanıtım Bülteninden) Can Yayınları / 232 
sf / 30 TL
D&R’dan aldığımız bilgiye göre haftanın 
çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Ben Kazanmadan Bitmez / Bircan Yıl-
dırım / Destek Yayınları
■ Son Cüret / Yılmaz Özdil / Sia Kitap
■ Camdaki Kız / Gülseren Budayıcıoğ-
lu / Doğan 

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Ben Buldum!

Teneffüs / Sabah İçin
“Sabah İçin”, Serhan Erkol ve Barış Er-
türk’ün bestelerinden oluşan, kayıtla-
rın canlı çalındığı albüm, 2007 yılında İs-
tanbul Marşandiz Stüdyoları’nda iki gün 
içinde Kemal Cankaya tarafından analog 
olarak kaydedildi. Mix ve mastering’i  ise 
2019 yılında Hüseyin Köroğlu tarafından 
“Orange Box Studios | Darmstadt”da ya-
pıldı. Albümün en büyük özelliklerinden 
biri de “Vibrafon” enstrümanı ile kayde-
dilmiş ülkemizdeki ender albümlerden biri 
olması. Bu açıdan önemli bir değer taşı-
makta. Teneffüs, İstanbul Caz Festivali, 
Ankara Caz Festivali, Samsun Caz Festi-
vali, Eskişehir Caz Festivali ve İstanbul’da 
gerçekleştirilen çeşitli festival, kulüp ve 
etkinliklerde sahne aldı.
Repertuvarı enstrümantal parçalar-
dan oluşan, cazın hipnotize edici etkisiy-
le etnik titreşimleri birleştiren bu kendine 
özgü albümde 8 parça bulunuyor. (Tanı-
tım Bülteninden)
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Nilipek / Koşuyolu 
■ Karsu / Eller Gibiyim
■ Kalben & Cem Adrian / Geri Dönme

Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Os-
car adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönet-
menliğini yaptığı “7. Koğuştaki Mucize” 
filmi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapı-
lan yazılı açıklamaya göre, Sinema Genel 
Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek 
örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişi-
lik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülle-
ri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda 
Türkiye adayını belirledi.
Seçici Kurul’un gerçekleştirdiği toplantı-
da, Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliğine 
başvuran 23 film değerlendirildi. Yönet-
menliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptı-
ğı “7. Koğuştaki Mucize” filmi, kurul tara-
fından Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film 
Oscar adayı olarak belirlendi.
Türkiye’nin Oscar adayı olan film, kızı ile 
aynı zeka yaşına sahip bir babanın ada-
let arayışını konu ediniyor. Filmin oyuncu 
kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa So-
fiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, 
Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer 
Okur başta olmak üzere başarılı pek çok 
oyuncu yer alıyor. 7.Koğuştaki Mucize, 
Netflix’te izlenebilir. 
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7.Koğuştaki Mucize

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

Türk tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski Genel Başka-
nı Türkan Saylan’ın hayat öyküsü tiyatro sahnesine ta-
şınıyor.  Ayşe Kulin’in “Türkan Tek Ve Tek Başına” 
adlı eserinden oyuncu-yazar-yönetmen Barbaros Uzu-
nöner’in uyarladığı “Türkan” adlı oyunda, Saylan’ı İz-
mir Devlet Tiyatrosu’ndan Melike Aslı 
Kılan canlandırıyor. “Yıllar önce rad-
yo programlarımda devamlı ağırladığım 
değerli bir büyüğümdü. Düşüncelerini 
takdir ettiğim için sahneye taşımak iste-
dim” diyen Barbaros Uzunöner, “Kita-
bı uyarlarken de, Saylan’ın hayatını sah-
neye taşırken de hep aynı konuya dikkat 
ettim; oyunun naif ve insancıl olmasına. 
Çünkü Saylan öyleydi…” dedi. 

BuTiyatro biyografi serisinin ilk oyunu olduğu için 
çok özen gösterdiklerini vurgulayan Uzunöner,  “Mekan 
geçişlerini ışık ve dekor değişimleri ile belirttiğimiz oyun, 
dram ağırlıklı olmasına rağmen bazı mizahi özellikler de 
taşıyor. Müzik, dekor, kostüm uyumu ve dramatik kurgu 
seyircinin ilgisini arttıracak şekilde tasarlandı. Biz Say-
lan’ı herkes tanısın diye bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Se-
yircilerin bu değerli kişinin hayatını merak ederek feyz 

almak için oyunu izlemeye ge-
leceklerini düşünüyoruz.” diye 
konuştu.

İlk temsili 18 Kasım’da 
Mecidiyeköy Profilo Kültür 
Merkezi’nde yapılacak olan 
oyun, 19 Kasım’da Kadıköy 
Duru Tiyatro’da sahnelendik-
ten sonra, takip eden gün de 
İzmir’e geçerek, Bostanlı Suat 
Taşer Tiyatrosu’nda olacak.

Saylan’ın yaşamı sahnede

adıköy Sokak Fotoğrafçıları grubu ilk 
sergisini açtı. “Hayatın İzleri” adını ta-
şıyan sergide, 18 fotoğrafçının toplam 
36 fotoğrafı sergileniyor. Sergi, 23 Ka-

sım’a dek Rasimpaşa'daki Luna Sanat Galerisi’nde 
fotoğrafseverleri ağırlayacak.

Kadıköy Sokak Fotoğrafçıları grubunu, Ağus-
tos 2019’da kuran Tugay Bülbün, “Amacım edin-
diğim tecrübeler neticesinde özgürce fotoğraf çek-
mek isteyen fotoğrafseverleri biraraya getirmek ve 
sosyal projeler ile insanlara Kadıköy ve İstanbul’da 
yaşanan hayat izlerini ya da sorunları fotoğrafın 
kendine özgü anlatım tarzı ile insanlara ulaştır-
mak.” dedi. Bu ilk sergiyi, pandemi nedeniyle sü-
rekli ertelediklerini anlatan Bülbün, “Ve en sonun-
da yapmaya karar verdik. Bu sergi bizim için çok 
önemli. Her katılımcı kendi beğendiği iki fotoğra-
fı seçti. Sergimizin en büyük özelliği özgür katı-
lım ruhu… Yani hiçbir eleme yapmadık. İnsanların 
emeklerine saygı duyarak izleyici ile fotoğrafçıyı 

baş başa bırakıyoruz. Ve orada alacağı eleştirinin 
kendisini geliştireceğini inanıyoruz.” dedi.

“KADIKÖY’ÜN DOKUSU BOZULUYOR”
Tugay Bülbün, bu serginin daha önce çekilen 

fotoğraflardan oluştuğunu, daha sonra da Kadıköy 
temalı bir başka sergi daha planlayacaklarını belir-
terek şunları söyledi: “11 yıldır sokak fotoğrafçılığı 
üzerine çalışıyorum. Geçmiş beş sene ile kıyaslar-
sak inşaat alanları ve gittikçe değişen insan profi-
li nedeniyle ne yazık ki Kadıköy’ün dokusu bozul-
maya başladı. Bu nedenle elimizde eski Kadıköy 
fotoğrafları ile yenisini yan yana getirerek bir sergi 
düşüncemiz var. Ayrıca belediyelerin bizlere met-
ro önleri vb açık hava sergileri için özel alanlar tah-
sis etmesini istiyoruz. Böylelikle Kadıköy ve çev-
reyi daha iyi anlatabiliriz. Pandemi sonrası daha 
aktif projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ka-
dıköy Belediyesi ile görüşmek ve yaptıkları sosyal 
sorumlulukları da belgesel nitelikte çekip sergile-
mek düşüncelerimizden sadece bir tanesi.”

Emek, dayanışmaya
çağırıyor

Kadıköy’ün etkin ti-
yatro sahnelerinden 
Kadıköy Emek Ti-
yatrosu da pek çok ti-
yatro gibi pandemi 
koşullarından olum-
suz etkilendi. Şimdi 
sahnenin ayakta kala-
bilmesi için sanatse-
verleri ve tüm duyarlı 
yurttaşları dayanışma-
ya çağırıyor. Birçok sa-
natçının da oyunlarıyla ve atölyeleriyle destek verdiği 
Dayanışma Festivali yine pandemi koşullarına uygun ola-
rak yapılacak ve gösterilere yalnızca 40 seyirci alınacak. 
Mekâna gitmek istemeyenler de bir bilet alarak dayanış-
ma gösterebilecek.  Detaylı bilgi, program ve bilet için:  
http://kadikoyemektiyatrosu.com 

Geniş müzik çevreleri tarafın-
dan yaşamış en büyük besteci 
olarak kabul edilen Beethoven, 
şimdiye kadar müzik tarihinde 
görülmemiş uzun bir döneme 
yön verdi. Müzikte, düzenli ve 
dengeli Klasik Dönemden (1750 
- 1820)  duygulu ve heyecanlı 
Romantik Döneme (1815 -1910)  
geçiş sürecinin en önemli müzi-
kal figürü. Müzikal anlamda çığır 
açan Beethoven, birçok senfoni 
konçerto, piyano sonatı, keman 
sonatı, üvertür besteledi. Şimdi bu eserler, geniş bir 
yelpazede İDOB konserlerinde seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Beetho-
ven kutlamalarına 12 Kasım’da “Senfo-
nik Konser” ile başladı. 14 Kasım akşamı 
ise “Oda Müziği Konseri” olacak.17 Ka-
sım’da da “Vokal Konseri” sanatseverler 
ile buluşacak. 
Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve 
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni 
ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam-
da gerçekleştirilmesi planlanan konserler, 
Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sah-
nesi’nde seslendirilecek. İstanbul Devlet 

Opera ve Balesi, Beethoven’ın 250. yaş kutlamaları-
na Aralık ayında “Fidelio Operası” ile devam edecek.

Alman müzik dehası Ludwig van Beethoven’ın 250. yaşı tüm dünyada kutlanıyor. 
İDOB’un kutlama programında olan üç konser ise Süreyya Operası’nda!

ortak sergı.
l Gökçe UYGUN

l Gökçe UYGUN

K
SERGİDE FOTOĞRAFI 
BULUNAN FOTOĞRAFÇILAR
Bülent Fırtına, Mustafa 
Çakırtaş, Tugay Bülbün, 
Zerrin Yat, Abdurrahman 
Tınaz, Özlem Kaftan,  Esra 
Ataç, Serkan Şentürk, 
Mehmet Peldek, Aşkım 
Balko, Sultan Caninsan, 
Neşe Ara, Ercan Eraslan, Şule 
Köntek, Serdar Savaşcı, Filiz 
Baysal, Zafer Durak, Esin 
Kızgın 

Kadıköy Sokak Fotoğrafçıları grubu, “Hayatın İzleri” Kadıköy Sokak Fotoğrafçıları grubu, “Hayatın İzleri” 
adını taşıyan ilk sergilerini Yeldeğirmeni’nde açtıadını taşıyan ilk sergilerini Yeldeğirmeni’nde açtı

Türkan Saylan’ın hayatını 
tiyatro sahnesine taşıyan 
“Türkan” oyunu, 19 Kasım’da 
Kadıköy’de sahnelenecek

Kadıköy Emek 
Tiyatrosu, 16-27 
Kasım günlerinde 
“Dayanışma 
Festivali” 
düzenliyor Beethoven’ın 250. yaşı 

Süreyya’da kutlanıyor

Kadıköylü 
fotoğrafçılardan

Serkan Şentürk

Tugay Bülbün

Mustafa Çakırtaş

Zerrin Yat
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Pandemi dönemi, evimizden hiç çıkmadan 
çevrimiçi olarak katılabildiğimiz film festi-
valleriyle sürüyor. İstanbul Film Festivali’yle 
başlayan çevrimiçi gösterimlerin sinema-
severler arasında gördüğü ilgi, benzer et-
kinliklerin uzun süre daha devam edeceği-
nin bir göstergesi… 

Kuşkusuz, hiçbir şey karanlık sinema 
salonunda birlikte film seyretmenin yerini 
tutamaz. Özellikle film festivalleri, dolu sa-
lonlarda gerçekleşen ilk gösterimlerle si-
nema kültürünün ayrılmaz bir parçası de-
ğil midir? Sözgelimi, Cannes ve Berlin’de 
gerçekleşen dünya prömiyerleri… Aslında 
o kadar uzağa gitmeye bile gerek yok. Si-
nemaseverler, Antalya, Adana ve İstan-
bul festivallerinde ilk kez seyirciyle buluşa-
cak yerli filmlerin gösterildiği salonlarda yer 

bulmanın hiç kolay olmadığını bilirler.
Pandemi döneminde gerçekleşen fes-

tivallerde de açık hava sinemalarının sosyal 
mesafe kurallarına göre dolduğunu gördük; 
birlikte film seyretmenin keyfini çıkardık. 
Ama Covid 19’a yakalanan hasta sayısı art-
tıkça festivallerin çevrimiçine yönelmesini 
olağan karşılamak gerek… 

Bu yıl onuncu kez düzenlenecek Ulus-
lararası Suç ve Ceza Film Festivali de 20 
- 26 Kasım tarihleri arasına çevrimiçi ola-
rak gerçekleşecek. Adalet temalı yapımla-
rın yer aldığı festival, sinemaseverlere hitap 
eden nitelikli bir programa sahip. 

◆ Festivalin Onur Ödülü’nün verileceği 
yönetmen 
Agnieszka 
Holland’ın 
Berlin Film 
Festivali’n-
de dünya 
prömiye-
rini yapan 
‘Charlatan’ 

adlı 2020 yapımı filmi, Türkiye’de ilk kez Suç 
ve Ceza Film Festivali kapsamında göste-

rilecek. Film, Nazi işgali ve komünizm dö-
nemlerinde ülkenin önde gelen kişilerini id-
rar teşhisiyle tedavi ederek ün ve servet 
kazanan Çek şifacı Jan Mikolasek’in hikâye-
sini konu alıyor. 

◆ Festivalin 19 Kasım Perşembe günü 
çevrimi-
çi olarak 
gerçekleş-
tirilecek 
açılışında 
İranlı Mas-
soud Bakh-
shi’nin yö-
nettiği ‘En 

Uzun Gece’ filmi gösterilecek. Sundance’de 
Jüri Büyük Ödül’ünü kazanan film, Sof-
ya’dan senaryo, Antalya’dan ise yönet-
men ödülleriyle döndü. İran’da kadının ko-
numunu sorgulayan film, 65 yaşındaki eşi 
Nasser’i kazayla öldürme suçundan ida-
ma mahkûm edilen 22 yaşındaki Meryem’in 
Nasser’in kızı tarafından canlı yayınlanan 
popüler bir televizyon programına çıkması-
nı anlatıyor. Meryem’in tek şansı bu prog-
ramda affedilmesidir. 

◆ Türkiye prömiyerini festival kapsa-
mında gerçekleştirecek bir başka film de 
‘Barış Gelini: Pippa Bacca’ olacak. Simone 

Manetti’nin fil-
mi, Pippa Bac-
ca’nın Türki-
ye’de sonlanan 
trajik hikâye-
sini hatırlata-
cak bize. Pippa 
Bacca, 34 ya-

şında İtalyan bir sanatçıydı. Silvia Moro ile 
birlikte gelinliklerini giyerek, otostopla ülke 
ülke dolaşıyorlardı. Yolculuklarının barış ve 
güven için bir mesaj olmasını istiyorlardı. İki 
sanatçı birçok ülkeyi otostop yaparak geçti 
ve sonra İstanbul’a geldi… 

◆ Srdan Golubovic’in yönettiği ‘Baba’, 
eşinin has-
taneye ya-
tırılma-
sı üzerine iki 
çocuğunu 
sosyal hiz-
metlere bı-
rakmak zo-
runda kalan 
yoksul baba Nikola’nın  bürokrasiye kar-
şı verdiği mücadeleye odaklanıyor. Yetkili-
ler, Nikola gerekli maddi ve manevi koşul-
ları sağlayana kadar çocuklarını koruyucu 
aileye veriyor. Nikola çabalarına rağmen 

çocuklarını yanına alamayınca, Sırbistan’ı 
boydan boya yürüyerek davasını Belg-
rad’daki hükümet yetkililerine götürme ka-
rarı alıyor. Nikola, tüm yoksulluğuna karşın 
çocuklarını büyütmek hakkından vazgeç-
mek istemiyor.    

◆ Güney Koreli Sun-ae Lim’in yazıp yö-
nettiği ‘Yaşlı Ka-
dın’, Busan Film 
Festivali’nde Yeni 
Akımlar Ödü-
lü’ne aday göste-
rilen bir ilk film… 
Sadece adalet-
sizliğe değil ön-
yargılara karşı 
mücadele eden bir kadının öyküsünü anla-
tıyor. 69 yaşında Hyo-jeong, erkek bakıcı-
sı tarafından tecavüze uğrar. Ama polisleri 
olayın gerçekten yaşandığına ikna edemez. 
Çoğu kişi yakışıklı genç adamın 69 yaşın-
daki bir kadına tecavüz etmeyeceğini dü-
şünür. Mahkemede de aradığını bulamaz. 
Hyo-jeong ile onun isteğiyle cinsel ilişki 
kurduğunu öne süren bakıcı hakkındaki tu-
tuklama kararı reddedilir. Sadece onu çok 
seven hayat arkadaşı Dong-in yanındadır 
ama onun bile kuşkuları vardır. Hyo-jeo-
ng’un ise teslim olmaya niyeti yoktur…

Adalet üzerine 5 film önerisi

MEHMET 
AÇARAÇAR

TUT! BIRAK!
Farklı sınıf, kültür ve çevreden kadınların dilinden monologlar... Deniz Kap-
tan’ın Kadın Hikâyeleri kitabından seçilen monologlar, Hüseyin Umaysız’ın 
yönetiminde, sahnedeki Layla Önlen’in kimliğini de içine katarak tek bir be-
dende birleşiyor. Sözcükler, dans ve enstalasyonla iç içe geçiyor, kadınların 
hikâyelerinden performatif bir alan ve eylem yaratılıyor. Oyuncu sona doğru 
tamamen bağımsız olacağı boş bir alana doğru yolculuk ediyor. Oyun, boş-
luktaki malzemeyi tamamen bir enstalasyon alanına, performansı da dan-
sa dönüştürmekten kaçınmıyor. (Moda Sahnesi /  18 Kasım Çarşamba ve 19 
Kasım Perşembe 20.30)

BEN ANADOLU 
Binlerce yıldır Anadolu’yu var eden ka-
dınlar, koca bir tarihe yayılan hikâyeleriy-
le Güngör Dilmen’in klasikleşmiş eserinde 
buluşuyor. Ben Anadolu Kibele’den Theo-
dora’ya, Eftelya’dan Hürrem’e uzanan bir 
kadınlar geçidi. Tanrıçalar, sultanlar, mi-
tolojik karakterler, köylüler, kantocular, 
hemşireler... Bu toprakların özünü oluş-
turan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallar-
la, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, 
Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden 
kadınlar Görkem Yeltan’ın yönettiği oyun-
da Ayça Bingöl’ün yorumuyla vücut buluyor. Bu performans, Yıldız Kenter’in 
ölümünün birinci yıldönümünde sanatçının anısına sahneleniyor. (Cadde-
bostan Kültür Merkezi / 28 Kasım Cumartesi 15.00)

DUBLÖRÜN HİKÂYESİ
Hep oyuncu olmak istemiş ama hayatı-
nı dublör olarak geçirmeye mecbur kal-
mış, kendisiyle, başına gelenlerle, hatta 
hayalleriyle bile dalga geçmekten imtina 
etmeyen Kemal’in oyuncu olamayıp, nasıl 
dublör olduğunun eğlenceli, bir o kadar da 
hüzünlü hikâyesi… Kemal Uçar’ın yazdığı 
ve oynadığı oyun, dublörlük sanatının ge-
rektirdiği yüksek tempolu performansla-
rın birbirini izlediği, eğlencesi eksik olma-
yan bir eser. (Moda Sahnesi / 24 Kasım 
Salı ve 25 Kasım Çarşamba 20.30)

MANHATTAN’IN İYİ TANRISI
“Faşizm iki insan arasındaki 
ilişkide başlar” diyen, yaşadı-
ğı çağla ve dille bir hesaplaşma 
içinde olan Avusturyalı yazar 
ve şair Ingeborg Bachmann’ın 
radyo tiyatrosu olarak yazdığı, 
birçok kez sahnelenen Man-
hattan’ın İyi Tanrısı festivalde 
Tiyatro Motus tarafından sah-
neye taşınıyor. Gizem Pilav-
cı’nın yönettiği; Umut Barış Taşdemir, Anıl Kır, Burcu Ger, Gülnara Golovina 
ve Barış Eroğlu’nun rol aldığı oyun 1957’nin Manhattan’ında geçse de met-
ropol yaşamına ve modern insan ilişkilerine bakışıyla güncelliğini kaybetmi-
yor. Oyun, kurduğu gerçeküstü evren içinde; aşkın ne olduğunu, ne olabile-
ceğini ve ne olamadığını sorguluyor. (Moda Sahnesi / 1 Aralık Salı 20.30)

14 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak 
olan 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 
Kadıköy’de sahnelenecek dört oyun ve bir 
belgesel hakkında detaylı bilgi haberimizde…

Tiyatro festivali 
Kadıköy’de

stanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından, VitrA spon-
sorluğunda ve TC Kültür ve 
Turizm Bakanlığı desteğiyle 

düzenlenen, Borsa İstanbul’un Yüksek Kat-
kıda Bulunan Kuruluş olarak destek verdi-
ği 5. İstanbul Tasarım Bienali, sergiler, açık 
hava yerleştirmeleri, dijital atölye ve soh-
betler, film gösterimleri ve çocuk atölyele-
riyle sürüyor. 

Küratörlüğünü Mariana Pestana’nın Su-
mitra Upham ve Billie Muraben ile birlikte 
yürüttüğü “Empatiye Dönüş: Birden fazlası 
için tasarım” başlıklı bienal, sergi mekân-
ları Pera Müzesi ve ARK Kültür’de, İstan-
bul sokaklarında ve dijital ortamda farklı 
ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıla-
rın projelerine ev sahipliği yapıyor. Ser-
gi mekânlarındaki projeler 15 Kasım’a dek  
ziyaretçilerini beklerken; şehirdeki müda-
haleler, araştırma projeleri ve video serile-
ri ise 30 Nisan 2021’e kadar gelişerek de-
vam edecek.

KÖRLERİN GÜNEŞ SAATİ
Bu yıl İstanbul sokaklarına yayılan bie-

nalin Kadıköy ayağında ise üç iş var. Bun-
lardan biri ‘Körlerin Güneş Saati’. Mo-
da’dan ve semtin tarihinden ilham alan, 
tasarımcı Eli Bensusan'ın imzasını taşı-
yan bu eser, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle 
hazırlandı. Körlerin Güneş Saati, Moda Sa-
hil Parkı’nın güney burnunu Kuzey Yıldı-
zı’yla birleştirerek ziyaretçileri bulunduk-
ları mevkii tekrar değerlendirmeye davet 
ederken bir yandan da eserin sergilendiği 
antik Khalkedon kentinin gizli coğrafi, tari-
hi, kültürel ve mitolojik katmanlarını hatır-
latıyor. Gnomon’un (güneş saatinin yeryü-
zünün eksenine paralel yerleştirilmiş kısmı) 
gölgesini takip edip üzerine düştüğü hattı 
saptayarak saati söylemek mümkün. Bunun 
için doğrudan güneş ışığı gerekli olduğun-
dan, bu sadece gün doğumuyla günbatımı 
arasında yapılabiliyor. Sabah saatlerinde 
gölgeler Gnomon’un batısına, öğleden son-
ra ise doğusuna düşüyor. Geceleri ise saa-
tin üzerine oturup mermer kürenin işaret et-
tiği Kuzey Yıldızı’nın etrafında dönen gök 
küresini gözlemleyebilirsiniz. Antik Khal-
kedon kenti, Delfi Kâhini’nin (gün ışığı-
nın, şiirin, müziğin ve şifanın tanrısı) Apol-

lon tapınağında dile getirdiği bir kehanette 
“körlerin şehri” olarak anılır. Bu yüzden 
nesneye yerleştirilen ipuçları Braille alfa-
besiyle yazılmış ve gözlemciler tarafından 
yeniden düzenlenmeyi bekliyor. Tasarım, 
ziyaretçileri yakın ve uzak cisimler ile mit-
lerle tekrar ilişkiye sokmanın aracı olarak 
kullanılıyor ve günümüz Kadıköy’ünün za-
mansal ilişkileri aşan, çok katmanlı bir im-
gesini üretiyor.

ÇİMLENDİRİCİ FENERBAHÇE’DE
Diğer bir iş ise ‘Filizlendirme Dolabı’. 

Bu dolap; Ek Biç Ye İç, Pláka Porto ve Ka-
dıköy Belediyesi’nin desteğiyle, Portekiz-
li mimarlık atölyesi SKREI ile yine Porte-
kiz’den, Lizbonlu seramik sanatçısı Sofia 
Magalhães ve sürdürülebilir yaşamı merke-
ze alan konulara odaklanan tasarımcı Fran-
cisca Sottomayor tarafından yapıldı. Çim-
lendirici, Saint-Joseph Özel Fransız Lisesi 
Permakültür Kulübü’nün  Fenerbahçe Par-
kı Topluluk Bahçesi’nde bulunuyor. Pro-
jenin prototipi 15 Kasım'a kadar her cu-
martesi 11.00-17.00 arasında ziyarete açık. 
Tamamlanmış hâli ise Nisan 2021'de ziya-
rete açılacak.

Çimlendirici, düşük ısıda pişmiş çöm-
lek parçalarından yapılma, kendi kendini 
sulayan bir tohum çimlendirme sistemi, ka-
muya açık bir filizlendirme dolabı. Kolay 
kullanımlı ve düşük ücretli Çimlendirici, 
yurttaşları kaliteli tohumların çimlendiril-
mesi ve yetiştirilmesi süreci hakkında bilgi-
lenmeye ve bu sürece katılmaya davet edi-

yor. Burada üretilen tohumların topluluğun 
besin kaynağı olarak kullanılması ve kendi-
ne yeten besin kaynaklarının üretimini teş-
vik etmesi bekleniyor, böylece insan yapımı 
enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılma-
sı hedefleniyor. 

KALAMIŞ’TA DANSA DAVETLİSİNİZ
Kamusal dans alanları tasarlayan Sto-

ckholm çıkışlı bir organizasyon olan Dans-
bana!’nın “Dansbana! Kalamış” adlı pisti, 
kent içinde dansa alan açıyor. Kadıköy Be-
lediyesi ve yerel dansçılarla diyalog içinde 
geliştirilen bu tasarıma, Boğaz kıyısında-
ki bölgenin sualtı dünyası ve jeolojik zen-
ginliği ilham verdi. Bluetooth hoparlörlerle 
donatılmış bir dans platformundan oluşan 
müdahale alanı, isteyen herkese her gün sa-
bahtan akşama kadar dans etme fırsatı sağ-
lıyor. Dansbana! Kalamış, İstanbul’da her 
tür dansçı için bir buluşma alanı yaratma 
amacıyla hayata geçirilmiş bir kalıcı ensta-
lasyon. İstatistiklere göre futbol sahaları ve 
kaykay rampaları gibi açık hava etkinlikle-
rine ayrılmış kamusal alanlar ağırlıklı ola-
rak genç erkekler tarafından kullanılıyor. 
Kamusal alan kullanıcıları arasında genç 
kadınların temsili oldukça düşük ve Dans-
bana! bu durumu dans aracılığıyla değiştir-
meyi hedefliyor. Dansçıların arka planı için 
tasarlanan deniz kabuğu Sandro Botticel-
li’nin meşhur eseri Venüs’ün Doğuşu’nu 
hatırlatırken, kadınları boyunduruk altında 
tasvir eden bu resim yerine daha etkin, daha 
güçlendirici bir temsil öneriyor.

.. .
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Kadıköy’de
filizlendirme dolabı 

veve 

İstanbul sokaklarına ve dijital 
dünyaya yayılan 5. İstanbul 

Tasarım Bienali kapsamında 
‘Körlerin Güneş Saati’ni Moda 

sahilde, ‘Filizlendirme Dolabı’nı 
da Fenerbahçe Parkı’nda 
ziyaret edebilirisiniz

İ

Fotoğraflar: Kayhan KAYGUSUZ

Körlerin Güneş Saati’nin Körlerin Güneş Saati’nin 
tasarımcısı Eli Bensusantasarımcısı Eli Bensusan ‘Dansbana! Kalamış’ projesi‘Dansbana! Kalamış’ projesi

Körlerin Güneş SaatiKörlerin Güneş Saati

Filizlendirme DolabıFilizlendirme Dolabı

AKPINAR BELGESELİ CADDEBOSTAN’DA 
Yönetmenliğini Sel-
çuk Metin’in, senaryo-
sunu Zeynep Miraç’ın 
üstlendiği, Metin Akpı-
nar’ın 60 yıla yaklaşan 
kariyerini ekrana taşı-
yan İyi ki Yapmışım bel-
geseli; sanatçının ka-
riyerinin yanı sıra tüm 
yaşamını da mercek al-
tına alan bir yapım. Til-
be Saran’ın anlatıcılığı-
nı üstlendiği yapımda; 
Demet Akbağ, Umur Bugay, Ferhan Şensoy, Ahmet Gülhan, Dikmen 
Gürün, Kandemir Konduk, Perran Kutman, Nevra Serezli, Selma Sonat 
ve Zeynep Oral gibi birçok sanatçı, yazar ve akademisyenin yanı sıra ya-
şamına tanıklık etmiş dostları Akpınar’ı anlatıyor. Belgesel, 22 Kasım 
Pazar günü saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi’nde gösterilecek.
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devam ediyorlar. Bugün Düzce Umut Evle-
ri inşaatında pencere ve kapı doğramala-

rının takılma aşamasına kadar gelindi.
l Sizce İstanbul’da da Düz-

ce’deki örneğe benzer projeler-
le depreme dayanıklı evlerin inşa 
edilmesi mümkün mü?

Yaşadığımız konutların sağlıklı, 
güvenli ve ödenebilir olmasının da, 

depreme dayanıklı konutlar inşa edil-
mesinin de önünde aslında bir engel 

yok. Ülkemizde bunun için eğitim almış 
çok sayıda meslek insanı, imkan ve tekno-

loji mevcutken nasıl mümkün olmayabilir ki? Bu-
nun önündeki engelleri, yıllardır sürdürülen kentleşme 
politikalarında ve buna karşı hala yeterli bir muhalefet 
yürütemememizde aramak gerekir.

nizmaları, modelleri ve örgütlenme biçimlerini çok 
uzakta aramamıza da gerek yok. Düzce Umut Evleri 
bence bu konuda muazzam bir örnek sunuyor. Benzer 
şekilde kentsel dönüşüm karşıtı muhalefeti örgütleyen 
mahallelilerin, kent hakkı savunucularının, meslek ör-
gütlerinin deneyimlerinden öğrenebileceğimiz çok şey 
var. Dolayısıyla yöneticilerden görevlerini yapmaları-
nı beklerken, hak talebi ve çözüm önerileri geliştirecek 
sivil mekanizmaların da kurulması elzem bir ihtiyaç.

l Ancak İstanbul’da yürütülen kentsel dönü-
şüm çalışmaları riskli alanlarda değil de daha faz-
la rant getirecek bölgelerde yapıldı. Bunu nasıl de-
ğerlendirmek gerek?

Belirttiğiniz gibi, 2012 yılında yürürlüğe giren Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun ile özellikle İstanbul’da çok sayıda bölge riskli 

alan ilan edildi. Ancak hazır-
lanan deprem master planları 
ve risk haritaları ile bu yasa 
kapsamında dönüşüm başla-
tılan bölgeleri karşılaştırdı-
ğınızda ortaya çıkan tablo, 
yasanın ne amaçla kullanıl-
dığını gözler önüne seriyor. 
Kaldı ki dönüşüm uygula-
malarının yer seçimi dışın-
da sürdürülme biçimi de ol-
dukça sorunlu. Riskli alan 
ilan edilen yerlerde insan-
lar yerlerinden edilmekte, 
gidecek yeri olmayanlar 
moloz yığınları ve deva-
sa inşaat sahaları arasında 
halk sağlığı başta olmak 
üzere pek çok sorunla baş 
başa bırakılmakta. Örne-
ğin Üsküdar’da bulunan 
Kirazlıtepe Mahallesi, 
deprem riski açısından 

öncelikli durumda olma-
yan bir bölge olmasına rağmen yıllardır kentsel dönü-
şüm çalışmalarının vahşice sürdürüldüğü bir mahalle. 
Az katlı bahçeli eski konutların bulunduğu ve insanla-
rın huzur içinde yaşadığı mahallede başlatılan dönü-
şüm faaliyetleri sonucunda hak sahipliği gibi pek çok 
sorun yaşandığı için insanlar güvencesizlik girdabına 
sürüklendiler, yıkımlar nedeniyle sağlıksız bir yaşam 
çevresinde yaşamak zorunda bırakıldılar. Ne yazık ki 
benzer durumda olan çok sayıda mahalle var, yanı ba-
şımızda bulunan Fikirtepe’de yaşananları da biliyoruz. 
Ne yazık ki yıllardır mahallelilerin, meslek örgütleri-
nin ve kent hakkı savunucularının tüm itirazlarına ve 
eylemlerine rağmen bu uygulamalar aynı şekilde sür-
dürülüyor.
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ge depreminin ardından, güvenli ve eko-
nomik konut meselesi sokakta, evlerde, iş 
yerlerinde konuşulmaya başlandı. Çünkü 
İstanbulluların önemli bir kısmı riskli bi-

nalarda yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Dep-
rem Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle “İstanbul İli Ola-
sı Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi 
Projesi-2019” kapsamında hazırlanan ra-
pora göre; İstanbul’da binlerce binanın 
riskli olduğu tespit edilmişti. Sadece 
Kadıköy’de 3 bin 277 bina risk taşı-
yor. Raporlar ve bilimsel çalışma-
lar önemli bir gerçeğe projeksiyon 
tutsa da başka bir gerçekle karşı 
karşıyayız. Maddi imkânı olmayan 
binlerce vatandaş riskli binalarda 
oturmalarına rağmen yıkılacak kor-
kusu ile binasını kontrol ettiremiyor. 
Kadıköy’de riskli binada yaşayan bir ai-
lenin güvenli bir eve taşınması için ortalama 
4000-5000 TL kira ödemeyi kabul etmesi gere-
kiyor. Bu da birçok aile için mümkün değil. Bir yan-
da deprem tehlikesi bir yanda geçim derdi ile yaşayan 
İstanbullular için ekonomik ve güvenli konutlar oluş-
turulamaz mı? Düzceli depremzedelerin güvenli, sağ-
lıklı ve ödenebilir konut projesine dahil olan Düz-
ce Umut Atölyesi’nden mimar Öncül Kırlangıç ile 
hem Düzce’deki deneyimlerini hem de İstanbul’da 
buna benzer konut projelerinin gerçekleşme ihtima-
li üzerine söyleştik. 

“KONUT PİYASASINA GÜVENMEDİLER”
l İstanbul’u konuşacağız ancak öncesinde 

Düzce Umut Evleri’ni ve Düzce Umut Atölyesi’ni 
konuşalım isterseniz. 

1999 yılında Düzce’de depremi yaşayan ve evsiz 
kalan kiracı depremzedeler, konut ihtiyaçlarını bir hak 
talebine dönüştürerek önce bir dernek etrafında örgüt-
lendi, ardından konutlarını kendileri inşa etmek üze-
re bir kooperatif kurdular. Bürokratik engelleri aşarak 
konutlarını yapmak üzere uygun bir arsaya kavuşma-
ları uzun yıllarını aldı. Mevcut konut piyasasının ken-
dilerine güvenli, sağlıklı ve ödenebilir konut seçene-
ği sunmadığını düşünüyorlardı. Taleplerinin ancak 
konutlarının tasarlanma ve uygulanma aşamalarında 
kendilerinin de yer almasıyla karşılanacağına karar 
vererek “katılımcı tasarım” sürecini başlatmak için bir 
çağrı yaptılar. Çağrı sonucunda mimarlar, şehir plan-
cıları, mühendisler, öğrenciler ve çok farklı meslekler-
den insanların biraraya gelmesi ile “Düzce Umut Atöl-
yesi” kuruldu. Bir yılı aşkın bir süre boyunca Düzce 
Umut Atölyesi’nin kooperatif ortakları ile gerçekleş-
tirdiği çok sayıda atölye ve toplantının ardından, tasa-
rım kararlarının birlikte verildiği mimari proje tamam-
landı. Düzce Umut Evleri 2016 yılında inşa edilmeye 
başlandı ve “birlikte tasarım” aşamasından “birlikte 
inşa” aşamasına geçildi. Kooperatifin ana sözleşme-
si gereği kooperatif ortakları da şantiyede çalışıyorlar, 
şantiye sahasının kurulumundan organizasyonuna bir-
çok işte bizzat yer alıyorlar. Düzce Umut Atölyesi gö-
nüllüleri de inşaatın birçok aşamasına destek olmaya 

İstanbullunun gündeminde olan güvenli ve ekonomik 
konut talebini Düzce Umut Atölyesi’nden mimar Öncül 
Kırlangıç ile konuştuk. Kırlangıç, İstanbul’da sağlıklı, 
güvenli ve ödenebilir konutların inşa edilebileceğini 
ancak bunun için ortak akıl gerektiğini belirtiyor

ORTAK AKIL
“ENGEL YOK

GEREKLİ”

YERİNDE DÖNÜŞÜM MÜMKÜN MÜ?
l Aslında demin saydığınız mahallelerde yaşa-

yanların isteği de yerinde dönüşüm uygulamasıydı. 
İstanbul’da yerinde dönüşüm uygulanması müm-
kün mü? Malum TOKİ konutlarının inşa edilme-
siyle insanlar şehir dışına itildi. 

İstanbul’da yerinde dönüşüm uygulamaları ger-
çekleştirmek elbette mümkün. Bu konuya ışık tutabi-
lecek sayısız akademik çalışma var. Kimi yerel yöne-
timlerin bu anlamda çabaları olduğunu da biliyoruz. 
Kendi deneyimlediğim bir çabadan örnek vermem ge-
rekirse, Beylikdüzü Belediyesi, Ekrem İmamoğlu’nun 
başkanlığı sırasında Yakuplu’da bulunan Roman ma-
hallesinin yerinde dönüşümü için önemli çalışmalar 
gerçekleştirdi. O dönem Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş-
birliği içerisinde mahallede yerinde yapılan araştırma 
ve görüşmelerle kapsamlı bir rapor hazırlandı. O ra-
por içerisinde yerinde dönüşümü adaletli bir şekilde 
gerçekleştirmek üzere, mahallelinin de sürece müda-
hil olabileceği ve sosyoekonomik destek mekanizma-
larını da içerecek şekilde bir model önerisi geliştirildi. 
Dönemin siyasal atmosferinin yarattığı baskılar nede-
niyle çalışma nihayete eremedi ancak yine de önem-
li adımlar atılmış oldu. Eminim ki benzer pek çok 
çalışma başka yerlerde de mevcuttur. Dolayısıyla in-
sanların hayatları darmadağın edilmeden, yaşamlarını 
hiç bilmedikleri ya da yaşamak istemedikleri yerler-
de sürdürmeye mecbur bırakılmadan bir dönüşüm sü-
reci kurgulamanın kesinlikle mümkün olduğunu düşü-
nüyorum.

l Deprem sonrasında kira yardımı gibi uzun so-
luklu olmayan “yardım kampanyaları” ile vatan-
daşların maddi sıkıntıları giderilmeye çalışılıyor. 
Sorunların ortadan kaldırılması için ne tür politi-
kalar yürütülebilir? 

Sanırım öncelikle deprem olduktan sonra neler ya-
pılacağını değil deprem olmadan neler yapılacağını 
konuşmamız gerekiyor. Deprem sonrasında darmada-
ğın olan hayatların, kira yardımı gibi geçici çözümler-
le yeniden kurulmasının imkansız olduğunu Marma-
ra Depremi, Van Depremi gibi pek çok ağır deneyim 
üzerinden biliyoruz. Düzceli depremzedelerin hikaye-
leri bu konuda önemli bir örnek. İnsanlar yıllarca ça-
dırlarda ve konteynırlarda yaşamak zorunda bırakıl-
mışlar, kentte oturulabilecek konut kalmamış ki kiraya 
çıkabilsinler. Ya da iş yok, kiraları devlet tarafından 
ödense de diğer masraflarını nasıl karşılayacaklar? Bu 
ağır deneyimlerin tekrarlanmaması için de deprem ön-
cesine odaklanmamız gerekiyor. Başta da belirttiğim 
gibi hak talebi geliştiren sivil mekanizmaların harekete 
geçmesi, dayanışma ağlarının şimdiden örgütlenmesi, 
merkezi ve yerel yönetimlerin de bu toplumsal işbirli-
ğine köstek değil destek olan bir yerde durması gereki-
yor. Bugün kendim de dahil çok sayıda insan, yaşadığı 
binaya güvenmiyor ancak güvenli bir binaya taşınma 
olanaklarına da sahip değil. Bu çaresizlik halini ancak 
ortak akılla aşabileceğimize inanıyorum. 

l Kadıköy özelinde neler söylersiniz? 
Kadıköy’ü düşünürsek, mevcut belediye çalışma-

ları ve olanakları ile Kadıköy’de yaşayanların bilgi-
lendirilmesi, çözüm üretmeye dair mekanizmaların 
kurulması ve Kadıköy sakinleri ile birlikte alterna-
tif modeller geliştirilmesi mümkün. Bunun için canla 
başla çalışacak meslek insanları, sivil toplum örgütleri 
de var. Ayrıca pek çok muhtarlığın da mahalle sakinle-
rinin bu anlamdaki örgütlenmesi konusunda çaba sarf 
edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla hemen bugün ve bir-
likte çözüm üretmenin yollarını açmak ve bu yolda ör-
nek modeller geliştirmek için hepimize önemli görev-
ler düşüyor. 

l Erhan DEMİRTAŞ

E

“BEKLENTİLER KARŞILANMIYOR”
l Biraz daha açar mısınız? Bu nasıl gerçekleşti-

rilecek? Kimlerin, hangi kurumların burada görev 
alması gerekiyor?

Normal şartlarda bir devlet politikası olarak haya-
ta geçirilmesi gereken bu konunun muhatapları elbette 
merkezi ve yerel yönetimler. Ancak ülkemizdeki mev-
cut durumda bu beklentinin karşılığının olamadığını 
yıllardır deneyimliyoruz. O yüzden artık bizim için bi-
rilerinin bir şeyler yapmasını beklemek yerine sağlıklı, 
güvenli ve ödenebilir konut hakkına dair taleplerimi-
zi ve bu doğrultuda kendi çözüm önerilerimizi geliş-
tirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buna dair meka-



zmir’de meydana gelen 6,9 büyüklü-
ğündeki deprem sonucu 115 kişi hayatı-
nı kaybetmiş binin üzerinde insan yara-
lanmıştı. İzmir depremi sonrası hem olası 

İstanbul depremi gündeme geldi hem de insanların 
nasıl evlerini iyileştireceği, kentsel dönüşümün nasıl 
yapılması gerektiği ve deprem sigortası gibi konular 
tartışılmaya başlandı.

Biz de özellikle bilgilendirici olması amacıyla 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK), zorun-
lu deprem sigortasına dair tüm bilinmeyenleri tartı-
şabileceğimiz bir haber hazırlamak istedik. Erer Si-
gorta’dan Sabahat Erer ve Ankor Sigorta’dan Fatoş 
Kolat Demirci sorularımızı yanıtladı.

FENERYOLU’nda altyapı 
çalışmalarında sona gelindi
Kadıköy’de şiddetli yağmurlarda yaşanan en bü-
yük sorun, yağmur suyu kanallarının yetersizliği ve 
buna bağlı olarak binalarda yaşanan su baskınları. 
Feneryolu mahallesi de bu sorunu yaşayan bölgeler-
den biri. Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
yurttaşların mağduriyetlerini giderebilmek ve kalı-
cı çözümler üretmek için Feneryolu Kuyubaşı’nda 
yağmur suyu kanalı döşedi, atık su kanalı ise yeni-
lendi.  

YAVAŞ VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kadıköy Beledi-

yesi’nde inşaat mühendisi Sevilay Öztürk “Feneryolu 
ve çevresindeki problem su baskınları yaşanmasıydı. 

DEPREM SİGORTASININ BİLİNMEYENLERİ
l Fırat FISTIK

İ

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, yoğun yağışlarda 
yaşanabilecek su baskınlarına 
karşı Feneryolu’nda yağmur 
suyu kanalı yaptı, atık su 
kanalını yeniledi

tıktan sonra olay yerine, sürecin  yö-
netimine uygun olan en kısa sürede, 
DASK adına görevlendirilen bağım-
sız hasar tespit görevlileri gönderilir. 
İnceleme ve tespit raporlarını hazırla-
yan görevliler, sigortacılık sektöründe 
ilgili  branşta çalışma ruhsatı bulunan 
deneyimli hasar eksperlerinden olu-
şur. Eksperlerin deprem hasar rapor-
larını sigortacılık standartlarına uygun 
şekilde  oluşturabilmeleri için, ken-
dilerine DASK tarafından ek eği-
timler sunulur. Tespit raporlarının 
yetkilendirilmiş eksperler tarafın-
dan  hazırlanması, teminat süreci-
nin işleyişi açısından büyük önem 
taşır. Hasar  tespiti için gönderilen 
eksperlere olay yerinde yapacakları 
incelemelerde her türlü kolaylığın ve 
bilginin sağlanması, rapor oluşturma 
ve dolayısıyla hasar tazmin süreçleri-
ni de hızlandırır.”

Demirci de İzmir depreminden ör-
nek veriyor ve  “Biliyorsunuz; deprem 
henüz 10-12 gün önce meydana geldi. 
Sigortalılarımızdan aldığımız geri dö-
nüşler neticesinde söyleyebilirim ki; 

özellikle ağır hasarlı binaların ödemeleri yapılmaya 
başlandı bile.” diyor.

KONUT SİGORTASI DA ÖNEMLİ
“Deprem sonrasında meydana gelen zararlarda 

ödenecek sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen 
konutun metrekare bedeli ve metrekaresinin  çar-

pılması sonucu elde edilen tutar esas alınıyor.” 
diyen Erer, “Ödenecek tutarın 240 bin TL’lik 
teminat tutarından fazla olmaması gerekiyor. 
Fazla olması durumunda eğer varsa kalan tutar 

konut sigortası tarafından karşılanıyor.” diye 
maddi süreci özetliyor. Eğer yıkılan meskenin 

yeniden inşa edilmesi gerekiyorsa ve maliyet bu 
teminat tutarını aşıyorsa sigortalı kişi, isteğe bağ-
lı olarak aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek 

teminat tutarı edinebiliyor. Ancak bunun için 
de özel sigorta şirketlerinden konut sigortası-
na sahip olmak şart.

DASK NEDİR?
DASK, vatandaşlara zorunlu deprem sigortası 

edindiren ve yönetiminden sorumlu olan bir kamu 
kuruluşu. Zorunlu deprem sigortası ise yasal 
çerçevede deprem ve depremden kaynakla-
nan yangın, yer  kayması ve tsunami risk-
lerine karşı maddi güvence sağlayan si-
gorta. 

Sabahat Erer, bu sigortanın sade-
ce deprem  sarsıntısının konuta verdi-
ği zararı değil, deprem sonucu oluşa-
bilecek tsunami ve yangın gibi büyük 
zararlara neden olan risklerde de güvence  
sağladığını özellikle vurguluyor ve ekliyor: 
“Deprem sigortası oldukça önemli. Konutun kıs-
mi hasarlı ya da oturulamaz duruma gelmesi durum-
larında zararı tazmin ederek hayatın normale dönme-
si deprem sigortasının esas amacıdır. DASK, zorunlu 
deprem sigortasının yaygınlığını ülke genelinde bir-

likte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara 
bağlı acenteler ve banka şubelerinden 
oluşan  dağıtım ağıyla artırırken, uygula-
dığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin 
bu  güvenceye sahip olmasını kolaylaştır-
mayı hedefler. DASK fiyatları alınan  kuruma 
göre değişmediği için araştırma yaparak vakit 
kaybetmek yerine herhangi bir sigorta acente-
sinden hızlıca satın alınabilir.”

Fatoş Kolat Demirci ise amacın, deprem son-
rasında zarar gören sigortalı varlıklarını koru-
mak ve dolayısıyla sigortalıların, hayatla-
rını kaldığı yerden devam ettirmelerini 
sağlamak olduğunu belirtirken “Bina 
az hasarlı da olsa, ağır hasarlı da olsa 
DASK sigortalının maddi kaybını en kısa 
sürede tazmin eder.” diyor.

LİMİT DAHİLİNDE TEMİNAT
Zorunlu deprem sigortası, 17 Ağustos 

1999’daki depremden sonra gündeme 
geldi ve 27 Eylül 2000’de çıkarı-

lan Kanun Hükmünde Kararna-
me ile uygulamaya sokuldu. 
Sigorta, DASK tarafından 
denetleniyor ve sadece bina-
nın yapısal alanlardaki maddi ka-
yıplarını belli bir limite kadar karşı-
lıyor. Erer, bu durumu şöyle anlatıyor: 

“DASK, Zorunlu Deprem Sigortası 
ile depremin ve deprem sonucu mey-

dana  gelen yangın, infilak, tsunami ve 
yer kaymasının doğrudan neden olacağı  mad-

di zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahi-
linde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya 
da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat al-
tındadır. Deprem sonrasında hasar ihbarınızı yap-

Fatoş Kolat Demirci ise ödemelere dair sorular-
la sıkça karşılaştıklarını belirterek şunları söylüyor: 
“Bina sigortalarında amaç, sigortalının binasını ye-
niden inşa ettirecek tutarın sigortalıya geri ödenme-
sidir. Yani arsa değeri hariç tutulur. DASK bu nok-
tada yeniden inşa metrekare birim maliyetini 1134 
TL olarak ödemektedir. Ancak ülkenin değişen eko-
nomik koşullarında bu bedelin düşük kaldığını söy-

lemek doğrudur. Piyasada en düşük 
yeniden inşa maliyetinin 1700 

TL’den başladığını düşünecek 
olursak ki bu bedel binanın 
özelliklerine göre değişmekte, 
arada kalan tutar için sigorta 
şirketlerinden deprem temi-

natlı bir konut poliçesi yaptırmak olası risklerde kay-
bolan değerlerimizi yerine koymak noktasında biz-
ler için daha sağlam bir güvence olacaktır. Yani 100 
metrekare bir konut için DASK 113.400TL teminat 
sağlarken, kalan tutar için en az 56.600 TL’lik bir te-
minatın daha özel sigorta şirketleri aracılığı ile satın 
alınması en iyi güvenceyi sağlayacaktır.”

Deprem sigortasının metrekare birim fiyatı tüm 
Türkiye’de aynı uygulanıyor. Sigortacılar burada-
ki sıkıntının, İstanbul ile Anadolu’daki illerde konut 
maliyetlerinin aynı olmaması nedeniyle ortaya çık-
tığını söylüyor. Deprem sigortasının zorunlu olma-
sının avantajı ise şu; bir daire sigorta yaptırıp diğe-
ri yaptırmazsa bir işe yaramıyor. Zorunlu kılınması 
nedeniyle bina ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı tak-
dirde, binayı yeniden yaptırmak için gereken maliye-
tin ödeniyor olması. 
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İzmir depreminin ardından birçok konu yeniden tartışılmaya başlandı. Bunlardan biri de deprem sigortası...

20 yıldır ihmal edilen şehrin altyapısının 3 yıl içe-
risinde yenilenmesi, ana kanalların büyükşehir beledi-
yesi tarafından, ara kanalların ise Kadıköy Belediyesi 
tarafından en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. 
İBB ve Kadıköy işbirliğinde gerçekleşen altyapı ça-

lışmaları, her yağmurdan sonra su dolan ve yurttaşla-
ra zor anlar yaşatan Rıhtım’dan başladı. Muhittin Üs-
tündağ, Ali Dede, Dinlenç sokaklar ve Feneryolu gibi 
önemli noktalarda devam eden çalışmalar ilçenin ge-
nelinde yapılacak çalışmalarla devam edecek.

İSKİ’nin yaptığı projeler doğrultusunda burada ka-
nal çalışmasına başladık. Zeminin sert kaya çıkma-
sı Feneryolu sakinleri adına bizi sevindirdi ancak ça-
lışmalarımızın da uzamasına neden oldu. Bunun yanı 
sıra, yerleşik bir mahalle olan Feneryolu’nda tüm alt-
yapı kurumlarının tesisatlarının olması daha yavaş ve 
titiz bir şekilde bir çalışma yürütmemizi gerektirdi. 
Şu anda 1 kilometre uzunluğunda yapılan kanal ça-
lışmasında asfalt aşamasına gelindi. Hava koşulları-
na bağlı olarak çalışmaların en kısa sürede tamam-
lanmasını planlıyoruz. Proje tamamlandığında her 
şey çok güzel olacak.” diye konuştu. 

Kentleşme sürecini çok önceden tamamlamış bir 
kentin altyapısını yenilemenin kolay olmadığının al-
tını çizen Öztürk “Vatandaşlardan bu süreç içerisin-
de biraz sabırlı ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz. 
Uzun zamandır ihmal edilen bir bölgede altyapı ça-
lışması yapmak hiç kolay değil. Hem pandemi hem 
de mevsim koşullarının yarattığı olumsuzluklara rağ-
men Fen İşleri ekiplerimiz özveri ve canla başla ça-
lışmalarına devam ediyor.” dedi. 

20 YILLIK İHMAL 3 YILDA ÇÖZÜLECEK
Kadıköy’de yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda 

yol bulunuyor. Bu yolların çoğunda yağmur suyu ka-
nalı bulunması gerekirken, sadece 135 kilometrelik 
uzunlukta yağmur suyu kanalı var. 

Son 20 yıldır İSKİ’nin Kadıköy’deki yetersiz alt-
yapı çalışmaları nedeniyle, yağmur suyunun toplana-
cağı ana kanallarda büyük oranda eksiklikler bulu-
nuyor. Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı olması ile 
başlayan süreçle, büyükşehir ve ilçe belediyesi ortak 
çalışmalar yürütüyor. 



Pandeminin en önemli ekonomik etkilerinden biri 
konut satışlarında gerçekleşti. 2020 Nisan ayında ko-
nut satışları son 7 yıla göre en düşük seviyede gerçek-
leşirken, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle Tem-
muz 2020 tarihi en yüksek konut satışının gerçekleştiği 
ay oldu. İstanbul’da haziran ayında yeni konutların fiyatı 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31, ikinci el konut-
ların yüzde 20 arttı. 2019 Temmuz’da İstanbul’da 17 bin 
adet konut satılmışken 2020 yılı Temmuz ayında yüzde 
128 artarak 39 bine yükseldi. 

nan şahıs firma sayısı 6 bin 870’e ulaştı. Yani ilk 7 ayda 
kapanan şahıs firma sayısı 2019 yılı toplamını yakaladı. 
İstanbul’da 2020 yılının ilk dokuz ayında kapanan şahıs 
firması bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,9, 
Türkiye genelinde ise yüzde 15,8 arttı. Kurulan yaban-
cı sermayeli şirket sayısı ise İstanbul’da ilk dokuz ayda 
yüzde 24 azalarak 4 bin 583 olarak gerçekleşti.

VERGİLER ÖDENDİ
Pandemi döneminde İstanbul’dan tahsil edilen ver-

gi gelirlerine bakıldığında 2019 yılının ikinci çeyreğin-
de toplam 70,58 milyar TL vergi tahsil edilirken, 2020 
yılının aynı döneminde vergi tahsilatı yüzde 6,7 artarak 
75,32 milyar TL olarak gerçekleşti. İstanbul’dan tahsil 
edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Ağustos 2020’de 
zirveye ulaşarak 10,7 milyar TL vergi tahsil edildi. Kısa-
ca krize rağmen Hazine’nin vergi geliri arttı

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU ARTTI 
Covid-19 Pandemisinin İstanbul Ekonomisine Et-

kileri” raporunda bir başka ilgi çekici rakam da işsizlik 
ödeneği başvuruları. Pandemi nedeniyle 178 bin kişi İŞ-
KUR aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuru yaptı.  Bu 
rakam 2019 yılının aynı döneminde 130 bin kişiydi. 

İŞKUR aracılığıyla toplam işe yerleştirmeler 2019’un 
ikinci çeyreğinde 102 bin kişiye ulaşırken,  2020 yılının 
aynı döneminde yerleştirmeler yüzde 85,2 azalarak 15 
bin kişiye geriledi. 

Genç (15-24 yaş) işe yerleştirmeler ise 2019 yılının 
ikinci çeyreğinde toplam 41 bin kişi iken 2020 yılının 
aynı döneminde yerleştirmeler  yüzde 85,7 azalarak 6 
bine geriledi. 

“YOKSULLUK ARTACAK”
Dünya Bankası’nın tahminlerine göre pandeminin 

etkisine bağlı olarak 100 milyon insanın yoksulluğa ve 
49 milyon insanın ise aşırı yoksulluğa düşeceğinin ifa-
de edildiği raporda bu durumun şehirlerde yaşayan, ser-
best ve çoğunlukla kayıt dışı sektörlerde çalışan insanları 
etkilediğine dikkat çekildi. Raporda pek çok insanın ge-
lir kaybı yaşadığına ve yaşamsal ihtiyaçlarını temin et-
mekte zorlandığına dikkat çekilirken, Covid-19’un, Tür-
kiye ekonomisinin yüzde 30’unu karşılayan İstanbul’un 
ekonomisine etkileri rakamlarla aktarıldı. Raporda; İs-
tanbul’un hem vaka hem ölüm oranları bakımından sal-
gından çok fazla etkilendiği vurgulanırken, Covid-19’un 
İstanbul ekonomisine etkileri şöyle sıralandı: 

ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 44 AZALDI
İstanbul’da sanayi elektrik tüketimi 2016 yılından 

beri en düşük düzeye nisan ayında ulaştı; bir önceki se-
neye göre yüzde 27 azaldı. Aynı dönemde Türkiye’de sa-
nayi elektrik tüketimi ise yüzde 22 azaldı. Mayıs ayı iti-
bariyle ise toparlanma işareti görülmeye başladı. 

Öte yandan sanayi sektörlerinin elektrik tüketimin-
den farklı olarak, küçük işletmelerin pek çoğunun kapa-
lı kalmasından kaynaklı olarak ticarethanelerde mayıs 
ayında bir önceki yıla göre elektrik kullanımı İstanbul’da 
yüzde 44 azaldı. 

DIŞ TİCARET GERİLEDİ
İstanbul’un Türkiye ekonomisi içindeki ağırlığının 

yüzde 30’larda, dış ticarette ise yüzde 50’lerde  
olduğunun belirtildiği raporda pandemi sonra-
sı İstanbul’un dış ticaret hacminin 2013 yılın-
dan itibaren en düşük düzeyine nisan ayında 
ulaştığı ve haziran ayı itibariyle toparlanma 
işareti görülmeye başladığı ifade edildi. 

Buna göre İstanbul’da 2020 yılının ikin-
ci çeyreğinde ihracat, bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 24,5 azalarak 15,6 milyar dolara gerile-
di. İthalat ise ikinci çeyrekte yüzde 20,3 azala-
rak 24,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TURİST SAYISI YÜZDE 98,2 AZALDI 
COVID-19’un etkilerinin önemli derecede görüldü-

ğü sektörlerden biri turizm. İstanbul’da yer alan otellerin 
doluluk oranlarında nisan ve mayıs aylarında keskin bir 
düşüş yaşandı.  Özellikle Mayıs 2020’de 2017 yılından 
beri en düşük seviyesine ulaştı.

İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı 2020 yı-
lının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 98,2 azalarak 68 bine geriledi. 2019 yılının 
ilk dört ayında İstanbul’a gelen toplam turist sayısı 4 mil-
yonu aşmışken, 2020 yılında sekiz ayda İstanbul’a gelen 
toplam turist sayısı 3,2 milyona ulaşabildi.

6 BİN 870 FİRMA KAPANDI
Raporda yer alan dikkat çekici rakamlardan biri de 

kapanan firma sayısı.  2019 yılında toplam 6 bin 899 şa-
hıs firması kapanırken, 2020 yılının ilk yedi ayında kapa-
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Pencereden bakmak ne güzel şey! Önünüz-
den yaşamlar akıp geçer. Biraz hayal gücünüz 
varsa kim olduklarıyla, nasıl yaşadıklarıyla ilgi-
li öyküler uydurursunuz gelip geçenlere. Yoksa? 
Yoksa giyimine kuşamına bakarsınız. Ekose bir 
ceket giymiş örneğin. Sizin de vardı öyle bir ce-
ketiniz. Sahi, ne oldu ona? En son Ayten’in kızı-
nın nikâhında giymiştiniz. Yoksa o nikâh için mi al-
mıştınız? Geçmiş gün... Unutup gitmişsiniz işte. 
Şu küçük kız, Berrin’in çocukluğuna benziyor. O 
da böyle tutturmazdı elini. Önden önden yürürdü. 
Köşe başlarında ödünüz kopardı yan sokaktan bir 
araba çıkıverecek karşısına, bir motosiklet dönüp 
altına alıverecek onu diye. Eski günler...

Ne günlerdi ama... Eski mahallenizde karşı 
apartmanda Rum madamlar vardı. Her birinin bi-
rer pencere minderi. Dirsekleri acımasın diye önce 
minderi yerleştirirler, sonra bütün gün ona yas-
lanıp sokağı gözlemenin tadını çıkarırlardı. Ora-
sı mahalleydi. Herkes birbirinin kim olduğunu bilir-
di. Rum madam, eczacı kalfasına adıyla seslenirdi. 
Bakkalın çırağına “Nerede kaldı ekmek?” diye ba-
ğırırdı. Onlar ad söylemezlerdi, belki de bilmezlerdi 
bütün gün onları gözleyen o yaşlı kadınların adla-
rını. “Madam,” derdi çırak. “Sıcak ekmek bekliyo-
ruz. Gelsin, onlardan getireceğim size.”   

O zamanlar pencereden bakmazdım ben. Ya 
ayıp sayardım, ya vaktim olmazdı. Kim bilir... Oysa 
ne güzelmiş. Yeni yeni keşfediyorum pencereden 
bakmanın güzelliğini. Ama o eski mahalleler yok 
artık. Bakkal kalmadı ki çırağı olsun. Eczacı kal-
fası bir sandalye atıp kapının önünde oturmuyor. 
Hem zaten onuncu, on beşinci kattaysanız hangi 
sokağa, hangi caddeye bakacaksınız? Ben şans-
lıyım. Evim ikinci katta. Pencerelerim dış dünyayı 
gizlemiyor benden. Evlere kapatıldığımız şu gün-
lerde hem pencereleri keşfediyorum hem de pen-
cerelerin yalnız dışarıya açılmadığını, aynı zaman-
da dışarıyı içeriye taşıdığını. Pencereden bakmak 
evet, başkasına bakmaktır ama başkasına bak-
mak, çoğu zaman insanın başkasındaki kendisine 
bakması değil midir? Sanırım herkes bir başkasın-
da kendisini yaşar aslında. Kimi zaman çoktandır 
görmediğiniz kız kardeşinize benzeyen biri ge-
çer yoldan, alır sizi onunla yaşadığınız bir kırgınlı-
ğa götürür. Bir bakarsınız babanızı anımsatan bir 
adam, eski zaman filelerinden birini taşımakta 
elinde. Hadi bakalım, bu kez çocukluğa yolculuk... 

Pencereler yalnız dışarıyı göstermez, kimi za-
man da içeriye açılır. Başka yaşamlara. Bir tarihte 
bir bodrum katı penceresinin önünden geçerken 
gözümün içeriye kaydığını anımsıyorum. Bir yan-
dan dışa kapalı bir aile ortamına, sırf perdesi çe-
kilmemiş diye baktığım için kendimi ayıplamış, bir 
yandan da yalnız bende olmadığına emin olduğum 
bu merak üstüne düşünmüştüm. Niye merak edi-
yoruz başkalarının yaşamını? Niye açık bir pence-
re görünce içeriye bakmaktan kendimizi alamı-
yoruz? Yoksa bize sinemayı sevdiren, dizi filmleri 
heyecanla izleten, tiyatrolara ilgi duymamızı sağ-
layan başka yaşamlara duyduğumuz bu merak 
mı? Böyle düşününce her yıl mevsimi geldiğinde 
yapılan, “Tiyatrolar perdelerini açıyor,” duyurusu 
başka bir anlam kazandı. Öyle ya penceredekine 
benzer bir perdeydi tiyatrodaki de. O perdeler açı-
lınca başka yaşamlara bu kez ücretini ödeyip ta-
nıklık ediyorduk. 

Peki ya edebiyat? O da pencereler sunmaz 
mı insana? Şiirler de elbette ama özellikle ro-
manlar, öyküler, başka insanlara, başka yaşam-
lara açılan pencereler değil mi? Kapağını açtığımız 
her roman, başka bir dünyaya açılan bir pencere-
nin perdesini kaldırır önümüzden. Üstelik gerçek 
bir pencereden görülemeyecek kadar derinle-
ri gösterir bize. O yaşamına tanıklık ettiğimiz kişi-
lerin ruhlarının en derinini, yalnız o anını değil, acı-
sıyla tatlısıyla bütün bir geçmişini; düşleri, tasaları, 
amaçları, hedefleriyle tüm geleceğini; kıskançlık-
larını, hırslarını, iyi ve kötü huylarını, alışkanlıkları-
nı... Onları tanıdıkça kendimizi de tanırız. Zaten hep 
başkalarında tanırız kendimizi.

Baktınız ki yaşam tekdüzeleşti, yeni bir pen-
cere açın önünüze; hiç bakmadığınız bir pencere-
den bakmayı deneyin. Göreceksiniz bakış açınız 
değişince gördükleriniz de değişecek. 

Türkçe notu: İnanılmaz bir hızla yaygınlaştı bu 
söyleyiş. Dizilerde, sıradan, günlük konuşmalarda, 
her yerde duymaya başladık. Çeviri yoluyla geldi. 
Trump, “Harika hissediyorum,” demiş. O diyebilir, 
biz diyemeyiz. Biz bu cümlenin başına / sonuna 
“kendimi” sözcüğünü eklemek zorundayız. Türk-
çe bunu gerektirir. “Hissetmek” geçişli bir eylem-
dir. “Neyi, kimi?” sorusunun yanıtını ister yanına. 
“Üzgün hissediyor, sinirli hissediyordum,” gibi 
söyleyişler Türkçeye karışan İngilizce sözcükler-
den daha tehlikeli. Ötekiler fark edilir, sırıtır; bu tür 
kullanımlar ise içten içe çürütür Türkçeyi. 

Pencere

FEYZA 
HEPÇİLİNGİRLER

EKONOMİYİ YIKTI

Pandemi 
döneminde 
İstanbul’da 
her dört 
haneden biri 
sosyal yardım 
talebinde 
bulundu, salgın 
sebebiyle dar 
gelirli hanelerin 
yüzde 77,9’unun 
mevcut borçları 
yükseldi,  6 
bin 780 firma 
kapandı

l Leyla ALP

BORÇLANMA ARTTI
Pandeminin ekonomik yansımalarından biri de kre-

diler oldu. 
Rapora göre İstanbul’da ihtiyaç kredileri son 10 yıla 

bakıldığında 2020 yılının ikinci çeyreğinde ilk defa ko-
nut kredisinden daha yüksek miktarda gerçekleşti. Son 
bir yıla bakıldığında İstanbul’da ihtiyaç kredileri yüzde 
58,8, konut kredileri ise yüzde 20,5 arttı.

Kredi kartı verilerinin de incelendiği raporda 
2020’nin ilk çeyreğinde İstanbul’da toplam 33,4 milyar 
TL kredi kartı borcu mevcutken 2020’nin ikinci çeyre-
ğinde yüzde 14,5 artarak 38,2 milyar TL’ye ulaştığı ifa-
de edildi

Takipteki alacaklar, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 61,4 
milyar TL, ikinci çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 41,4 artarak 61,8 milyar TL olarak 
gerçekleşti.

“GEÇİNEMİYORUZ”
Raporda yoksul hanelerde Covid-19’un etkileri-

ni ölçmek amacıyla 14-23 Ekim 2020 tarihleri arasında 
1000 dar gelirli hane ile yapılan anket çalışmasının so-
nuçlarına da yer verildi.  Açıklanan sonuçlara göre, an-
kete katılan hanelerin yüzde 37’si sabit bir gelire sahip 
değil, yüzde 34,5’nin sosyal güvencesi yok.  Sosyal gü-
vencesi olmayanların yüzde 70,8’i Genel Sağlık Sigorta-
sı bedelini ödeyemiyor.

Ankette yöneltilen “herhangi bir neden-
le ücret kaybına uğrarsanız belirli bir süre bo-
yunca ihtiyaçlarınızı karşılama imkânınız var 
mı?” sorusuna katılanların yüzde 71,5’i “kar-
şılayamam” yanıtını verdi. Yüzde 20,5’i ihti-
yaçlarını sadece 1 ay karşılayabileceğini, yüz-
de 6,4’ü 2-3 ay karşılayabileceğini belirtirken 
sadece yüzde 1,6’sı 4 ay ve daha uzun bir süre 
ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirtti.

“Salgın sonrası gelirinizde nasıl bir deği-
şiklik oldu?” sorusuna verilen yanıt ise yüzde 

75,2 oranında gelirin azalması oldu.
Pandemi sürecinde çalışma biçiminizde bir değişik-

lik oldu mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 25,7’si 
işini kaybettiğini belirtirken, yüzde 20,6’sı ücretsiz izne 
ayrıldığını,  yüzde 20,1’i çalışma süresinin düştüğünü, 
yüzde 4,2’si ücretli izne ayrıldığını belirtirken, yüzde 
19,5’i ise aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti. 

Hanelere yöneltilen “Covid-19 sonrası uzun süre iş-
siz kalacağınızdan korkuyor musunuz?” sorusuna yüzde 
83,1’i evet yanıtını verdi. Yine ankette sorulan  “salgın 
sürecinde hanede işini kaybeden oldu mu?” sorusuna ise 
hanelerin yüzde 37,6’sı “evet” yanıtını verdi.

Ankete katılan hanelerin yüzde 77,9’nun mevcut 
borcunda salgın sebebiyle artış gerçekleşti. Bu hanelerin 
yüzde 62,8’inin banka ve kredi kartı borcu artarken, yüz-
de 40,5’inin akrabaya, yüzde 28,1’inin arkadaşa, yüzde 
19,7’sinin esnafa, yüzde 10,6’sının kredi, yüzde 5,7’si-
nin ise ev kirası veya fatura borcu arttı.

1 MİLYON YARDIM BAŞVURUSU 
İBB’nin sosyal yardım amacıyla açmış olduğu inter-

net sayfasına yapılan başvurulara göre; pandemi sürecin-
de İstanbul’da her 4 haneden birinin sosyal yardım ta-
lebinde bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul’da toplam hane 
sayısı 4,5 milyon iken hanelerden gerçekleşen toplam 
başvuru sayısı 1 milyonu aştı. Başvuruda bulunan hane-
lerin yüzde 30,9’unun düzenli bir geliri yok, yüzde 23’ü 
ise asgari ücretin altında kazanca sahip. 

Destek başvurusunda bulunan ve mesleğini belirten-
ler içinde en yüksek oranda işçiler, bir mesleği olmayan-
lar, ev hanımları ve tekstil çalışanları yer alıyor. Ve ha-
nelerin yüzde 75,6’sında bir veya daha fazla çocuk var. 

Sosyal yardım başvurusunda bulunan haneleri ilçe-
lerin başında ise sırasıyla Esenyurt, Bağcılar, Küçükçek-
mece, Sultangazi ve Ümraniye yer alıyor. 

PANDEMİ
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Oturuyoruz merdivende yan yana, ara-
dan beş dakika bile geçmeden soruyor, 
“Saat kaç?”.   Bir kadın zamanın geç-
mesini  bunca merakla bekliyor, bir süre 
sonra soru değişiyor, “Zaman nasıl ge-
çecek?”. 

Zaman önemli mevzu, öğretilmiş-
liklerimizde. “Geçer ZAMANla, bu kadar 
üzülme!” Gerçekten geçer mi? Yara gibi 
merhem de kalbe değer mi? Kendimi-
zi kandırmak bir köşeye dursun, Songül 
Ablanınki gibi bu hikâyeler devam eder 
mi? Gelin birlikte üzülelim yoksa içimi-
ze attığımız ne varsa burnumuzdan baş-
layarak içine çekecek bizi ve biz hüzün-
lü  bir atık topu olarak yaşamaya devam 
edeceğiz.

Karamsar olmak istemediğim ama 
insanlara karşı çok da oynayamadı-
ğım bir dönemdeyim. Çünkü bir süredir 
umutlu görünmeye çalışmayı bir borç bil-
dim yüz yüze geldiğim herkese karşı. Va-
purda, sokakta, okulda, tiyatroda, bak-

kalda her yerde gülümsedim yüzü asık 
insanlara maskemin ardından. Baktım 
ki, çok yorulmuşum. Gülmek kadar ağ-
lamanın da ihtiyaç olduğunu anladığım 
zamanlarda…

Kolay bir dönemden geçmiyo-
ruz, herkesin acısı kendine olmadı-
ğı gibi, dağımıza göre kar da yağmıyor, 
herkesin acısı hepimizin artık. Melisa 
ve papatya çayına tutundum bir süre, 
baktım olmayacak sarıldım pasiflora 
şuruba. Yaptığın iş var bir yandan, so-

rumlulukların, hayatın, ailen. Yolda çevi-
rip “Allah razı olsun kızım siz olmasanız 
kime güleceğiz!” diyen teyzelerin hatırı-
na sakin kaldım şimdiye kadar. “Ah tey-
zem dışı seni içi beni yakar” diyemedi-
ğimden , “ihtiyaç var buna, topla kendini” 
diye çıkıyorum evden pazara, çekime, 
çarşıya. İhtiyaç var, en fazla da bu ara, 
sarılmaya, yan yana, el ele, göz göze dur-
maya, inatla! Yoksa 3 günlük dünyadan 5 
karış toprağa…

Madem zaman acıya aşina, madem 
olan biten hep garibana, o zaman başlı-
yor güçlenme, bazen kin bazen aşkla…

Kin… Mesela zamanın geçmesi-
ni bekleyen Songül Abla. Üç çocuğu 
var Songül Ablanın, ikisi böbrek hasta-
sı, apartmanı silmeye geliyor haftada bir, 
sessiz sakin bir kadın, gözü hep tok, hep 
güler yüzlü. Biz biliyoruz mutsuz bir ev-
liliği olduğunu ama toz kondurmuyor da 
kocasına, ne de olsa çocuklarının baba-

sı,(bak  bu da öğretilmişliklerimiz-
den) sus, kol kırılır, yen içinde ka-
lır Songül, konuşma! “Ne yapayım 
abla, çalışmıyor bu da böyle. Al-
lah beterinden saklasın” diyor sor-
duğumuzda. Şükrediyor sağlığına, 
en azından o çalışabiliyor diye. Ye-
şil kartı var pek işe yaramıyor, e bir 
de hep öğretmişler ve öğretme-
ye de devam ediyorlar ya , “itaat 
et, mutlu ol!” Songül de öyle yap-
maya çalışıyor. Yine bir gün apart-
manı silmeye geldiğinde, su iste-
di, o sırada kapı açık kalmış, ben de 
telefonla konuşuyorum, esirgeme 
kurumunu ziyarete gideceğim ço-
cuklara üç beş bir şey almak için, 
destek almaya çalışıyorum bazı ki-
şilerden, neyse Songül suyu aldı, o 
sırada annem ona günlüğünü verdi, 
Songül beni çağırdı yanına , “Al dedi 
ablam, bu da hediye olsun benden 
çocuklara, nasılsa benimkilerde bir 
değişiklik yok, bari sevinsin o gari-
banlar”. Bir şey diyemedim, aldım 
parayı, kapattım kapıyı, boğazımda 
koca düğüm. Aradan birkaç ay geç-
ti yüzü gülmemeye başladı Songül’ün, 
zayıfladı, halden düştü sanki, öğrendik 
ki kocası merdiven silerek yaptığı birkaç 
altınını  bozmuş ondan habersiz, başka 
bir kadın varmış, ona yedirmiş. Gülmedi 
pek ondan sonra , şükrü bıraktı dilinden , 
merhabaya merhaba yaşadı Songül Abla. 

Aradan zaman geçti, birgün eve dö-
nüyorum karşılaştık merdivenlerde , 
“Ablam dedi, sen sen ol sakın kul hak-
kı yeme hayatta, benim herif kanser ol-
muş, hakkımı helal etmiyorum, geber-
se de kurtulsam, bir de o çıktı başıma”, o 
güne kadar çalışmayan ona değer ver-
meyen kocasının varlığına hep şükret-

miş Songül Abla, yediremedi ihaneti. 
Gariban şükreder, itaat de eder çoğu 
zaman, ama gururuna dokunma. Bir 
süre sonra kocası öldü, kaldı çocuk-
larla bir başına. Daha 38’inde zamanı 
dert edindi kendine, sürekli sormaya 
başladı, “Saat kaç?”. Zaman elbet ge-
çecek Songül Abla. 

Hepimizden geçiyor da işte. Ben 
otuzu geçeli beş yıl olmuş. Eskiye 
göre daha garanticiyim, daha az risk 
alıyorum, daha az aynaya bakıyo-
rum, güvenli alanlar arıyorum kendi-
me evde, sokakta, vapurda, insanların 
hayatında. Şu an bir şey olsa nereye, 
kime sığınırımı kolluyorum. Çünkü bizi 
bir şeylere alıştırıyorlar, anlamıyorum, 
ama alışıyorum. Üzülüyorum, çocuğa, 
kadına, hayvana yapılana, yakılan or-
mana, yok yere ölen evlatlara, insan-
ların, birbirine bunca sevgisiz, anlayış-
sız yaklaşmasına. Kabul etsen sana 
dert, etmeyip, “Hadi” desen başkası-
na. İşine gelmiyor bazılarının mutluluk, 
ondan yalan  geliyor bana, kanla ge-
len kutluluk. İnanıyorum bunca hak-
sızlığın bir çıkış kapısı var, ardı bahar 

bahçe… Ama zaman, ama kulların hakla-
rı, ama Songül Abla, ama benim gibi gü-
venli alan, güvenli yarın arayanlar. Bek-
lediğimiz neyse o gelmeyecek, bugün 
toparlanmaya kendinden başla, dedim ya 
3 günlük dünyadan 5 karış toprağa, ölüm 
Allah’ın emri ayrılık olmasa…

Saat kaç?

MELTEM MELTEM 
YILMAZKAYAYILMAZKAYA

zmir'de meydana gelen 6.9 şiddetinde-
ki deprem acıyı, üzüntüyü, kaygıyı bera-
berinde getirdi. Geçmiş, gelecek, umut-
lar yıkılan binalar ile birlikte yerle bir 

oldu. Korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan kaygı 
ve endişe durumu derinleşti. Kadıköy Belediyesi Ço-
cuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi'nde Uzman Kli-
nik Psikolog Öznur Yüksel, deprem ile birlikte yaşa-
nabilecek psikolojik sorunların neler olduğuna ve bu 
sorunların çözümüne dair yol gösterici bilgiler verdi.

“Hayatın olağan akışında dünyanın güvenli bir 
yer olduğu düşüncesiyle yaşıyoruz. Doğal afetler ve 
insan kaynaklı felaketler bu algımızı bozan bir dene-
yim olarak yaşanıyor ve çeşitli zorluklarla baş etmek 
zorunda kalıyoruz.” diyen Yüksel, şöyle devam edi-
yor: “Her bir felaketin çeşitli sonuçları olmakla be-
raber fizyolojik, psikolojik ve ekonomik etkileri ile 
yüzleşmek gerekiyor. Deprem gibi öngörülemeyen, 
şiddetli afetlerde bu durum daha belirgin yaşanıyor. 
Tabi bu felaketlerin hayatımızda bıraktığı etkiler ola-
yın şiddetine, afete maruz kalma biçimine, yaşanan 
kayıplara göre değişiyor ve elbette kişiliğimizle doğ-
rudan ilişkili. Var olan ruhsal işleyişimizle meseleyi 
algılıyor, yaşıyor ve kendi baş etme mekanizmaları-
mızla üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bazı psikolo-
jik etkiler ortaklaşsa da her birimiz kendi pencere-
mizden meseleyi ele alıyoruz.” 

“ŞOK HALİ, PANİK, UYKUSUZLUK”
Depremi deneyimlemiş bireyde şok hali, korku, 

panik, suçluluk, uykusuzluk, çaresizlik gibi duygu-
sal zorlukların daha genel ve olağan belirtiler olarak 
düşünülebileceğini dile getiren Öznur Yüksel, “Bi-
reyler umutsuzluk yaşayabilir, işlevsellikte bozulma-
lar görülebilir, stres kaynaklı fizyolojik belirtiler or-
taya çıkabilir, bazen travmatik yaşantı zihinde tekrar 
tekrar canlanabilir, konfüzyon yaşanabilir. Bazı bi-
reylerde ise daha yoğun belirtiler oluşur ve akut stres 
bozukluğu, anksiyete bozukluğu, depresyon ve trav-
ma sonrası stres bozukluğu gibi daha derin psikolo-
jik durumlar görülebilir.” diyor.

Psikolog Öznur Yüksel, travmatik yaşantıların 
bedenimizde ve bilişsel aktivitelerimizde de bazı de-
ğişikliklere yol açabileceğine dikkat çekerek şöyle 
devam ediyor: “Özellikle olaydan hemen sonra uy-
kusuzluk, bitkinlik, iştahsızlık/aşırı iştah, kalp ritmin-
de bozulma, terleme, titreme, bulantı, dalgınlık, unut-
kanlık, odaklanamama gibi çeşitli bulgular ortaya 
çıkabilir. Bu bulguların tehdit ortadan kalktıktan bel-
li bir süre sonra azalarak bitmesi beklenir. Eğer şid-
detli şekilde devam ediyorsa mutlaka bir psikiyatrik 
ve psikolojik destek alınmalıdır. Doğal afetlerde bazı 
kayıplar yaşanabilir. Güvende olma hissinin kaybı, 

sevilen kişinin kaybı, maddi kayıplar gibi. Yaşanan 
bu durumlar hem yas belirtilerini hem de gelecekle il-
gili yoğun korku ve kaygıyı beraberinde getirir. Kay-
betmenin ya da kaybetme ihtimalinin oluşturduğu bu 
kaygı başlarda gerçek bir tehditle oluşsa da zamanla 
azalmaması genelleşmiş anksiyete bozukluğu gibi te-
davi psikolojik rahatsızlıklara evrilebilir. Bu durum-
da kaygıyla, belirsizlikle baş edebilmek için profes-
yonel bir yardım almak gerekmektedir.”

“SAĞLIK BİR BÜTÜNDÜR”
Travmatik yaşantılarla ya da hayati kriz durum-

larıyla başa çıkmanın standart bir yolu olmamakla 
beraber psikolojik sorun yaşayan bireylere duygula-
rını ifade etme olanağı vermenin, yardım isteyebil-
mesi için cesaretlendirmenin, yaşadığı durumla ilgili 
aydınlatıcı bilgiler edinmesini sağlamanın süreci ko-
laylaştırabileceğinin üzerinde duran Öznur Yüksel, 
uyarılarını şöyle sürdürüyor: “Bireyin arzu ettiği za-
manda duygu ve deneyimlerini anlatmasına yardımcı 
olmak, duygularını bastırmasına yol açacak yorum ve 
davranışlardan uzak durmak gerekir. Ayrıca bireyin 
ancak zor bir süreçten geçtiğini kabul ederek iyileş-
meye doğru gidebileceğini kabullenmesi gerekir. Fiz-
yolojik ve psikolojik sağlık bir bütündür, dolayısıyla 
dengeli beslenme, dinlenme, uyuma, hafif egzersizler 
önemsenmelidir. Ayrıca günlük rutini oluşturmaya 
çalışmak, nefes egzersizlerini ve gevşeme çalışmala-
rını bu rutine entegre etmek kaygı seviyesini azaltan 
birer yardımcı olabilir. Bireyin zor yaşantılar sonra-
sında duygularının yoğunluğunda azalma görülme-
mesi, fizyolojik ve psikolojik çöküntü halinin bir ay-
dan uzun sürmesi durumunda mutlaka bir ruh sağlığı 
uzmanından yardım alması gerekmektedir.” 

Depremin ne zaman olacağını tam kestiremesek de 
hazırlıklı olmak bize fayda sağlar. Deprem çanta-
sı hazırlamak gibi pratik önlemler kadar psikolojik 
açıdan da kendimizi hazırlamamız şart. Aynı şekil-
de ebeveynler çocuklarını da depreme karşı bilgi-
lendirmeli, deprem esnasında neler yapılabileceği-
ni anlatmalı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu 
Ruh Sağlığı Merkezi’nde Uzman Psikolog olan Ba-
ğış Demirel, depremin diğer doğa olaylarından farkı-
nın “yıkıcı etkisi” ve tam olarak ne zaman ortaya çı-
kacağının bilinmezliği olduğunu söylüyor.

Demirel, bu yıkıcılık ve bilinmezliğin hepimi-
zi geçmiş deneyim, bilgi ve kaygı düzeyimize göre 
farklı derecede korkuya ve paniğe sürükleyebilece-
ğini veya önlem almaya itebileceğini belirtiyor. Ço-
cukların da ebeveynlerinin kaygı ve bilgi düzeyle-
rine paralel olarak depremi algıladıklarını belirten 
Demirel, “Tıpkı kontrolün elimizde olmadığı olağan 
dışı bir durum karşısında, gözlerimizin yetkili bir 
kişiye çevrilmesi gibi... Basit bir örnek vermek ge-
rekirse;  uçak seyahatinde beklenmedik bir sarsıntı 
yaşadığımızda, kabin görevlisinin rahatlığına ya da 
telaşına bakarak durumu değerlendiririz. Çocuklar 
da aynı şekilde onlar için en yetkin kişi olan ebevey-
nin gözlerinden, tepkisinden etkilenerek duygulanım 
ve davranışta bulunurlar. Bu etkiyi dikkate alarak, 
ebeveynin çocuğuna yaşadığımız coğrafya ve risk-
leri göz önünde bulundurarak deprem hakkında ba-
sit, anlayabileceği kelimelerle, onu dehşete düşüre-
cek veya umursamayacak kadar inkar edecek şekilde 
değil sakin bir üslupla bilgilendirmesi faydalı olur.”

Demirel, ebeveynin yetkin ve güvenilir oldu-
ğunu hissettirebilmesinin çocuğun deprem ve buna 
benzer tehlike anlarında paniğe kapılmadan ve etkin 
şekilde kendini koruyabilmesini, bununla mücadele 
edebilmesini sağladığını söylüyor.

“HİSLER YOK SAYILMAMALI”
Ruhsal olarak hazırlıklı olmanın yaşanan olum-

suzluklarla daha kolay baş edilmesini sağlayacağını 
belirten Demirel, çocukla birlikte uygulamak üzere 
bir plan, tatbikat yapmanın önemli olduğunu ifade 

ediyor. Demirel “Örneğin evde ya da okulda deprem 
anında durulması gereken yeri belirlemek, dışarıda 
ise aile bireyleriyle buluşmak üzere bir yer belirle-
mek çocuklardaki belirsizlik ve kaygı hissini azalt-
maya yardımcı olacaktır.” diyor.

Depremi yaşayan çocukların etkilenmesinin, 
korkmasının ve endişelenmesinin normal olduğunu 
belirten Demirel şöyle anlatıyor: “Dikkat edilmesi 
gereken en önemli husus çocuğun hislerini yok say-
mamak, durumu geçiştirmemektir. Kaygı ve korku 
hissetmesinin normal olduğunu, biz büyüklerin de 
benzer şeyler hissettiğimiz vurgulanarak, alınan ön-
lemler ve tekrar yaşanması durumunda nasıl davra-
nılacağı ile ilgili planlamadan bahsederek çocuğun 
güvende olduğunun hissettirilmesi gerekir. Hisset-
tiklerini rahatça paylaşabilen, soruları yanıtlanan 
bir çocuğun kaygısı zaman içerisinde azalacaktır. 
Önemli olan çocuğun bu olumsuz hisleri konusun-
da yalnız ve çaresiz olmadığını ona anlatabilmektir. 
Eğer deprem sonucunda  bir kayıp yaşamış, travma-
nın etkisinden kurtulamamış bir çocuk varsa ve ya-
kınlarının tüm destek ve çabalarına rağmen bu du-
rumla baş edemiyorsa uzman desteği almak faydalı 
olacaktır.”

Çocukların deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler 
yapılabileceğini bilmesi depremden daha az etkilenmesi için 
önemli. Uzman Psikolog Bağış Demirel depremin çocuklara basit 
ve sakin bir üslupla anlatılması gerektiğini söylüyor

Deprem çocuklara 
basit bir dille 
anlatılmalıDEPREM: 

Korku, çaresizlik, umutsuzluk...

İ
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Evin ARSLAN

Depremi deneyimlemiş bireyde korku, panik, uykusuzluk, 
umutsuzluk, çaresizlik gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini 
ifade eden Psikolog Öznur Yüksel, “Bazı bireylerde ise daha 
derin psikolojik durumlar görülebilir” diyor
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Laboratuvarımız ileri moleküler ve 
genetik testlerle ulaşmış olduğu 
“İleri Laboratuvar Tanı Merkezi” 

özelliği ile halkımızın hizmetindedir.

Lösemiye farkındalık için turuncu maske
Kadıköy Belediyesi 
çalışanları 2-8 
Kasım Lösemili 
Çocuklar 
Haftası’na dikkat 
çekmek için 
turuncu renk 
maske taktı

Türkiye’de her yıl binlerce çocuk 
lösemi hastalığına yakalanıyor. 
Son yıllarda tedavisi mümkün 
olan bu hastalığa dikkat çekmek, 
lösemi tedavisi gören çocuklara 
moral destek olmak amacıyla her 
yıl 2-8 Kasım ‘Lösemili Çocuklar 
Haftası’ kapsamında toplumu ve 
aileleri lösemi hastalığına karşı 
bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. 
Özellikle LÖSEV tarafından yapılan 
bu çalışmalara Kadıköy Belediyesi’de 

destek verdi. Kadıköy Belediye’sinde 
virüsten korunmak amacıyla takılan 
maskeler turuncu oldu. 
 Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı başta olmak üzere belediye 
başkan yardımcıları, müdürler ve 
tüm belediye personeli 2 - 8 Kasım 
Lösemili Çocuklar Haftası’na dikkat 
çekmek ve LÖSEV’in çalışmalarına 
farkındalık oluşturmak amacıyla, 
gün boyu turuncu maske takarak 
mesailerini tamamladı.

4 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniy-
le Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe 
Sağlık Polikliniği İç Hastalıkları Uzma-
nı Ayşe Gül Karaçam ve 

poliklinikte takip hastalar, diya-
bet hastalığını ve bu hastalık-
la yaşamı anlattı. Pandemi 
sürecinde hastalığın takip 
ve tedavisini ihmal etme-
meleri uyarısında bulunan 
Karaçam, “Pandemi ne-
deniyle evde daha uzun 
süre oturuyor, daha çok 
yiyecek tüketiyoruz. Hare-
ketsiziz. Televizyon ve in-
ternete bağlıyız. Pandemi dö-
neminde beslenmeye çok daha 
dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.  

Halk arasında şeker hastalığı olarak 
bilinen diyabet, insülin eksikliği veya insülin etkisin-
deki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kronik bir has-
talık. Tip 2 diyabette genetik faktörler etkili. Paketli 
ve hazır gıdaların çok fazla tüketilmesi, hareketsiz-
lik, stres, bazı tedaviler, kilo fazlalığı ise her geçen 
yıl artan diyabet hastalığının ortaya çıkışını kolaylaş-
tırıyor. Diyabetin belirtilerini, nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini ve diyabetli yaşama yönelik soruları Ka-
dıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği İç 
Hastalıkları Uzmanı Ayşe Gül Karaçam yanıtladı. 

• Diyabetin belirtileri nelerdir? 
Diyabetin çok su içme, sık idrara çıkma, ağız ku-

ruluğu, kaşıntı, kilo kaybı veya alımı gibi belirgin ya-
kınmaları olabilir. Ama ‘gizli şeker’ dediğimiz sap-
tanamayan bir grup vardır. Bu grupta bu şikâyetler 
son derece hafif olabilir, hasta bunların farkında ol-
mayabilir. Bu grup daha çok ailesinde yoğun diyabet 

14 Kasım Diyabet Günü 
nedeniyle görüşlerine 
başvurduğumuz Dr. Rana 
Beşe Sağlık Polikliniği İç 
Hastalıkları Uzmanı Ayşe 
Gül Karaçam, “Pandemi 
döneminde beslenmeye 
çok daha dikkat etmemiz 
gerekiyor” diyor

Pandemide diyabet hastalarına uyarı:

İHMAL ETMEYİN
KONTROLLERİNİZİ

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana 
Beşe Sağlık Polikliniği’nde talep 
doğrultusunda insülin eğitimi, 

hipoglisemi eğitimi, diyabette ayak 
bakımı, diyet ve beslenme gibi 
konularda eğitimler veriliyor

1

“DİYABETİ KABULLENMEDİĞİM 
HAYAT ÇOK KÖTÜYDÜ”
17 yıldır diyabet 
hastası olan Na-
gihan Kaya, dü-
zenli beslenme ve 
tedavi ile yaşam 
kalitesinin arttı-
ğını söyleyerek 
“Hastalığı kabul-
lenmem 3-4 yılımı aldı.  ‘21 yaşında diyabet hastası 
olur mu’ demiştim. Beni rahatsız etmeye başladığı-
nı anlayınca kabullenip tedavime başladım. Diyabet-
li hayattan ziyade diyabeti kabullenmediğim hayat 
çok kötüydü. Çok çabuk yoruluyordum, kendi yaşı-
mın eforunu veremiyordum, kendimi rahatsız hisse-
diyordum. Durup dururken hastalanıyordum. Ama 
insülin ve hap tedavileriyle hastalığım düzene gir-
di. Beslenme de çok önemli, yemeyi de düzenleyin-
ce daha iyi oldu.” dedi. Doktora güvenerek, tedavi-
yi düzgün bir şekilde yürütmenin önemine değinen 
Kaya, “Tedavi ile birlikte sağlığımın kalitesi yükseldi. 
Çocuklarımla daha iyi ilgilenebiliyorum. Hayatla daha 
barışığım. Yarınlardan umutluyum. Benden bir şey 
olmaz gibi üzüntülerim oluyordu. Ama şimdi şükre-
diyorum. Daha yolun başındayım diyorum.” dedi.
 
“KENDİNİZİ ÜZECEK ŞEYLERDEN 
KAÇININ”
67 yaşındaki Ol-
cay Şensöz de 
yaklaşık 20 yıldır 
diyabet hastası. 
Annesi ve anne-
annesinde de di-
yabet hastalığı olduğunu belirten Şensöz, “Diyabet 
kısıtlayıcı bir hastalık. Yediklerinize dikkat etmeniz 
gerekiyor. Sinirlenmeden sakin bir hayatınız olma-
sı lazım ki bu da çok zor. Dikkatli olmanız, ilaçlarınızı 
tam zamanında kullanmanız, kontrollerinizi aksat-
mamanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kendini-
zi üzecek şeylerden kaçının.” tavsiyesinde bulundu. 

olanlarda çıkar. Ailede yoğun diyabet varsa, özellik-
le kilolu ise risk grubuna girer. Bu gruplarda daha er-
kenden tarama uygundur.

• Hastanın fark etmemesi ya da durumu ciddiye 
almaması durumunda hastalık nasıl seyreder?  

Diyabet kronik bir hastalıktır, uzun vadede organ 
yetersizliklerine neden olabilir. Hasta umursamaz, 
doktora gitmez, kontrollerini ihmal ederse organ ye-
tersizliğine kadar gidebilir. Görme kaybı, damar tıka-
nıklığı, kangren gibi uç noktalara gidebilir.

• Tip 1 ve Tip 2 olarak adlandırılan diyabetin 
farkları nelerdir? 

Tip 1 diyabette pankreas insülin üretmez, dolayı-
sıyla başlangıçtan itibaren insülinle tedavi edilir. Tip 
2 diyabet erişkin yaş grubunun diyabetidir. Vakaların 
çoğu Tip 2 diyabettir. Tip 2 diyabette zamanla insülin 
yetersizliği görülmektedir, o zaman tedaviye insülin 
eklenmelidir. Tip 1 de Tip 2 de tedavisi olan hastalık-
lardır. Hasta ve doktor birlikte çalışırsa bu hastalığın 
üstesinden gelebilir. 

• Diyabet hastaları neler yapmalıdır? 
Öncelikle kontrollere düzenli gidilmelidir. Teda-

vi sürecine diyetisyen de dâhildir. Diyete iyi uyulma-
lıdır. Kişi ideal kilosunda bulunmalı ya da bu kiloya 
erişmeye çalışmalıdır. Tedavi düzgün takip edilirse 
uzun vadedeki komplikasyonlar engellenebilir veya 
geciktirilebilir.

• Pandemi sürecinde şeker hastalarına nasıl 
uyarılarınız var? 

Pandemi nedeniyle evde daha uzun süre oturuyor, 
daha çok yiyecek tüketiyoruz. Hareketsiziz. Televiz-
yon ve internete bağlıyız. Pandemi döneminde bes-
lenmeye çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca 
doktora da ulaşımda da problemler yaşanıyor, kont-
roller geciktiriliyor. Biz mümkün olduğunca telefon-
la da yardımcı olmaya, hastaları yönlendirmeye ça-
lışıyoruz. Hastalara kontrollerini ihmal etmemelerini 
öneririm. 



rak eve yakın bir salonun tercih edilme-
si gerektiğini söylüyor. Ertaş, “Kişi, 

pilatese başlamadan önce sağlık 
problemlerini iyi bilmelidir. Ge-

nellikle insanlar duruşlarından 
çok şikâyetçi. Bunun bera-
berinde uyku problemi, per-
formans düşüklüğü gibi hu-
suslar da gelen şikâyetler 
arasında yer alıyor. Biz daha 
öncesinde bir analiz yaparak 
program oluşturuyoruz. Bün-
yemizde bulunan eğitmen-

lerimizin çoğu aynı zamanda 
fizyoterapist. Bu sebeple anato-

miye çok hâkim uzman kişilerdir. 
Yeni başlayanlardan beden, yağ ve 

kas ölçüsü alıyoruz. Beraberinde ta-
nışma dersi yaparak durum değerlendir-

mesi yapıyoruz.” diyor ve son olarak şunu 
ekliyor: “Sporun pandemi döneminde koruyucu ve ba-
ğışıklığı artırıcı özelliği olduğu için sık sık egzersiz ya-
pılmasını öneriyorum.”

masına yardımcı olmanın yanı 
sıra vücuda esneklik ve sıkı-
laştırma da kazandırıyor. Ay-
rıca kalp sağlığını korumaya 
da yardımcı oluyor. Durumu 
ve hedefi olan birçok yaş gru-
bundan insanın zorlanmadan 
yapabileceği bir egzersiz bi-
çimidir. Bugün stüdyomuz-
da 9 yaşından 70 yaşına kadar 
üyemiz var.” şeklinde konuşu-
yor. Profesyonel doktor kontro-
lünde ve belirli program içerisinde 

yapılan pilates egzersizleri-
nin kişiye daha çok fayda 

sağladığının altını çizen Er-
taş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Göz-
lemlerimizden yola çıkarak pilates 
egzersizlerinde erkeklerin kadınla-
ra göre daha çok zorlandığını fark et-

tik. Erkeklerin zorlanmasındaki temel 
sebep daha kısa kaslara sahip olmaları-

dır. Pilates egzersizlerinde eğitmen figürü de 
çok etkili oluyor. Burada önemli olan husus 
aynı dili konuşabileceğiniz eğitmenle çalış-
manızdır. Eğitmenin fiziği ve tekniği çok 
iyi olabilir ama önemli olan güven verebil-
mek ve dersi yönetebilmektir. Egzersiz sa-
atleri tamamen kişinin dinamik durumuna 

göre ayarlanmalı. Örneğin egzersizler 
30-40 dakikadan başlayıp 2 saate ka-
dar çıkabiliyor. Bizim temel prensibi-
mizde kasın dinlenmesi yer alıyor. Pi-

lates kemiğe yakın kasları çalıştırdığı 
için birer gün arayla yapılmasını öneri-

yoruz.”
Hassas olmamız gereken bu dö-
nemde pilatese başlamak iste-

yenler için tavsiyelerde bulunan 
eğitmen Goncagül Ertaş, ilk ola-

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işti-
raki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 
“42. N Kolay İstanbul Maratonu” 8 Ka-
sım Pazar günü koşuldu. İBB Başkanı Ek-

rem İmamoğlu, maratonun başlangıç alanına, eşi Di-
lek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte 
geldi. Maratonun startı, önceki yıllardan farklı olarak, 
pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan veril-
di. Start sirenlerine İmamoğlu çifti ile birlikte İstanbul 
Vali Yardımcısı Niyazi Erten, CHP İstanbul İl Başka-
nı Canan Kaftancıoğlu, Spor A.Ş. Genel Müdürü Re-
nay Onur, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çin-
tımar ve yarış sponsoru Aktif Bank Genel Müdürü 
Serdar Sümer bastı. İlk olarak sırasıyla paten ve teker-
lekli sandalye yarışlarının startı verildi. 42 kilometre-
lik Elit Erkek ve Kadın yarışmalarının startı öncesinde 
İzmir’de yaşanan depremde yaşamını yitiren 114 va-
tandaş için saygı duruşunda bulunuldu.

Tarihi maratonun kazananları ise erkelerde Ken-
yalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda yine 
Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei oldu. Er-
kekler kategorisinde şampiyon olan Sang, kupasını ve 
ödülünü İmamoğlu çiftinden aldı.

“42. N Kolay İstanbul 
Maratonu”, tarihinde ilk 
kez Avrupa yakasından 
Asya’ya doğru koşuldu. 
Pandemi kuralları 
gözetilerek özel bir 
parkur düzenlemesiyle 
gerçekleştirilen tarihi 
maratonun bir diğer “ilk”i 
de sporcuların 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nden iki 
kez geçmeleri oldu

Pilates, zihnin kaslar üzerindeki kullanımını destekle-
yen fiziksel bir fitness sistemi olarak günümüzde en 
çok tercih edilen spor dalları arasında yer alıyor. Pi-
lates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olmanın 
yanında, omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan 
temel kaslar üzerine yoğunlaşıyor. Nefes egzersizi tek-
nikleriyle de kişinin günlük yaşamını kaliteli hale geti-
riyor. Kadıköy GEN Pilates eğitmeni Goncagül Ertaş, 
pilates hakkında bilinmesi gerekenleri ve doğru egzer-
siz yapmanın yollarını Gazete Kadıköy’e anlattı.

“EVDE EGZERSİZ FAZLASIYLA ÖNEMLİ”
Goncagül Ertaş, yaklaşık 10 yıldır sektörün içinde 

olduklarını ve son 5 yıldır da Kadıköy şubesinde ak-
tif olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyor. Ertaş, 
“Pilatesi bir egzersiz aracı olarak değerlendirmek 
doğru bir tanımlama olacaktır. İnsanla-
rın kendi problemlerini bilmeden, sayı-
sal değerler çerçevesinde tıbbi tanılar 
konulmadan bir şeyler yapıyor olmala-
rı büyük risk taşıyor. Bu sebeple korona virüsü 
sürecinde daha çok online eğitimler düzenleyerek hiz-
met vermeye ve insanları pilates konusunda bilgilen-
dirmeye çalıştık. Sabahları daha dinamik uyanabilmek 
ve daha kaliteli uyuyabilmek açısından evde egzersiz 
yapıyor olmamız fazlasıyla önemli.” diyor. 

“BİRÇOK ALT EGZERSİZ MEVCUT”
Pilatesin geçmişten günümüze 
kadar olan uzantısında bir evril-

me yaşadığının altını çizen 
Ertaş, “Pilatesin birçok 

Kadıköy GEN Pilates eğitmeni Goncagül Ertaş, “Sporun pandemi döneminde koruyucu ve 
bağışıklığı artırıcı özelliği olduğu için sık sık egzersiz yapılmasını öneriyorum” diyor

Zihin ve beden bütünlüğü için PİLATES

MARATONDA BİR İLK:
Köprü iki kez koşuldu
İ

lanan “Covit-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterle-
ri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya 
gidildi. İstanbul’un marka değerini yükselten ve ulus-
lararası düzeyde tanıtımında önemli rol oynayan ‘N 
Kolay 42. İstanbul Maratonu’ pandemiye dair tüm et-
kinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları 
ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıktı. Ya-
rış TRT Spor 2 ve İBB Tv kanallarından canlı olarak 
verildi. Bu yılın bir ilki de; 42. yılında pandemi ted-
birleri kapsamında yalnızca 42K kategorisinde düzen-
lenen maratonda yer alamayan sporseverler için Tür-
kiye’nin en kapsamlı sanal koşusunun ‘Tek başına 
bizimle koş’ sloganıyla hayata geçirilmesiydi.

KADEMELİ OLARAK START VERİLDİ
Başlangıç noktasında 3’er metre aralıklarla 4’er 

kişi, 5 saniye arayla kademeli olarak start aldı. Bek-
leme alanında yapılan düzenlemelerle sosyal mesafe 
kurallarına uyularak sporcuların, güvenli bir ortamda 
yarışı tamamlamaları sağlandı. Sosyal mesafe kural-
larına uygun olarak gerçekleştirilen maratonda atlet-
ler için 20, 200 ve 1000. metrelerde maskelerini çıkar-

maları için müsaade edildi. Yarışta her yıl olduğu gibi 
Tekerlekli Sandalye kategorisi de yer aldı. Geçtiğimiz 
yıl ilk kez koşuya dahil olan Patenciler de bu yıl yine 
renkli görüntüler yarattı.

KÖPRÜDEN İKİ KEZ GEÇİLDİ
N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir 

parkurla koşuldu. Yenikapı’da başlayan yarış, Kum-
kapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, 
Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş’a kadar düz ve 
denize sıfır noktasına yakın seyretti. Anadolu yakası 
istikametine koşan sporcular Barbaros Bulvarı üzerin-
den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ulaşarak Asya 
Kıtası’na geçtiler. Köprüyü geçer geçmez Altuniza-
de kavşağına ilerleyerek, Altunizade köprüsünden ‘U’ 
dönüşü yapan koşucular, ardından 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Be-
şiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra 
hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı 
Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahından Un-
kapanı istikametine dönerek, Cibali, Fener, Balat’a 
kadar takip ederek dönüş yaptılar. Parkurun Altuniza-

de’den sonraki ikinci uç noktası olan Balat’tan ters is-
tikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fe-
ner, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı’yı geçerek başladığı 
yer olan Yenikapı’da son buldu. N Kolay 42. İstanbul 
Maratonu’nda Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansı-
nı yakaladılar.

İLK SANAL KOŞU
N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda, bu yıl başka 

bir heyecan daha yaşandı. Covid-19 tedbirleri nede-
niyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte Sanal 
Koşu uygulaması da yer aldı. Sanal koşu, 7-8 Kasım 
tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 
10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği 
Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Tür-
kiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli nokta-
larından 10 bini bulan sporseverin katılımı eşliğinde, 
Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu düzenlendi. Sa-
nal koşuya kayıt yaptıran tüm koşuculara madalya ve 
tişörtleri koşu öncesinde ulaştırılmıştı. İstanbul Mara-
tonu’nun renklerinden biri olan sanal koşu sayesinde 
‘N Kolay İstanbul Maratonu’nun tanıtımı farklı ülke 
ve şehirlerde de yapılmış oldu.

YARDIMSEVERLİKTE REKORA KOŞTULAR
 N Kolay İstanbul Maratonu, aynı zamanda Türki-

ye’nin en büyük yardımseverlik koşusu olma özelliği 
taşıyor. 40’ı aşkın sivil toplum kuruluşu farklı sosyal 
sorumluluk projeleri için yardım kampanyaları kap-
samında İstanbul Maratonu’nda koşuyor. N Kolay 
42. İstanbul Maratonu’nda yardımseverlikte rekor kı-
rılması bekleniyor. Sivil toplum kuruluşlarının bağış 
toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetler-
den biri haline gelen maratonda, geçtiğimiz yıl toplam 
bağış tutarı 17 milyon Türk lirasını aşmıştı. Geçtiği-
miz yıl 3 Kasım’da 41.si düzenlenen İstanbul Marato-
nu’nda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kı-
rılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere 
göre toplam 17.370.773 TL miktarında bağış toplan-
mıştı. 23 Kasım’a kadar devam edecek yardımsever-
lik hareketi ile şimdiden yaklaşık 8 milyon TL bağış 
toplanmış durumda. Her geçen yıl artan bağış miktar-
larının bu yıl da 10 milyon TL’yi aşması hedefleniyor. 

“HASSASİYET GÖZETİLDİ”
Yarış öncesinde konuşan İmamoğlu, İstanbul Ma-

ratonu’nun dünya çapında bir organizasyon olduğu-
nu belirtti. Organizasyonda emeği geçen kişi, kurum 
ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Böy-
lesi güzel bir organizasyonda bütün hassasiyet, Ko-
vid’e dönük bütün hassasiyet gözetilmiştir. Tabi gö-
nül isterdi yüz binlerce İstanbulluyla beraber köprüde 
bu koşunun startını verelim. Ama dünya ve ülkemiz, 
böylesi önemli bir süreçten geçiyor. Umarım, seneye 
bütün sorunlarını aşmış İstanbul’umuzda yüz binlerle 
yine aynı startı veririz.” dedi.

4 BİN KİŞİ KOŞTU
Spor İstanbul, 20 Eylül 2020 de gerçekleştirdiği 

İstanbul Yarı Maratonu’nun ardından dünyada pande-
mi ortamında etkinlik kriterleri belirlemede öncü bir 
rol oynadı. Aynı kriterlerle gerçekleştirilen N Kolay 
42. İstanbul Maratonu, pandemi döneminde düzenle-
nen altın kategorideki maraton olması sebebiyle de; 
koşu dünyasının örnek gösterilen yarışı oldu. Bu kap-
samda; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayın-

l Simge KANSU alt egzersizleri mevcuttur. Hamile pilatesi, medikal pi-
lates, çocuk pilatesi gibi örneklendirebiliriz. Gruplara 
ayrılması bir bakıma daha iyi oldu diyebilirim. Çünkü 
pilates insanların aklında gruplar halinde renkli toplar-
la, yüksek müzikle yapılan bir egzersizmiş gibi kaldı. 
Fakat işin içerisine girdiğiniz zaman çok farklı oldu-
ğunu göreceksiniz.” diyor ve sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Pilatesin kişisel beden gelişiminde önemli bir 
yer tuttuğunu söyleyebilirim. Evde pilates yapmak is-
teyenler mutlaka daha önce profesyonel destek almış, 
formunu kaybetmemek için evde yapmaya devam et-
miş kişiler olmalıdır. Aksi halde hiç pilates yapmamış 
bir kişinin evde direkt pilatese başlaması bazı sağlık 
sorunlarını beraberinde getirebiliyor.”

“ERKEKLER DAHA ÇOK ZORLANIYOR”
Pilatesin insan vücudu üzerindeki etkilerine dair 

önemli bilgiler paylaşan eğitmen Goncagül Ertaş, pi-
latesin kandaki oksijen oranını arttırdığını söylü-

yor. Ertaş, “Pilates kas çoğal-
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enan Tan Tavukçuoğlu’nun iki yıl önce ha-
yata geçirdiği “Puduhepa ve Kız Kardeşle-
ri” sosyal sorumluluk projesi kısa sürede 
büyüyerek onlarca köye ulaştı ve binlerce 

çocuğun hayalini gerçekleştirmesine katkı sundu. Pro-
je eğitim hakkından mahrum kalan kız çocuklarına ve 
iş yaşamına katılamayan pek çok kadına da destek ve-
riyor. Tarihteki ilk barış anlaşması Kadeş’e mührü ba-
sılı olan Hitit kraliçesinden esinlenerek yola çıkan ve 
adını alan proje şimdi de 2018’de kaybettiğimiz Gül-
riz Sururi bebekleriyle farkındalık yaratmayı amaçlı-
yor. Bu projede Gülriz Sururi bebeklerinin elbiselerini 
modacı Özlem Süer tasarlıyor. Biz de Gazete Kadıköy 
olarak projenin baş mimarı olan Renan Tan Tavukçu-
oğlu ile “Puduhepa ve Kız Kardeşleri”nin geldiği nok-
tayı ve yeni bebekleri Gülriz’i konuştuk.

“İLHAM ALDIĞIMIZ ÇOK KADIN VAR”
“Puduhepa ve Kız Kardeşleri” fikrinin kadın gücü 

ile bir toplumsal dönüşüm projesi olduğunu vurgula-
yan Renan Tan Tavukçuoğlu, “Anadolu’nun gerçek 
süper kahramanı kadınların başarı hikayeleri yeni ye-
tişen çocuklarımıza ilham vermesi amacıyla böyle bir 
girişimde bulunduk. Puduhepa, adını tarihteki ilk ba-
rış anlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit kraliçesin-
den alıyor. Marka ismimiz olarak onu seçtik çünkü 
barış bugün dünyanın en çok ihtiyacı olan şeylerden 
bir tanesi. Daha sonra yanına ‘kız kardeşler’” ekledik 

Gülriz Sururi bebekleriyle 
farkındalık yaratmayı 
amaçlayan Renan Tan 
Tavukçuoğlu, “Kız 
çocuklarına çok önem 
verdik çünkü toplumu 
onlar şekillendiriyor” diyor

GÜLRİZ SURURİ,

Yaklaşık 30 yıldır profesyonel resim çizimiyle uğra-
şan Süha Başaran, 1996 yılından bu yana figür res-
mine ağırlık vererek kendi resim dilini oluşturuyor. 
İzleyeni önce renk ve anlatımla yakalayan daha son-
ra özgür fırça darbeleriyle süregelen etkileyici bir 
anlatımın içerisine sürükleyen Süha Başaran, ken-
di düşsel boyutlarına da göndermeler yapıyor. Baş-
ta sanatçı Nebahat Çehre olmak üzere sanatçının yurt 
içinde ve yurt dışında çeşitli koleksiyoncularda bir-
den fazla eseri mevcut. Süha Başaran şimdiye kadar 
50 sergi gerçekleştirmiş ve korona virüsü sebebiyle 
ara verdiği sergileri, sosyal mesafe ve hijyen kuralla-
rına uygun şekilde evinde yapmayı planlıyor. 

Tuvale aktarılan 
renkli yaşam

Uzun yıllardır profesyonel resim çizimiyle uğraşan Kadıköylü 
ressam Süha Başaran, “Sanatı üretmekten daha önemli bir şey 
varsa o da eseri halka ulaştırmaktır” diyor

bebekleriyle 
umut oluyor

“UNUTULMAMASI GEREKEN BİR KADIN”
Tüm ürünlerin yaşam becerilerini geliştirmek için 

birer araç olduğuna dikkat çeken Tavukçuoğlu, “Er-
genliğe ulaşmadan bazı mesajların normalleşmesi bi-
zim için büyük önem taşıyor. Sadece hayal etmek yet-
mez, çok çalışmak, sabırlı ve esnek olmak da önemli. 
Oyunlar, hayallerin tohumları. Biz bu tohumları at-
mak için yola çıktık.” şeklinde konuştu. Tavukçuoğ-
lu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gülriz Sururi, hayatı 
boyunca sanat ve kız çocuklarının eğitimi için çalışan 
çok güçlü bir kadın. Hikayesi unutulmaması gereken 
kadınlarımızdan biri. İlham olması dileğiyle Puduhe-
pa’nın dünyasına katıldı.” 

“KIZ ÇOCUKLARI ŞEKİLLENDİRİYOR”
Projeye başlarken en çok içini acıtan durumun aile 

içi şiddet olduğunu söyleyen Tavukçuoğlu, “Çok dü-
şündüm ama belli bir yaşa gelmiş erkekleri değiştir-
mek neredeyse imkansıza yakın. Kadınlara da pansu-
man yapmak ve korumak dışında bir katkımız olması 
çok zor. Kökten bir değişim lazım diye düşündüm ve 
çocuklara yatırım yapmaya karar verdim. Özellikle 
kız çocuklarına çok önem verdik çünkü toplumu on-
lar şekillendiriyor. Ayrıca ileride kadını ezmeye çalış-
mayacak, saygı duyacak erkeklerin oluşabilmesi için 
çocuk yaşlarda eğitilmesi büyük önem taşıyor.” ifade-
lerini kullandı.

R

“DEDEM BANA SANAT IŞIĞI OLDU”
Resim yapmaya çok küçük yaşlarda başladığını 

dile getiren ressam Süha Başaran, “Okuduğum çizgi 
romanlardan çok etkilendiğim için küçük çaplı karika-
tür çalışmaları yaptım. Zamanla o çizimlerimi gelişti-
rerek her defasında bir üst seviyeye taşıdım” diyor ve 
şöyle devam ediyor: “Dedem Bahattin Bey iyi bir res-
samdı ve çoğu zaman bana sanat ışığı oldu. Devrim 
Erbil, Özdemir Altan gibi önemli isimlerin öğrencisi 
olma imkânını yakaladım ve ilk sergimi 1987 yılında 
‘Bodrum Manzaraları’ adı altında gerçekleştirdim. He-
ves olarak başladığım bu yolda profesyonelliğe ulaşa-
rak 50’ye yakın sergi açma deneyimini yaşadım.”

“SANATIN İLERLEMESİ ZORLAŞIYOR”
Pandemi sebebiyle eve kapanmanın, sanat açısın-

dan üretimine hiçbir zaman engel olmadığının altını 
çizen ressam Süha Başaran, “Sürekli yeni fikirlerle 
çizmeye devam ediyorum çünkü sanatçının asıl gö-
revi kendini yenilemek ve her gün daha mükemmele 
ulaşmaktır. Bu sebeple fırçayı elimden hiçbir zaman 
bırakmadım. Korona virüsü sebebiyle sergi açmak 
çok zorlaştığı için evimde küçük bir sergi yapmayı 
planlıyorum.” diyor. Sanatçı olarak en büyük arzu-
sunun, eserlerinin daha çok sanatsever tarafından gö-
rülmesi olduğunu belirten Başaran şöyle devam edi-
yor: “Sanatı üretmekten daha önemli bir şey varsa 
o da eseri halka ulaştırmaktır. Halka ulaşmanın en 
iyi yolu elbette ki görsel ve yazılı basındır. Eskiden 
televizyonlar sanat galerilerinde yayınlar yapıyordu. 
Bu durum günümüzde azaldı. Son yıllarda neredey-
se unutulduk diyebilirim. Bu sebeple Türkiye’de sa-
natın ilerlemesi gittikçe zorlaşıyor. Sanat evrensel 
bir kavramdır. Baktığımızda bugün sadece Paris’te 
üç bine yakın galeri yer alıyor. Aynı şekilde İstan-

bul’daki galeri sayısına baktığımızda tablonun ne ka-
dar acı olduğunu görüyoruz. Eskiye göre teknoloji-
nin çok hızlı gelişmesine rağmen, çağdaş sanat ona 
eş değer olarak yavaşladı. Çevremizde yine resimle-
re talep oluyor ama iyi bir sergi açılmadığı sürece sa-
natseverler her zaman resimlere ulaşamıyor. Bu gün-
leri sanatçılar olarak zorluklara direnerek ve üreterek 
atlatacağımıza inanıyorum.”

“RESİM YAPMAK BİR SERÜVEN”
“İnsanlar yeniliğe ve sanata her zaman açık ama 

önemli olan bu sanatsal faaliyetlerin daha geniş kit-
lelere basın yoluyla ulaşabilmesidir.” diyen ressam 
Süha Başaran, “Günümüzde çok yetenekli, pırlanta 
gibi genç ressamlar var ama sergi açmak istedikle-
rinde çoğu galerici burun kıvırıyor. Onlar da sanatını 
sergileyecekleri imkânlara maalesef tek başına ulaşa-

mıyor. Galiba bu durum Türkiye’de sanatçının kade-
ri haline geldi.” diyor ve resim yapmanın, duyguları 
ifade etmenin en güzel yollarından biri olduğunun al-
tını çiziyor: “Çizerken genelde figüratif bir çalışma 
sergiliyorum. Eserlerimde daha çok kadını varoluşun 
temel nedeni olarak çiziyorum. Resimde her rengin 
farklı bir anlamı vardır. Örneğin kırmızı canlılık, ha-
yat, yaşam sevincini aktarıyor. Diğer tonlar sizi her 
zaman farklı bir anlama taşır. Biraz da rengi resmin 
içerisinde nerede kullandığınıza bağlı. Ressam olarak 
bazı eserleri kafanızda kurgulasanız da çoğu zaman 
o anda yaşadığınız duyguyu tuvale aktarırsınız. Re-
sim çizmek bir serüvendir, renkler sizi mutlaka bir 
yere götürür. Bir sanatçı, yaşanmış veya yaşanmamış 
her konuyu tuvale aktarabilir. Önemli olan hayâl gü-
cünüzün geniş olmasıdır. Çağdaş sanatta önemli olan 
renklerin size ne anlattığıdır.”

çünkü ilham alacağımız çok sayıda kadın var.” ifade-
lerini kullandı. Tavukçuoğlu sözlerine şöyle devam 
etti: “Projedeki tek amacımız bez bebekler ve hikâye 
kitaplarımız aracılığıyla 6-10 yaş arasındaki kız ço-
cuklarının kendilerine güvenerek, tanıyarak, kaynak-
larını öğrenerek güçlü bir şekilde büyümelerini ve ile-
ride hem kendilerine hem topluma faydalı bireyler 
olmalarını sağlamak.”

“ÇOCUKLARIN HAYALİNİ BÜYÜTTÜK”
Gülriz Sururi bebeğinin nasıl ortaya çıktığını anla-

tan Tavukçuoğlu, “2018’de Puduhepa’yı çıkardıktan 
sonra 2019’da NASA’da çalışan ilk Türk bilim kadını 
Dilhan Ege Eryurt’un ilhamını yeniden canlandırdık. 
20 Ekim 2020’de, pandemi döneminde en çok yara 
alan iki konu olan eğitim ve sanata destek olmak ama-
cıyla Gülriz Sururi aramıza katıldı.” dedi ve şöyle de-
vam etti: “Gelirimizi Toçev’e aktarıyoruz ve maddi 
imkânı kısıtlı olan ailelerin kız çocuklarını okutmala-
rına destek oluyoruz. Bütün ürünlerimiz el yapımı ve 
elliden fazla kadına evlerinden çalışarak ekonomiye 
katılma imkânı sunuyoruz. Kısaca her yaştan kadına 
dokunan ve ilhamının nesiller boyu sürmesini hedef-
lediğimiz bir proje. Onlarca köy okuluna gittik, bin-
lerce çocuğun hayalini büyüttük. Ufacık ama doğru 
bir dokunuşla bu çocukların hayatlarında ve bakış açı-
larında yarattığımız değişimi deneyimlemek paha bi-
çilemez”

“Puduhepa ve Kız Kardeşleri” projesine katkı sağlamak isteyenler aşağıda 
yer alan internet sayfasından harika hediyeler seçebilir, aldığı her hediyey-
le bir kız çocuğunun eğitimine ya da bir kadının istihdamına fayda sağlaya-
bilir. www.puduhepavekizkardesleri.com
Sosyal medya hesabından takip ederek projenin büyümesine katkı sağla-
yabilirsiniz. @puduhepavekizkardesleri

Hazırlayan: Görkem DURUSOY
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SOLDAN SAĞA
1. Dondurmacıları ve çay bahçeleriyle meşhur tarihi semtimiz – Motorlu bir  kara 
taşıtı – Bir haber ajansı (kısa) - Kalayın simgesi – Dogma, inak 2. Resimdeki 
yitirdiğimiz Kadıköy aşığı gazeteci, yazar – Baryumun simgesi – Haber Ajansı (kısa) 
3. Tavlada üç sayısı – Protein sentezi asidi – Ülkemizin plaka işareti – İlçemizin de 
içinde olduğu ilimiz 4. Molibdenin simgesi – Sinir uçları iltihabı – Eksiksiz, kesintisiz 
– Uzaklık anlatan sözcük 5. Kısa anımsama yazısı – Bin kilo – Stadyum – Göz – 
Resmi Gazete (kısa) 6. Güzel sanat –Tekil ikinci kişi – Dolaylı olarak anlatma, kinaye 
– Seher vakti – Bir tür deniz memelisi, fok 7. Yemek, yiyecek -  Nostaljik Kadıköy 
taşıtı – Kimlik 8. Çölden esen sıcak rüzgar – Bir haber ajansı (kısa) – Verme, ödeme 
9. Eşkenar dörtgen – Manganın simgesi – Tutma organı 10. İngilizce’de numara (kısa) 
– Somali’nin plaka işareti – Genellikle eşeklere vurulan bir tür eyer 11. Tırsi balığı – 
“... Güler” (rahmetli fotoğraf sanatçımız) 12. Matem – Bir bağlaç – Antalya’nın ünlü 
plajı 13. Şarkı, türkü – Paraf – Pişmiş yemek – İlçe, kaymakamlık 14. En çok, en üst, 
maksimum – “... Manço” (rahmetli Kadıköy’lü sanatçı) – Kriptonun simgesi – Taneli bir 
meyve 15. Antalya’da bir çay – Saygı duruşunda boru sesi – Maksat – Hatay’da bir 
ova 16. Tanrı – Bol, geniş – Yankı, eko – Sahip 17.  Tabaklanmış ceylan derisi – Leziz – 
Reaksiyon – Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen 18. “Müjde ...” (sinema sanatçısı) – 
Lityumun simgesi – Şehzade eğitmeni – Mavi 19. Eski Mısır’da evrensel güç – Sümer 
mitolojisinde su tanrısı – Dingil – Bir tür kışlık giyecek – Zırhlı ve silahlı savaş taşıtı 20. 
Sunay Akın tarafından kurulmuş Kadıköy Göztepe’deki çocuk müzesi – Kesintilerden 
sonra kalan – Kiloamper (kısa)

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Olta ipi – Kerestesi beyaz değerli bir orman ağacı – Afrika kökenli egzotik bir ağaç 2. 
İspanyolların sevinç nidası – Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform 
– Çoğul eki – Kekliğin boynundaki siyah halka – Bir zaman birimi 3. Danimarka 
plaka işareti – Megaton (kısa) – Hatay’da ki sıradağlar – İlgi 4. Hava, gaz – Şart 
eki – Kalıtım – Açıklama – Evcil bir geyik türü 5. Radonun simgesi – Sağlama, elde 
etme – Kadıköy’ün ünlü pasajı – Aktinyumun simgesi 6. Güney Amerika’da bir nehir 
– Pullu bir balık türü 7. Yüz, surat – Bir sayı – Ortaçağ’ın sonlarına doğru ortaya 
çıkmış, resimli kartlardan oluşan bir fal türü – Uluslararası af örgütü (kısa) – Favori 
– Namuslu 8. Yardım istenildiğini anlatan bir söz – İridyumun simgesi – Toryumun 
simgesi – Atatürk Kültür Merkezi (kısa) 9. İngilizce’de Millattan Önce (kısa) – Dalları 
çardak üzerine yayılan üzüm vb. Bitkiler – Bir kimsenin egemenliğini tanıma – 
Asker 10. Futbolda topun dışarı çıkması – Bütün – Madeni ip 11. Bir şeyin eşit olarak 
ayrılabileceği bölüm – Bir nota – İngilizce’de boru (pipet ondan gelir) 12. Şebeke 
– Çocuk dilinde gezme – Sınırımız bir ülke – İskambilde birli 13. Bilgin – Dünyanın 
uydusu – Şekli olan 14. Akıl – Tarla sınırı – Bir tür antilop – Bir bağlaç – Satrançta bir 
taş 15. Atın yavrusu – İtalya’da bir yanardağ – Sevi – Bir evde konukları ağırlamakta 
kullanılan en geniş oda 16. ABD Basketbol ligi – Bir müzik sesini belirtmeye yarayan 
işaret – Bir peynir türü – Eski Mısır’da bir tanrı – Suudi Arabistan plaka işareti 17. 
Kendi kendine söz verme, ahit – Titanın simgesi – Eski dilde su – Beyaz – Bir uzunluk 
ölçü birimi – Trinidad Tobago plaka işareti 18. Temelsiz, eğreti yapı – Olumsuzluk öneki 
– Birden bire, ansızın ortaya çıkan – Gözleri görmeyen 19. Ceylan – Kum taşı – Kalınca 
kabuklu, iri ve uzunca taneli, şekeri çok bir tür üzüm – Ankara (kısa) 20. Bir gün adı – 
Avrupa’da bir ülke – Utanma, utanç duyma - Yıldırım

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA:  1.Aslı Nemutlu – Kekova. 2. Realite – Ruzname – Elam. 3. Kilometre – Lalezar – De. 4. Ana – Erhan Bener – Kiler. 5. Penot – Astat – 
Mitomani. 6. Gr – Ala – Dilan – Kik. 7. Niamey – Triyas – Nikita. 8. Cs – Akın – Piton. 9. Elan – Ga – Etik – Mı. 10. Ral – Bük – Kanola. 11. Emirali – At – 
Nova. 12. Abaküs – Riyaset. 13. Abiye – İka – Tri. 14. Na – İri – Etanol – Alara. 15. Deh – Domalan – Er – Va. 16. Tahiti – Azarlama – Ar. 17. Apa – Ak – 
Ran – Ta – Marina. 18. Yalamuk – RSM – Bo – İason. 19. Otomatik Portakal – Ani. 20. Nanak – Lian – Atalet – At.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Arka Pencere – An – Mayon. 2. Seine – İslamabad – Pata. 3. Lalanga – Alibi – Etalon. 4. ILO – Orman – Rayiha – Ama. 5. 
Nimet – Ek – Baker – Hamak. 6. Eter – Ayıgülü – İdikut, 7. Methal – Nakisa – Ot – Kil. 8. Rasat Emir – Ki. 9. Trent – Ta – Arpa. 10. Lu – Bali – Alanson. 
11. Uzlet – Naz – MR. 12. Nan – Da – Onat – Ta. 13. Kalemis – Rabat. 14. Emeril – Pekari – El – Oüka. 15. Kez – Tanita Tikaram – Al. 16. Akonitin – Yal – 
Maile. 17. Verim – Kokona –Avara. 18. Al –
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BULMACA

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Marya-‹fakat.2.Ana-Kamu-Aya.
3.Matrak-Lara.4.Aç-Ur-Saka.5.
Ameliyat.6.‹lk-Tazeleme.7.Gaip-
Meke-An.8.Anmal›k-Teke.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Mamaliga.2.Anaç-Lan.3.Rat-
Akim.4.Rum-Pa.5.Akaret.6.Ak-
Lam›.7.‹m-Nizek.8.Ful-Yek.9.
Asalet.10.Karate.11.Ayak-Mak.
12.Ta-Avene.

KELİME AVI BULMACA
Akdeniz'ebirk›srakbafl›gibiuzanan/bumemleketbizim

KUM SAATİ
1.Santur.2.Turan.3.Tuna.4.Tun.5.Tu.
6.Te.7.Bet.8.Beti.9.Betik.10.Bertik.

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.

ABAKA

AKALA

ANDIZ

ARDIÇ

ARMUT

BAMBU

BAMYA

B‹BER

FUJER

GEVEN

HODAN

HURMA

IfiKIN

‹NC‹R

AYVA

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

A K H O D A N A R D I Ç
D B A N D I Z G I N ‹ Z
A B A E B ‹ R K fi I F S
K A R M A K B A K fi U G
A M A I B G ‹ A I B J E
L Y M ‹ U U K Z N A E V
A A R N A A N B U M R E
E M U L B E ‹ N C ‹ R N
K E H A T B A Y V A ‹ Z
‹ B ‹ B E R M T U M R A
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1. Kanunabenzeyen,
tokmaklarlaçal›nan
birtürtelliçalg›.

2. “Hüseyin…”(türkücü).
3. Avrupa’dabir›rmak.
4. Gizliyer,köflebucak.
5. Yaz›klarolsun

anlam›ndaünlem.
6. Bircetveltürü.
7. Kötü.
8. Resimveheykel

sanatlar›nda
varl›klar›nbiçimi.

9. Yaz›l›olanfley,kitap,
mektup,tezkere.

10. Yara,bere.

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

veriyoruz. T’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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Gorki'ninbirroman›-Amme-Avuçiçi.3.
Kal›nsopa-Antalya’dabirplaj.4. Yemek
yemeihtiyac›duyankimse-Tümör-Ötü-
cübirkufl.5. Oprasyon.6. Bafllang›çtayer
alan-Yenisiylede€ifltirme.7. Gözönündu
olmayan,haz›rbulunmayan,neredeoldu-
€ubilinmeyen-Biravkuflu-‹kitarlaara-
s›ndaki s›n›r. 8. An›lmak için verilen fley,
yadigar,bergüzar-Erkekkeçi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kaynarsudahafllan›püzerineya€gezdi-
rilenm›s›runuyeme€i.2. ‹ri,kart-‹sveç'te
idari bölüm. 3. Aleut tak›madalar›nda bir
adagrubu-K›s›r,verimsiz.4. Müslümanül-
kelerdeyaflayanYunanas›ll›kimse-Ayak.
5. Kiradakimülk.6. Namuslu-“…cimiyok”
(baflkaçaresiyok).7. Parola-Küçükm›z-
rak.8. Dolu-Tavladabirsay›.9. Soyluluk.
10. BirUzakdo€usporu.11. Kadem-Mas-
tareki.12. Tantal›nsimgesi-Yardakç›lar.
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Meke-An.8.Anmal›k-Teke.
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1.Mamaliga.2.Anaç-Lan.3.Rat-
Akim.4.Rum-Pa.5.Akaret.6.Ak-
Lam›.7.‹m-Nizek.8.Ful-Yek.9.
Asalet.10.Karate.11.Ayak-Mak.
12.Ta-Avene.
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KUM SAATİ
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6.Te.7.Bet.8.Beti.9.Betik.10.Bertik.

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.
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adıköy’ün tarihi okullarından biri olan Ra-
simpaşa Mahallesi’ndeki Osmangazi İlko-
kulu, 2017 yılından beri restorasyon çalış-
malarının gündeminde. Üç yıl önce başlayan 

restorasyon projesi henüz tamamlanamadı. İstanbul Va-
liliği’nin denetiminde sürdürülen çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağı ise belirsizliğini koruyor. 2017 yılında 
öğrencileri başka bir okula gönderilen tarihi binanın tek-
rar eğitim-öğretim için kullanılacağı da meçhul. Mahal-
le sakinlerinin görüşlerine göre okulda uzun süredir ça-
lışma yürütülmüyor. CİMER üzerinden sorularımızı 
yanıtlayan Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Os-
mangazi İlkokulu restorasyon proje çalışmaları devam 
etmektedir.” cevabını verdi. Ancak müdürlük, “Okulun 
yenilenmesi ne kadar sürecek?, Bina yenilendikten son-
ra tekrar okul olarak mı kullanılacak?, Okul olarak kul-
lanılmayacaksa nasıl bir tasarruf sağlanacak?” soruları-
mızı ise yanıtsız bıraktı. 

VAKFA DEVREDİLDİ 
Osmangazi İlkokulu Kadıköy’deki ve İstanbul’da-

ki ender tarihi yapılardan biri. Gayrimenkul Eski Eser-
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 1981 yılında aldığı ka-
rarla okulu tescillemişti. İstanbul V Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu da 2006 yılın-
da aldığı kararla tescil kaydının devamına ve yapının 
ikinci derecede koruma grubuna dahil edilmesine ka-
rar vermişti. Mahalle sakinleri de uzun yıllardır tarihi 
binanın okul olarak kalması için mücadele ediyordu. 
Öğrenci sayısı az olduğu için sürekli kapatılması gün-
demde olan okul için imza kampanyaları başlatılmıştı. 
Ancak bina 2017 yılında kapatıldı ve öğrenciler başka 
okula gönderildi. 2013 yılında ise Osmangazi İlkokulu 
taşınmazının tapusu Selimi Evvel Vakfı’na devredildi. 
Okulun Selimi Evvel Vakfına devri resmi evraklarda 
belirtilmesine karşın vakfın ne tür faaliyetlerde bulun-
duğuna ve tarihine dair bilgiye rastlanmıyor. Şimdi asıl 
merak konusu binanın restorasyon projesinden sonra 
okul olarak kullanılıp kullanılmayacağı. 

“OKULUMUZU İSTİYORUZ”
Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, salgın 

nedeniyle çalışmalara ara verildiğini belirtti. Bir yıl 
önce Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüklerini ancak 
müdürlüğün mahalledeki öğrenci sayısı az olduğu için 
tarihi binanın tekrar okul olarak kullanılması konusun-
da olumlu yanıt vermediğini aktaran Aksu, “Mahallede 
okul olmadığı için aileler çocuklarını başka mahalleler-
deki okullara taşıyorlar. Süreç nereye varacak bilmiyo-
ruz ama biz okulumuzu mahallemizde istiyoruz.” dedi.

Üç yıl önce restorasyon çalışmalarının başlatıldığı tarihi 
Osmangazi İlkokulu’nun restorasyon projesi ne zaman 
bitecek, tarihi yapı tekrar okul olarak kullanılacak mı? 
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmaların devam 
ettiğini belirtirken, diğer soruları yanıtsız bıraktı
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OSMANGAZİ İLKOKULU
ne durumda?

l Erhan DEMİRTAŞ

K
ALMAN OKULLARI
Haydarpaşa Gar binasının ya-

pımında çalışan Alman mühendis 
ve mimarların, kendi çocuklarının 
eğitimi için yaptığı Osmangazi İl-
kokulu hakkında detaylı bilgile-
re ulaşmak çok kolay değil. Ancak 
mimar ve akademisyen Dr. Mer-
yem Müzeyyen Fındıkgil’in 2001 
yılında hazırladığı “19. Yüzyıl İs-
tanbul’unda Alman Mimari Etkinli-
ği” adlı doktora tezinde okulun ya-
pımı, özellikleri ve eğitimi hakkında 
detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. 
Fındıkgil’in tezinde yer alan bilgilere 
göre, İstanbul’da 19. yüzyıl ortasında 
Protestan Kilisesine bağlı ve Prusya 
himayesinde ilk Alman okulu açılır. 
Daha sonraki yıllarda ise Bağdat De-
miryolunun imtiyazları bir Alman şir-
keti tarafından alınınca, pek çok Alman vatandaşı proje 
için İstanbul’a gelerek, burada çalışmaya ve aileleriyle 
birlikte İstanbul’da yaşamaya başlar. 1873’te Pera’da 
kurulan okul, demiryolcuların çalıştıkları ve yaşadık-
ları alanlara uzak bir yerdedir. Özellikle ilkokul yaşın-

len yapının finansmanında, Alman endüstrisinin 
yanı sıra Tünel’deki Alman okulunda da hizmet-
leri bulunan Wülfing ve Otto Kapp’ın katkıları bü-
yüktür. 15 Mart 1904 tarihinde Pera’daki Alman/
İsviçre okul yönetimi tarafından Alman Konso-
lusluğuna gönderilen mektupta Haydarpaşa’daki 
yeni yapının 22 Ekim 1903’te Alman İmparato-
riçesinin yaş gününde açıldığı anımsatılır. Belge-
ye göre yapıda dört sınıflı temel eğitim, anaokulu 
ve dört öğretmen için lojman ile servis birimleri 
yer alır. Okulda iki asli öğretmenle birlikte el işi 
ve beden eğitimi dersleri için bir yardımcı öğret-
men, bir Türkçe öğretmeni ve bir anaokulu öğ-
retmeni görev yapar. 

KARMA EĞİTİM UYGULANIR 
Aynı raporda, fiziksel ve eğitim ile ilgili ge-

lişmeye ve okul aidatlarında indirime gidilme-
sine rağmen; öğrenci sayısında beklenen 

artışın sağlanamamasından yakınılır. 
Öğrenci sayısı hala üç sınıfta topla-

da 74’tür. Öğrencilerin çoğu Alman 
ve Türk’tür. Dört sınıflı okulun 1.sı-
nıfına 19, 2.sınıfında 23, 3.sınıfın-
da 29 ve 4.sınıfında 42 olmak üzere 
toplam 113 öğrenci eğitim görür. Bu 
öğrencilerin 23’ü Türk, 7’si Rum, 8’i 

Alman, 1’i Avusturyalı, 1’i İngiliz, 
2’si Romen, 2’si Bulgar, 3’ü İtalyan ve 

3’ü Fransızdır. Okulun ilk açıldığı yıllarda 
sadece erkek öğrencilere eğitim verildiği iddia 

edilir. Fındıkgil’in tezinde paylaştığı bilgilere göreyse, 
okulda başından beri karma eğitim modeli uygulanır. 

DÖNEMİN MİMARİSİ 
Fındıkgil tezinde yapının mimari özelliklerini de 

paylaşır. Tezde yer verilen bilgilere göre; okulun yarım 
kat yükseltilmiş zemin katında, 40 metrekarelik üç sınıf 
tasarlanır. Sınıflardan biri bölünerek müdür yardımcısı 
odası olarak kullanılır. Aynı katta tüm yapıda tekrarla-
nan iki kollu merdiven ve 9 metrekarelik iç avlu dışında, 
25 metrekarelik bir diğer sınıf ve okul müdürünün odası 
yer alır. Okul mimarisinde, Pera’daki Alman okul binası 
yapımında tanımlanan, dönemin gereksinimleri dikkate 
alınır. Merdiven kollarının genişliği, koridor eni, pence-
re sayısı ve büyüklüğü, kapı genişliği dönemin beklen-
tilerine uygun şekilde düzenlenir. İlk yapımdaki ahşap 
kapılar ve pencereler günümüzde dahi yenilenmeye ge-
rek duyulmayacak kadar sağlamdır. Döşemelerdeki çini 
karolar ve merdiven korkulukları gibi unsurlar ilk ya-
pımdaki halini korur. Almanlar Türkiye’den ayrıldıktan 
sonra boş kalan tarihi bina 1923 yılında Türkiye Cum-
huriyeti tarafından satın alınır. Bu yıldan sonra yapı Os-
mangazi İlkokulu, sekiz yıllık eğitim yasasının ardından 
ise Osmangazi İlköğretim Okulu adını alır. 

ki Demiryolu Okulu, Pera’daki Al-
man Okulu’nun resmi şubesi olarak 
tescil edilir. 26 Şubat 1903’te “So-
ciete du Chemin de Fer Ottoman 
d’Anatolie” adlı belgede de Demir-
yolu Şirketi tarafından Alman elçisi-
nin birleşimi desteklemesinin istendiği 
bilgilerine yer verilir. Buna göre Anado-
lu Demiryolları yeni okul yapısına arsa tahsis 
etmeyi önerir. Uygulamaya da talip olan mimar Valla-
ury, Pera’daki okul müdürü Schwatlo’nun tanımladı-
ğı gereksinimleri sağlayan yapının 2,159,72 TL’ye mal 
olacağını hesap eder. Demiryolu Şirketi, bedelin tama-
mını üstlenmenin yanı sıra Pera’daki okula bir defalık 
yardım taahhüdünde bulunur. 

Yine Fındıkgil’in tezinde yer alan bilgilere göre, 5 
Mayıs 1903 tarihli Kölnische Zeitung ve 6 Mayıs 1903 
tarihli Schlesische Zeitung’daki makalelerde okulun 
Alman İmparatorluğunun kasasından 5.500 Mark des-
tek aldığı yazılır. Fındıkgil’in okul hakkında verdiği 
bilgiler şöyle devam ediyor: “Söz konusu dönemde öğ-
rencilerin, Anadolu yakasından her gün Pera’ya geç-
melerinin zorluğu düşünülürse; söz konusu kurumun 
önemi ortaya çıkar. Anadolu Demiryolları, söz verdi-
ği gibi yeni okul yapısına arsa tahsis etmiş ve 2.500 TL 
yardımla inşaatı üstlenmiştir.”

TEMEL EĞİTİM VE ANAOKULU
28 Ekim 1903 tarihli Kölnische Zeitung’daki ma-

kalede Haydarpaşa’daki yeni okulun tamamlandığı, 
gerek öğretmenlerin gerekse yuvayı yönetecek rahibe-
nin lojmana kavuştukları belirtilir. Okula o tarihte 48 
öğrenci başvurur. 134 bin Mark harcanarak inşa edi-

Önce 
öğrenci azlığı 

sonra da restorasyon 
gerekçesiyle kapatılan tarihi 

Osmangazi İlkokulu’nda 2014 
yılında 100. yıl şenliği yapılmıştı. 

Hem coşkulu hem buruk şenlikte 
okulun kapatılmaması için 
mahalleliye çocuklarını bu 

okula kaydetmeleri 
çağrısı yapılmıştı

daki çocukların bu okula ulaşmaları o yıllarda olanak-
sızdır. Bu nedenle Bağdat Demiryollarının inşaatı ile 
görevlendirilen şirket, çalışanlarının çocuklarına hiz-
met vermek üzere yeni okullar kurar. Amaç, öğren-
cilerin anadillerinde eğitim görebilmesidir. Haydar-
paşa’daki Alman Okulu’nun kuruluş hikayesi de bu 
şekilde başlamış olur.  

PERA’DAN KADIKÖY’E 
Fındıkgil’in tezinde yer verdiği bilgilere göre; de-

miryolu şirketi 20. yüzyıl başlarında, okulu demiryolu 
yönetiminde sürdürmekten vazgeçerek Pera’daki okul-
dan yardım ister ve 1902 yılı itibariyle Haydarpaşa’da-

Osmangazi İlkokulu’nun 
şimdiki hali...
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