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Fikirtepe’de bakanlık 
sahaya iniyor

Az atık çok çiçek!

 Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Fikirtepe’de yarım 
kalan  veya hiç başlamayan konut 
projelerinin TOKİ ve Emlak Konut 
eliyle yapılacağını açıkladı. Kurum, 
yeni konutların üç yıl içinde teslim 
edileceğini söyledi  l Sayfa 3'te

 Kadıköy Belediyesi, 21-29 Kasım 
Avrupa Atık Azaltım Haftası 
kapsamında tek kullanımlık kahve 
bardaklarının kullanımlarını 
azaltmak amacıyla “Az Atık Çok 
Kahve” kampanyası başlattı. Ayrıca 
toplanan gıda gübreleri çiçeğe 
dönüşüyor l Sayfa 13'te

 

Kadıköy 
apartmanları 
üzerinden kentsel 
dönüşümü 
sorgulayan mimar 
Elif Akman, 
“Giderek aynılaşan 
ve tek tipleşen 
konutlarıyla Kadıköy 
özgünlüğünü 
kaybetme 
tehlikesinde…” 
diyor l Sayfa 10'da

50 yılı aşkın 
süredir ayakta 
kalmayı 
başaran 
Moğollar 
üretmeye 
devam ediyor; 
yeni albümü 
aralık ayında 
çıkıyor. 

Grubun efsane ismi Cahit Berkay 
ile hem yeni albümü hem de salgın 
zamanlarını konuştuk l Sayfa 11’de

Apartmanlar, 
yaşam ve Kadıköy

Cahit Berkay ile 
pandemi günleri...

Futbolda kalıpları 
yıkan kadın: 
Lale Orta
Hem futbolda hem de cinsiyet 
eşitliği konusunda öncü 
isimlerden biri olan Prof. Dr. 
Lale Orta ile futbola başladığı 
Moda’daki Dostlukspor’u, 
hakemlik yaptığı yıllarda 
yaşadığı zorlukları ve 
kadın futbolunun gelişimi 
için yapılması gerekenleri 
konuştuk l Sayfa 9'da

Yeni tedbirler kapsamında dükkanını kapatmak zorunda kalan Kadıköy 
esnafı “Ölmek de batmak da istemiyoruz” diyerek eylem düzenledi. 

Peki ne talep ediyorlar, süreç uzarsa ne kadar dayanabilecekler? 
Kadıköy esnafı ve işsiz kalan çalışanlarla konuştuk  l Sayfa 2’de

Bir yanda salgın 
bir yanda işsizlik

Kadınlar Kadıköy’den seslendi: 

“Otele, müzeye artık 
yeter!”

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, “Haydarpaşa 
Garı eski Türkiye’de kaldı. Burayı 
İstanbul’un hizmetine müze olarak 
sunacağız” dedi. Bakanın sözlerine 
Haydarpaşa Dayanışması üyeleri 
tepki gösterdi  l Sayfa 3'te

DÖRT YANIMIZ KITAP  5'te

Kütüphanem 
benim kaplumbağa 
kabuğumdur…

Futbol öldü“Sen ve Kendin”: 
Yumağın köşeleri

BEHÇET ÇELIK 10’da BANU YELKOVAN  13’te UĞUR VARDAN  7’de

“Birbirimizi var 
etmek zorundayız!”
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“25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete 

Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü” 

eylemlerinin 
Istanbul’daki 

adresi 
Kadıköy’dü. 
22 Kasım ve 
25 Kasım’da 

biraraya gelen 
kadınlar 

“Şüpheli kadın 
cinayetlerine ne 

oldu?” diye sordu 
l Sayfa 8’de

karşı buradayız
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orona virüsü vakalarının artması nedeniy-
le bir dizi yeni tedbir getirildi. Geçtiğimiz 
hafta alınan kararla birlikte ülke gene-
lindeki binlerce işletme devlet kararıy-

la ikinci defa kapatıldı. Ancak alınan önlemler hem 
işletme sahiplerini hem de çalışanlarını zor durum-
da bırakıyor. Yeme-içme sektörüyle öne çıkan Kadı-
köy’de de esnaf ve çalışanlar gerekli devlet desteği 
verilmediği için birçok işletmenin tamamen kapana-
cağını, yüzlerce çalışanın ise işsiz kalacağını ifade 
ediyor. Peki hem esnaf hem de çalışanlar neler talep 
ediyor, çözüm için devletin hangi adımları atmasını 
istiyor? Kadıköy esnafı ve işyerleri kapandığı için iş-
siz kalan çalışanlarla konuştuk. 

“TAM BİR KARANLIK”
Hürriyet Lokantası’nın sahibi Ekin Can Alıcı, 1 

Haziran’dan sonra başlayan normalleşme süreci ile 
birlikte dükkanı açtıklarını ancak mutfak masrafının 
salgın öncesine göre üç kat artış gösterdiğini söylü-
yor. Fiyat artışına rağmen ayakta kalmalarının çok 
güç olduğunu belirten Alıcı, “Bir de tedbir almak 
için masa sayısını azalttık. Bizimki gibi ufak işyerleri 
açısından masa azaltmak zaten tükenmekle eşdeğer. 
Örneğin bizde yedi masa varken üç masayla hizmet 
vermek zorunda kaldık. Bu uygulamaya itiraz etmi-
yorum ama alan kullanımları düşerken ne faturalar ne 
de vergiler düşürüldü.” diyor. 

“Bu son kapatma kararı açıklandığında tablo tek-
rar 1 Haziran’a döndü.” diyen Alıcı şöyle devam edi-
yor: “Bütün bir hafta yaptığımız toplam iş, dükkanın 
kirasına yetmiyor. Hatta sanırım bugün çalışma arka-
daşlarımızın yevmiyeleri bile çıkmamış olabilir. Sa-
dece paket ve gel-al servisiyle hayatta kalmak pek 
mümkün gözükmüyor. Devlet desteği olarak mayı-
sın ikinci haftası 25 bin lira kredi ve kredi kartı al-
dık. Bildiğim kadarıyla onu alamayan çok sayıda es-
naf arkadaşımız var. Bir ödeme kolaylığı değil ama 
borçları bir kaç ay ertelemiş oldular. Zaten ödeyecek 
gücümüz olmadığı için pek bir şey değişmedi haya-
tımızda. Bu arada 25 bin TL meselesini de şöyle dü-
şünün; dükkan kirası 6 bin TL, 10 bin TL civarında 
personel gideri, faturalar derken bir aylık toplam gi-
derimizi bile karşılamıyor. Şu anki öz kaynağımız ve 
paket ile gelen girdiyle birlikte tahminim bu ay nefes 
alabiliriz. Aralık tam bir karanlık.”

“YETERLİ DEĞİL”
Caddebostan’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Ta-

coRoll adlı küçük bir restoranın sahibi olan Doruk 
Topçuoğlu da dükkanı mart ayından mayısa ayına ka-
dar tamamen kapatmak zorunda kaldıklarını, haziran 
ayında hijyen önlemleri alarak müşteri kabul etmeye 
başladıklarını söylüyor. 

“Toplum sağlığı için bazı önlemlerin alınması 
kuşkusuz gerekli ve biz de üzerimize düşeni sonuna 
kadar yapmaya hazırız. Ancak yeterli destek paketle-
rinin hayata geçirildiğini söylemek mümkün değil.” 
diyen Topçuoğlu, “Çalıştığımız online yemek servis 
platformu ise kendi üzerinden gelen siparişlerin öde-
melerini tarafımıza 45 gün sonra yaptığı için nakit 
akışında büyük sıkıntı yaşayacağımızı şimdiden gö-
rebiliyoruz. Bunun yanında da paket servis sektörü-
nü kontrol eden online sipariş platformlarının bizleri 
göz ardı ederek hareket etmeye devam etmesi, hayat-
ta kalmamızı gittikçe zorlaştırıyor. Lokal işyerleri ve 
girişimciler için yapılabilecek daha birçok şey oldu-
ğuna inanıyoruz.” diyor. 

“KEŞKE BİZİ DEĞİL SALGINI BİTİRSELER” 
Rasimpaşa Mahallesi’nde bulunan Nüans Kafe de 

gel-al ve paket servis hizmeti veren işletmelerden. Ka-
fenin sahibi Dilek Özkan, temmuz ayında hizmet ver-
meye başladıklarını söylüyor. Salgınla birlikte maddi 
çöküntüyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Öz-
kan, esnaf olarak yaşadığı sorunları şu sözlerle anla-
tıyor: “Kiralarda indirim yok, vergilerimizi ödüyoruz 

ama bize yansıyan hiçbir şey yok. Üniversitelilerin ol-
maması bizim için büyük sıkıntı. Burada gençler yok, 
saat problemi var, gençler taşınıyorlar. Ne olacak bil-
miyorum. Geliyoruz ve bekliyoruz. Biz burada beş 
kişi çalışmayı planlamıştık. Bir kişi izinde, bir kişi bu-
rada, diğerleri ise ayrılmak zorunda kaldı. Ben iki ay 
daha dayanabilirim. İki aydan sonra dayanamam çün-
kü rutin giderler var. O giderleri öteleyemiyorsunuz. 
Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi. İnternet kullan-
mak zorundasınız. Çözüm böyle olmaz. AVM’ler, 
normal yerler açık olduğuna göre, bankalara, fabrika-
lara kısıtlama gelmediğine göre, çözüm de bu şekilde 
olmamalıydı diye düşünüyorum. Böyle esnaf kalmaz.”

Esnafı en çok zorlayan ödeme giderinin kira oldu-
ğunu söyleyen Özkan, esnafın korunması için şu ka-
rarların hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor: “Ki-
rada indirim olmalı. Dükkan sahiplerine karşı esnafı 
koruyan bir sistem geliştirilmeli. Benim elektrik fatu-
ram 2500 TL geliyor, doğalgaz 4000 TL geliyor. Ay-
rıca vergiler de var. Bağkur 900 TL zaten.”

“Genelge yayınlanırken bir tane artı da bizim için 
olsaydı.” sözleriyle şikayetini dile getiren Özkan, 
“Müşteri gelip burada oturuyor, yan taraftan temiz-
likçiden alacağını da alıyor, eczaneden alacağını da 
alıyor. Aslında benle beraber onlar da bitiyor şu anda. 
İnsanlar evlerinde oturup internetten, uygulamalar-
dan söylüyorlar. Online alışveriş yerleri kazandı ama 
biz kaybettik. Benim de çocuklarım var. Keşke bizi 
değil de salgını bitirmek için karar alınsa.”

“KİRALAR ÇOK YÜKSEK”
Kadıköy’ün eski esnaflarından olan Ada Kafe’nin 

işletmecisi Serdar Bal da salgınla birlikte ilçede on-
larca esnafın dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı-
ğını söylüyor. Kafede çalışan yedi kişinin de işsiz 
kaldığını belirten Bal, “Özellikle bu hizmet sektö-

ründe yevmiyeyle çalışan kesim çok mağdur. Onla-
ra bir koli, kuru gıda yardımı topladık dağıttık ama 
ne kadar faydası olur ki? Öncelikle bu sektörde ça-
lışanların haklarının devlet tarafından korunması, en 
azından temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini 
düşünüyorum. Onun dışında özellikle Kadıköy gibi 
yerlerde kiralar çok yüksek. Bir sürü arkadaşımız ki-
ralarını ödeyemediği için, mal mülk sahipleri de an-
layışlı davranmadığı için dükkanlarını kapattılar veya 
devredip gittiler. Birçok arkadaşımız öyle battı. Kira 
meselesine devletin müdahale etmesi lazım.” diyor. 

Devletten herhangi bir destek alamadıklarını ifa-
de eden Bal şöyle devam ediyor: “Krediye başvur-
dum, bana kredi çıkmadı, bir gerekçe de gösterilmedi 
niye çıkmadığına dair. Bir dükkanın iki aylık kirası-
nı yarım verdim, diğeri hiç kabul etmedi. Çok cid-
di sıkışmış durumdaydık, biraz toparlayalım derken 
tekrar tedbirler gündeme geldi. Devlet, ağırlıklı ola-
rak hizmet sektörünü durdurarak salgını kontrol ede-
bileceğini zannediyor. Büyük bir yanılgı bu. En temel 
mesele bence şu; büyük fabrikalar, atölyeler, iş yer-
leri çalışmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak işçiler, 
mavi yakalılar, beyaz yakalılar iş yerlerine mecburen 
gidiyorlar, toplu taşımayı kullanıyorlar.”

“DERS ÜCRETİNİ ÖDEYEMEYECEĞİM”
Yeni tedbirlerle birlikte birçok çalışan da süre-

siz bir şekilde işini kaybetti. Onlardan biri de Ber-
fin Eryılmaz. Maddi olarak mart ayından bu yana ai-
lesiyle birlikte zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden 
Berfin Eryılmaz, babası da eğlence sektöründe çalı-
şan bir öğrenci. Sağlık açısından da bir dizi sorunla 
karşılaştığını söyleyen Eryılmaz, “Hem ruh sağlığım 
bozuk hem de annem korona virüsü geçirdi ve aynı 
evde bulunduğumuz için biz de etkilendik. Fakat ko-
rona olup olmadığımı öğrenemedim, çünkü aynı evde 

yaşamamıza rağmen test yapmadılar. İşsiz kaldım ve 
çalışamıyorum, kısıtlamalar da sürekli devam ediyor. 
Bu da annemin ve babamın işlerini etkiliyor. Babam 
da eğlence sektöründe çalışıyor. Şimdi onun işyeri de 
kapandı. Dolayısıyla aynı anda, iki kişi birden işsiz 
kalmış durumdayız. Hiçbir destek olmadan, işsiz ka-
larak nasıl geçineceğimizi düşünüyoruz.” diyor.

Eryılmaz hem çalışan hem de üniversite sınavla-
rına hazırlanan binlerce geçten biri. Garsonluktan ka-
zandığı parayla ders ücretini ödediğini belirten Eryıl-
maz, “İşsiz kalınca dersi bırakmak mecburiyetinde 
kaldım, kendi imkânlarımla ders çalışmak zorunda-
yım. Evde oturup yasakların kalkmasını beklerken 
bir yandan da üniversiteye hazırlık için ders çalışa-
cağım. Ancak, ek ders alamayacağım için derslerde 
anlamadığım yerleri soracağım kimse de olmayacak. 
Bu da canımı çok sıkıyor.” diyor. 

“Yasaklar gelecekse işçilerin ve çalışanların mağ-
duriyeti düşünülmeli ve buna göre hareket edilmeli.” 
diyen Eryılmaz’ın talebi net: “Devlet işsiz kalacak-
lara para yardımında bulunabilir. Devlet bunun için 
yok mu? Zor zamanımızda bize destek olmayacak-
sa nasıl olacak?”

MÜZİSYENDİ GARSON OLDU, İŞSİZ KALDI
Asıl mesleği müzisyenlik olan Anıl Bayraktar ise 

konserler iptal olunca temmuz ayından itibaren gar-
sonluk yapmaya başlamış. Ancak çalıştığı işletme ka-
patıldığı için şu an işsiz. Bayraktar içinde bulunduğu 
durumu şöyle anlatıyor: “Mart ayından beri hiç konser 
yapamadık. Hiç konser yapamamak demek benim için 
herhangi bir gelirin olmaması ancak sürekli giderin ol-
ması demek. Bu sebeple temel ihtiyaçlarımı bile karşı-
layamayacak duruma geldim. Bununla birlikte, ekono-
mik çöküşün yanına psikolojik anlamda bir çöküş de 
eklendi. Belirli bir dönemi çalışmayarak ve iş araya-
rak geçirdim. Temmuz ayında ise bir kafede çalışma-
ya başladım. Son süreçte gelen kısıtlamalarla birlikte 
kafeler de kapatıldı, haliyle tekrar işsizim.” 

Çalıştığı kafenin ne zaman açılacağını bilmedi-
ği için belirsizlik yaşadığını söyleyen Bayraktar, “Şu 
an bir iş bulamazsam hayatımı nasıl devam ettirebili-
rim açıkçası bunun cevabını bilmiyorum. Belki kredi-
ye başvururum ama işlerin ne zaman düzeleceği bel-
li değil.  Kredinin geri ödemesini de karşılayamazsam 
daha büyük bir çöküş yaşarım. Bu sebeple ne yapaca-
ğım konusunda bir fikrim yok. Ailemden yardım is-
temeyi düşünüyorum fakat onların da pandemi sebe-
biyle işleri çok kötü durumda. Bir şekilde yeni bir iş 
bulmak zorundayım, başka bir seçeneğim yok.”

“Esnafın, müzisyenin, işçinin, emeğiyle geçinen 
insanların temel ihtiyaçları karşılanmadığı sürece ya-
pılan yasakların çoğu mantıksız.” diyen Bayraktar, 
şöyle devam ediyor: “Büyük şirketlerin vergi borçla-
rı silinirken halkın büyük kısmı yoksulluğa mahkum 
ediliyor. Destek ve ödenekten bahsediliyor ama benim 
çevremde devletin herhangi bir desteğinden faydala-
nan kimse yok. İşleri elinden alınan insanların temel 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği düzeyde bir ödenek 
sağlanması iyi olur. Bu süreçte doğalgaz, su ve elekt-
rik gibi faturalarını ödemekte zorlananların abonelik-
lerinin de iptal edilmemesi yerinde olacaktır.”

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Kadıköy’de yüzlerce esnaf kepenk indirdi ve çok sayıda kişi 
işsiz kaldı. Maddi anlamda zor günler geçiren Kadıköy esnafı ve işsiz kalan garsonlarla konuştuk 

Tedbİrler mağdurİyet getİrdİ

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yeme-içme 
sektöründe hizmet veren işletmelerin kapatılma-
sı ve getirilen kısıtlamalar Kadıköy esnafı tarafından 
protesto edildi. Kadıköy Esnaf Dayanışma İnisiyati-
fi’nin 23 Kasım Pazartesi akşamı Süreyya Operası 
önünde düzenlediği eyleme çok sayıda işletme sa-
hibi ve çalışanı katıldı. “Ölmek de batmak da istemi-
yoruz. Hayatı değil salgını durduralım” diyen esnaf 
adına şu açıklama yapıldı: 
“2020 yılının ilk ayları itibariyle başlayan pande-
mi sürecinin ikinci dalgası yakıcı bir biçimde kendi-
ni hissettiriyor. Vaka ve ölüm rakamlarındaki artışa 
karşı önlem alınması elbette kaçınılmaz oldu. Fakat 
tedbir olarak ilan edilen yeni kurallar büyük bir kesi-
min işsiz kalacağı bir süreç yaratıyor. Tedbir alınmalı 
fakat tedbir alırken etkilenecek kesimlerin ekono-
mik koşulları göz önünde bulundurulmalı. Bunca yıl 
vergisini ödemiş esnafın hayatta kalması imkansız-
laştı, çalışanlar yoksulluğa ve açlığa itildi. Bizim der-
dimiz alınan tedbirler ya da kapatma kararları değil, 
derdimiz yüz binlerce insanın çalıştığı, bir o kadar da 
ailesi olan bir bütünün ‘biz kapattık oldu’ anlayışıyla 
açlığa terk edilmesidir.
Devlet bize bir yol göstermelidir. Yapılan nakdi ücret 
destekleri çalışanlara yetmiyor. Bizlere verilen des-
tek ise bırakın 1 ayı, 15 günlük kapalı dükkan gider-
lerini bile karşılamıyor. Neredeyse 1 yıla yaklaşan 
bu süreçte dayanma gücümüz artık kalmadı. Ted-
bir alınmaz ise işsizler ordusunun büyümesi kaçınıl-
maz olacaktır.”
Eylemde esnafın talepleri şöyle sıralandı: 
◆ Kira ödemeleri durdurulmalıdır. Sadece dük-
kan değil nakdi ücret desteği alan herkesin ev kirası 
ödemeleri de durdurulmalı.
◆ Stopaj vergileri iptal edilmeli.
◆ Pandemi dönemi boyunca ortaya çıkan bütün 
vergiler silinmeli.
◆ Elektrik, su, doğalgaz gibi faturalardaki vergiler 
kaldırılmalı.
◆ Esnafa sıfır faiz ile bir yıl ödemesiz gider karşılama 
kredisi verilmeli.

İş yerlerini kapatmak zorunda kalan Kadıköy esnafı, 

devletin tedbir alırken esnafı da düşünmesi gerektiğini 

belirtirken, kira ödemelerinin durdurulmasını ve salgın 

boyunca alınan vergilerin silinmesini talep ediyor  

K

“Ölmek de batmak 

da istemiyoruz”

Ekin Can ALICI Berfin ERYILMAZSerdar BALDilek ÖZKANDoruk TOPÇUOĞLU Anıl BAYRAKTAR

l Erhan DEMİRTAŞ
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 MARMARA BALIK EVİ &MARKET

Yıllardır Kadıköy halkına Marmara Balık olarak 
hizmet ediyoruz.Yeni bir hizmetle yine aynı yerde 

ailecek balık ziyafetine bekliyoruz. 
Ya da ALO PAKET SERVİS ile Marmara Balığı 

evinize ve işyerinize getiriyoruz.
   Taze  ve Zengin Balık çeşidi ile sizlerleyiz

Tel:0216 3493424 
Kadıköy Çarşı Yağlıkçı ismail sok.no:6

l Erhan DEMİRTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında hazırla-
dığı bir planla sit alanı olan Kuşdili Çayırı’nı otopark 
yapmaya karar vermişti. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın onayladığı Kuşdili Çayırı’nın zemin altı-
nı katlı otoparka çeviren plan değişikliğinde, ona-
ma sınırı içindeki park ve dinlenme alanında, çocuk 
oyun alanı, açık spor alanı, rekreasyon alanı, sergi 
alanı, botanik bahçesi ve süs havuzu gibi kullanım 
alanlarının yer alacağı belirtilmişti. Park ve dinlen-
me alanının yüzde 50’lik kısmında ağaç 
ve bitki yaşa-
mının sürdürü-
lebileceği mi-
nimum 1 buçuk 
metrelik toprak 
derinliği bıra-
kılmak kaydıyla 
kamuya hizmet 
edecek nitelik-
te zemin altı kat-
lı otopark yapıl-
mak istenmişti.

MAHKEME KABUL ETMEMİŞTİ
Bu planın yürütmesinin durdurulması ve planın ip-
tali için Mimarlar Odası tarafından dava açılmış-
tı. Bilirkişi raporunu değerlendiren İstanbul 12. İda-
re Mahkemesi planların iptaline karar vermiş ancak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge İdare Mahke-
mesine istinaf isteminde bulunmuştu. İstanbul 
Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi de is-
tinaf talebini kabul ederek yeniden görüşülme-

si için dosyayı 12. İdare Mahkemesine gönder-
mişti. 

YENİDEN KARAR VERİLDİ
Davayı yeniden görüşen 12. İdare Mahkeme-
si Kuşdili Çayırının özgün yapısının korunma-
sı gerektiğine ve alana yapılacak büyük bir 
otoparkın trafik yoğunluğu yaratacağına ka-
rar vererek planın iptal edilmesine hükmetti. 
Mahkeme kararında, Kuşdili Çayırı için hazır-
lanan imar planlarının şehircilik ilkeleri bakı-
mından kamu yararı taşımadığını ve hukuka 
uygun olmadığı da belirtildi.   

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Kuşdili Çayırı’nın yapılaşmaya 
açılmasına ilişkin imar planlarını, şehircilik ilkeleri ve planlama 
esasları açısından uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti 

Kuşdİlİ proJesİ bİr kez daha İptal

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma Bakan-
lığının 2021 yılında hayata geçireceği projeler hakkında 
sunum yapıldı. HDP Ankara Milletvekili Filiz Keresteci-
oğlu, komisyon toplantısında söz alarak bakanlığın yaptı-
ğı sunumda tarihi Haydarpaşa Garı ile ilgili tek bir ifade-
nin yer almadığını belirterek, “Haydarpaşa Garı’nın gar 
olarak kalmasını engelleyecek planlar mı yapıldı? Hay-
darpaşa Garı’nı işlevsizleştirmek için projede olan altı 
yolu iptal etmeyi mi planlıyorsunuz?” sorularını yöneltti. 

Kerestecioğlu’nun konuşması üzerine açıklama ya-
pan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, “Haydarpaşa Garı, eski Türkiye’de kaldı. Yeni 
Türkiye’de Marmaray var. Marmaray’a Sirkeci’den Ka-
dıköy’e, Ayrılıkçeşme’ye 5 dakikada gidebiliyorsunuz. 
Ayrılıkçeşme’den Kadıköy-Kartal hattına binip Pendik 
Tavşantepe’ye kadar gidebiliyorsunuz. Pendik Tavşan-
tepe’den önümüzdeki yıl Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
kadar ulaşabileceksiniz. Haydarpaşa Garı’nda arkeolo-
jik kazılar, kurul denetiminde devam ediyor. Arkeolojik 
kazıların bitmesiyle burayı İstanbul’un hizmetine müze 
olarak sunacağız.” dedi.

“NEDEN DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR?”
Haydarpaşa Dayanışması’nın 462. Pazar Eylemin-

de Bakan Karaismailoğlu’nun sözlerine tepki gösterildi. 
Dayanışma adına basın açıklamasını okuyan TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, 
6 Aralık 2015 tarihinde, dönemin ulaştırma bakanı-
nın  Haydarpaşa Garı’nın aslına uygun restore edilerek 
gar olarak hizmet vereceğini söylediğini hatırlatarak ko-
nuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Neden hala Haydarpa-
şa’nın işlevi değiştirilmek isteniyor? Neden hala Hay-
darpaşa üzerine kâr getirici proje tasarıları ile siyaset 
yapılıyor? ‘Haydarpaşa Manhattan olacak’, ‘Haydarpaşa 
Venedik olacak’, ‘Haydarpaşa Otel olacak’, ‘Haydarpa-
şa ticaret merkezi olacak’ dediler. Haydarpaşa Dayanış-
ması ise, tüm İstanbulluların kent hakkını ihlal eden bu 
dönüşüm tasarılarına kararlılıkla karşı koydu. Bu müca-
dele tarihi içinde Haydarpaşa Dayanışması, ortaya atılan 
ve sadece belli bir kesim için ticari amaç güden dönüşüm 
projelerinin hayata geçirilmesine, uzun soluklu ve renkli 
direniş biçimleriyle engel oldu. Haydarpaşa Dayanışma-
sı eylemcileri, tam 15 yıldır, mücadelesi ve gardaki sü-
rekli mevcudiyeti ile Haydarpaşa Garı’nı hiçbir zaman 
yalnız bırakmadı.”

“DÖNÜŞÜM MEŞRULAŞTIRILIYOR”
“Haydarpaşa Garı ticaret merkezi, otel, fuar alanı, ta-

sarım merkezi denilerek dönüştürülemedi. Bugün neden 
müze ve kültür gibi içeriklerle aynı dönüşüm girişimle-
rine devam ediliyor?” sorusunu soran Köymen “Haydar-
paşa Garı’ndaki arkeolojik kazılar, neden ve niçin garın 
tarihine, belleğine, işlevine ve her şeyden öte kent sakin-
lerinin iradesine ihanet edecek biçimde kullanılıyor? Bu-
radaki amacın; Haydarpaşa Garı’nın, limanının ve tüm 
geri sahasının değerlerini kamu yararına yaşatmak ve 
sürdürmek olmadığı açıkça ortadadır. Toplumda olum-
lu bir itibarı olan müze işlevinin, Haydarpaşa’daki dö-
nüşümü meşrulaştırmak için kullanılmak istendiği açık-
tır.” dedi. 

“ULAŞIM DIŞINDA KULLANILMAMALI”
Haydarpaşa Garı’nın ulaşım alanı dışında kullanıl-

masının doğru olmayacağını vurgulayan Köymen, “Biz-
ler Haydarpaşa Dayanışması olarak, son 20 yıldır gara 
yöneltilen, ticaret, tasarım, finans, fuar merkezi, otel, 
müze gibi işlevlere artık yeter diyoruz. Herkesin erişe-
bildiği bir ulaşım hizmetini tesis eden, vapur ve tren sen-
tezini tüm sakinlerin kullanımına sunan, şehrin çeperi ile 
merkezi arasında bir köprü olan, İstanbul ile diğer Ana-
dolu kentleri arasında bağlar ören, kısacası pek çok top-
lumsal karşılaşma ve diyalog imkanını inşa eden bu me-
kanı, Haydarpaşa Garı’nı asla yalnız bırakmayacağız. 
Tüm kent sakinlerinin ve demiryolcuların ortak belleği 
ve müşterek mekanı olarak Haydarpaşa’ya trenler, va-
purlar ve insanlar geri gelene dek, pazar nöbetlerimizle, 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Haydarpaşa Garı’nın çatısında 28 Kasım 2010’da çı-
kan yangının üzerinden tam 10 yıl geçti. Haydarpaşa Da-
yanışması hem garda yürütülen restorasyon çalışmaları 
hem de müze açıklamaları ile ilgili 29 Kasım Pazar günü 
basın açıklaması düzenleyecek.

Bir yılda ne değişti?!Bir yılda ne değişti?!

TRENLER GELECEK DENMİŞTİ
Gazete Kadıköy olarak geçtiğimiz yılın şubat ayın-
da CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 
“Haydarpaşa Garı’ndan trenlerle ulaşım sağlanacak 
mı?” sorusunu yöneltmiştik. Bakanlık “Haydarpaşa 
bağlantısı inşaatı sırasında rastlanılan buluntular sebe-
biyle trenlerin Haydarpaşa Garı’na erişimi işlerinde ge-
cikme olmuştur. Bu bölge için bir tarih verilememek-
le birlikte şehirlerarası trenler için Haydarpaşa Garı’na 
erişim temin edilecektir.” yanıtını vermişti. 

K

Geçen yıl “Trenlerin Haydarpaşa Garı’na erişimi temin edilecektir” açıklamasını yapan Ulaştırma ve Geçen yıl “Trenlerin Haydarpaşa Garı’na erişimi temin edilecektir” açıklamasını yapan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, şimdi de garın müze olarak kullanılacağını açıkladı. Haydarpaşa Dayanışması ise Altyapı Bakanlığı, şimdi de garın müze olarak kullanılacağını açıkladı. Haydarpaşa Dayanışması ise 
“Müze işlevi, Haydarpaşa’daki dönüşümü meşrulaştırmak için kullanılıyor” diyor“Müze işlevi, Haydarpaşa’daki dönüşümü meşrulaştırmak için kullanılıyor” diyor

entsel dönüşüm çalışmalarının dokuz yıl 
önce başladığı ancak yarım kaldığı için çok 
sayıda insanın mağ-
dur olduğu Fikirte-

pe’de yeni gelişmeler yaşanıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23 
Kasım Pazartesi günü Kozyata-
ğı’nda “Fikirtepe Kentsel Dönü-
şüm İstişare Toplantısı” düzenledi. 
Toplantıya Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum, Kadıköy Kay-
makamı Mustafa Özarslan ve Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı da katıldı. 

TOKİ VE EMLAK KONUT YAPACAK
Fikirtepe'deki hak sahipleri tem-
silcilerinin de görüşlerini ilettiği 
toplantının ardından açıklama ya-

pan Bakan Murat Kurum, bazı yapı adalarında temel-
ler atıldığını ancak inşaatların yarım kaldığını hatırlattı. 

Bölgede başlatılacak çalışmaları “Yeni Fikirtepe Proje-
si” olarak duyuran Kurum, şu açıklamalarda bulundu: 
“Fikirtepe'nin artık terkedilmiş bir yer olarak değil ör-
nek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz 
elini taşın altına koymuştur. Yol haritamızı artık belir-
ledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yü-
rütüyoruz. Vatandaşlarımızın umutla beklediği inşaatla 
ilgili, yapımla ilgili, süreçle ilgili destek talepleri karşısın-
da, bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut 
eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Bu nokta-
da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz 
bünyesinde sürecin tamamını yürütecek, uygulamala-
rı da yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle ya-
pacağız. Bugün itibariyle 40 yapı adasında, ki bu ada-
lardan bir kısmı işine başlamış, bir kısmı yarım kalmış, 
işlerine başlayan firmalardan teminat alacak, kendile-
rine 1 ay süre vereceğiz. 1 aylık süre içerisinde proje-
lere başlamazlarsa, Bakanlık olarak bu fiilen başlamış, 
inşaatı devam eden projelere de biz başlayacağız ve in-
şallah aşamalı olarak üç yıl içerisinde yeni yuvalarınızı, 
sağlam konutlarınızı sizlere teslim edeceğiz.  

“OCAK AYINDA YIKIMA BAŞLAYACAĞIZ”
Hiçbir projenin başlamadığı ve herhangi bir anlaşma-
nın yapılmadığı adaların planlarında değişiklik yapacak-

larını söyleyen Kurum, “Revize etmek suretiyle, aralık 
ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Ocak ayında in-
şallah uygulamasıyla birlikte tamamlayıp ardından yı-
kım sürecine başlayacağız. İhale süreci de eş zaman-
lı olarak gidecek ve inşallah ocak ayı itibarıyla ihaleleri 
yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada 
başlamış olacağız. Konutlarınızı, devlet güvencesiyle 
biz yapacağız.” dedi. 

60 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Kurum konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Terk edil-
miş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam et-
meyen projeleri biz başlatacağız. 60 bin vatandaşımızı 
doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatı-
rım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak 1,5 milyon met-
rekare inşaat alanını kapsayan projeyi inşallah hızlı şe-
kilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim 
ediyor olacağız. İlk önce alanda 15 bin konutu tüm alt-
yapılarıyla beraber - 15 bin konut içerisinde bir kısmı 
yapılaşmış - 10 bin yeni konutun inşasını başlatmış ola-
cağız. Proje bilgilendirme ofisimiz yedi gün hizmet ve-
recek. Yine bu süreçte kira yardımlarını, bizim başlat-
tığımız, yürüttüğümüz projelerde Bakanlığımız Altyapı 
ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesin-
de veriyor olacak.” 

Kadıköy Belediyesi’nini Fikirtepe ile ilgili girişimleri sonuç verdi; 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Fikirtepe'deki projeleri 
Bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut yapacak” dedi 

Fİkİrtepe’de İnşaatları bakanlık tamamlayacak 



“KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”
Eğitim İş Sendikası İstanbul 2 nolu Şube Başkanı 

Kadir Toruş, miras hukukunun çiğnendiğini dile ge-
tirdi. Toruş, “Her zaman olduğu gibi, mevcut iktidarın 
politikaları doğrultusunda bizim için önemli olan bu 
kurumları tarikatlara, vakıflara ve derneklere verme-
ye çalışıyorlar. Burada ciddi anlamda miras hukuku-
nun önüne geçilmesi söz konusu ve bu kabul edilebilir 

bir şey değil. Burası emekli öğretmenlerimizin 
huzur içerisinde çaylarını, kahvelerini içip sos-
yalleşmeleri gereken bir yer. Ne yazık ki böyle 
bir mücadele içerisine girmek zorunda kalıyor-
lar. Öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar 
yetmezmiş gibi bir de miras hukuku gereğince 
öğretmenlerimize verilen bu yeri ellerinden al-
mak istiyorlar. Öğretmenlerimiz bunun müca-
delesini veriyor, biz de sonuna kadar onların 
arkasındayız. Zamanında bu tarz uygulamala-
rı iyi konumdaki devlet okulları için de yapma-
ya çalıştılar. Ne yazık ki amaçları gerici, kendi 
devrimlerini gerçekleştirmenin önünü açacak 
girişimler. Bizler bunun karşısında duracağız” 
dedi.

“ORTADA SAHTEKÂRLIK VAR”
Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Yö-

netim Kurulu Üyesi ve emekli fizik öğretme-
ni Muharrem Söker, kamu yararına çalışan bir 
dernek olduklarını ifade etti. 1967 yılından beri 
alanın kullanımının kendilerine ait olduğunu 
belirten Söker, yaşadıkları süreci şöyle anlat-
tı: “Burası zamanında valilik tarafından proto-

Türkiye’nin en zor günleri. Bu zor günleri hep beraber 
dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum. Bugün emekli 
öğretmenlerimiz burada. Onların geçmişte yaşadıkla-
rı ile bugünkü Türkiye’yi karşılaştırdığımızda ortaya 
çok acı bir tablo çıkıyor. Ama bu direnişi devam etti-
receğiz. Emekli öğretmenlerimiz eğer geçmişin kök-
leri olarak hala buradalarsa, bizler de bu bayrağı taşı-
yarak mücadeleyi sürdüreceğiz.”

stanbul Kalkınma Ajansı tarafından destek-
lenen ve İBB iştiraklerinden BİMTAŞ’ın 
yürüttüğü “COVID-19 ile Mücadele Kap-
samında İstanbul Kırılganlık Haritası” pro-

jesi sonuçlandı. Proje kapsamında, İBB İstanbul İstatis-
tik Ofisi, 961 mahalleden toplanan verileri derleyerek 
mahallelerin sosyo-ekonomik durumundan ulaşım bağ-

“Covid-19 ile Mücadele Kapsamında İstanbul Kırılganlık 
Haritası” projesinin sonuçları yayınlandı. Rapora 
göre, sosyo-ekonomik kırılganlık kent merkezindeki 
mahallelere göre kırsal mahallelerde daha yüksek

1967 yılından bu yana Emekli Öğretmenler Derne-
ği’nin genel merkezi olan, aynı zamanda öğretmen-
ler için yurt ve dinlenme alanı olarak da faaliyet gös-
teren Kızıltoprak Fatma Şadiye Toptani Öğretmenevi, 
Sultan Selim Han Kadim Vakfı’na tahsis edilmeye ça-
lışılıyor. Fatma Şadiye Toptani tarafından ‘öğretmen 
yurdu’ olması koşuluyla yıllar öncesinde Milli Eği-
tim’e hibe edilmiş olan kurum, Kadıköy’ün en nadi-
de eserleri arasında yer alıyor. Öğretmenlerin kulla-
nımına ait olmasıyla alakalı şerhin tapudan silindiğini 
ve usulsüzlük yapıldığını iddia eden emekli öğret-
menler, hem 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutla-
mak hem de haklarını aramak için Kızıltoprak Fatma 
Şadiye Toptani Öğretmenevi’nde biraraya geldi. Top-
lantıya Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başka-
nı Ali Narin, Eğitim İş Sendikası İstanbul 2 nolu Şube 
Başkanı Kadir Toruş, Türkiye Emekli Öğretmenler 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Söker ve 
emekli öğretmenler katıldı. 

“TÜRKİYE’NİN EN ZOR GÜNLERİ”
Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali 

Narin, her zaman eğitimcilerle yan yana olduklarını 
ve mümkün oldukça onlara destek vermeye çalıştık-
larını dile getirerek şunları söyledi: “Bizler gerçekten 
laik, demokratik cumhuriyetin devamlılığı için hem 
tarikatlara hem şeyhlere karşı bir tavır içerisinde oldu-
ğumuzu parti olarak her zaman ifade ediyoruz. Bunlar 

KALAYCIOĞLU ÇATI UYGULAMA
◆ Ahşap Çatı 
◆ Çelik 
    Konstrüksiyon 
◆ Kenet Çatı  
Kaplama 
◆ Sandviç Panel 
◆ Atermit
◆ Kiremit

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

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

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kimlik 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Derviş Eray DERVİŞOĞLU

KAYIP İLANI

Öğretmenler Günü’nü nöbette geçirdiler
Emekli öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde nöbetteydi. Kutlamayı, 148 gündür 
nöbet tuttukları Kızıltoprak Fatma Şadiye Toptani Öğretmenevi önünde yaptılar

Sosyo-ekonomİk kırılganlık

ANA ULAŞIM AKSLARINDA RİSK FAZLA
Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinin sonuçlarına 

göre, İstanbul’un ana ulaşım akslarında yer alan ma-
hallelerde risk yüksek. Özellikle Avrupa Otobanı (E-
5), Trans Avrupa Kuzey Güney Otoyolu (E-80) ve met-
ro hatlarının geçtiği mahallelerde kırılganlık değerleri 
yüksek olarak tespit edildi. Avrupa Yakası’nda yer alan 
mahalleler, Anadolu Yakası’ndakilere göre daha risk-
li durumda iken, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, 
Bayrampaşa ve Şişli ilçelerinde yer alan mahallelerde 
endeks değerleri daha yüksek bulundu. Ulaşıma bağlı 
kırılganlığın en yüksek olduğu mahalleler ise sırasıy-
la; Mimar Sinan (Üsküdar), Aksaray (Fatih), Esentepe 
(Şişli), Merkez (Şişli), Caferağa (Kadıköy), Osmaniye 
(Bakırköy), Acıbadem (Kadıköy), İçerenköy (Ataşehir), 
Ünalan (Üsküdar), Topçular (Eyüpsultan) oldu.

l Simge KANSU

İstanbul Kırılganlık Haritası raporuna göre Ka-
dıköy’de durum sosyo-ekonomik, ana ulaşım 
akslarına yakınlık, yeşil alan miktarı ve nüfus 
yoğunluğuna göre farklılaşıyor. İstanbul geneli-
ne göre kırılganlığın düşük olduğu ilçeler arasın-
da yer alan Kadıköy’de dört ana başlık altında 
mahallerdeki durum ise şöyle: Sosyo-ekono-
mik kırılganlık endeksinin sonuç-
larına göre kırılganlığın en yük-
sek olduğu mahalle Fikirtepe. Fi-
kirtepe mahallesinde yüzde 12 
çok yüksek ve yüzde 24 yük-
sek risk kırılganlığı mevcut. Fikir-
tepe’yi yüksek risk sıralamasın-
da takip eden mahalleler yüzde 12 
oran ile Caferağa ve Eğitim mahal-
leleri oldu.

YEŞİL ALAN AZLIĞI RİSKİ ARTIRIYOR
Kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlık endeksinin 

sonuçlarına göre, genel olarak İstanbul’un kent mer-
kezi ve alt merkezlerinde yer alan mahallelerin risk 
oranları yüksek olarak belirlendi. 

Nüfusun yoğunlaştığı, kentsel hareketliliğin faz-
la olduğu veya ticaret akışının bulunduğu Bahçe-
lievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Başakşehir, 
Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçele-
rinde yer alan mahallelerin kırılganlıklarının yüksek 
olduğu kaydedildi. 

İstanbul’da hizmet sektörünün ve iş alanlarının 
yoğunlaştığı Avrupa Yakası’nda, kentsel yoğunluğa 
bağlı risk Anadolu Yakası’na göre çok daha yüksek 
oldu. Bu sonucu, Avrupa Yakası’nda yer alan bazı 
ilçelerde açık ve yeşil alan miktarlarının ilçe nüfu-
suna ve ilçenin büyüklüğüne göre yetersiz durumda 
olması, konut ve ticaret alanlarının yoğun durumda 
olması da etkiledi. 

NÜFUS HAREKETLİYSE RİSK YÜKSEK
Mekânsal yayılma riskine bağlı kırılganlığın en 

yüksek olduğu yerler nüfus hareketliliğinin yoğun 
olduğu yerler oldu. Rapora göre Avrupa Yakası’n-
daki mahallelerin Anadolu Yakası’na göre daha 
riskli olduğu görülüyor.  Mekânsal yayılma ris-
kine bağlı kırılganlığın en yüksek olduğu mahalle 
Zeytinburnu’ndaki Beştelsiz mahallesi oldu.

KADIKÖY’DE DURUM NE?

lantılarına, kentsel yoğunluktan demografik yapısına 
kadar özelliklerini inceledi. 

Dört ana başlık ve 22 alt başlık halinde oluşturulan 
haritalarda riskli, kırılgan bölgeler ile acil müdahale 
edilmesi gereken bölgelerin tespit edilmesi ve böylece 
salgınla mücadelede kaynakların rasyonel kullanılma-
sı amaçlandı. Proje kapsamında oluşturulan mekân-
sal yayılma riskine bağlı kırılganlık haritası, sosyo-e-
konomik kırılganlık haritası, ulaşıma bağlı kırılganlık 
haritası ve kentsel yoğunluğa bağlı kırılganlık harita-
sının sonuçları şöyle:

KIRSAL MAHALLELERDE RİSK YÜKSEK
Sosyo-ekonomik kırılganlık endeksinin sonuçları-

na göre kırsal nitelikli mahalleler olarak tanımlanan 
bölgelerde risk daha yüksek. Riskin yüksek olduğu 
mahalleler arasında Avrupa Yakası’nda Çatalca, Si-
livri, Arnavutköy; Anadolu Yakası’nda Beykoz, Pen-
dik, Şile ilçelerinde bulunan mahalleler yer alıyor. 
Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş, Bakırköy ve Şişli ilçe-
lerinde yer alan mahallerde ise sosyo-ekonomik kırıl-
ganlık değerleri düşük. 

“Yasaları tanımıyorlar”
Emekli Matematik Öğretmeni İsmail Alibaş ise mü-
cadelelerini söyle anlatıyor: “Binanın fiziki durumu 
ortada. Burası bir tarihi eser. Bize burayı terk et-
memiz için yazı yolladılar. Biz hemen mahkemeye 
gittik ve itiraz ettik. Şerh olayını ortaya çıkardığı-
mız için şu an da vakıflar geri adım atmış durumda. 
Resmen cumhuriyet yasalarını ve mülk kanunları-
nı tanımıyorlar. Neyse ki basın bu konuda bize çok 

destek oldu. Bir kamuoyu oluş-
turduk. Bu konu meclise ta-

şındı ve bazı milletvekil-
leri bu konuyu kürsüden 
de dile getirdiler. Bugün 
hem öğretmenler günü-
nü kutlamak için hem de 

sürece katkı sağlamak 
için buradayız.” 

kol yapılarak öğretmenlerin kullanımına verilmişti. 
Nitekim zaten tapu şerhinde de buranın öğretmenle-
re ait olduğu belirtiliyor. Fakat geçen sene şubat ayın-
da buranın tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve-
rildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de buranın tapusunu 
Sultan Selim Han Kadim Vakfı diye, adını dahi duy-
madığımız bir vakfa verdi. Ne olduğu belli olmayan, 
yöneticilerine bile ulaşamadığımız bir vakıf. Biz-
ler ulaştığımız bilgiler doğrultusunda buranın şeriat-
çı bir vakıf olduğunu öğrendik. Hatta şeriat konusun-
da adım atmadığı için mevcut Cumhurbaşkanını bile 
eleştiren bir vakıf. Bunun üzerine dava açtık ve yürüt-
meyi durdurma kararı aldık. Tapu devredilirken, bu-
ranın öğretmenlerin kullanımına ait olduğuyla alakalı 
şerh silinmiş. Ortada böyle bir sahtekârlık var maale-
sef. Kadıköy’deki yerel örgütlerin ve sivil toplum ku-
ruluşlarının desteği bu konuda çok önemli. Buranın 
hep canlı kalması için herkesin desteğini bekliyoruz.”

“Mücadelemize 
devam edeceğiz”
Öğretmenler Günü’nde nöbete gelen emekli öğret-
menlere görüşlerini sorduk. Emekli sınıf öğretme-
ni Ayten Ilgın Tolgay konuyla alakalı şunları söylüyor: 
“Biz buranın akıbeti için bir hayli çalışmalar yaptık. 
Sendikalar da destek verdi, herkes elinden gele-
ni yaptı. En sonunda mahkemeye verildi ve şimdi de 
heyecanla netice bekliyoruz. He-
men hemen her gün buraya 
geliyorum faydalı olabilmek 
için. Burası bize ait bir yer. 
Öğretmenlere hibe edil-
miş bu alanı bizden ala-
mazlar. Tapusu ve her şeyi 
bizde. Mücadelemize de-
vam edeceğiz.” 

yüksek
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Yedikuleli Mansur, Istrancalı Abdülharis Paşa, Göl-
geli Öyküler... Romanlar, şehir kültürüne dair pek 
çok araştırma, antolojiler, akademik makaleler... 
Mehmet Berk Yaltırık verimli bir yazar, İstanbul’un 
alt kültürlerini çalışan ödüllü bir isim. Yaltırık ile Ka-
dıköy sokaklarında alternatif tarihin izlerini sürerken 
kitabevi ve sahafların zihin dünyasındaki, yazı dün-
yasındaki yerini konuştuk. 

● Kitabevleriyle, sahaflarla ilişkin maceralarla 
dolu, raflar arasında yerli Indiana Jones gibiymiş-
sin hep, sohbetlerimizden biliyorum. 

Seksenlerde, doksanlarda çekilmiş bisikletli ço-
cukların esrarengiz ipuçlarını takip ederek macerala-
ra atıldığı serüven filmlerinden, uyandırılmaması ge-
reken varlıkların harekete geçirildiği korku filmlerine 
klişeleşmiş sahnelerdendir: Karakter tavan arasında 
yahut bodrumda bir sandığın dibinde tozlanmış, unu-
tulmuş bir nesneyle yahut anahtarla yeni bir dünyanın 
kapılarını aralar: The Goonies’te harita, The Mons-
ter Squad’da günlük, The Evil Dead’de kitap, Hell-
raiser’da bulmaca kutusu… Çocukken ne zaman her-
hangi bir kitap reyonuna yahut kitaplığa dadansam, 
özellikle korku kitabı aradığımdan mı, uğrayabildi-
ğim yerlerde ve bulunduğum ilde her kitabı bulama-

dığımdan ötürü aradığım türdeki kitaplara bir bulun-
mazlık atfettiğimden mi bilmem hep bu sahnelerin bir 
benzerini yaşıyormuşum gibi hissederdim. Biraz da 
dedemin kitaplığındaki Seyfizülyezen, Seyfülmülk, 
Eba Müslim Horasani, Zaloğlu Rüstem kitaplarını 
bulundukları yerden çıkarıp çıkarıp hayal 
âleminde dâhil olduğum her macera 
bu hissiyatımı haksız çıkarmadığın-
dan bu esrarlı keşif hayalini alış-
kanlık haline getirmiştim, benim 
için kıyıda köşede unutulmuş her 
tozlanmış kitap yeni bir dünya-
nın anahtarıydı. Seneler sonra 
sahafların bir köşede fark edil-
meden varlığını sürdüren o tozlu 
ve renkli dünyasını keşfedince gör-
düklerimin sadece başlangıç olduğu-
nu bilemezdim.

● Mahalle kitapçın okurluğuna da ya-
zarlığına da çok etki etmiş. 

2001 yazında Edirne’deyken bulunduğum ma-
halleye bir kitapçı açılmıştı. Camında ve tabelasın-
da “Yağmurgülü Kitabevi” yazıyordu ancak Edir-
ne’de Bedesten’de senelerden beri sahaflık yapan 

Resul Açıkel’in (Mimar Sinan Sahaf) kitaplarının 
bir kısmının bulunduğu bir depoydu. Resul abi ara-
da bir akşama doğru uğrayıp buraya sayıma geliyor 
açık oluyordu, ben de denk gelmişsem kitaplara ba-
kıp seçtiklerimi alıyordum. Birkaç yıl önce basılmış 

fantastik edebiyat çevirilerinden 80’lerin izleri-
ni taşıyan yorgun kapaklı çizgi romanlara 

beni eski ve unutulmuş kitapların dün-
yasıyla buluşturan sahaflarla ilk buluş-

mam diyebilirim. 2000’lerde de ya 
okul gezilerinde yahut tatillerde bir 
fırsatını buldukça kâh sahafların kâh 
ikinci el kitap satanların tezgâhları-
nı dolaşıyordum. Bilhassa 2005 gibi 

Bakırköy’de Kitapçılar Köprüsü’ne 
her uğrayışımda elim kolum kitaplar-

la dolardı. Basımı olmayan, bulunama-
yan kitapları arayıp bulmak inceden bir Indi-

ana Jones havası verdiğinden olsa gerek araması 
da okunmaları kadar ayrı keyif veriyordu. 2010’lara 
doğru yazma çalışmalarına ağırlık vermeye başladım, 
İstanbul’a taşındığım süre içerisinde de belli etkinlik-
leri, imza günlerini daha sık takip etmeye, sahaflara 
da daha sık uğramaya başladım. 
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laneur 2018’den beri Yeldeğirmeni’nin 
bağımsız kitabevlerinden biri olarak 
okurlara hizmet veriyor. Sanat kitapla-
rına, felsefe ve şiir başlıklarına, çağdaş 

klasiklere önem veriyor, özel seçkileri raflarında 
sergiliyor. Burak Türker İnandı, “Burada her şeyi 
bulamazsın ama okuyacak çok şey bulursun,” di-
yor. Soğuk bir Kadıköy akşamında, İnandı ile ki-
tabevini, okurlarını, hepsatan başlıklarını konuştuk. 

● Tasarımıyla, seçkileriyle Kadıköy’ün en özel 
kitabevlerinden birindeyiz, teşekkür ederim vakit 
ayırdığınız için. 

Hoş geldiniz, teşekkür ederim ben de. Ki-
tabevimiz 2018’in ekim ayında açıldı. 8 yıldır 
yayınevi olarak varız zaten. Deyim yerindey-
se organik bir yapımız var. Mutfakta az kişi var. 
Büyük biraderim Servet İnandı yayınevinin ku-
rucusu. Ben de sonrasında dahil oldum. 2018’de 
de tamamen içine girdim resmi olarak. Öncesin-
de gönüllü olarak işin mutfağındaydım. 

● Hem yayıncılık hem de kitapçılık yapıyor-
sunuz. Kitabevinde yalnızca kendi yayınlarınız 
yok, geniş bir seçki görüyorum. Sanat kitapları, 
çizgi roman, edebiyat, kurgu dışı, şiir, öykü, fel-
sefe için özel raflar, listeler hazırlamışsınız. 

Ana akımdan uzak kitapları sergilemeye önem 
veriyoruz. Büyük mağazalarda empoze edilenler-
den uzak, bağımsız ve butik bir kitapçı olarak ki-
taplar seçiyor ve onları sergiliyoruz. Kendi çizgi-
mize yakın bir seçkimiz var, aslında biz ne okuyor 
ve yayınlamak istiyorsak onları bulunduruyoruz 
kitabevimizde. 

● Kitabevi fikri nasıl oluştu?
Barlar Sokağı’nın yakınlarında 2015’e kadar 

Flaneur adlı bir mekânımız vardı, sadece plak ve 
çizgi roman satıyorduk. Sonrasında orayı bıraktık, 
biraderimle birlikte tekrar kitapçılık yapmaya karar 
verince de bir süre fizibilitesini yaptık. Direkt okur-

larla temas halinde olmak önemliydi. Sonunda da 
bu mekânda karar kıldık. Kahvesini içiyor okurlar, 
kitaplarını inceliyor, sohbet ediyoruz. Tekrar aynı 
ifadeyi kullanacağım, organik ilişkilerin devam et-
mesi önemliydi benim için. 

● Okurlarınızla ilgili de bilgi verin isterim, 
kimler geliyor Flaneur’e?

Değişkenlik gösteriyor. Yeldeğirmeni turu yap-
maya geliyor insanlar, o turda da mutlaka bize uğ-
ruyorlar. Brezilya’dan bir ziyaretçimiz oldu mese-
la. Uçakta dergi okurken bir dosyada bizi görüyor, 
gidilmesi gereken yerlerden biri olarak biz de var-
mışız, sonrasında da ziyaretimize geldi. Dışarıdan 
bakıldığında Fransa’da bir mahalle kitapçısı gibi 
görünüyor Flaneur. “Bir girelim, içeride ne var ne 

yok bir bakalım,” diyenler oluyor. Müdavimlerimiz 
de var elbette. İnanılmaz bir sirkülasyon yok, biz bi-
lenin geldiği bir kitabeviyiz. Zaten mottomuz, “Bu-
rada her şeyi bulamazsın ama okuyacak çok şey bu-
lursun.”

● Her kitabevinin paylaşmayı sevdiği, özellik-
le öne çıkardığı kitapları, listeleri oluyor. Sizin de 
hepsatanlarınız vardır eminim.

Raflara koyduğum kitapların arkasındayım. Bir 
yayınevi al sana bu kitapları gönderdim sat diyemi-
yor bize. İsteğimi koyuyorum raflara, istediğimi sa-
tıyorum. Favori yayınevlerim de var elbette. 

● Okur neden bağımsız kitabevlerine gitmeli, 
kitaplarını bağımsız kitabevlerinden almalı? 

Birbirimizi var etmeliyiz. Burada bir seçki var, 
bu seçkiyle tanışmak istersen, sana hitap ediyorsa 
gel buradan al. Özenle seçilmiş kitaplar olduğu-
nu gör en azından. Gözümüze sokulan şeyler olu-
yor büyük mağazalarda, sürekli belirli yazar ve 
kitaplar empoze ediliyor. Oysa bir ruh var bura-
da, elbette benim yorumum bu. Gelsinler, bir şey 
kaybetmezler. Lemis, Tekhne gibi yayınevleri-
nin kitaplarını burada bulurlar, Raskol’un Balta-
sı, 160. Kilometre’nin kitaplarını bizde bulurlar. 
Depoda var gözüken ama aslında raflarda olma-
yan kitaplar için bağımsız kitabevleri önemli.  

● Yeldeğirmeni okuru vurgusu yapıyorsu-
nuz sıklıkla.

Yeldeğirmeni okuru bizimki evet. Biraz 
daha yerlidir bu okur, mahalleli duygusu taşır. 
Sıkı kitaplar okurlar. Herhalde bizim kadar De-
leuze satan az kitabevi vardır. 

● Yazar adayları, genç çizerler de geliyor 
mu Flaneur’e?

Elbette geliyorlar. Çizimim var ilgilenir mi-
siniz diyenler oluyor, mutlaka değerlendiriyor 
ve yönlendirmeye çalışıyoruz. 

● Dergi, fanzin bölümü yok zannediyorum 
kitabevinde.

Yine aynı mesele, yer yok. Alan çok dar. Ya 
herkese kapını açacaksın ya da tamamen uzak 

“Bİrbİrİmİzİ var etmek zorundayız!”

   “Hep tozlu kİtapların peSİnde!”

● Nazlı Berivan AK

F

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 Flaneur Kitabevi’nden Burak Türker 
İnandı ve araştırmacı yazar Mehmet Berk Yaltırık. 

duracaksın. En büyük dergileri de bu yüzden alıp 
sergilemedik. 

● Artık söyleşilerimizin klasik sorusu haline 
geldi, okurlara özellikle önerdiğiniz, mutlaka göz 
atın diyeceğiniz başlıklardan bir seçki alabilir mi-
yiz? 

İlgi alanlarını sorarım okurlara bir kitap tavsiye 
etmeden. Herhangi bir başlığı empoze etmeyi sev-
miyorum. Bunu kesin okumalısın demem kimseye. 
İlle de bir seçki yapmak gerekirse, Frantz Fanon’dan 
Siyah Deri Beyaz Maskeler, Craig Thompson’dan 
Habibi, Louis Aragon’dan Paris Köylüsü ve son 
olarak Gecenin Sonuna Yolculuk, Louis-Ferdinand 
Celine’den.

● İstanbul’daki favori kitapçıların hangileriydi?
Taksim tarafına yolum düşmüşse Aslıhan Pasa-

jı’na muhakkak uğruyordum, Kadıköy’e gitmişsem 
sokaklara dağılmış sahafları dolaşma turuma Akmar 
Pasajı’ndan başlıyordum. Bugün de buraların varlığı-
nı sürdürmesi hâlen uğrayabiliyor olmam, müdavim-
lerinin olması, okurları o keşfedilmemiş “tozlu ki-
taplarla” buluşturmaları sevindiriyor. Edirne’de kafe 
misali hatta onlardan da fazla müdavimi olduğum ki-
tapçılarım var eski yeni kitaplarla tanışmama vesile 
olan; Rüzgâr Kitabevi, Bellek Kitabevi, Ceren Kita-
bevi ve Karaağaç’ta Karaağaç Sahaf.

● Yalnızca kitap dedektifliği yapmak için değil, 
kendi kitaplarını okurlarla buluşturmak, yeni okur-
lar tanımak için de önemli kitabevleri. 

Elbette. Bunca kitabın, kitapçının, sahafın ara-
sında Kadıköy’ün, “Karşı”nın ayrı bir yeri de var. 
2010’larda bir süre İstanbul’a taşındığımda çeşitli et-
kinliklerle, sergilerle, imza günleriyle başlayan zi-
yaretlerim, sokaklara dek taşan sahafların varlığıyla 
birleşince kısa sürede benim için “hem ziyaret hem 
serüven” mahiyetine büründü. Etkinlik olmadığın-
da bile “Hadi Kadıköy’ü gezelim!” diye arkadaşlar-
la sözleşmişsek, ben birkaç saat erken gelip bir ken-
di başıma o rafları, tezgâhları geziyorum, sonra da bir 
tur da arkadaşlarımla birlikte geziyorum. Ortalık sa-
kinleştiği zaman ilk fırsatta uğramayı ve tekrar Ka-
dıköy’de tozlu kitapları aramaya devam etmeyi ümit 
ediyorum.

Burak Türker İnandı

Mehmet Berk Yaltırık

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı maka-
mında ziyaret etti. İstanbul’daki görevine yeni baş-
layan Başkonsolos Gauvin, Kadıköy Belediyesi ile 
geliştirilebilecek projeler ve işbirliği üzerine konuştu. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, baş-
konsolosa yeni görevinde başarılar diledi, kendisi-
ne Kadıköy’ün simgelerinin yer aldığı resimler ile Türk 
kahvesi fincanı hediye etti.

Fransız Başkonsolos’tan 
Kadıköy’e ziyaret 
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umhuriyet kültürünün yaşatılması ve oluş-
masına katkıda bulunmak amacıyla hazır-
lanan “Simurg: Gerçeğin Peşinde Otuz 
Yolcu” belgesel dizisi, Türkiye’nin bilim-

den sanata, fotoğraftan mimarlığa her biri alanlarında 
duayen isimlerle yapılmış röportajlardan oluşuyor.

Danışmanlığını Emre Kongar, Enis Batur ve Onat 
Kutlar’ın yaptığı belgesellerde; Abidin Dino, Bedia Mu-
vahhit, Ara Güler, Melih Cevdet Anday, Macit Gök-
berk, Füreya, Ömer Asım Aksoy, Lütfü Akad, Ekrem 
Akurgal, Necil Kâzım Akses, Cihat Burak, Cevat Mem-
duh Altar, Cahit Arf, Yaşar Kemal ve Aziz Nesin yer 
alıyor. 

İsmini “Simurg” efsanesinde gerçeğin peşine düşen 
otuz kuştan alan belgesel dizisi, Türkiye’nin kültürel 
gelişiminde katkısı olan, gerçeğin arayışındaki bu de-
ğerli insanları hatırlatarak onlara bir selam gönderiyor. 

Samih Rifat’ı anma programı kapsamında 23-30 
Kasım 2020 tarihleri arasında her gün 2 bölüm olarak 
gösterimleri yapılan belgeseller, Yapı Kredi Kültür Sa-
nat’ın youtube kanalı üzerinden 6 Aralık 2020’ye ka-
dar izlenebilir.

YENİDEN 
İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR  “Petrograd’dan 

Şanghay’a: 
20. Yüzyılın 
İki Devrimi” 
isimli eser, 
dünyaca ünlü 
Fransız düşünür 
Alain Badiou 
tarafından 
kaleme 
alındı. Badiou 
kitabında, 
bir asır önce 
yaşanan Rus 

Devrimi ile yarım yüzyıl önce gerçekleşen 
Çin Kültür Devrimi üzerine fikirlerini 
sıralıyor, kitlesel hareketlerin gelişimini 
anlatıyor. Türkçe çevirisini Murat Erşen’in 
yaptığı kitapta Badiou, “20. yüzyılın 
en mühim iki devrimi olan Rus ve Çin 
devrimlerine dair kafamda oluşturduğum 
temsilleri bir araya getirmek istedim” 
sözlerini kaydediyor. Kitapta, iki devrim 
öncesi ve sonrası ülkelerin sosyo-
siyasal yapısını analiz eden Badiou, 
tarihi olayları detaylarıyla aktarıyor; 
küresel kapitalizmin yaptırımları 
ve yaşananların kırılma noktalarını 
açıklıyor. Savaşlar, iç karışıklıklar ve 
ters yüz olan anları yorumlayan Badiou, 
tarihsel bir olayın ölümünün, insanlığın 
neredeyse tamamının onu unuttuğu 
vakit vuku bulduğunu söylüyor. (Tanıtım 
Bülteninden) Vakıf Bank Kültür Yayınları / 
100 sf / 24 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu:
■ Inferis / Mahfi Eğilmez / Remzi Kitap
■ Yetişin Gençler / Selçuk Şirin / Doğan 
Kitap
■ Baronlar Savaşı / Timur Soykan / 
Kırmızı Kedi Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

TEKLİ

DİZİ

Petrograd’dan Şanghay’a: 
20. Yüzyılın İki Devrimi

Gülşah Erol & Birds 
Ensemble

Alevlerin Ardında

Gülşah Erol sıra dışı müzikal yaklaşımıyla 
ve dünyadaki çello virtüözlerinden onu 
farklı kılan, Scar “Yara İzi” adlı ilk solo albü-
münden sonra prodüktörlüğünü de üst-
lendiği ‘Birds Ensemble’ projesiyle, ikinci 
albümü “Ouroboros” ile tekrar karşımızda. 
Müzikal geçmişi klasik müzik ile başlayan 
sanatçı, günümüze kadar elektronik, de-
neysel, rock, film müziği, özgür doğaçlama 
ve free jazz gibi müziklere odaklanarak, 
müzisyenliği ve besteciliğiyle, bu sefer 
çelloya eşlik eden tenor saksofon, piyano, 
bas ve davul için yazdığı besteleriyle mo-
dern caza yeni bir soluk getirdi.
Yazılmış besteler içerisinde doğaçlamaya 
da yer vererek kaydedilen albüme bakıldı-
ğında, bestecinin yaşadığı yıllar içerisinde 
önemli bir yol kat ettiğini söylemek müm-
kün. (Tanıtım bülteninden) 

Le Bazar de 
la Charité, 
Türkçe’ye 
çevrildiği adıyla 
“Alevlerin 
Ardında”, 
gerçek olaylara 
dayanan bir 
dönem dizisi. 
Netflix’te 
yayınlanan ve 
8 bölümden 

oluşan dizinin her bir bölümü ortalama 
50 dakika sürüyor.
Sene 1897, yer Paris. Paris’in elit kesimi 
bir bağış toplama etkinliğinde biraraya 
gelir. Etkinlik tüm hızıyla devam ederken 
bir yangın başlar ve dakikalar içerisinde 
kapalı kermes alanı alevler içinde kalır. 
Trajik olay, yüzlerce ölü ve yaralı ile 
sonuçlanmıştır. Dikkat çekici nokta ise 
ölenlerin neredeyse tamamının kadın 
oluşudur. Bunda erkeklerin bastonlarıyla 
kadınları itip kakmalarının ve öne geçip 
çıkmaya çalışmalarının büyük pay vardır. 
Tamamen gerçek bir olaya dayanan 
dizinin ilk bölümü tümüyle bu yangına ve 
yangının öncesine ayrılmış durumda. 2. 
bölümden itibaren ise yangın sonrasında 
gelişen olaylara odaklanıyoruz. Yalanlar, 
oyunlar, arzular, hayal kırıklıkları, 
romantik çalkantılar… Tüm bunların orta 
yerinde hayatlarında önemli kararlar 
almak zorunda kalan üç kadının hikayesi, 
sürükleyici bir şekilde ekrana geliyor. 

Ruhu doyuran şarkılar:
■ Tastamam / Can Bonomo
■ Öyle Dertli / Duman
■ Cherokee / Yavuz Çetin

Eski bir İran efsanesinde hakikatin peşine düşen kuş-
ların öyküsü anlatılır. Kaf dağının ardında yaşayan 
masal kuşu Simurg’dur aradıkları. Yıllar süren, binler-
ce kuşun katıldığı arayışın sonunda yalnızca otuz kuş 
ulaşabilir Kaf dağının ardına. Gel gör ki Simurg diye 
bir kuş yoktur orada; Simurg; sözcük anlamıyla ’otuz 
kuş” demektir. Gerçekse onu arayanların kendisidir 
masala göre...

“Simurg: Gerçeğin Peşinde 
Otuz Yolcu” belgesel dizisi 
yeniden izleyiciyle buluşuyor. 
Belgeselin yönetmeni 
Samih Rifat’ı anma programı 
kapsamında gösterilecek 
belgeseller, online olarak 
6 Aralık’a kadar izlenebilir

SİMURG EFSANESİ

“Simurg”

C

Online Sinema 
Akademisi başlıyor
Sinema Adası, sinema 
alanındaki üretim sürecini 
öğrenmek isteyenleri 
alanında uzman isimlerle 
buluşturmaya ‘online’ olarak 
devam ediyor

Ferdi Çetin’in kaleme aldığı Yeşim Özsoy’un yönettiği 
ve Kübra Balcan, Yaman Ceri, Meral Çetinkaya, Banu 
Fotocan, Ahmet Ayaz Yılmaz’ın rol aldığı Terk Edil-
miş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, biraraya gelemeyen 
bir ailenin akşam yemeğine konuk oluyor. Terk Edilmiş 
Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, alışılagelmiş anlama bir 
öykü değil düş ve imgeler aracılığıyla okuyanın ya da 
dinleyenin hayalinde tamamlaması gereken şiirsel bir 
anlatı. Bu metin bir kadının daha önce hiç gerçekleşme-
miş bir aile yemeğini hayal etmesi üzerine odaklanıyor. 
Oyuncular sahnede, gerçekçi bir dekorun önünde bir ye-
mekte buluşuyor. Mekânın imkanları ve görüntünün dili 
Ferdi Çetin’in metniyle paralel bir anlatı kuruyor. Aile 
sonunda bir fotoğraf karesine sığıyor. Çekilen fotoğraf 
bize daha fazlasını anlatıyor. Bu fotoğraf karesi göster-
diklerinin yanında görünmeyen ya da sınırlanan dünya-
nın ötesine de işaret ediyor.

Kadıköy’de bulunan Sinema Adası, pandemi ko-
şullarına ayak uydurarak eğitimlerine “Online 
Sinema Akademisi” ile devam ediyor. 23 Ara-
lık 2020 – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında Zoom 
üzerinden gerçekleştirilecek eğitim, öğrencilere 
online olarak katılabilecekleri toplam 5 ay- 40 
saatlik bir sinema eğitimi sunuyor.

Online Sinema Akademisi’nde;  Merve Öz-
can moderatörlüğündeki derslere Türkiye ve 
dünya genelinde alanında başarılı sinemacılar konuk 
olacak.

‘Online Sinema Akademisi’ derslerine; “Sine-
mada Kurgu” dersine dünyaca ünlü kurgucu Yorgos 
Mavropsaridis (Yunanistan), “İlk Film İlk Yönet-
menlik” dersine yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, 
“Proje Geliştirme ve Yapımcılık” dersine yapımcı 
Dilek Aydın, “Belgeselden Kurmacaya Film Üretme 
Süreci” dersine yönetmen Hüseyin Tabak (Alman-
ya), “Sinemada Görüntü” dersine görüntü yönetme-
ni Meryem Yavuz, “Fikirden Senaryoya Senaryodan 
Filme” dersine yönetmen ve senarist Emin Alper, 
“Bir Senaryo Yazmak” dersine yönetmen ve senarist 
Kıvanç Sezer, “Uluslararası Film Yapım ve Dağı-

tım Süreçleri’ dersine yönetmen ve yapımcı İbrahim 
Karatay (Hollanda), “Sinema Tarihi” dersine sinema 
eleştirmenleri Rıza Oylum ve Janet Barış, “Film Mü-
ziği Üretmek” dersine müzisyen Mazlum Çimen ve 
“Oyuncu-Yönetmen İlişkisi” dersine oyuncu Bennu 
Yıldırımlar katılacak.

23 Aralık-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşe-
cek ‘Online Sinema Akademisi’ 20 hafta boyunca 
her hafta çarşamba akşamları 19.30 ile 21.30 arasın-
da öğrencilerinin ekranlarında olacak.

İletişim: info@sinemaadasi.com
0534 687 00 15

Terk edilmiş 
kıyılar, negatif 
fotoğraflar…

Oyuncularla seyirciyi biraraya 
getirmeden video, ses, performans 
ve yerleştirmenin birleşiminden 
oluşan “Terk Edilmiş Kıyılar // 
Negatif Fotoğraflar” 24. İstanbul 
Tiyatro Festivali kapsamında 
çevrimiçi olarak seyirciyle buluşuyor

Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar tiyatro-
da seyreden ve eyleyen konumu üzerine odaklanan bir 
çalışma. Oyuncuları ve seyircileri biraraya getirmeden 
teatral deneyimin nasıl olacağına dair olanakları ara-
yan bir süreç. Seyirci bu imgesel anlatıyı kayıt üzerin-
den seyrettikten sonra bir enstalasyon alanına davet edi-
liyor. Bu mekânda hiçbir oyuncu mevcut değil. Seyirci 
bu alanda objeler ve sesler aracılığıyla daha önce seyret-
tiği imgelerin izlerine rastlıyor. Şimdi seyirci bir aktör 
olarak enstalasyonun içinde. Artık seyirci karşıdan ba-
kan ya da izleyen değil bizatihi yapıtın içerisine konum-
lanan bir aktör oluyor.

Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar, 24. İs-
tanbul Tiyatro Festivali kapsamında 1 Aralık’a kadar 

online.iksv.org’da izlenebilir.

Abidin Dino Bedia Muhavvit

Ara Güler Melih Cevdet Anday

Macit Gökberk Füreya Koral

Yaşar Kemal Lütfü Akad

Necil Kâzım Akses Aziz Nesin

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ
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Çocukken yatılı misafirliğe gittiğimiz 
akraba ziyaretlerinde en büyük zevkim, o 
evin bir yerlerinde duran (ve zaman içinde 
benim bir şekilde keşfedeceğimi düşün-
düğüm) dergi ve kitaplara ulaşma çaba-
sıydı. Mesela ‘rahmetli’ teyzemin evindeki 
Hey dergileri zaten her daim açık hedef-
ti ve araya yıllar girse de her yeni ziyaret-
te yine de uğranılan dostlardı onlar… Keza 
Neriman halamın evindeki Doğan Kardeş 
cildi de… 1961 ya da 1962 yılının sayılarıy-
dı galiba ve 70’lerin başını yaşayan be-
nim için unutulmaz bir hazineydi. Öyle ki 

Kütüphanem benim kaplumbağa kabuğumdur…

UĞUR 
VARDAN

anal İstanbul, hayatımıza “çılgın bir proje” 
olarak girdi. Pek çok kez uzmanlar tara-
fından tartışıldı, Kanal İstanbul projesinin 
gerçekleşmemesi gerektiği dile getirildi. 

“Kanalı Beklerken” belgeseli ise projeyi, Şahintepe’de 
oturan yani Kanal İstanbul projesini en derinden his-
sedecek insanların gözünden değerlendiriyor. Şahinte-
pe’de oturan yönetmen Yasin Serindere, belgeselinde 
bölge halkının hem yaşantılarına hem de Kanal İstan-
bul’a dair fikirlerine yer veriyor. Kadıköy Belediyesi 
Sinematek Sinema Evi’nin de partnerleri arasında ol-
duğu Bozcaada Ekolojik Belgesel Günleri’nde belge-
selin gösterilmesi vesilesiyle Yasin Serindere ile Ka-
nal İstanbul’a dair konuştuk.

bir keresinde eniştemin akrabası olan bir 
çocuk, cildin olduğu odada kalıyordu ve 
sanki ben o değerli mücevheri başkasına 
kaptırmışcasına üzülüp durmuştum…

Bu aralar üniversiteden arkadaşım 
olan bir çiftin evinde kalıyorum ve yattı-
ğım odada bu kez bambaşka bir hazineye 
uzandım. Arkadaşımın çocukluk günle-
rinden kalan kitaplar; yani Milliyet Yayın-
ları / Çocuk Kitapları Dizisi’nden birkaç ilk 
göz ağrısı… Mavi sırtlı, son derece küçük 
ve sempatik kitaplar. Okumayı yeni yeni 
kavrayan o dönemin minikleri için ede-
biyata, dünyaya açılma pencereleri. Hem 
içerden hem dışarıdan usta kalemlerin 
imzalarını taşıyan klasikler… Arkadaşımın 
kütüphanesinde ise bu seriden ‘Mercan 
Adası’, ‘Orman Çocuğu’, ‘Kaşağı’ ve ‘Akra-
ba Hasan’a rastladım.

Derken tam bu hoş tesadüfün yaşan-
dığı günlerde elimi okumak için Alberto 

Manguel’in ‘Kütüphanemi Toplarken’ine 
(Yapı Kredi Yayınları) attım ki, kitabın say-
falarında dolaşırken bir anlamda çembe-
rin kapandığını hissettim.

Manguel’in bu enfes çalışması, insa-
nın kitaplarla, daha doğrusu kitaplarıyla 
olan özel ilişkisi, hayatındaki yerleri, anı-
ları, bıraktığı tortular, çağrıştırdıkları üze-
rine serbest bir fikir ve beyin jimnastiği 
adeta… Tabii asıl olarak kitaplar değil, on-
ların bir tür toplanma yeri, buluşma, kay-
naşma, hasbıhal mekânı niteliğindeki kü-
tüphaneler Manguel’in ilgi odağı.

1948 Buenos Aires doğumlu yazar, 
1988’den beri de Kanada vatandaşı. Ço-
cukluğunu babasının görevi dolayısıyla 
İsrail’de geçiren ve daha sonraları Fransa, 
İtalya ve İngiltere’de yaşayan Manguel’in 
ruhuna göçerlik bir anlamda hiç çıkma-
macasına yerleşmiş sanki. Kitaptaki de-
nemeler, bu gezerlik ve bir yere ait olama-

ma halinin kütüphanelerle 
olan ilişki üzerinden oku-
ma çabası denebilir. Ki-
tapların, kütüphanede-
ki sıralanma düzenleri, 
gerçek hayatta birbir-
lerine yakın ya da uzak 
yazarlara ait yapıtla-
rın konumları, komşu-
luk ilişkileri, halk kütüp-
haneleri, tarihe damga 
vurmuş ünlü kütüpha-
neler (mesela İskende-
riye), okurlar ve onların 
hayranı olduğu yazar-
larla saplantılı ilişkiler, 
kişilerin kitapla olan derin bağları, mülki-
yet hakları ya da bir hediye olarak kitap 
vs… Bütün bunlar Manguel’in kitabı bo-
yunca bize hatırlattığı noktalardan öne 
çıkanları…

“Kanalı Beklerken” belgeseli, 
Şahintepe’de oturan insanların ve 
uzmanların gözünden Kanal İstanbul 
projesini inceliyor

l Evin ARSLAN

K

Belgeselin yönetmeni 
Yasin Serindere projenin ilk 
konuşulmaya başlandığı zamanlar 
hakkında “Şahintepe’deki 
insanlarda Kanal İstanbul ile 
bölgenin kalkınacağına 
dair yalancı bir umut 
yeşermişti” diyor

Şahintepe halkının gözünden
KANAL İSTANBUL

“YALANCI BİR UMUT”
Şahintepe’deki insanlarda Kanal İstanbul ile böl-

genin kalkınacağına dair yalancı bir umut yeşermiş-
ti. Filmde de bu umudu görebilirsiniz. Bu umuda “ya-
lancı umut” dememin sebebi ise büyük rant projesinin 
döndüğü bu bölgede hâlâ insanların tapu sorunu ya-
şaması ve imar planlarının onların ihtiyaçları doğrul-
tusunda oluşturulmamış olması. Yalancı umutlardan 
kaynaklanan birçok durumu kendi aile yaşantımdan da 
gözlemlediğim için belgesel için toplamak istediğimiz 
malzemeyi görüntüye almakta hiç zorlanmayacağımı-
zı biliyordum… Arkadaşlarım da belgesel konusunu 
onayladıktan sonra, mahalleyi ekibe tanıttım ve ekim 
ayında çekimlere başladık. Toplamda 15 gün süren çe-
kimleri, kasım ayı ortalarında bitirdik. Post Prodüksi-
yon aşaması çok yoğun geçti ve belgeseli 26 Aralık’ta 
düzenlenen okul gösterimine yetiştirdik. 2020 başın-

dan beri de festival süreci 
devam etmekte.

l Bu belgeseli Kanal 
İstanbul’un konuşulmaya 

başlandığı ama çok gün-
demde olmadığı bir süreç-

te çektiğinizi söylüyorsunuz. 
Kanal İstanbul güzergâhında 

yaşayan biri olarak o günden bu-
güne bölgede neler değişti? 

Mahallede geçtiğimiz yıllarda İstanbul’un ilk ka-
lekolu yapıldı; eğitim, sağlık ve altyapı konusundaki 
eksiklikler ise yıllardır devam etmekte. Filmin hazır-
lanma sürecinden bu yana olumlu anlamda değişen bir 
şey yok. Bütün gecekondu mahalleleri gibi Şahintepe 
de kentsel dönüşüm tehdidi altında. Başakşehir Bele-
diyesi halkın tapu sorununu çözme iddiasıyla bir giri-
şimde bulundu fakat hala imar barışı başvurusunda bu-
lunmuş herkes tapularını alabilmiş değil. Aynı şekilde 
belediyenin ortaya koyduğu imar şartları da bölgede-
ki insanların sosyo ekonomik koşullarına uygun değil. 
Belediyenin geçen aylarda ortaya attığı bu imar pla-
nı, 300 metrekarelik arsaya ancak 3 katlık bir ev yapı-
labileceği yönünde bir şart içeriyor. Örneğin 100 met-
rekarelik 5 katlı bir binada bir dairesi olan kişiye 20 
metrekarelik bir alan düşüyor. Yani toplam 15 hanenin 
biraraya gelip 3 katlı bir binada yaşayabileceği plan-
lanmış – komik doğrusu. Bu insanların bu şekilde bir 
araya gelmesi mümkün değil, bunu belediye de biliyor. 
Bu tarz imar planlarının son kertede insanların anlaşa-
maması sonucunda; “deprem riski nedeniyle” kamu-
laştırmalara döndüğünü gösteren pratikler de mevcut 

ülkede. O nedenle çevresini yüksek binalı yeni kentle-
rin sardığı Şahintepe’de pek olumlu gelişmeler yaşan-
madığını söyleyebiliriz. 

OBJEKTİF BİR BAKIŞ
l Peki belgeseli bugün çekseniz aynı şekilde çe-

kebilir miydiniz?
Biz çekimlere başladığımızda projenin ön ÇED 

raporu yayınlanmıştı ve kasım ayı sonu gibi nihai 
ÇED raporunun yayınlanması bekleniyordu. Medya-
da çok dile getirilmeyen bu gelişmeler halk nezdinde 
de gündem haline gelmiyordu. Hatta birçok mahal-
le sakini “Proje unutuldu, biz de kaldık böyle” yo-
rumlarında bulunmuştu. Çekim sürecinin, politikacı-
ların ve medyanın proje hakkında görüş bildirmediği 
bir döneme denk gelmesi belgeselde konuşan mahal-
le sakinlerinin diyaloglarının samimi ve içten olma-

sını belirlemişti. Bu nedenle birçok insan bize röpor-
taj verme konusunda çekingenlik yaşamadı. Bugün ise 
tepkilerde daha keskin ayrımlar yaşanacağını düşünü-
yorum, evinin yıkılacağını ve mahalleden gönderilece-
ğini düşünen insanların arttığı kanaatindeyim. Politik 
bilinci olan kesim, Ayazma, Sulukule ve Fikirtepe’de 
yaşanılanlar üzerinden kendi durumunu değerlendire-
biliyor. Yani, projeyi aynı şekilde çekerdik ve politik 

gerilimi daha fazla yansıtırdım çünkü mevzuat çalış-
maları da tamamlandı. Medyada daha fazla yankı bul-
du, bu durumlar filmi daha da politikleştiren neden-
ler. Şunu da söylemek isterim ki filmde esas aldığım 
bir ilke vardı; “Seyirciye herhangi bir düşünceyi aşı-
lama, sadece göster. O gösterileni değerlendirmesini 
bilecektir.” Bugün belgeseli tekrar çekecek olsaydım 
seyirciye buradaki hayatı görüntülerle daha iyi aktar-
maya çalışırdım. Çünkü hakikat görüntüler aracılığıy-
la daha iyi konuşur. 

l Belgesele geri dönüşler nasıldı? Şahintepe hal-
kı izleyebildi mi belgeseli?

Hem okul gösteriminde hocalarımızdan hem de 
çevremizdeki birçok insandan filmi beğendiklerine 
dair olumlu eleştiriler aldık. Yurt dışı ve yurt içi ol-
mak üzere birçok değerli festivalde finalist olduk ve 
gösterim hakkı kazandık. Belgeselde konuşan ma-
halle sakinlerinden birkaçı dışında hepsi filmi seyret-
ti. Her festival gösteriminde bizden daha çok sevinip 
paylaşım yaparak belgeseli sahiplendiler. Pandemi dö-
nemine denk gelmesi bizim için şanssızlık oldu. Ma-
halleliye, halka açık alanlarda filmi gösterme planla-
rımız vardı, bunu gerçekleştiremedik. Filmi yakın bir 
zamanda gösterime açıp Şahintepe halkına ulaştırma-
yı hedefliyoruz.

l Belgeseli başka nerelerde izleyebileceğiz? Ne-
relerde gösterildi?

7-12 Aralık tarihlerinde çevrimiçi yayınlana-
cak olan “14. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent 
Filmleri Festivali” programına dahil edildik. 2020 ba-
şında başlayan festival yolculuğumuzda, 18. Çev-
re Film Festivali, 15. İşçi Filmleri Festivali, 10. Sine-
park Kısa Film Festivali, Scout Film Festivali, First 
Time Filmmaker Film Sessions, Lift-Off Global Film 
Network Sessions, 36. Marmaris Kısa Film Festivali, 
2. Sinekültür Üniversitelerarası Film Festivali, Bozca-
ada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali, 20. 
Frankfurt Türk Film Festivali, 8. Kayseri Film Festi-
vali, 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali gibi bir-
çok festivalden gösterim hakkı kazandık veya finalist 
olduk.

l Kendinizi kısaca tanıtır mı-
sınız?

25 yaşındayım. Erciyes Üni-
versitesi Radyo, TV ve Sinema bö-
lümü mezunuyum. İstanbul’da yaşı-
yorum; şu anda fotoğraf, belgesel ve 
kısa film çalışmaları yapıyorum. 

l Belgeseli çekmeye nasıl karar ver-
diniz? Süreci biraz anlatır mısınız?

Üniversitenin bitirme projesi kapsamında çeki-
len bir belgesel Kanalı Beklerken. Esasında plansız ge-
lişen bir proje oldu. Proje toplantılarımızda birçok fi-
kir ortaya atılmıştı. Kısıtlı ekonomik durumumuzu da 
göz önüne alarak çekmeye değer bir proje arayışınday-
dık. Toplantıların birinde, çocukluğumu geçirdiğim ve 
hâlâ yaşamakta olduğum Şahintepe’de insanların Ka-
nal İstanbul’dan bahsettiklerini anımsadım. Öncelikle 
ekip arkadaşlarıma Şahintepe Mahallesi’nden ve ma-
hallenin “Çılgın Proje” olarak adlandırılan Kanal İstan-
bul ile olan ilişkisinden bahsettim. Arkadaşlarımdan al-
dığım tepkiler, medyanın gündemiyle paraleldi; Kanal 
İstanbul projesi ülkenin sıklıkla değişen politik atmos-
feri içerisinde rafa kalkmış gibi görünüyordu, değerli 
bir malzeme gibi görünmüyordu arkadaşlarıma. Bense 
mahalledeki insanlarla olan iletişimimden kaynaklı bu 
konuyu önemli buluyordum. İnsanların sohbetlerinde 
mesele Kanal İstanbul’a gelince söyleyecek bir şeyleri 
oluyordu. Bu nedenle Kanal İstanbul’un Şahintepe hal-
kının gündeminden düşmediğini görmüştüm; bu proje 
oradaki insanların geleceklerini de belirleyebilecek bir 
öneme sahipti. Tıpkı güzergâh üzerindeki diğer köy ve 
mahalleler gibi. 

Ağustos ayı so-
nunda 23 yıldır otur-
duğum evden, deprem 
tehlikesi olasılığı ne-
deniyle çıkmak zorun-
da kaldım (apartman-
daki diğer 11 daire gibi). 
Bu süreçte kütüpha-
nemi, evin çeşitli yer-
lerine dağılmış kitapla-
rımı toparlanma süreci 
aslında Manguel’in de-
ğindiği, vurguladığı kimi 
duygu ve hislerle beni 
de buluşturmuştu. Belki 
de bu yüzden ‘Kütüpha-
nemi Toplarken’e özel bir 
ilgi göstermiş olabilirim 
ama yine de okuyan-ya-
zan, kitaplarla ilişkisi sağ-

lam herkesin bu kitapta yer alan metinleri 
beğeneceğini, kendisinden parçalar bula-
cağını, hatıralarıyla buluşacağını sanıyo-
rum… Hararetle tavsiye ederim…



l Evin ARSLAN
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Kadın Koalisyonu, salgın sü-
recinde belediyelerin ger-

çekleştirdiği politikala-
rın ne kadar eşitlikçi 

olduğunu araştırdı ve 
bir “Pandemi Hari-
tası” ortaya çıkar-
dı. Bu haritadaki 
belediyeler katılım, 

ekonomik destek, 
gıda-hijyen deste-

ği, barınma-ulaşım 
desteği, kadına şiddet-

le mücadelede önlem gibi 
12 eşitlikçi politika üzerinden 

değerlendirildi. Haritada toplam 30 
belediye yer alıyor. 12 eşitlikçi politikayı uygulayan be-
lediyeler haritada mor ile işaretlenirken, uygulamayan 
belediyelerin renk tonu gittikçe açılıyor. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bu po-
litikaları uygulayan eşitlikçi belediyeler 
kısmında yer alıyor. Kadın Koalisyo-
nu’ndan Sinem Mısırlıoğlu ile hari-
taya ve belediyelerin politikaları-
na dair konuştuk.
l Pandemi haritasını yapmaya 
nasıl karar verdiniz? Amaçları-
nız nelerdi? 
Kadın Koalisyonu, 2000’lerin 
başından bu yana ülkenin her 
yerinden kadın ve LGBTİ+ ör-
gütünün katılımı ile çalışmalar 
yürütmekte, politika süreçlerine 
etki etmeyi hedeflemekte olan bir 
yapı. Bu doğrultuda yerel siyaset, 
kadınların ve kadın örgütlerinin ye-
rel politika, karar ve uygulama süreçleri-
ne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gö-
zeten eşitlikçi yerel politika ve bütçe süreçlerinin 
hayata geçmesi çalışma yaptığımız alanlardan 
biri. Bu nedenle belediyelerin izlenmesi bizim 
halihazırda yaptığımız bir çalışma. Pandemi 
Haritasının ortaya çıkışı da bunun bir parça-
sı. Ama hemen müdahale etme gereği doğuran 
yeni koşullar, derinleşen, artan sorunlar nedeniy-
le harekete geçtik. Kadın Koalisyonu’nun kuruluşundan 

beri sorduğumuz soruyu pandemi sürecine özel sorduk. 
Belediyeler farklı koşulları görüyor mu? Toplumsal cinsi-
yeti gören hizmet üretiyorlar mı? Yoksa sıklıkla karşılaş-
tığımız “vatandaşa eşit hizmet” götürmeyi aynı hizmeti 
sunmak sanarak çocuklunun, genç kadının, yaşlının, en-
gellinin farklı ihtiyaçlarını dışarda mı bırakıyorlar? 
l Belediyelerin çalışmalarına dair bilgilere ulaşmakta 
zorlandınız mı? Sorduğunuz soruların cevapları beledi-
yeler tarafından şeffaf bir şekilde aktarıldı mı? 
Bazı illerde bilgiyi belediyelerden yazılı olarak doğrudan 
talep ettik. Bazı illerde örgütlü ve aktivist kadınlar sos-
yal medya taramaları, telefon görüşmeleri,  ilgili kişilerle 
birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bazı illerde belediye-
lerin içinde görev yapan kadınlar imdadımıza yetişti. Bü-
yük bir emek ve dayanışmayla, elbirliğiyle oluştu harita. 
Hangi yöntem olursa olsun bilgiye erişmek zor oldu. 

“HEDEF MOR BELEDİYELERİ ARTIRMAK”
l Belediyelere baktığınızda en çok eksik bırakılan, üze-
rine düşülmeyen politikaların ne olduğunu gözlemledi-

niz? Genel olarak göz ardı edilen sorunlar ne-
lerdi?

30 belediyede 12 başlık izledik. İyi uy-
gulamalar var, bunlar çok umut ve-

rici örnekler. Ancak temel eksik 
belediyelerin toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğini gören politika-

larının çok sınırlı olması. Ka-
tılım mekanizması en büyük 
eksiklik olarak çıktı karşımı-
za. 30 belediye içinde ne-
redeyse tek bir örnek var. 
Kadına karşı şiddetle mü-

cadele mekanizmaları çok 
az belediyede işletilmiş. Ba-

rınma desteği olan beledi-
yeler var ve hayati bir destek 

ama sayıları bir elin parmakları-
nı geçmiyor. İşsizlik ödeneğinden 

yararlanma şansı olmayanların bü-
yük çoğunluğu kadın. Çünkü kadınların 

büyük kısmı günübirlik ya da güvence-
siz işlerde çalışıyor. Ekonomik des-
tek sunarken bunu göz ardı ederek 
hizmet sunarsanız, yoksullukla mü-
cadeleyi herkesi kapsayacak şe-

kilde yaptığınızı iddia edemezsiniz. 
Hijyen paketlerinde kadınlar için hijyen kitini 
öngören belediye çok azdı.  

l Sizce belediyeler tarafından gerçekleştirilen çalışma-
lar yeterli miydi?
Belediye hizmetleri yurttaşlar için hayati önem taşır. Ki 
vatandaş dediğiniz tek tip değildir, bunlar farklı koşul-
larda yaşayan, farklı sorun ve ihtiyaçları olan insanlardır. 
Yalnız ebeveyn kadınların, eve kapanmak zorunda kal-
mış 65 üstü yaşlı kadınların (ki aynı yaşlarda erkekler-
den farklı durumdalar), engellilerin, yoksulun meselele-
ri  aynı olabilir mi?  Kadına yönelik şiddetin yükseldiği bir 
dönemde danışma merkezlerinin daha aktif olması, sığı-
nakların salgın koşullarına uygun olarak kapılarını açma-
sı gerekir, kapatması değil. Hizmet sunumunu sorun ve 
ihtiyaçlara, koşullara göre düzenlemeye çabalayan be-
lediyeler var, bunlar yapılabilirliğin de önemli örnekleri. 
Bunların güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekli kılın-
ması gerekiyor. Yani bir krizi ancak krizi yaşayanlarla bir-
likte çözebileceğini bilen, katılımcı kriz/pandemi kurulları 

oluşturan, hizmetlerini, politikalarını buna göre oluşturan, 
eşitlikçi yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu çabayı gördüğü-
müz belediyeleri pandemi haritamızda da gösterdik. Be-
lirlediğimiz kriterlerin gerçekleştirilme oranına bağlı ola-
rak belediyenin rengi mora yaklaşıyor. Çabamız mor 
belediyelerin çoğalması yönünde. Şu anda çok az.  
l Şu an haritada 30 belediye var. Genişletmeyi, başka 
belediyeleri de eklemeyi düşünüyor musunuz?
Bu çalışmaya kamuoyundan da belediyelerden de çok 
olumlu geri dönüşler geldi. İzleme sadece durumu ortaya 
koyan değil aynı zamanda hizmet sağlayıcılar ve yarar-
lanıcılar için yol gösterici bir çalışma da. Bu nedenle de-
vamı, genişletilmesi çok önemli. Belediye sayısını artır-
mak için   planlamalarımız, çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu aktif bir çalışma, hem var olan belediyelerle ilgili gün-
cel bilgiler verilmeye devam edecek hem de yeni beledi-
yeler eklenecek. 

Kadın Koalisyonu 

tarafından oluşturulan 

“Pandemi Haritası” 

belediyelerin 

salgın sürecindeki 

politikalarının ne derece 

eşitlikçi olduğunu gözler 

önüne seriyor

FARKLILIKLARI GÖREN KADIKÖY
l Kadıköy Belediyesi’nin politikaları ne derece eşitlik-
çiydi sizce?
Kadıköy Belediyesi’nin farklılıkları gören örneklerin-
de söz etmek iyi olur. Kadıköy Belediyesi Kadın sığın-
ma evi hizmetini kesintiye uğratmadan devam eden 
belediyelerden bir tanesi. Alo Şiddet Hattı da pan-
demi boyunca aktifti. Pandemi nedeniyle evden çık-
maları sınırlandırılan engelli bireylerin iş ve işlemleri-

ni halletmesi için engelsiz taksi hizmeti uygulamasını 
hayata geçirdi. Evde yalnız yaşayan ve yemeğini ya-
pabilecek durumda olmayan yaşlılar ve engelli bireyler 
için günlük iki öğün olacak şekilde sıcak yemek des-
teği sunuldu. İhtiyaç sahiplerine hasta alt bezi desteği 
verildi. Sokağa çıkma sınırlandırması olan 65+ birey-
lerin market ve eczane alışverişlerine personel des-
teği sağlandı.
Pandemi haritasına ulaşmak için kadinkoalisyonu.
org/harita sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Pandemi döneminde belediyelerin eşitlik karnesi

 “Yaşam hakkımızı alacağız”

5 Kasım Kadın Platformu'nun çağrısı-
na ses veren kadınlar, “Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü” için 25 Kasım Çarşamba günü Ka-

dıköy'deydi. “Dayanışma yeter bize”, “İstanbul Söz-
leşmesi'ni uygula”, “Kadınlar birlikte güçlü”, “Virüs 
değil erkek-devlet öldürür” pankartları ve “Yaşasın 
kadın dayanışması”, “Geceleri de sokakları da mey-
danları da terk etmiyoruz”, “Dünyayı yerinden oy-
natacağız” sloganlarıyla farklı sokaklardan yürüyüşe 
geçen kadınlar Kadıköy-Beşiktaş İskelesi önünde bu-
luştu. Kadınlar adına basın açıklamasını Yağmur Yurt-
sever okudu. 

“ŞİDDET PANDEMİYLE ARTTI”
“Erkek devlet şiddeti ve saldırıları pandemiyle bir-

likte katlanarak arttı. Kadınları şiddet ve cinayet ris-

kiyle en çok baş başa kaldıkları evlere, 
hiçbir devlet koruması olmadan hiç-
bir acil önlem-eylem planı hazır-
lamadan kapatmaya çalıştılar.” 
diyen Yurtsever, “Evden çalış-
ma uygulamasıyla ve okulların 
açılmamasıyla birlikte hem üc-
retli işi hem ev işlerini hem de 
çocuk bakımını üstlenen, 7/24 
çalışmaya hazır makineler ol-
mamızı beklediler. Bizleri üni-
versiteleri kapatarak bilimsel eği-
tim hakkımızdan ve kamusal alanda 
eşit, özgür şekilde var olma imkânlarımız-
dan alıkoymaya çalıştılar.” diye konuştu. 

“RABİA NAZ'A GÜLİSTAN’A NE OLDU?”
İktidarın kadınları korumak bir yana, yalnızlaş-

tırma çabasına karşı dayanışmadan ve birlikte müca-
deleden vazgeçmediklerini belirten Yurtsever, şöyle 

devam etti: “Onlar failleri korumaya, infaz yasa-
sıyla salıvermeye, cezasız bırakmaya devam 

ederken bizler kız kardeşlerimizin hesa-
bını sormaya devam ettik, ediyoruz. Ra-
bia Naz’a, Nadira Kadirova’ya, Gülistan 
Doku’ya, şüpheli kadın cinayetlerine ne 
oldu? İpek Er’in ölümüne neden olan te-
cavüzcü uzman çavuş Musa Orhan önce 
tutuklanıp sonra neden serbest bırakıldı? 

Yalnızca faillerin yargılanması için değil 
aynı zamanda devletin sorumluluk alması 

için de bu soruları sormaktan vazgeçmedik, 
vazgeçmiyoruz!”

 “KRİZİN YÜKÜNÜ REDDEDİYORUZ”
Yurtsever, “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme-

ye nasıl izin vermediysek, gerçek anlamda uygulan-
masını da mücadelemizle sağlayacağız.” diyerek de-
vam ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “6284 sayılı 
kanunun fiili olarak kolluk, yargı ve tüm yetkililer-

ce uygulamama ısrarına karşı nasıl birbirimizi yal-
nız bırakmayıp haklarımızı savunuyorsak, her fırsatta 
kürtaj hakkımızın, nafaka hakkımızın tartışmaya açıl-
masına da öyle izin vermiyoruz. Ekonomik krizin so-
rumlusu biz değiliz, yükünü reddediyoruz. Ne virüs 
riskiyle birlikte esnek ve güvencesiz çalışma biçimle-
rine mecbur bırakılmak ne de ev işleri ve bakım eme-
ği yükünün altına itilmek istiyoruz.”

“ALKIŞ DEĞİL ÖNLEM”
“Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alan sağ-

lık emekçilerinin büyük bir bölümünü oluşturan ka-
dınlar alkış değil, önlem istiyor.” diyen Yurtsever, 
“Ucuz, esnek ve kayıt dışı şekilde en güvencesiz iş-
lerde çalıştırılan, kimsenin yapmak istemediği bakım 
işlerini üstlenen, ayrımcılık ve ırkçılık nedeniyle so-
kakta, işyerlerinde her daim şiddete açık bırakılan 
göçmen kadınlar yok sayılmak değil eşit, özgür ve in-
sanca yaşamak istiyor.” diye devam etti. Eylem, oku-
nan basın açıklamasının ardından son buldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Kadıköy'de biraraya gelen kadınlar,
 “Tüm renklerimizle, dayanışmamızın gücüyle, mücadelemizin rengiyle buradayız, birlikteyiz” dedi
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Yağmur Yurtsever

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Hüsniye Yıldırım

Gülsüm Kav

Fidan Ataselim

Kadınlar sordu: 
Şüpheli kadın 
cinayetlerine 
NE OLDU?

İstanbul Kadın Meclisi ile Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız Platformu da yine 
Kadıköy’de 22 Kasım Pazar günü ey-
lemdeydi. Kadıköy-Beşiktaş İskelesi 
önünde biraraya gelen kadınlara erkek 
şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden-
lerin aileleri de katıldı. 
“Türkiye’deki milyonlar artık en önem-
li meselenin önce kadınların yaşadığı can 
meselesi ile şiddetin her türü olduğunu 
fark etmiş durumda” diyen Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu Ge-
nel Temsilcisi Gülsüm Kav, şöyle devam 
etti: “Genç kadın arkadaşlarımızla, işçi 
kadın kardeşlerimizle hep beraber ‘Bu 
yıl hiçbir kadın öldürülmedi’ manşetle-
rini attıracağız. Kadınlar eşit yaşıyor baş-
lıklarına kadar asla durmayacağız. Mücade-
leye devam.” Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu Genel Sekteri Fidan Ataselim ise, “Zor gün-
ler geçiriyoruz. Virüs bir yandan deprem bir yandan. 
Ama durmayan erkek şiddeti bir yandan. Bütün bun-
ların karşısında insanların ölmemesi mümkün. Erkek 
şiddetinin karşında kadınların ölmemesi de mümkün. 
Daha güçlüyüz artık. İşçi kadın ile üniversiteli kadın 

meclislerimiz var. Omuz omuza eşitlik ve özgürlük 
için mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nin 

her bir maddesini uygulatacağız.” diye konuştu.

“İNTİHAR DEĞİL CİNAYET”
Erkekler tarafından öldürü-

len kadınların aileleri adı-
na söz alan Hüsniye Yıldırım 

ise şunları söyledi: “Aysun Yıl-
dırım’ın annesiyim. Kızımın 

ölümüne intihar süsü ve-
rildi. Ama biz intihar olma-
dığını biliyorduk. Kovuştur-
maya yer yok denildi ve eylül 
ayında dosyamız kapatıldı. Biz de  Kadın Ci-

nayetlerini Durduracağız Platformu’na 
başvurduk. Platformdaki avukat-

lar bize yardımcı oldu. Deliller or-
taya çıktı ve dosyamız tekrar açıldı. 
Keşif yapıldı. Kızımın intihar etmedi-
ği, cinayet olduğu ortaya çıktı. Ada-
let arıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin 
uygulanması için daha çok mücade-
le edeceğiz. Bu meydanları doldura-
cağız. Daha çok haykıracağız.”

“KADIN ÜNİVERSİTESİNİ AÇTIRMAYACAĞIZ”
Üniversite Kadın Meclisleri adına söz alan Esin İzel Uy-

sal ise şunları söyledi: “Kadınlar okumasın istiyor-
lar. Genç kadınlar okumak ve hayatın içinde olmak 
istiyor. Üniversitelerde tacizci akademisyenler ve 
cinsiyetçi hocalar var. Kadın üniversitesi açmak 
istiyorlar. Öncelikle ders kitaplarına toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ekleyeceksiniz. Kadın üniversi-

tesini açtırmayacağız. Cinsiyetçi ve gerici uygula-
malara kampüslerde izin vermeyeceğiz. ”

“İKİ KATI SÖMÜRÜLÜYORUZ”
“Evlerde mi oturacağız? Hayır. O 
evler bizim şiddet gördüğümüz yer-
ler. Çalışacağız.” diyen İşçi Kadın Mec-
lisleri sözcüsü Fatmanur Güler de “Çalı-
şıyoruz ama iki katı sömürülüyoruz. Kadın işsizliği erkek 
işsizliğinden daha fazla, kadınların maruz kaldığı sömürü 
de  fazla. Biz bu şartlarda çalışmayacağız. Sömürü  düze-
nini yıkacağız. Eşitliği kazanacağız. Kıdem tazminatımızı 
da emeklilik hakkımızı da vermeyeceğiz.” diye konuştu. 

Fatmanur Güler

Esin İzel Uysal 
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ale Orta, Türkiye’de kadınlar ve futbol 
denince akla ilk gelen isimlerden. 11 ya-
şında önce basketbola sonra da futbola 
merak duymaya başlayan Orta, çocukluk 

yıllarında sokakta futbol oynadı. Sokaklar dar gelince 
de ayakları onu sadece kadınlardan oluşan 
Moda’daki Dostlukspor’a götürdü. Bu 
takımda kalecilik yapan Orta, fut-
bol kariyerini antrenör ve hakem 
olarak sürdürdü. Türkiye’nin 
FIFA kokartlı ilk kadın futbol 
hakemi olan, Avrupa sahaların-
da maç yöneten Orta, uzun za-
mandır akademi alanında çalış-
ma yapıyor. Okan Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu’nda Spor Yöneticiliği Bölüm 
Başkanlığı görevini sürdüren Orta 
kısa zaman önce profesörlük ünvanı-
nı aldı. Orta ile futbola başlama hikayesi-
ni, Dostlukspor’u, hakemliği ve futbolda değişmesi 
gereken şeyleri konuştuk. 

● Futbolda öncü isimlerden birisiniz, aslında 
ilk olarak basketbolla daha sonra futbolla ilgileni-
yorsunuz. Sizden dinleyelim mi, nasıl başladı futbo-
la ilginiz?

Hareketli bir çocuk olduğum için ailem beni 11 
yaşında spora yönlendirdi. Vefa Kulübü’nde basket-
bol oynarken, İstanbul Moda’da, Dostlukspor Kız 
Futbol Takımının olduğunu öğrendim. Önce ailemi 
ikna etmeye çalıştım çünkü Türkiye’de o dönemler-
de futbol, kız çocukları için uygun bir spor dalı olarak 
görülmüyordu. Fakat ben futbolu çok seviyordum ve 
sokaklarda futbol oynuyordum. Babamın karşı çık-
masına karşın, kendisini ikna ederek, ablalarımın eş-
liğinde Dostlukspor Kız Futbol Kulübüne giderek 
futbol oynamaya başladım.

● Sizin için ayrı bir öneme sahip olan Dostluks-
por, bundan neredeyse 50 yıl önce kadın futbolu-
nun gelişmesi adına önemli işlere imza atıyor. An-
cak o yıllar pek de kolay geçmiyor sanırım. 

Dostlukspor, 1973-1978 yılları arasında Türki-
ye’de kız futbol takımı olmadığı için jübile maçla-
rı ve derbi maçları öncesi veya futbol takımlarının 
sezon açılışlarında erkek takımları ile karşılaşmalar 
yapan bir takımdı. Rakip bir kadın futbol takımı ol-
maması nedeniyle genellikle gençler ve eski futbol-
culardan oluşan takımlarla gösteri maçları yaparak 
faaliyetlerini sürdürüyordu. Dostlukspor Kız Futbol 
Takımı, Anadolu’nun her şehrinde maç yaparak ka-
dın futbolunun Türkiye’de tanınmasını, kabul edil-
mesini ve yayılmasını sağladı. Türkiye’nin ilk kız 

futbol kulübü olmasının yanı sıra, toplumda örnek 
davranışlar sergileyerek herkesin ilgi odağı haline 
gelmeyi başarmıştı. 

“MÜCADELEYİ ÖĞRENDİĞİM YER”
● Sizin gelişiminizde nasıl bir yeri vardı? 
Dostlukspor Kız Futbol Kulübü benim yetişip bü-

yüdüğüm, dostluğu, arkadaşlığı tanıdığım, her hafta 
sonumu severek yaşadığım bir yerdi. Bir amaç 

uğruna mücadele etmeyi öğrendiğimiz ve 
Anadolu’nun her karışını adım adım do-

laşarak kızların nasıl futbol oynadığını 
kanıtlamaya çalıştığımız bir takımdı. 
Dostlukspor deyince aklıma emek, 
mücadele, çaba, azim, umut, bera-
berlik kavramları geliyor. Bulundu-
ğum noktaya gelmemde payı olan, 
köklerimin oluştuğu yer Dostluks-

por’dur.  
● Uzun yıllar bu kulüpte kalecilik 

ve kaptanlık yaptınız. Ondan sonra da 
antrenör olmak için kursa başvurdunuz. 

Onun da tuhaf bir hikayesi var. İki arkadaş 
aranızda yazı tura atıyorsunuz sanırım. 

1985 yılıydı. Türkiye’de kadın futbol liginin ku-
rulması için Türkiye Futbol Federasyonu Araştırma, 
Planlama Eğitim Dairesi (APED) ile birlikte toplan-
tı yapıyorduk. APED Başkanı Yılmaz Yücetürk, açı-
lacak futbol antrenörlüğü kursuna bir kadın antrenör 
adayı alalım dedi. İki kişi aday olduk. Kura atıldı ve 
ben kazandım. Kursu başarıyla bitirerek Türkiye’nin 
ilk kadın futbol antrenörü olma onuruna eriştim.

● Hakemliğe geçişiniz nasıl oldu?
O dönemin yönetmeliklerine göre antrenörlük dip-

lomasını alabilmek için “üç maçta hakem, beş maçta 
da yardımcı hakem” olarak görev yapmam gerekiyor-
du. Antrenörlük diplomamı alabilmek için hakemliğe 
başladım. Sekiz maç için başladığım serüven, FIFA 
hakemi olarak bırakana kadar tam 20 yıl sürdü…

“CAM TAVANLA KARŞILAŞTIM”
● Oyunculuk, antrenörlük ve hakemlik. Hangi-

si sizin için daha önemli ve eğlenceli oldu?
Bence en keyifli ve eğlenceli olan futbol oyna-

dığım zamanlardı. Tüm bunları önem sırasına  koy-
madım çünkü yaptığım her şey benim için önemlidir.

● Erkeklerin egemen olduğu bu alanda bir ka-
dın olarak ne tür zorluklar yaşadınız?

Hakemliğimin her döneminde bir cam tavanla kar-
şılaştım. Beni değerlendirebilen, ayrımcılık yapmadan 
destek veren yöneticilerimizin az olması, en büyük en-
gellerden biriydi. Kadın olduğum için benimle maça 
gitmeyi istemeyen erkek hakemler oldu. Sporun için-
de büyük mücadeleler sonucu yer alan ve birçok ilkle-
re ve başarılara imza atan biri olarak, geldiğim nokta-

ya varmam hiç kolay olmadı. 
Tüm yaşamımı spora ada-
dım; yüksek lisans, doktora 
eğitimi, futbol antrenörlüğü 
ve teknik direktörlük diplo-
maları, uzun hakemlik tecrü-
besi, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesinin spora hizmet-
lerimden dolayı bana layık 
gördüğü Avrupa Kıtası Bü-
yük Ödülü ve yönettiğim 
UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi Final maçı... Bütün bunlara rağmen karşımda yer 
alanları yanımda görseydim çok daha fazla şey yapabi-
lirdim diye düşünüyorum. 

“FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATILMALI”
● Sizin futbola adım attığınız yılların üzerinden 

uzun zaman geçti. O günden bugüne neler değişti?
Futbol evrensel bir oyun. Dünyanın bir ucundan 

diğer ucuna gittiğinizde futbol oyunu, çocuklardan 
başlayarak hemen herkesi kendi sihrinin içine alır. 
Yaşadığımız en büyük zorluk dünyadan ve gelişme-
lerden çok uzakta bulunanların futbolu erkek sporu 
olarak görmesiydi. Bu da ne yazık ki ülkemizde ka-
dın futbolunun önündeki en büyük engeldi. Türki-
ye’de 2005 yılında üniversiteler arasında düzenlenen 
salon futbol maçlarının başlaması ve her yıl düzen-
li şekilde devam etmesi, kadın futbolunun gelişimine 
olumlu yönde katkı verdi. 2006 yılında ilköğretim-
de yıldızlar kategorisi kız futbol maçlarının başlama-
sı, 2007 yılında hem ilköğretim hem de liseler arası 
kız futbol maçlarının düzenlenmesi, kadın futbolu-
nun gelişiminin hızlanmasını ve genç kızların futbola 
olan ilgilerinin artmasını sağladı. 

● Birçok olumlu gelişmeden bahsettiniz. Peki 
değişmesi gereken şeyler neler?

Kadın futbolunun gelişimi ve felsefesinin tüm 
Türkiye’de tanınması ve anlaşılması daha çok sağlan-
malı. Her şeyde olması gerektiği gibi, futbolda da cin-
siyet açısından fırsat eşitliği yaratılmalı. Kadınların 
futbolun içinde daha aktif olarak bulunması sağlan-
malı ve daha çok sayıda katılımları gerçekleştirilme-
li. Toplum içinde kadınların futbola ilgileri artırılarak 
gelecekteki oyuncu, seyirci ve futbolcu tabanı oluş-
turmalı. Futbolda sevgi, dostluk ve barış duyguları-
nın pekiştirilmesi ve fair play anlayışıyla insani iliş-
kilerin güçlenmesi için, Türkiye’de kadın futbolunun 
sosyal ve kültürel katkısından yararlanılmalı bence. 

Çocukluktan beri polisiye romanlara meraklı Türkçe 
öğretmeni Elif Gümüş’ün ilk romanı “Sessiz” Dağhan 
Külegeç Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Bir 
polisiye roman olan Sessiz’de olaylar zaman zaman 
Kadıköy sokaklarında da geçiyor. Öğretmenlik için 
“vazgeçmemek üzerine kurulu bir meslek” diyen Gü-
müş, vazgeçmemek üzerine kurulu bir arama ekibi-
nin yani Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma 
takımı (BAK Kadıköy)’ün de bir üyesi. Romanı Sessiz 
de vazgeçmeden inatla bir katili yakalamaya çalışan 
bir kadın başkomiseri anlatıyor. Elif Gümüş ile yazma 
macerasını, öğretmenliği ve BAK Kadıköy gönüllülü-
ğünü konuştuk.

● Önce sizi biraz tanıyalım
1988 İzmir doğumluyum. Anadolu Öğretmen Lisesi 
mezunuyum. 18 Mart Üniversitesi Türkçe öğretmenli-
ği bölümünü bitirdim. Özel bir kurumda Türkçe öğret-
meni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda kendimi bildim 
bileli yazmaya çalışıyorum. Bunu da Erbulak Evi’ne gi-
derek pekiştirmeye çalıştım. Öğretmen olmak tüm 
teknikleri bileceğimiz anlamına gelmiyor. Verilen eği-
timlerin bir sınırı var. Yazmak bambaşka bir süreç ve 
bu istek bu azim beni üç yıl önce Erbulak Evi ile tanış-
tırdı. Orada çok kıymetli eğitmen ve yazarlarla tanış-
tım. Bunlardan biri çok kıymetli yazar Hakan Akdo-
ğan’dı. Kolektif öykü kitabında öykülerim yayımlandı. 
Bu yıl da kendi kitabım çıktı.
● Niye polisiye roman?
Kendimi bildim bileli polisiye kitap okumak bende bir 
hobi. Çocukken sahaflarda Agatha Christie kitapla-
rı arardım. Kendimi en çok polisiye roman okurken ya 
da onunla ilgili bir şeyler izlerken iyi hissediyorum. O 
yüzden ilk romanımın polisiye olmasına karar verdim.
● Yani ikinci kitap başka bir konuda ve başka bir tür 
de olabilir mi?
Türkçe öğretmeni olduğum için küçük öğrencilerim de 
var. Masal yazmayı da çok seviyorum. Yazdığım ma-
sallar da var. Ama yazdığım romanın mutlaka devamı 
olacak. Bundan sonra başka bir eserle devam etsem 
bile Sessiz’in devamı Sonat Taşer karakterinin başka 
maceraları da olacak. 
● Kitapta esinlendiğiniz bir olay oldu mu?
Tamamen kurgu. Bir yerde okuduğum böyle bir olay 
yok. 
● Polisiye roman okuru dikkatli ve okur bu yüzden 
yazmak çok inceleme ve araştırma yapmayı gerekti-
riyor olmalı. Ne gibi çalışmalar yaptınız?
Dediğiniz gibi polisiye roman okuru zekidir, dikkatlidir, 
gözünden bir şey kaçmaz. Mantık hatalarına çok dik-
kat etmek gerekir. Bu da yazarı bildiğinden emin ol-
mamaya iter. Defalarca okur, bakarsınız. Araştırmalar, 
makaleler, ulaşabildiğim her şeyi okudum. Bu bir yol-
culuk, dolayısıyla benim çok yolum var. Bazen oku-
mak da yeterli gelmiyor, işi bilen birinden de destek 
almak istiyorsunuz. Veteriner olan, doktor olan arka-
daşlarımın olması da bana büyük destek oldu. 
● Kitapta başkomiser dahil adalet kavramı da sor-
gulanıyor. 
Adalet kavramını sorgulatmak istedim. “Her katil suç-
ludur. Fakat her maktul masum mudur?” bu benim 
çok sevdiğim bir söz. Bazen öyle durumlar yaşıyoruz 
ki bunu yapmış olan insana ne yüklememiz gerekti-
ğini sorguluyoruz. Çünkü maalesef adalet sistemi her 

ülkede muhteşem değil. Bir sürü olay yaşıyor, bir sürü 
olaya tanık oluyor, adalet arayan insanlara tanık olu-
yoruz. Bunu biraz sorgulatmak istedim. 

“ÖĞRETMENLİK VAZGEÇMEMEK ÜZERİNE KURULU”
● Gelelim öğretmenliğe. Öncelikle Öğretmenler Gü-
nü’nüz kutlu olsun. Siz atanamayan öğretmen misiniz 
yoksa özel bir kurumda çalışmak sizin tercihiniz mi?
Benim tercihim. İstediğim yerde istediğim şartlarda 
çalışabilmek benim için önemliydi. Çünkü yapmak is-
tediğim şeyler vardı. Ve bunu imkânlarımın olabilece-
ği bir yerde yapmak istedim. Bütün enerjimi bir sınava 
çalışıp, bir sınavı düşünerek geçirmek istemedim. 
● Bir 24 Kasım’ı daha geride bıraktık. Ne söylemek 
istersiniz? 
Öğretmen olmak çok güzel bir şey. Benim çevremde-
ki herkes öğretmendi ve benim hayalim öğretmen ol-
maktı. Öğretmen olmak sadece bir derse girip çıkmak 
değil. Karşınızda bir sürü parlayan göz var. Hepsinin 
psikolojisi çok önemli. O gün ne yaşadıkları çok önem-
li. Bir şeyleri yapmaları ya da yapmamalarının altında 
bambaşka sebepler olabilir. Bunları anlamak, bir öğ-
renciyi bile kazanabilmek çok önemli bir süreç. Zaman 
zaman bizim de zorlandığımız noktalar olabiliyor. Her 
zaman rol model olmak ve bunu sürdürebilmek ko-
lay değil ama çok keyifli. Bambaşka bir meslek. Bir öğ-
rencinizin vefalı bir mesajıyla, size kurduğu minicik bir 
cümleyle bambaşka hissettiğiniz çok güzel bir meslek. 
Keşke öğretmenler sadece bir gün değil her zaman 
kıymetli olsa. Bir takım olumsuzluklar öğretmenlerin 
zaman zaman hevesini kırsa da öğretmenlik vazgeç-
memek üzerine kurulu bir meslek. Biz her öğrencide 
vazgeçmemeyi tekrar tekrar tecrübe ediyoruz.
● Pandemi süreci sizce eğitimi nasıl etkiledi?
Olumsuz etkiledi. Çünkü çocuklarımız da bizler de bi-

raz dokunsalız. Birbirimizi görmek, sınıf-
ta bir çocuğun omzuna dokunmak, yüz 
yüze olabilmek bambaşka bir ortam. Bir 
şeyleri uzaktan yürütmek hepimiz için 
çok zor oldu. 

“BAK ÇOK GÜZEL BİR AİLE” 
● Siz aynı zamanda Kadıköy Belediye-
si Kentsel Arama Kurtarma takımı (BAK 
Kadıköy) üyesisiniz. BAK’a katılmaya 
nasıl karar verdiniz?
Ben İzmir’de doğup büyüdüm ve bir sürü 
deprem yaşadım. Bu hep bir farkında-
lık oluşturdu. Bir şeyler yapmam gere-
kiyordu. Eşim aynı zamanda liseden ar-
kadaşım ve o sivil savunma kulübünün 

içindeydi. Bir sürü faaliyet yapıyorlardı. Ben de fah-
ri olarak, katılımcı olarak içinde olmaya çalışıyordum. 
Bak Kadıköy’le de İstanbul’a geldikten sonra bu şekil-
de tanıştım. Uzun bir süreçti çünkü dahil olmak bir de-
vamlılık, faaliyetlere katılım ve gönüllülük gerektiriyor. 
Onlar beni gözlemledi ben çalışmalara devam ettim. 
2017’den beri BAK Kadıköy ailesinin bir üyesi oldum.
● Siz İzmir depreminden sonra oraya giden ekipte 
miydiniz?
Evet oradaydım.
● Neler yaşadınız? O deneyimle ilgili söylemek iste-
diğiniz bir şey var mı?
Aynı gün içinde İzmir’e varmıştık. Çok zor bir süreç-
ti. Biz ekip olarak Rıza Bey apartmanında çalıştık. Çok 
güzel, umut dolu sesler de duyduk. “Sesimi duyan var 
mı?” sorusuna cevap almak muhteşem bir şey. Hepi-
mizin umudu bu. Bu yüzden arama kurtarmacıyız. Bir 
nefes daha alabilsin diye. Bir kişinin daha sesini duya-
lım ve yaşamaya devam etsin diye. Ayda gibi Ahmet 
amca gibi kişilerin sesini duymak çok güzel bir duygu. 
Dışarıda yakınlarını bekleyen onca insanı görmek, on-
ların söylediği yerden bir ses alamamak yıkan ve par-
çalayan bir duygu. Zor ve önemli bir deneyimdi. 
Maalesef  bir deprem kuşağındayız. Bu yüzden de 
eğer bilinçli olmazsak daha kötülerini de yaşayabiliriz. 
● BAK Kadıköy mahalle gönüllüleri projesi başlattı. 
Siz üç yıllık gönüllü olarak nasıl bir çağrı yapmak is-
tersiniz?
BAK çok güzel bir aile. Aile diyorum çünkü bir ekipten 
daha fazlası. Kadıköy her zaman sıcaklığıyla, çarçabuk 
biraraya gelmesiyle bilinir. Herkes Kadıköy’ü ayrı se-
ver. BAK Kadıköy de yeni üyelerini arıyor çünkü bu ai-
lenin büyümesi, genişlemesi gerekiyor. Gönüllü olan 
herkesi BAK’ta görmeyi çok isterim. 

Bir roman, bir meslek, bir gönüllülük

Futbolcu, antrenör, 
hakem, profesör…
Kadın futbolcuların yeşil sahalarda daha çok top koşturmak için mücadele ettiği 
yıllarda futbola adım atan Lale Orta, “Yaşadığımız en büyük zorluk, dünyanın ve 
gelişmelerin çok uzağında bulunanların futbolu erkek sporu olarak görmesiydi” diyor
● Erhan DEMİRTAŞ

L

● Leyla ALP

Bir öğretmen ve Kadıköy 
Belediyesi Kentsel Arama 
Kurtarma takımı (BAK Kadıköy) 
gönüllüsü olan Elif Gümüş 
aynı zamanda polisiye roman 
yazarı. Gümüş ile öğretmenliği, 
romanını ve 
arama kurtarma 
ekibi gönüllüsü 
olmayı 
konuştuk

Kadın basketbolunun 
adresİ Kadıköy olacak

EuroLeague Kadınlar (FIBA)’ın 1-4 Aralık tarihleri 
arasında Kadıköy Caferağa Spor salonunda 
gerçekleştireceği A Grubu maçlarına Kadıköy 
Belediyesi ev sahipliği yapacak. Avrupa kadın 
basketbol turnuvası ile ilgili planlama ve etkinliğe 
yönelik detayları görüşmek üzere Türkiye 
Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri 
Emin Balcı, Türkiye Kadın Basketbol Ligi (TKBL) 
koordinatörü Derin Yener, Fenerbahçe Öznur 
Kablo Kadın Basketbol Takımı menajeri Arzu 
Özyiğit, Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi Can 
Gebetaş, Kadıköy Belediye Başkanı Yardımcısı 
Mustafa Oltulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Orhun Güngördü, Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile biraraya geldi. 
Kadıköy Caferağa Spor Salonunda gerçekleşecek 
A grubu maçlarında Rusya’dan Dynamo Kursk ve 
Nadezhda, İspanya’dan Perfumerias Avenida ve 
Türkiye’den İzmit Belediyespor yer alacak.



27 KASIM - 3 ARALIK 202010 Kent - Yaşam

adıköy’de doğdu. Lise eğitimini aldığı Be-
yoğlu ve oranın hızlı değişiminden etki-
lenip, mimarlığa ve kentsel sorunlara ilgi 
duymaya başladı. Sonra da mimar oldu. 

Kadıköy’e karşı hissettiği aidiyet ve dönüşümlerden 
duyduğu rahatsızlık, onu Kadıköy’ü akademik anlam-
da incelemeye yöneltti. İstanbul Mimarlık ve Şehirci-
lik Araştırmaları Akademisi - AURA İstanbul’un 2020 
yılı Bahar Dönemi için Cem İlhan ve Devrim Çimen 
tarafından belirlenen “Metrotopya: Metropolde Alter-
natif Yaşam/ Mekân Tahayyülleri” teması kapsamın-
da araştırma tabanlı bir proje ile Kadıköy’ü mercek al-
tına aldı. 

Kadıköylü genç mimar Elif Akman ile konuştuk.
l “Apartman ve Sokak Kesiti Üzerinden Yaşa-

mı Anlamak: Kadıköy Örneği”, çalışmanızın başlı-
ğı. Bu başlık, ne ifade ediyor?

İlham kaynağım Fransız “Magasin Pittoresque” 
karikatür dergisinde 1845’te yayımlanan Paris Apart-
man Kesiti İdi. Çizim o dönemin kentsel dönüşümün-
den sonraki apartmanlardan birinden geçen hayali ve 
karikatürize edilmiş bir kesit. Aslında o insanların ya-
şamından bir kesit. Dönüşümü eleştirmek için kuvvetli 
bir araç olarak kullanılıyor. Aynı yaklaşımla dönüşüm-
lerin bölgesi Kadıköy’ü ele aldım.

Elli yılı aşkın süredir Kadıköy’de oturan Necati To-
suner Türkçenin yaşayan en önemli yazarların-
dan. Dokuz öykü, sekiz roman ve yedi çocuk kita-
bı yayımlanmış olan Tosuner’in geçtiğimiz ay yeni 
bir romanı yayımlandı: “Sen ve Kendin” (İş Kültür 
Yay.) 2017-2018 yıllarında yazılmış olan bu roma-
nın tam da bugünlerde yayımlanması çok anlam-
lı. Evden çıkmayan bir anlatıcının iç konuşmaların-
dan, iç hesaplaşmalarından oluşan bu roman için 
Orhan Koçak’ın Vüs’at O. Bener’in yapıtıyla ilgi-
li olarak kullandığı tabiri ödünç alarak “iç konfe-
rans” demek de pekâlâ mümkün. Anlatıcının ev-
den çıkmamasının nedeni sağlığı ve yaşı, ama 
salgın nedeniyle bugünlerde evden çıkmayan ya 
da çıkmak zorunda olup hastalık ve ölüm korku-
sunu sıklıkla hissedenlerin duygudaşlık kuracak-
ları bir roman “Sen ve Kendin.” Bütün dünyayı be-
lirsiz bir geleceği bekler halde bırakan salgının bizi 
kaçınılmaz olarak geçmişimizle hesaplaşmak zo-
runda bıraktığı inkâr edilemez. Evlerde kapalı kalır 
kalmaz oyalanacak çevrimiçi etkinliklere saldırır-
casına düşmemiz, zamanı nasıl geçireceğimizden 
(şimdide ne yapacağımızdan) çok, geçmişi kur-
calamaktan kaçınmak için belki de. Geleceği ta-
sarlamak zaten bu koşullarda hepten hesap dışı.

Tosuner’in romanıysa, değil geçmiş kurca-
lamaktan kaçınan, bunu ısrarla yapan birinin ağ-
zından aktarılıyor. Geçmişle beraber kendisini 
de. Romanda dilin sağladığı bir imkândan yarar-
lanıyor Necati Tosuner. İç çatışmada kimdir ça-
tıştığımız; iç konuşma kimle yapılır; peki ya, iç 
konferansın katılımcıları kimlerdir? Kendimiz. Ro-
manın anlatıcısı ikinci tekil kişinin ağzından akta-
rıyor; “ben” değil, “sen” diyor. Sen diye seslendi-
ğinin yanı sıra, bu “sen”in konuştuğu, tartıştığı bir 
de “kendin” var haliyle. “Sen niçin usandın böy-
le kendinden?..” demesi gibi. Kuşkusuz, “sen” 
ve “kendin” arasındaki bağı, kavgayı, geçmişi ve 
şimdiyi aktaran bir de anlatıcı söz konusu – hiç-
bir yerde “ben” diyerek kendini öne sürmese de. 
Onun gözü, sözü ve belleği ortada; “sen”i sü-
rekli takip ettiği, “sen”in kendi içindeki kavgala-
ra, küskünlüklere, kendini kandırma çabalarına ve 
tam kandırırken ya da bir yolunu bulmuş kaçar-
ken kendisine apansız yakalanmalarına doğrudan 
tanık. Beri yandan, Tosuner’in Soner Sert’le söy-
leşisinde vurguladığı gibi, “Sen deyince sesleni-
len kişi sayısı da çoğalıyor.” (Gazete Duvar Kitap, 
sayı: 135) Bu seslenişle Tosuner bizi de davet edi-
yor konferansa, kendimizle beraber – davetiye iki 
kişilik! Üstelik bu davetiye kendi iç konferansımı-
za da bir çağrı.

Çocukluğundan yaşlılığına yapıp ettiklerini, 
umutlarını ve onların kaçınılmaz eşlikçisi hüsran-
larını, başkalarındaki hoyratlık ve yersiz kinleniş-
leri, kendi kaygı ve yılgınlıklarını, yenilginlik hissini, 
daha yaşarken ve yaşadıktan sonra bütün bun-
lara verdiği tepkileri, vermediklerini, hayıflanma-
larını, düşlerini, karabasanlarını… sürekli deşip di-
dikleyerek sorgulayan birinin duygu, düşünce ve 
konuşmaları, iç içe geçerek bir yumak gibi sarılı-
yor roman boyunca. Düzgün bir yumak da değil 
bu, ipin ucunun kaçtığı, karıştığı, dolanıp düğüm 
olduğu, bir oradan bir buradan sarıldığı için yuvar-
laklığı kalmamış bir yumak. Birçok tepesi, köşe-
si var, ama yalnızlık sanırım üzerinde durulmayı 
en çok hak edeni. Çocukluktan itibaren hisse-
dilmiş bir yalnızlık, usanılmamış, aksine seçilmiş, 
kuşanılmış, başkalarına özlem duydukça kaçılmış, 
kaçınılmış, ama sevilmiş de bir yalnızlık. Kendilik 
duygusunun doğmasına, gelişmesine el uzatmış 
bir dost belki; ama Sait Faik’in “Yalnızlığın Yarat-
tığı İnsan” öyküsündeki gibi “kavun acısı” bir yal-
nızlık.

Yalnızlıkla kırbaçlanan, avuntular lime lime 
olurken usançların katbekat sarıldığı; kâh geç-
mişten, kâh şimdiden, kâh hiçliğe açılmaya yaz-
gılı gelecekten anların biriktiği bir yumak “Sen ve 
Kendin.” Romanın en önemli yanı ustalıklı bir dil-
le bu yumağın nasıl sarıldığını, nasıl karmaşık ya 
da düğüm düğüm olduğunu aktarmadaki başa-
rısı. Cümle yapılarında, kelimelerinin birbirini iz-
leyişinde, yinelemelerde ya da başa dönmelerde, 
hepsinden öte romanın sesinde hissedilen sarmal 
bir hareket söz konusu. Kuşkusuz kımıltısızlıkta 
saklı duran, alabildiğine yoğun iç hareketin (dü-
şüncenin nesnesinin ve kendisinin üzerinde dö-
nenen hareketinin) de ustaca aktarıldığı eklen-
meli. Necati Tosuner’i ve yapıtlarını tanıyanlar ona 
özgü bir ironisi olduğunu bilirler. Keskin, kendine 
dönük, kendi canını da yakan bir ironidir bu. “Sen 
ve Kendin”deki düğümlere zaman zaman İsken-
der’in kılıcı gibi vuran da böyle bir ironi.

“Sen ve Kendin”: 
Yumağın köşeleri
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“Kadıköy özgünlüğünü 
kaybetmekte”

Kadıköy’ün apartmanlarını araştıran mimar Elif Akman, “Bir Kadıköylü olarak 
Kadıköy’ün var olan ve kaybetmekte olduğunu düşündüğüm potansiyellerini 
incelemek, beni hem Kadıköy’e bağlılığım açısından heyecanlandırdı hem de 

süreç boyunca akademik anlamda besledi” diyor

l Gökçe UYGUN

K

zaman içerisinde giriş lobili apart-
manlara dönüştü. Esnafın giderek üst 
sokaklara taşınması var olan dükkan-
ların da kafe furyası ile tek tipleşme-
si de mahalle kültürünü zayıflatan bir 
unsur oldu. 

“YENİ EV ARZUSU”
l Araştırmanın sonuç bölümün-

de konuyu, arzu kavramıyla bağdaş-
tırıyorsunuz. Kadıköylü’nün yeni ev 
arzusu hakkında yorumlarınız ne-
ler?

Kadıköy’de, yaşanan dönüşüm-
lerle giderek tek tipleşen fakat cephe 
kaplamasının, banyo seramiklerinin, 
beyaz eşyalarının ederiyle ön plana 
çıkan, yeni ve “iyi” olanın arzulandı-
ğı bir dönüşüm dikkati çekiyor. Artık 

tek kaygı deprem güvencesi değil. Bu bölgelerde yeni 
bir daire sahibi olmak arzulanıyor. Bu durum da -yaşa-
nabilirlik, insan ölçeği gibi- ev için aslında çok temel 
kıstasların göz ardı edilmesine sebep oluyor. Örneğin; 
Fikirtepe’de illegal konutların dönüşümü söz konusu. 
Ancak bu o kadar sert ve kar odaklı bir yaklaşımla ele 
alındı ki sokaklar birden bire insana değil araçlara ait 
hale geldi. Geniş caddeler ve viyadüklerle, yüksek kat-
ları ile zeminden kopuk içe dönük bir yaşam, reklam-
larla billboardlarda pazarlandı. Yine kimileri için arzu 
nesnesi haline gelmiş bir metadan başka bir şey değil-
dir ev. Bağdat Caddesi’nde ise dönüşümünün ilk apart-
manlarında geçmişte her kullanıcısının karakterini bile 
anlayabileceğimiz, çeşitliliği en belirgin haliyle göste-
ren balkonlar metrekare kazanma uğruna, daha büyük 
eve sahip olma arzusu ile yitirildi. Daha sonraki dönü-
şüm apartmanlarında ise bunun farkına varıldı. Bu se-
fer balkon arzu nesnesi haline geldi ancak ismi balkon 
olan fakat küçük boyutlarda balkoncuklar binalara ek-
lendi. Bunun gibi hayata ve sokağa renk katan birçok 
öğe kaybedilirken eski dokudan eser kalmadı. Dönü-
şüme kucak açmak ise tam bu noktada arzu kavramı 
ile kesişiyor. İnsanlar arzuladıkları nesneye ulaşmak 
için aceleci davranıp bazı incelikleri görmezden gele-
biliyor. Bunun sonucu ise kentselliğe ve yaşanabilirli-
ğe mal oluyor. Giderek aynılaşan ve tek tipleşen ko-
nutlarıyla Kadıköy özgünlüğünü kaybetme tehlikesini 
yaşıyor. l

l Çalışmanız için neden Kadıköy’ü seçtiniz?
Bir Kadıköylü olarak Kadıköy’ün var olan ve kay-

betmekte olduğunu düşündüğüm potansiyellerini in-
celemek, yalnızca konut ve rant odaklı dönüşümlerle 
yıllarca geçirdiği dönüşümü araştırmak beni hem Kadı-
köy’e bağlılığım açısından heyecanlandırdı hem de sü-
reç boyunca akademik anlamda besledi.

l Bu bir araştırma çalışması. Tam olarak neyi/
neden araştırdınız?

Bu araştırma çalışmasına genelden özele giden 
bir yaklaşımla öncelikle apartmanlaşmanın sebeple-
rinin ve tarihsel gelişiminin okumasını yaparak başla-
dım. Dünyadaki apartmanlaşmayı, tekil ve kentsel öl-
çekteki örneklerini inceleyerek ele aldım. 19. Yüzyılda 
Avrupa’daki sanayileşme ile birlikte Paris, Barselo-
na, Londra, Berlin gibi metropollerin değişen çehresi-
ni, nasıl dönüştüklerini araştırdım. Bunun ardından Tür-
kiye’deki apartmanlaşma sürecini mercek altına aldım. 
Daha sonra kendime araştırma bölgesi olarak Kadıköy’ü 
seçtim. Burası, farklı semtlerinde farklı tipolojiler/ ko-
nut tipleri barındırmasından dolayı odaklanmak için uy-
gun bir bölgeydi. Kadıköy’e karşı hissettiğim aidiyet ve 
dönüşümlerden kişisel olarak duyduğum rahatsızlık da 
seçimimde etkili oldu. Altı bölgesinin (Yeldeğirmeni, 
Moda, Bağdat Caddesi, Minibüs Caddesi Üstü, Acıba-
dem/Koşuyolu ve Fikirtepe) sokaklarından kesitler ala-
rak hem sokak yaşantısını, hem bina/sokak ölçeğini ve 
boyutlarını, hem de konut içi yaşamı gözlemledim. 

l Türkiye’deki ilk apartmanların gayrimüslim-
lerin Avrupa’daki apartman özlemi/ isteğiyle yapıl-
dığını söylüyorsunuz. Kadıköy’de apartmanlaşma 
nasıl olmuş?

Kadıköy’de ilk apartmanlar ihtiyaç dahilinde Yel-
değirmeni’nde gözlemleniyor. 1908’de Haydarpaşa Ga-
rı’nın inşaatında çalışan işçilerin barınma ihtiyacını kar-
şılamak üzere bitişik nizamlı 3-4 katlı apartmanlar inşa 
edildi. Bugün semtin ilgi ve turist çeken dokusunun te-
meli 20. yüzyıl başında atıldı.

 “TARİHİNİ SAHİPLENMİYOR”
l Bir yandan ‘Kadıköy her zaman dönüşüme 

kucak açmıştır’ diyorsunuz, bir yandan da ‘Kadı-
köy bir çok nitelikli yapısını dönüşüme kurban et-
miş’ diyorsunuz.  Örnek verir misiniz?

Kadıköy özellikle 20. yüzyıl sonrası yoğun yapılaş-
ma görülen bir bölge. Bu tarihten önce ahşap köşkler, 
sayfiye evleri, yazlık konutlar gibi tekil yapılar barındı-
rıyordu. Çıkan hemen her yasadan etkilendi, yeni konut 
tipolojilerine ev sahibi olageldi. Bunun temel sebeple-
rinden biri çok eski bir yerleşim olmaması ve Kadıköy-
lünün semtini sahiplense de tarihini yeterince sahip-
lenememesi. Sosyo-ekonomik anlamda Kadıköy, her 
dönem “evini” yenileyebilecek imkâna sahip. Bu im-
kanın doğurduğu yeni ve nitelikli olanı arzulamak da 
beraberinde geldi. 1965 Kat Mülkiyeti Yasası, Kadı-
köy’ün geçirdiği en önemli dönüşümlerden biri. Ahşap 

köşk ve konaklar, bazı modernist betonarme villalar bu 
yasayla “yap-sat” apartmanlarıyla apartmanlaşma süre-
cine girdi. Bu dönemde İstanbul’da göreceli olarak en 
nitelikli apartmanları üreten bölge Kadıköy oldu. Özel-
likle Moda’da ve Bağdat Caddesi’nde dönemin mima-
ri anlayışını yansıtan cephe detaylarındaki ve form ara-
yışındaki incelikle ön plana çıkan örnekler var. Diğer 
en önemli dönüşüm yasası ise 6306 sayılı -hepimizin 
yakından tanık olduğu- 2012 dönüşümü. Bu dönem-
de 1965 dönüşümündeki apartmanlara apar topar veda 
edildi, çoğu belgelenemedi bile. Bu yasa aslında dep-
reme dayanıklı olmayan binaların dönüştürülmesi üze-
rine çıkartılsa da özellikle Bağdat Caddesi’nde rant 
odaklı bir hal aldı. Yap-sat apartmanlarında gözetilen 
mimari inceliklerden ziyade yönetmeliklerle kısıtlan-
mış ve en çok kar edilecek biçimde tasarlanan yeni ko-
nutlar hızla Cadde’nin yeni çehresini oluşturmaya baş-
ladı.  

“MAHALLE KÜLTÜRÜ ZAYIFLIYOR”
l Bu yeni konut tarzını nasıl yorumluyorsunuz?
İnsan ölçeğinden uzak, yüksek katlı “rezidans” ya 

da “lüks” apartmanların giderek sokakla ilişkisi azal-
dı. Binaların bahçeleri küçülüp yerlerine açık otopark-
lar yapıldı. Parsel sınırına dayanan kapalı otoparklar 
ise eskiden sokaklardaki yüksek ve sık ağaç dokusu-
nu tahrip etti. Boş ve yeşil alan sayısı gitgide azaldı. 
Geçmişte zemin katı dükkân olan apartmanların çoğu 

Fikirtepe öncesi Fikirtepe sonrası

Moda Caddesi

Yeldeğirmeni

Bağdat Caddesi



oğollar’ın kuruluşunun üstünden 50 yıl-
dan fazla süre geçti, grup hala üretmeye 
devam ediyor. Aralıkta ise yeni bir albüm 
çıkıyor. “Doğaçlama bir Moğollar gele-

neğidir” diye duyurulan albüm üzerine grubun efsane 
ismi Cahit Berkay ile konuştuk.
Cahit Berkay ilk olarak “Bu albüm biraz farklı” diye-
rek söze başlıyor, albümü ayrı kılan özellikleri sıra-
lıyor: “Yeni albümün bir özelliği var, onu anlatayım. 
60’lı, 70’li yılların teknolojisinde kalıba kayıt yapılı-
yordu. Hard diske veya banta kayıt yapılmıyordu. Ba-
sılacak plakların üzerine kayıt yapılan bir sistem bu. 
Sesin kendi özelliğine en yakın kayıt sistemi. Doğru-
dan diske kayıt yapılıyor. Bunun özelliği, iki tane bü-
yük longplay içeriyor. Örneğin birinci kalıba dört şarkı 
sığacaksa biz önce prova alıyoruz, sonra kayda geçiyo-
ruz. Kayıt başladığında birinci parçayı çalıyoruz 10 sa-
niye boşluk bırakıyoruz diğerini çalıyoruz. Böyle böy-
le dört parçayı birlikte, tek kayıtta çalıyoruz. Diyelim 
ki dördüncü parçada hata oldu. Albümün o yüzünün 
tekrar çalınması gerekiyor. Dolayısıyla stresli, kon-
santrasyon isteyen, bir kayıt sürecimiz oldu.”

Albümün stüdyo kayıtları, pandemiden önce, şu-
bat ayında Hollanda’nın Haarlem kentinde alınmış an-
cak eylül ayında yayınlanması planlanan albüm pande-
mi nedeniyle aralık ayına ertelenmiş. Berkay, “Tabii ki 
dijital mecralarda da olacak. Spotify ve benzeri yerler-
den de ulaşılacak. Ama insanlar en güzel, kaliteli kay-
dı plaktan dinleyebilecekler. Plaktan müzik dinlemeyi 
tercih edenler için ayrı güzel bir çalışma oldu.” diyor.

MOĞOLLAR’IN YARIM ASIRLIK HİKÂYESİ
Moğollar, 1967 sonunda kurulan bir grup. O yıllar-

dan bu yıllara ayakta durmayı başarmış, hala üretme-
ye devam ediyor. Berkay, bu ilgiden memnun ve bunu 
“world music” anlayışına bağlıyor: “World music’ de-
diğimiz akım dünyayı sarınca, insanlar ‘Şu ülkede ne 
müzik dinleniyor, bunlar nelerden hoşlanıyor?’ gibi 
soruların cevaplarını kolayca buldular. World music 
dediğimiz şey, 8-10 yıldır tüm dünyayı sardı ve bura-
da da Moğollar’a ciddi bir merak var. Bizleri dinleyen, 
takip eden geniş kitleler oluştu.”

Gelelim, Moğollar grubunun 50 yılı aşkın süredir 
devam eden yolculuğuna. Berkay, “İlk yıllarda müzik 
yapıp meşhur olmak, çok para kazanmak vardı aklı-
mızda” diye başlıyor ve heyecanlı şekilde anlatmaya 
devam ediyor: “İlk yıllar 20’li yaşlarımızın başınday-
dık. Tam oturmamıştı grup. Asıl önemli olan 1993’tür. 
Biz, 1993’te yeniden biraraya geldikten sonra dünya 
görüşlerimiz daha fazla oluşmuştu, müzikteki üreti-

Korona virüsü salgınının vurduğu meslek gruplarından 
biri olan müzisyenler, Kadıköy Belediyesi’nin deste-
ğiyle bir pandemi orkestrası kurdu. “Kadıköy Beledi-
yesi Pandemi Orkestrası” adıyla beş konser verecek 
orkestraya, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ev 
sahipliği yapacak.

Şef, solist ve orkestracı olarak aynı meslek grubun-
dan birçok sanatçının  karşılık beklemeden yer aldığı 
Pandemi Orkestrası’nın ilk konseri 7 Aralık 2020 Pa-

zartesi şef Rengim Gökmen ve İdil Biret’in katılımıy-
la; ikinci konser 4 Ocak 2021’de şef Oğuzhan Balcı ve 
Gökhan Aybulus’un katılımıyla; üçüncü konser 8 Şu-
bat 2021’de şef Gürer Aykal ve Bülent Yazıcı’nın ka-
tılımıyla; dördüncü konser 8 Mart 2021’de şef İbrahim 
Yazıcı ve Gülsin Onay’ın katılımıyla; beşinci konser 
ise 29 Mart 2021’de şef Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın 
katılımıyla gerçekleşecek. Biletler Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası gişesi ve internetten satışa sunulacak.
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Pandemİ Orkestrası
Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor bir süreçten geçen 
müzisyenlerin yer alacağı senfonik bir orkestra kuruldu

Sanata ortak nefes

Moğollar grubunun 
efsane ismi Cahit Berkay 
ile yeni albümden girdik 
pandemiden çıktık. Konu 
rapçi Ezhel’e de geldi, 
hükümete de... Müzikte 
neredeyse 60 yılını 
dolduracak Cahit Berkay 
anlatıyor...

CAHİT BERKAY: “Pandemide 
saat mefhumunu kaybettim”

cilik ve icraat bakımından daha olgun hale gelmiştik. 
Rahmetli Engin Yörükoğlu, Taner Öngür, Serhat Ersöz 
vardı o zaman grupta. Bugün hala ayaktaysak 1993’ten 
sonraki çalışmaların sayesindedir.”

“Moğollar’ın yaptığı müzikler ısmarlama müzik de-
ğildir, hiç yapmadık” diyen Berkay, etkilendikleri olay-
lardan, duygulardan esinlendiklerini, bunların müziğini 
yaptıklarını söylüyor: “Piyasadaki trende, akımlara göre 
hiç şarkı yapmadık. Biz içimizden, yaşamdan, etkilen-
diğimiz olaylardan, bunun gibi duygulardan esinlendik. 
Bunların şarkısını yaptık. Daha samimi bir durum oldu. 
Aynı konuda seni dinleyen insan da etkilenmiş, ağla-
mış veya gülmüş. Ortak duyguları dile getiren şarkılar 

yaptığımız için kaçıncı kuşak oldu 
hala çalıyoruz. Büyük festivallerde 
olumlu tepkiler alan grubuz. En son 
ODTÜ konseri, dillere destan oldu. 
Yaptığımız tür, bu müzik tarzı ayak-
larını Anadolu’ya basıyor. Batı mü-
ziğini de biliyoruz ama bu müzikle-
rin harmanlanmasından yola çıkan 
sound seviliyor.”

Berkay, “Ben mesela bağlamayı gitar kafasıyla ça-
lıyorum” diyor ve ekliyor: “Değişik yorumlamadır bu. 
Bağlamacıyım dediğim zaman Arif Sağ’a, Erdal Er-
zincan’a büyük ayıp olur. Ama müziğimiz bu insan-
lara güzel geliyor. Yaylı tambur kullanıyorum mesela. 
‘Bizden’ olduğu için insanlar müziğimizi daha fazla 
benimsiyor. İyi ki hala varız, gidebildiğimiz kadar gi-
deceğiz.”

“İÇİMDEKİ FERAHLIK KAYBOLDU”
Söz dönüp dolaşıp elbette pandemiye geliyor. Ber-

kay’ın ilk cümlesi “Pandemide 9 ay oldu, saat mefhu-
munu kaybettim” oluyor. Berkay, önceden telefonlara, 
takvime kaydettiği etkinlikleri artık kaydetmez olduğu 

için zaman mefhumunun ortadan kalktığından bahsedi-
yor. Berkay’dan pandeminin hayatını nasıl etkilediğini 
dinliyoruz: “Şöyle özetleyeyim, acıkınca yemek yiyo-
rum, uykum gelince uyuyorum. Böyle bir yaşam biçi-
mim oluştu. İlk yasaklar geldiği zaman, insanlar bana 
‘Eve kapanıyorsun ama şimdi ne besteler yaparsın’ 
dedi. Olumlu şeyler söylediler ama alakası yok. Pande-
mi öyle bir ruha soktu ki hayattan kopmadık ama içim-
den hiçbir şey gelmedi. İçimdeki o ferahlık kayboldu.”

Berkay’ın bu konuda eleştirileri olduğunu bilerek 
müzik sektöründe pandemi sonrası yaşanan işsizliği ve 
insanların durumunu soruyoruz. Berkay, biraz sitemli 
şekilde sektörün kan ağladığını gözler önüne seriyor: 
“Bizim sektörde moral tamamen bitti. Sektörde sadece 
müzisyen değil ki; teknik personeli, rodileri var, ses-
çisi var, ışıkçısı var. Moğollar olarak 12 kişi yola çı-
kıyoruz biz, ki çok düşük bu sayı. Sektörün tamamı 
pandemi sonrası durdu. Güvenliği sağlayanlar, ulaşımı 
sağlayanlar, ışıkçı, sesçi hepsi işsiz kaldı. Herkes ha-
yatını buradan kazanıyordu. Birçoğu da gündelik çalı-
şıyordu ve birikimleri yoktu. Zaten ne kazanıyorlardı 
ki? Yürekler acısı bir durum. İnsanların ailelerine bak-
ması lazım, ev kirası var çoluk-çocuk var. Bu süreçte 
klavyesini, müzik enstrümanını satan çok insan duy-
dum. En acı şey bir müzisyen için.”

“HÜKÜMETİN EN UFAK YARDIMI YOK”
Pandemide yaşanan işsizliğe ve müzik-eğlence 

sektöründeki bu kötü gidişe hükümetin hiçbir şekil-
de destek olmadığını belirten Berkay, “Hükümetimi-
zin de konuyla ilgili en ufak bir yardımı, olumlu bakışı 
yok. Üvey evlat bile değiliz, evlat olarak dahi görmü-
yorlar” diyor.

Cahit Berkay, yaptığımız keyifli söyleşinin sonun-
da Kadıköylülere şu mesajı veriyor: “Kadıköylüle-
rin çok saydığım, sevdiğim yönleri var. Demokrasiye, 
özgürlüğe en fazla sahip çıkan semttir Kadıköy. Ka-
dıköylüler, sanata sahip çıkıyor, özgürlüğe, yardım-
laşmaya sahip çıkıyorlar. Kadıköy Sahne’de sık sık 
konser yapardık, pandemi orayı da kapattı ama Kadı-
köylüleri özlediğimi söyleyebilirim. Sevgileri daim, 
vicdanları hep ayakta olsun.”

Pandemide kan ağlayan müzik sektöründen söz, yeni 
kuşağa, yeni müzik tarzlarına geliyor. Yeni müzik tarz-
ları denince akla ilk gelen tarz elbette rap müzik. Cahit 
Berkay’ın konu açılınca heyecanlandığını hissediyoruz 
ve dinlemeye başlıyoruz: “Ben 74 yaşındayım. 50’li yıl-
ların ortasından beri müzik dinleyen, seven, takip eden 
biriyim. Geçmişe baktığım zaman 60’lı, 70’li, 80’li yıl-
ların hepsinde yeni gelen kuşak, yeni bir müzik getirdi. 
Çaçalar vardı, Rock’n Roll çıktı, daha sonra Elvis patladı. 
60’larda rock müzik patlamıştı. 65’lerde gitarın soun-
du değişti, distortion tarzına evrildi daha agresif müzik 
yapılmaya başlandı. Siyasi görüşleri, dünyaya bakışla-
rı, ailelere bakışları hep bu müziklere yansıdı. O kuşak, 

babalarına ‘Ben ne istersem o 
olacağım’ demiştir. Rock, biraz 
muhaliftir, asidir. Sonra hard 
rock oldu, metal oldu sonra blu-
es da değişti. R&B çıktı, şimdi de 
rap trend artık. Bu gençlerin söy-
leyecek çok sözleri var onu farke-
diyorum. Onların da muhalif görüşleri, 
hayata bakış açıları, kabul edilme istekleri 
var. Önemli olan kendini ifade etmek. Bunu da müzikal 
estetik içinde yaptıkları zaman alkışlıyorsun ve dinli-
yorsun. Rap müzik yadırgandı bizde, dünyada da böy-
leydi aslında. O çocuklar, ‘Biz böyle konuşuyoruz, laf-

larımızı böyle ifade ediyoruz’ diye ısrar ettiler ve 
sevenleri de var çokça. Ben müzisyen olduğum 

için dinliyorum ama haz almıyorum. Benim 
aklım hâlâ 70’li yılların rock müziğinde, tür-
külerde… (gülüyor)” 

Berkay, rap müziğe dair bunları söyle-
dikten sonra iki isim sayıyor, Ezhel ve Ceza. 

Önemli işler yaptıklarını söyleyen Berkay, 
bir Ezhel konserine misafir olarak da katılmış: 

“Tamburla gittim, seyircilerin en önündekileri 
gördüm orada. İki metre önümde gençler var, aca-

yip kalabalıklar ve daha da önemlisi ne söylüyorsa, ki 
çok yoğun, fazla kelime var ama hepsi senkronize söy-
lüyor. Dudaklarına bakıyorum hepsi senkronize. Şaşan 
yok. Demek ki bu çocuk bir şey başarmış. Yahu o kadar 
lafı nasıl ezberliyorsun? (gülüyor)”

EZHEL KONSERİNDE CAHİT BERKAY...

l Fırat FISTIK

M

Rengim Gökmen Gürer Aykal Gülsin Onay
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Covid-19 pozitif teşhisi aldıysanız ya da evde pozitif tanısı almış bir yakınınıza bakıyorsanız 
nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. M.Kadir Göktürk’e sorduk

ovid-19 vakaları her geçen gün artıyor. 
Hastanelerdeki doluluk oranı ise olduk-
ça yüksek. Pek çok hasta bu süreci evinde 
geçirmek zorunda kalıyor. Peki evde ba-

kım nasıl olmalı? Herhangi acil bir durumda kime na-
sıl ulaşacaksınız? Medicana Çamlıca Hastanesi En-
feksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. M.Kadir Göktürk 
sorularımızı yanıtladı.

◆ Kendimiz ya da yakınımız evde Covid-19 te-
davisi almak durumunda kalırsa neler yapmak ge-
rekiyor?  

Covid-19 pozitif tanısı alan çoğu insan sadece ha-
fif semptomlar ile hastalığı geçirebilir ve evde iyi-
leşebilir. Semptomlar birkaç gün sürebilir ve virüsü 
olan insanlar yaklaşık bir hafta içinde daha iyi his-
sedebilirler. Tedavi, semptomları hafifletmeyi amaç-
lar; dinlenme, sıvı alımı ve hekiminizin önerdiği ilaç 
tedavisini içerir. Kendiniz veya sevdiğiniz kişi için 
bakım ve ev izolasyonu ile ilgili hekim önerilerini 
harfiyen uygulamalı, tedavi hakkında herhangi bir 
sorunuz varsa mutlaka hekiminiz ile konuşmalısınız. 
Bu arada hasta bir kişinin bakımının sağlığınızı nasıl 
etkileyebileceğini de dikkate almak önemlidir. 

◆ Ne gibi?
Risk grubuna giren yaştaysanız veya kalp veya 

akciğer hastalığı veya diyabet gibi kronik bir tıbbi du-
rumunuz varsa, Covid-19’a yakalanma riskiniz çok 
daha yüksek demektir. Böyle bir durumda, kendinizi 
hasta kişiden soyutlamayı ve hastanıza bakması için 
başka birini bulmayı düşünebilirsiniz.

◆ Peki acil bir durumda ne yapmak gerekiyor? 
Ve acil durumu nasıl anlayacağız?

Kendinizi veya sevdiklerinizi semptomların kötü-
leşmesi veya ağırlaşması açısından dikkatle izlemeli-
siniz. Nefes darlığı, sürekli göğüs ağrısı, göğüste ba-
sınç, yüksek ve düşmeyen ateş gibi semptomlar acil 

durum işareti demektir. Bu durumda hekiminizi ya da 
yaşadığınız bölgedeki Sağlık Bakanlığı bilgilendirme 
hattını aramalısınız.

◆ Kendimiz Covid-19 hastasıysak nelere dikkat 
etmeli, neler yapmalıyız?

Öncelikle tıbbi bakım almadıkça işten, okuldan, 
kalabalık ve halka açık ortamlardan kesinlikle uzak 
durmalısınız. Bir odada, ailenizden ve diğer insanlar-
dan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Hava sir-
külasyonu için pencereleri sık sık açıp bulunduğunuz 
ortamı havalandırmalısınız. Mümkünse ayrı bir ban-
yo kullanmalısınız. Evinizde mümkün olduğunca or-
tak paylaşım alanlarını kullanmaktan kaçmalı, ortak 
alan kullanımında hareketlerinizi sınırlandırmalısınız. 
Mutfağınızı ve diğer ortak paylaşım alanlarını iyi ha-
valandırmalısınız.  Aile üyelerinizden en az 2 metre 
uzakta durmalı, aynı ortamda 15 dakikadan fazla za-
man geçirmemelisiniz. Odanızın ve banyonuzun kapı 
tokmağını, elektrik prizlerini ve elektrik düğmeleri 
gibi sık dokunulan yüzeyleri gün içinde sık sık temiz-
lemeli ya da temizlenmesini sağlamalısınız. Bulaşık-
lar, havlular ve nevresim takımları gibi kişisel ev eşya-
larınızı paylaşmaktan kaçınmalısınız. Mutlaka maske 
kullanmalı, maskenizi günlük olarak mutlaka değiştir-
melisiniz. Kıyafetlerinizi sık değiştirmeli ve ayrı yıka-
malısınız. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve 
suyla sık sık yıkamalı veya en az yüzde 60 alkol içeren 
alkolbazlı el dezenfektanı kullanmalısınız.

“MUTLAKA MASKE TAKIN”
◆ Covid-19 pozitif tanısı alan birine bakarken 

kendimizi ve evde yaşayan diğer bireyleri korumak 
için ne yapmalıyız? 

Özellikle yakın temasta ya da hasta olan kişi ile 
aynı odada kaldıktan sonra ellerinizi en az 20 sani-
ye sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa en az 
yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı veya kolon-
ya kullanın. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza do-
kunmaktan kaçının. Hasta olan kişi ile aynı odada 
olmanız gerekiyorsa ve bir yüz maskesi takamıyor-
sa, siz bir yüz maskesi takın. Maskenizin ön tarafına 
dokunmayın. Hasta kişiden en az 2 metre uzakta du-
run. Maskeniz ıslanırsa veya kirlenirse, temiz ve kuru 
bir maske ile değiştirin. Kullanılmış maskeleri tekrar 
kullanmayın ve maske değişimi sonrası ellerinizi yı-
kadığınızdan emin olun.

◆ Temizlik konusunda nelere dikkat etmek ge-
rekiyor?

Her gün, günde en az üç sefer sık sık dokunulan yü-
zeyleri temizlemek için ev temizlik spreyleri veya men-
dilleri kullanın. Hasta kişinin izole odasını ve banyosunu 
temizlemekten kaçının. Temizlemeniz gerektiğinde mas-
ke ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanları mutla-
ka kullanın ve işlem sonrasında uygun şekilde çıkartarak, 
ayrı bir çöpe atın. Bu işlem sonrasında ellerinizi mutlaka 
yıkayın. Hasta kişinin kullandığı yatak takımları ve eşya-
ları ayrı bir yerde tutun ve bekletmeden yıkayın.

Hasta kişinin kıyafetlerini sık sık değiştirmesini 
sağlayın. Çamaşırların iyice kurutulduğundan emin 
olun. Hasta kişinin kıyafetleri ile ilgilenirken tek kul-
lanımlık eldivenler giyin ve eşyaları vücudunuzdan 
uzak tutun. Eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi 
mutlaka yıkayın. Kirli eldivenleri ve maskeleri ayrı 
bir çöp kutusunda muhafaza edin ve evde çok fazla 
tutmamaya özen gösterin.

Ağız ve solunum bakımı yaparken ve dışkı, id-
rar veya diğer atıkları tutarken mutlaka tek kullanım-
lık eldiven ve yüz maskesi kullanın. Eldivenlerinizi ve 
maskenizi çıkarmadan önce ve sonra ellerinizi mutla-
ka yıkayın. Maskenizi veya eldivenlerinizi tekrar kul-
lanmayın.

◆ Bu süre içinde eve giriş çıkışlar nasıl olmalı? 
Mesela eve ziyaretçi gelebilir mi?

Siz hastaysanız siz ya da hasta kişi tamamen iyile-
şene, Covid-19 belirtileri veya semptomları tamamen 
ortadan kalkıncaya kadar evinize geçmiş olsun ziya-
reti, akraba ziyareti kabul etmeyin, sosyalleşmek için 
evde toplantı yapmaktan kesinlikle kaçının.

Korona virüsü vaka ve can kaybı sayıları her geçen gün 
artarken, herkesin gözü aşı müjdesine çevrildi. Türki-
ye’de uygulanacak korona virüsü aşısının ne kadar ola-
cağı, eczanelerde satılıp satılmayacağı merak konusu. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda önemli bilgiler 
paylaştı ve Çin’de üretilen Sinovac aşısının ücretsiz ola-
cağını açıkladı.

50 MİLYON AŞI İÇİN İMZA ATILDI 
Sinovac aşısı şu anda Çin'de halihazırda kullanılıyor ve 
Bakan Fahrettin Koca, aralık, ocak ve şubat aylarında 50 
milyon doz aşı alımı için sözleşmenin imzalandığını du-
yurdu. Sinovac aşısının yanı sıra dünyada üretilen diğer 
aşıların edinilmesiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Ruh-
satlandırma işlemleri tamamlandığında Sinovac dışında-
ki aşılar da Türkiye’ye getirilecek ancak eczanelerde üc-

retli olarak satılacak. Türk bilim insanları Özlem Türeci ve 
Uğur Şahin’in Biontech şirketiyle Pfizer’in ortak üretti-
ği aşının ruhsat alması halinde de ilk etapta 1 milyon doz 
Türkiye’ye getirilecek.
Dünyada aşı çalışmalarında sona yaklaşılırken Pfizer-Bi-
ontech ortaklığıyla üretime geçmesi planlanan ve Çin’in 
geliştirdiği Sinovac aşısının dışında üç aşı daha son aşa-
maya yaklaştı. Bunlardan biri Belçikalı şirket Janssen 
Pharmaceutical’in ürettiği aşı. Bu aşı şu anda ABD de da-
hil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 90 bin kişi üzerinde 
test ediliyor, etkinliği net olarak açıklanmış değil. 

YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE ETKİLİ 3 AŞI VAR
Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı ise ABD, Şili, Peru 

ve İngiltere’de 60 bin kişi üzerinde test ediliyor, geçtiği-
miz günlerde yapılan açıklamada bu aşının yüzde 70 koru-
ma sağladığı açıklandı. Koruma oranı yüzde 90’ın üzerinde 
açıklanan ise üç aşı bulunuyor. Bunlardan ikisi Pfizer-Bi-
ontech ortaklığında hazırlanan aşı, Rusya’nın geliştirdiği 
Gamaleya adlı aşı ve ABD’de geliştirilen Moderna aşısı. 
Moderna’nın ve Pfizer-Biontech ortaklığıyla geliştirilen 
aşıların etkinliğinin yüzde 95 olduğu duyulurken, Rus-
ya’da geliştirilen Gamaleya (Sputnik V) adlı aşının da 
yüzde 92 oranında etkinlik sağladığı açıklandı. 

HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİLİYOR?
Son aşamada olan bu aşıların dışında 200’ü aşkın aşı çalış-
ması var. Henüz bu aşılardan hiçbiri onaylanmadı. Aşılar için 

önce ön klinik araştır-
ma yapılıyor, daha son-
ra Faz 1 aşamasında kü-
çük bir hasta grubunda 
test ediliyor, daha sonra 
en az 100 hastadan olu-
şan gruplarda deneni-
yor. Bu da Faz 2 aşaması 
oluyor. Faz 3 aşaması ise 
aşının en az bin kişi üze-
rinde test edildiği safha-
ya verilen ad. 
Uzmanların aktardığına 
göre bu aşamalar sıray-
la olmak zorunda değil. 
Örneğin Pfizer-Bion-
tech ve Sinovac aşıları 
aynı zaman diliminde bu 
aşamaları test ettiler. 
Faz 3 aşaması da ge-
çildikten sonra şirket-
ler genel kullanım ona-
yı için ABD’deki Gıda ve 
İlaç Dairesi’ne (FDA), 
Avrupa İlaç Ajansı’na 
(EMA) ve Japonya İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kuru-
mu’na başvuruyor-
lar. Aşı bu kurumlar-
dan onay aldıktan sonra 
kullanılabilir hale geliyor 
ancak şartlardan biri 
aşının küresel ölçek-
te üretilebiliyor olması. 
Şirketler de halihazırda 
yaptıkları açıklamalarda 

2021’in sonuna kadar milyonlarca doz üretmeyi hedefle-
diklerini duyurdular.

DEPOLAMA DA ÖNEMLİ
Aşıların üretilmesi ve uygulanması kadar bekletilme yer-
leri ve depolanmaları da önemli. Örneğin, Pfizer-Bion-
tech’in birlikte geliştirdikleri aşının -70 derece depolarda 
muhafaza edilmesi şart. 
Aşının onaylanması virüsün yenildiği ve aşının tama-
men etkili olduğu anlamına da gelmiyor. En önemli aşa-
ma, aşılanan hastaların sağlık durumlarının gözlemlendi-
ği dördüncü aşama olarak kabul ediliyor. 
Aşı adaylarının çoğu virüsün kendisini hedeflemek yeri-
ne, virüsün dışında bulunan protein gibi küçük bileşen-
leri hedefliyor. Temel hedeflerden biri, bağışık sisteminin 
verilen yüksek dozdaki proteini hatırlaması ve gerçek 
virüsle temas ettiğinde savunma reaksiyonunu hızlı bir 
şekilde geliştirmesi. Hepatit B, HPV gibi virüslere karşı 
geliştirilen aşılarda da bu yol izleniyor. 

NE KADAR ÜRETİLEBİLİR?
Bazı aşılar genetik modifikasyonu amaçlarken bazıları 
öldürülmüş virüsleri kullanmayı amaçlıyor. Örneğin, gri-
be karşı kullanılan aşılar genelde bu tarz aşılar ve bağı-
şıklık için birkaç kez uygulanması gerekiyor. Çin’de üre-
tilen aşı bu grup aşılara örnek gösterilebilir. RNA aşıları 
ise virüse ait gerçek bir bileşeni kullanmıyor. Bu aşıla-
rın amacı insan dışı bileşenleri tanıtma, savunma reaksi-
yonunu tetikleme üzerinden deneniyor. Virüsün bir kod 
parçası, bağışıklık sistemini eğitmek ve tetiklemek için 
vücuda enjekte ediliyor. Pfizer-Biontech ve Moderna 
aşıları, RNA aşıları grubuna giriyor. 
Pfizer 2021 sonuna dek 1 milyar 300 milyon doz aşı üre-
tebileceklerini, Oxford ise 2 milyar doz üretebilecekleri-
ni açıkladı. Aşı üretildikten sonra ülkelere dağıtımı baş-
layacak ve elbette daha zengin ülkeler aşıya daha hızlı 
ulaşabilecekler. ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngilte-
re şimdiden harekete geçmiş durumda. Uzmanlara göre 
Türkiye’ye aşıların ulaşması ve uygulanmaya başlanması 
2021 ortasını bulabilir. 

Dünyanın gözü kulağı aşıda!

Covid-19 hastası
evde nasıl

bakılır?
l Leyla ALP

C

“PSİKOLOJİNİZİ DE KORUYUN”
“Covid-19 pozitif tanısı aldıysanız veya tanı almış bir yakınınıza bakıyorsanız bedenen ve psikolojik olarak 
da yıpratıcı olabilir. Siz veya sevdikleriniz iyileştiğinde duygusal destek almanız gerekebilir. Telefon 
görüşmeleri, dijital iletişim araçları veya video konferanslar aracılığıyla ailenizle, sevdiklerinizle, akrabalarınızla, 
arkadaşlarınızla bağlantıda kalın. Endişelerinizi paylaşın. Çok fazla Covid-19 haberi dinlemekten ve/veya 
izlemekten kaçının. Dinlenin, okuma, film izleme veya çevrimiçi oyun oynama gibi eğlenceli etkinliklere 
odaklanın. Ancak bunların ölçülü olması gerektiğini, sağlığınız, bağışıklığınız ve toparlanmanız için dinlenmenin 
çok önemli olduğunu unutmayın.” 

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

Laboratuvarlarımız, pandemi 
sürecinde de yaygın şubeleri ve 

görevlileriyle, İstanbul’un çoğu merkez 
bölgelerinde EVDEN KAN ALMA hizmeti 

yürütmektedir.
Evden kan alma hizmetimiz için 

laboratuvarlarımızla, telefon ya da www.
gelisimlab.com.tr adresinden  iletişime 

geçebiliriz.

l Fırat FISTIK Dünya korona virüsüne karşı umudunu, çalışmaları devam eden 
aşılara bağlamış durumda. Üç aşının etkinliği yüzde 90’ın üzerinde ve 
son aşamadalar. Aşılardaki son durumu derledik...



ürdürülebilir tarım alanında, toprak sağ-
lığını korumaya yönelik ürünler gelişti-
ren “Toprağını üretenler geri dönüşüm 
sistemleri girişimi: Soilcatcher” Kadıköy 

çevresinde her çarşamba gıda atıklarını gönüllü ola-
rak topluyor. Kafe, restoran işletmeleri, kurum ve şa-
hısların 10 litreye kadar biriktirdiği çay ve kahve atık-
larını ücretsiz toplayan girişim, elde ettikleri atıkları 
organik gübreye çevirerek geri dönüşüm sisteminin 
bir parçası olmayı hedefliyor. Bizde Gazete Kadıköy 
olarak bu geri dönüşüm sistemini yerinde inceledik 
ve proje yöneticisi Çağlar Ferhanoğlu ile söyleştik. 

“ATIK GIDALARI ÜCRETSİZ TOPLUYORUZ”
Projenin ortaya çıkış sürecinden ve yararlarından 

bahseden Ferhanoğlu, “Bizim ilk amacımız zeytin 
üretimi üzerine çalışmaktı fakat daha sonra sürdü-
rülebilir tarımın temelinde kompost (or-
ganik) gübre olduğunu anladık. Gıda 
atıkları, hayvan atıkları, bahçe ça-
lısı ve yaprakları vb. dönüştü-
rülebilir tüm maddeler kom-
post gübreyi kapsamaktadır. 
Bu atıkları şehir şartların-
da nasıl kompost gübreye 
çeviririz diye araştırırken 
ciddi bir şekilde maliyet 
sorunu olduğunu gördük. 
Çünkü bunları işleyen maki-
nalar çok pahalı. Biz de sis-
temi daha ekonomik, kullanışlı 
ve basit hale getirmek amacıy-
la çalışmalar yaptık.” diyor ve şöy-
le devam ediyor: “Gıda atıklarını organik 
gübreye çeviren makinaların üretimini yaparken 
bir yandan da bunların tanıtımını yapmakla uğraşıyo-
ruz. Çünkü insanlar kompost gübre terimine pek alış-
kın değil. Farkındalık yaratmak amacıyla atık topla-
ma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Kadıköy ilçe sınırları 
içerisinde tamamen gönüllülük esasıyla çay ve kah-
ve posalarını biriktiren işletmelerin her hafta ücretsiz 
bir şekilde atıklarını mobil araçlarımızla topluyoruz”

“HER ÜRETİCİYE GÜBRE VEREBİLİRİZ”
Topladıkları her atığı gübreye çevirdikten sonra 

Ataşehir’de Düşler Akademisinin arakasında bulunan 
bostanda kullandıklarını belirten Ferhanoğlu, “Her 
aracın arkasında atık ve posaları gübreye çeviren kon-
teyner sistemlerimiz mevcut. Topladığımız atıkları 
şimdilik alanımız yeterli olduğu için burada değerlen-
diriyoruz. Fakat tarımla uğraşan ve organik sebze ve 
meyve elde etmek isteyen her üreticiye bu gübreler-
den verebilme imkânımız var.” diyor. Ferhanoğlu elde 
edilen organik gübrenin toprak iyileştirme faaliyet-
lerinde de kullanılabileceğini belirterek şöyle devam 
ediyor: “Burada çok sayıda bina mevcut bu sebepten 
gıda atıklarını biriktiren tüm vatandaşların atıklarını 
düzenli olarak her çarşamba kabul etmeyi planlıyoruz. 
İnsanların konuya olan ilgisi çok güzel hatta sistema-
tik bir şekilde atıkları ayrıştırıp getirenler oluyor.”

GIDA GÜBRESİ = SİYAH ALTIN
Tüketicilerin gıda atıklarının geri dönüştürülme-

si konusunda daha bilinçli olduğunu vur-
gulayan Çağlar Ferhanoğlu, “Kadıköy 

bölgesinde anlaştığımız belirli yer-
ler var ancak katılım artarsa haf-

tada iki güne kadar atık topla-
mak istiyoruz. Bizim günde 
yaklaşık 200-300 kilo civa-
rında çay ve kahve posası-
nı toplayıp organik gübreye 
dönüştürebilme kapasitemiz 
var. Ama şu anda korona vi-

rüsü sebebiyle elimize az atık 
ulaşıyor. İleride bu oranın ar-

tacağına inanıyorum. Bir anda 
30 kafenin atığını ücretsiz şekilde 

toplayabiliriz her hazırlığımız mev-
cut.” şeklinde konuşuyor. Ferhanoğlu 

sözlerini şu cümlelerle sürdürüyor: “Çay ve kah-
ve posası organik gübreye dönüştürülmede kullanılan 
en kolay gıdalardır. Bunların dışında mümkün oldu-
ğunca suyu az olan, küçük parçalara dönüştürülebi-
len ürünler organik gıdaya elverişlidir. Örneğin muz 
kabuğu, elma kabuğu, yumurta kabuğu gibi gıdalar 
organik gübreye dönüştürülebilir. Gıda atıklarından 
yapılmış gübre piyasada bulabileceğiniz en kalite-

Futbol öldü

BANU 
YELKOVAN

“Görünmez Atık” temasına vurgu yapmak amacıy-
la düzenlenen kampanya Kadıköy Yeldeğirmeni’nde 
bulunan Karakolhane Caddesinde pilot çalışma ola-
rak başladı. Restoran arama ve keşif rehberi Zomato 
işbirliği ile düzenlenen kampanyadan yararlanmak is-
teyenler, kampanyaya katılan kafelere kendi termosu 
ve kupası ile giderek kahvelerini yüzde 20 indirimli 
alabilecek. Kadıköy’de kampanyaya katılmak isteyen 
kafeler Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

‘KAHVEYE TERMOSUNUZLA BEKLERİZ’
Pandemi sürecinde kısıtlamalara tabi olan esnafın 

zor günler geçirdiğini, kafelerin paket servis ve ‘gel-
al’ hizmeti ile ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Ka-
dıköy’de atıksız yaşam hareketini bir adım öteye taşı-
yor, esnafımızla birlikte daha az atık üretmeyi hedefli-
yoruz. Kahvemizi “kullan- at” bardaklarla değil, kendi 
termoslarımızla alıyoruz. Kampanyaya katılan kafeler 
de yapacakları yüzde 20’lik indirimle kampanyamıza 
destek veriyor. Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesinde 
başlayan kampanyaya Kadıköy’deki tüm kafeleri davet 
ediyoruz. Kahve içmeye termosunuzla bekleriz.” dedi.
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1980’li yıllarda görülmeye başlayan AIDS (Edinil-
miş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) hala korkutu-
cu bir hastalık olmaya devam ediyor. Birleşmiş Mil-
letler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2019 yılı 
raporuna göre; dünyada HIV epidemisinin başlangı-

“HIV hepimizi ilgilendirir!”

“AZ ATIK ÇOK KAHVE”
Kadıköy Belediyesi, 
21-29 Kasım Avrupa 
Atık Azaltım Haftası 
kapsamında tek 
kullanımlık kahve 
bardaklarının 
kullanımlarını 
azaltmak amacıyla 
“Az Atık Çok 
Kahve” kampanyası 
başlattı

“BARDAKLAR GERİ DÖNÜŞMÜYOR”
“Az Atık Çok Kahve” projesi ile yaygın kanının 

aksine içi plastikle kaplı tek kullanımlık bardakların 
geri dönüşmediği ve sağlık açısından verdiği zararlar 
vurgulanıyor. Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesinde 
pilot proje olarak başlayan çalışmanın hedefleri ara-

sında yerel kahve dükkânlarının desteklenmesi de yer 
alıyor. Öte yandan kahve dükkânlarında biriken kah-
ve posası da toplanarak kompostlaştırılacak. 

“Az Atık Çok Kahve” projesi sivil inisiyatif ola-
rak Kadıköy’de bazı kafelerin dahil olduğu “Kahvem 
Termosta” hareketini de destekliyor.

Gıda atıklarını doğayla
buluşturUYor

Kadıköy çevresinde ücretsiz topladığı çay ve kahve 
posasından doğal gübre elde eden Çağlar Ferhanoğlu, 
“Organik gübre üretiminde gıda atıklarınızı 
dönüştürerek süreci tetikleyebilirsiniz” diyor

l Görkem DURUSOY

S

li gübreler arasında yer alıyor. Yurt dışında üreticiler 
bu gübre çeşidine siyah altın diyor. Organik gübre ile 
bitkiniz verimli ve daha sağlıklı hale gelirken, hem de 
ilaç ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. 

“GÜNDE 250 TON DÖNÜŞTÜRÜYOR”
Basit gibi duran bu makinaların günde 250 kilo 

gıda atığını çevreye koku ve zarar vermeden gübre-
ye dönüştürdüğünü söyleyen Ferhanoğlu, “Yurt dışın-
da yerel yönetimler gıda atıklarını toplayıp geri dönü-
şümünü yaptıktan sonra çevredeki çiftçilere dağıtma 
imkânı sunuyor. Biz bu sistemin ülkemizde de yapıla-
bileceğini göstermek istiyoruz. Bu dönüştürme maki-
naları basit düzenek gibi durabilir fakat hepsi patent-
li ve üzerine çalışılmış özel ürünlerdir. Biz insanların 
gönüllü olarak getirdiği gıda atıklarını sıfır hammad-
de felsefesine uygun biçimde gübreye dönüştürerek 
doğayla buluşmasını istiyoruz. Gıda atıklarını dönüş-
türmüyor olmamız besin içerisindeki değerlerin za-
manla azalması ve doğal olmaktan çıkması anlamı-
na geliyor. Kısacası tarımda başarılı olmak istiyorsak 
kompost (organik) gübre kesinlikle şart. Yemeği ye-
dikten sonra atıklarını çöpe attığımızda süreç bitmi-
yor. Sağlıklı gıdaya erişim için dönüşüm kesinlikle 
şart. Organik gübre üretiminde gıda atıklarınızı dö-
nüştürerek süreci tetikleyebilirsiniz.” diyor.

1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla Kadıköy Belediyesi desteğiyle görsel farkındalık çalışmaları yapan 
Pozitif Yaşam Derneği “HIV ile yaşayanları destekleyelim” çağrısında bulunuyor

Sanki her şey normal seyrinde devam ediyormuş 
gibi, sanki bu sene bize yeteri kadar darbe indirme-
miş gibi, sanki bir sürü sevdiğimiz hastalanmamış, 
ölmemiş gibi… Maradona da bizi terk etti, gitti.

 Oğlum doğduğunda duvarına beş tane futbolcu-
nun posterini asmıştım. Tam anlamıyla poster dene-
mezdi,  daha  ziyade  o  zamanlar  yeni moda  olmaya 
başlayan artistik illüstrasyonlardı. 12 sene öncesin-
den bahsediyoruz, zaman çabuk geçiyor, şimdi çok 
ama o zaman pek yoktu öyle şeyler.   Geceleri ona 
masal  yerine  Socrates’in  hikâyesini  anlatıyordum. 
Cruyff’u.  George  Best’i.  Zinedine  Zidane’ı.  Ve  tabii 
Maradona’yı. En çok Maradona’yı.
 Çocuklara her şeyi masal gibi anlatabilirsiniz, bi-

liyor musunuz? Bir varmış bir yokmuş diye başladı-
ğınızda hemen her şey masala dönüşür: “Bir varmış 
bir yokmuş… Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in en 
fakir mahallelerinde,  çok ama çok  fakir bir  aile ya-
şarmış. Ailenin dört kız çocuğundan sonraki bebeği 
erkek doğmuş, adını Diego koymuşlar”. Küçük Die-
go’nun hikâyesi masal olarak anlatmaya çok uygun-
du doğrusu, 8 yaşında  ‘Küçük Soğanlar’ kulübünde 
futbola başladığından girip dünya kupasından çıka-
biliyordunuz. Gece yatma saatine göre kısalıp uza-
yabiliyordu  masal  ama  mutlaka  16  yaşında  girilen 
milli  takım, elle atılan bir golle gelen Dünya Kupası, 
İtalya’nın güneyindeki fakir bir şehrin Serie A şam-
piyonluğuna ve oradan Avrupa Kupası’na  ulaşması 
anlatılıyordu… Kariyerinin nasıl  bittiğini  hiç öğrene-
medi 4 yaşındaki çocuk; onun için Maradona hep zir-
vede kaldı.  Ne doping yaptı ne hapse girdi ne uyuş-
turucuya bulaştı. Sanırım kilo bile almadı.

  “Ben  gollerimle  ve  hatalarımla  Maradona’yım. 
Hepsini kaldırabilecek omuzlara ve herkesle başa çı-
kabilecek  bir  yüreğe  sahibim.”  diyordu  tarihin  tar-
tışmasız en büyük futbolcusu. Başkaları tartışılabi-
lir olduğunu söyleyecektir, en büyük olmadığını ama 
onlara  inanmayın. Tamam, rol model bir sporcu de-
ğildi  ama  insani  kusurluluğunu  kusursuzca  taşıdı. 
İnişler, çıkışlar, her zaman kaotik olan ve sonuna ka-
dar kaotik kalan, hatalarından ve kusurlarından ta-
viz vermeyen bir kahramandı o. Belki de bu yüzden, 
işte tam da bu yüzden, sadece futbol oynarken de-
ğil, sonrasında da kahraman olmaya devam etti. Jö-
leli  saçlar,  tasarlanmış gol  sevinçleri,  şişmiş egolar 
ve sosyal medyadan bize 7/24 bembeyaz dişleriyle 
gülümseyen ikonların dünyasında onu sevenler, onu 
tam bu yüzden sevmeye devam ettiler.
  165  cm’lik  kısacık  boyuyla  kendinden  çok  daha 

afilli rakiplere kafa tutmanın sembolüydü o; sıfırdan 
gelip zirveye çıkmanın vücut bulmuş haliydi. Arjan-
tin’i 1986’da kupaya, 1990’da finale taşıyan adamdı. 
1986’nın çeyrek finalinde, İngiltere’ye attığı ve Tan-
rı’nın Eli olarak tarihe geçen  ilk gol, Arjantin’i sade-
ce  o  maçta  öne  geçirmedi;  dört  sene  önce  yaşa-
nan Falkland Savaşı’nın da rövanşıydı. O haksız gol, 
bambaşka bir haksızlığı eşitlediği için o kadar sevil-
di. “Golü attım, arkadaşlarımın bana koşmasını bek-
liyorum, baktım kimse gelmiyor. Onlara, ‘Hadi çabuk 
gelin sarılın yoksa hakem golü iptal edecek’ diye ba-
ğırdım.” diye anlatacaktı pozisyonu yıllar sonra. Bu-
gün kesin iptaldi o gol. VAR’ın yokluğunda, hakemin 
boşluğunda kayda geçti.
  İlk  golden  sadece  dört  dakika  sonra  geldi  ikin-

ci  gol.  Kendi  yarı  sahasından  aldığı  topla,  neredey-
se İngiltere takımının tamamını tek tek çalımlayarak 
atacaktı yüzyılın golünü. Arjantin artık dünyanın her 
yerindeki mazlum futbolseverlerin favori takımıydı. 
“Geçmişe  dönüp  özür  dileyebilseydim,  bunu  yapıp 
tarihi değiştirirdim. Ama gidemediğime göre, o po-
zisyon hala gol, Arjantin hâlâ Dünya Şampiyonu ve 
ben de dünyanın en iyi oyuncusuyum.”
 Zaman makinesi hala keşfedilmediğine göre, geç-

mişe dönemediğimize göre, hiçbir şeyi değiştireme-
diğimize  ve  özür  de  dileyemeyeceğimize  göre…  O 
gol hala gol, Arjantin hala dünya şampiyonu ve Ma-
radona dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu.
 Biz, önceki akşam büyük bir futbol efsanesini de-

ğil, belki de tüm dünyayı aynı acıda buluşturabilecek 
en son ismi kaybettik. Onunla birlikte bir dönemi ka-
pattık… Hani herkesin arkadaş olduğu, hani oyunla-
rın sürdüğü… Hani bizim kimseye küsmemiş, hani hiç 
kimsenin ölmemiş olduğu…. Giderek daha eskidendi 
gibi gelen bir dönemi. Çok eskiden…

Siz de biriktirdiğiniz gıda atıklarınızın, çay ve kah-
ve posalarınızın dönüştürülmesini istiyorsanız Çağlar 
Ferhanoğlu ile iletişime geçebilirsiniz:

caglarf@soilcatcher.com
Çağlar Ferhanoğlu: 05333635666
İnstagram: #toprağını_üretenler

cından bu yana 74.9 milyon kişi HIV ile enfekte 
oldu, 32 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hasta-
lıklar nedeni ile hayatını kaybetti. Teşhis ve te-
davi sürecinde geç kalındığında ölümcül sonuç-
ları olan AIDS ile ilgili aynı zamanda çok fazla 
yanlış bilgi de mevcut. 

Kadıköy’de yer alan Pozitif Yaşam Derne-
ği, de 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle 
hem  farkındalık oluşturmak hem de bu yanlış 

bilgiler konusunda aydınlatıcı olmak için  çeşitli ça-
lışmalar yapıyor. Derneğin görsel çalışmalarına Ka-
dıköy Belediyesi de bilbord desteği verdi. Pozitif Ya-
şam Derneği, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle 
bir de açıklama yayımladı. 1990’lı yılların başından 
itibaren hızlandırılan bilimsel çalışmalarla birlik-

te HIV virüsünün tedavi edilebilen kronik bir enfek-
siyon olduğunun belirtildiği açıklamada şu bilgilere 
yer verildi: “Düzenli tedavinin bulaştırıcılığı ortadan 
kaldırdığı bilim dünyası tarafından kabul edilmiş ve 
Belirlenemeyen = Bulaştırmayan (B=B) dünyanın en 
geniş katılımlı kampanyası haline gelmiştir. HIV ile 
yaşayan bireyler tedavi ile olağan yaşam sürelerini 
sağlıklı yaşamaya başlamıştır.  

“DUR DEMEK ZORUNDAYIZ”
1985 yılında ülkemizde ilk HIV vakasının bildi-

rilmesinin ardından 2010 yılına kadar geçen 25 yıllık 
sürede 4 bin 200 kişi HIV ile yaşadığını öğrenmişken 
artık her yıl yaklaşık 4 bin kişi HIV ile yaşadığını öğ-
renmektedir. 

Bugün sivil toplum, akademi, kamu ve yerel yö-
netimler başta olmak üzere geniş katılımlı bir işbirliği 
ile HIV’e dur demek zorundayız. 

Tüm dünya toplumlarında HIV enfeksiyonunun 
tarihçesi neredeyse aynı düzlemde seyrediyor. HIV 
enfeksiyonu bir gruba mal ediliyor ve o grup damga-
lamaya maruz bırakılıyor. 

HIV hakkındaki yanlış bilgilerin ve HIV ile ya-
şayanlara yönelik ayrımcı söylemlerin medya aracılı-
ğıyla yinelenerek halka sunulması toplumdaki mevcut 
önyargıların pekiştirilmesine neden oluyor. Hâlbuki 
biliyoruz ki; her cinsiyetten, her meslekten, her sos-
yokültürel seviyeden binlerce kişi HIV ile yaşıyor. 
Farkında olalım çünkü bu enfeksiyonu hepimizi ilgi-
lendiriyor.”
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Aralık, Gregoryen takvime göre yılın 12. ve son ayı 
olup 31 gün çeker. Kışın başlangıcı olan bu ayın 
ikinci gününde ülker dönümü fırtınası yaşanır, 4 
Aralık’ta şiddetli soğuklar ve yağışlarla ilerler. 6 
Aralık kuzey rüzgarlarının başlama günüdür, 8 
Aralık ise yaprak dökümü sonunu işaret eder. 9 
Aralık karakış başlangıcı sayılırken, 12 Aralık’ta 
karakış fırtınası yaşanır. 19-20 Aralık, en uzun 
gecelerin başlangıcıdır. ‘En uzun gece’ 21 Aralık 
tarihi ise  Erbain’in başlangıcıdır. (Zemherinin 
başlangıcı, 40 günlük soğuk kış zamanı) 25 
Aralık’ta tekrar günler uzamaya başlar, 27 
Aralık’ta da gündönümü fırtınası yaşanır.

TOPRAK ANANIN GÜNÜ
Bu ayın önemli günlerinden biri de 10 Aralık’ta 
Terra Madre (Toprak Ana) günüdür. İyi, adil ve 
temiz gıdayı savunan Slow Food hareketinin 
doğum günü olarak kabul edilen Toprak Ana 
Günü, sürdürülebilir bir gıda sisteminin önemini 
dile getirilen etkinlikleri ile dünyanın dört bir 
yanında Terra Madre günü olarak kutlanıyor. 
Yerel tatların, yerelde üretilenin baş tacı edildiği 
ve gıdanın sağlayıcısı olan üreticinin tüketici 
ile buluştuğu, toprağın, tohumun bereketinin 
konuşulduğu buluşmaları Türkiye’de Fikir Sahibi 
Damaklar düzenliyor.
î Ayın sebzeleri:  Yer elması, kereviz, pırasa, 
beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, 
pazı, kırmızı turp, karnabahar, havuç, ıspanak, 
şalgam, pancar.

îAyın meyveleri:  Mandalina, portakal, 
greyfurt, limon, elma, armut, muz, kivi, ayva, nar, 
balkabağı, muşmula.
î Ayın balıkları: Uskumru, lüfer, palamut, torik, 
hamsi, tekir
î Ayın çiçekleri: Aralık ayında çiçek ekmek 
istiyorsanız Atatürk çiçeği (Poinsettia) 
ekebilirsiniz. Güneş ışığını çok sevdiği için direkt 
güneş ışığına maruz bırakmak yapraklarına iyi 
gelecektir. Çok fazla soğuk ve sıcak ortamda 
kalması Atatürk çiçeğine yararlı değil zararlıdır. 
Atatürk çiçeği zamanla topraktaki vitamin ve 
minerali içine çekmektedir bu sebeple yılda 
bir kere de olsa toprağa vitamin ve mineral 
eklemekte 
yarar vardır. 
Kış aylarında 
çiçek aşırı 
soğuktan 
korunmalı 
ve çok az 
sulanmalıdır.

Bu köşede; o ay evrende nasıl bir 
değişim döngüsü yaşandığından, doğada 
güzelliklerine şahit olabileceğiniz çiçeklere, 
tüketilmesi gereken gıdalardan bahçenize o 
ay hangi bitkileri ekmeniz gerektiğine dek 
pek çok konuda doğal bilgiler paylaşıyoruz.

1 Aralık: Dünya AIDS Günü
2- 9 Aralık: Mevlana Haftası
3 Aralık: Dünya Engelliler Günü
4 Aralık: Dünya Madenciler Günü
5 Aralık: Kadın Hakları Günü ve Dünya 
Gönüllüler Günü
7 Aralık: Dünya Sivil Havacılık Günü
3-9 Aralık: Vakıf Haftası
10 Aralık: Dünya İnsan Hakları Günü
12-18 Aralık: Tutum, Yatırım ve Türk Malları 
Haftası
18 Aralık: Dünya Göçmenler Günü
21 Aralık: Dünya Kooperatifçilik Günü

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

1 Aralık 1982: Eski futbolculardan 
Ergun Ercins ve ortakları tarafından 
Acıbadem’de yapılan “Ortadoğu Spor 
ve Sağlık Merkezi” hizmete açıldı.
1 Aralık 2010: Yahudi asıllı Türk mimar 
Aron Angel yaşamını yitirdi. Angel, 
açık alanlı ve geniş kaldırımlı düzeni 
ve az katlı bahçeli evleriyle dikkat 
çeken parmakla gösterilen Bağdat 
Caddesi ve çevresinin nazım planını 
hazırlayan kişiydi.
1 Aralık 2012: Türkiye’nin ilk 
bilimkurgu 
kütüphanesi 
Kadıköy’de 
açıldı. 
CERN’e 
kabul edilen 
birkaç 
Türk bilim 
insanından 
biri olan, 2007 yılında Isparta’da 
düşen uçakta yaşamını yitiren Özgen 
Berkol Doğan’ın ölümünün 5. yılında 
ailesi oğullarının adına kütüphane 
kurdu.
2 Aralık 2006: Fenerbahçeli 
taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin 
şampiyon olduğu 2000-2001 sezonu 
ile ilgili şike ve teşvik primi iddialarını, 
Kadıköy’de mum yakarak protesto 
etti.
3 Aralık 2012: 
Kadıköy Belediye 
Meclisi, ilçedeki 
pet shoplarda 
kedi-köpek, 
tavşan gibi canlı 
hayvanların 
satışını yasakladı. 
90’ın üzerinde 
pet shopun bulunduğu Kadıköy’de, 
hayvan sahibi olmak isteyenler, 
Kadıköy Belediyesi’nin Geçici Hayvan 
Bakım Merkezi’nden ücretsiz olarak 
hayvan sahiplenebiliyor.
3 Aralık 2013: 
Suadiye Mediha 
ve Turhan Tansel 
Özel Eğitim 
Uygulama 
Merkezi ve 
Özel Eğitim 
İş Uygulama 
Merkezi,  Dünya 
Engelliler Günü’nde düzenlenen bir 
törenle açıldı.

4 Aralık 1928: 1894’te İngiltere’de 
inşa edilen ve o yıldan itibaren 
İstanbul halkının hizmetine giren 
yandan çarklı Fenerbahçe Vapuru, 
Moda İskelesi’nde karaya oturdu. Bu 
kazayı hafif atlatan vapur, 11 Şubat 
1936’da Paşabahçe açıklarında battı. 
Vapurun adı, 1952’de yine İngiltere’de 
inşa edilen bir başka vapura verildi.
4 Aralık 1959: Şehir Tiyatroları 
Kadıköy bölümü açıldı. Şehir 

Tiyatroları’na bağlı yeni 
teşekkülün, Süreyya 
Sinemasının bulunduğu 
binada temsiller vereceği 
açıklandı.

4 Aralık 1981: Anıtlar 
Yüksek Kurulu, Kadıköy’de 
Haydarpaşa’dan 
Kurbağalıdere’ye uzanan alanı SİT 
bölgesi ilan etti. 
6 Aralık 2012: 
“Sanat güneşi” 
Zeki Müren’in 
doğum günü 
olan 6 Aralık, ilk 
defa Türk Sanat 
Müziği Günü 
olarak kutlandı. 
Müren’in 
“Koklamaya 
kıyamam 
benim güzel 
manolyam” 
diye şarkı yazdığı anıt manolya ağacı 
bugün Caddebostan’da koruma 
altında bulunuyor.

8 Aralık 1957: Bostancı İlkokulu, 
çıkan büyük bir yangında tamamen 
kül oldu.

8 Aralık 2007:  Kadıköy’de, Küresel 
Eylem Grubu tarafından 78 ülkeyle 
aynı anda “Kyoto Protokolü 
İmzalansın, Küresel Isınmaya Hayır” 
mitingi yapıldı.
10 Aralık 1958: Kadıköy Kadınları 
Koruma Derneği, yaşlı kadınlar için 
bir yurt açma kararı aldı.
11 Aralık 2005: Caddebostan’daki 
eski Budak Sineması, Kadıköy 
Belediyesi’nce Caddebostan Kültür 
Merkezi haline getirildi.
11 Aralık 2013: Moda’daki Duru 
Tiyatro’nun içinde bulunan Picasso 
Cep Sahnesi ve idare odası, Kadıköy 
Kaymakamlığı’ndan gelen bir tebliğ 
ile boşaltıldı.

15 Aralık 1996: Kadıköy Kültür 
Dostları’nın “Her Ay Bir Sokak İçin El 
Ele” kampanyası çerçevesinde, yazar 
Haldun Taner’in büstünün yer aldığı 
Yaver Bey Sokağı ve çevresinde 
temizlik yapıldı.
15 Aralık 2006: 1.Kadıköy Kitap Fuarı 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
başladı.
15 Aralık 2010: Hasanpaşa Polis 
Merkezi’nin, Kadıköy Belediyesi’nce 
yenilenen hizmet binası  törenle açıldı.
16 Aralık 1959: Kadıköy’e yeni 
bir vapur iskelesi yapılması 
kararlaştırıldı. 10 milyon liraya 
malolacak, 5 bin kişilik yeni iskelenin 
Altıyol’dan bakınca görülebilecek 
kadar büyük olacağı ifade edildi.
16 Aralık 1978: Devrimci örgütlerden 
oluşan Eylem Birliği Kadıköy- Üs-
küdar arasında “Faşizme Karşı Mü-
cadeleyi Yükseltelim” yürüyüşü dü-
zenledi. Yürüyüş sırasında yaşanan 
patlamalarda, bir kişinin kolu koptu, 
aralarında 4 yaşındaki bir çocuğun da 
bulunduğu 5 kişi yaralandı.
16 Aralık 2008: Kadıköy’ün ünlü semt 
pazarlarından Salı Pazarı son kez 
Kuşdili’ndeki eski yerinde kuruldu ve 
Hasanpaşa’daki yeni yerine taşındı. 
17 Aralık 1965: Fenerbahçeli Birol, 
Kadıköy çarşısında dolaştığı sırada 
sağ kolu bir at tarafından ısırıldı.
17 Aralık 2004: Rapçiler Kadıköy’de 
yarıştı. Genç rapçilere bir fırsat 
tanımak için düzenlenen Türkiye Rap 
Yarışması’nın üçüncüsü, Kadıköy 
Belediyesi Halis Kurtça Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
19 Aralık 1992: Yaya yolu olarak 
yeniden düzenlenen Bahariye 
Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
20 Aralık 2013: Kadıköy Belediyesi, 
Kadıköy’ün tarihi çınarı Dr. Müfid 
Ekdal’ın adını, doğduğu ve ölümüne 
dek yaşadığı sokağa verdi.
21 Aralık 1925: Efsanevi 
Fenerbahçeli futbolcu Lefter 
Küçükandonyadis doğdu. 
Oyuncunun Yoğurtçu Parkı’nda bir 
heykeli bulunuyor.

21 Aralık 1973: İstanbul’da ünlü 
şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir’in 
Kadıköy, Karaköy, Beyoğlu ve 
Eminönü işyerlerinde grev başladı.
21 Aralık 1987: Kadıköy Maarif 
Koleji’nin ilk mezunları, 25 yıl sonra 
buluştu. Kolejin 1962 yılı mezunları 
biraraya gelerek yıllarca önce 
kendilerini okutan öğretmenleri ile 
hasret giderdiler.
24 Aralık 2001: Ford Otomotiv’in 
emektar fabrikası tarih 
oldu. Türkiye’nin seri üretimi 
gerçekleştiren ilk otomobili 
Anadol’un imal edildiği Ford 
Otomotiv’in Kadıköy fabrikasında 
taşıt üretimine son verildi.
25 Aralık 1956: Kadıköy Havagazı 
Fabrikası’na (Hasanpaşa Gazhanesi) 
yeni tesisler eklendi. Böylelikle 
İstanbul’a verilen havagazı 
artırılmaya başlandı.
27 Aralık 1965: Yaşamını yitiren 
Fenerbahçe’nin eski futbolcularından 
Tahtaperde Aleko’nun cenazesi 
Kadıköy İskelesindeki kiliseden 
kaldırıldı.
27 Aralık 1985: Kadıköy Belediyesi 
soyuldu. Belediyenin Tahsilat Bürosu 
veznesine gelen maskeli ve silahlı iki 
kişi, silah zoruyla kasayı açtırarak, 
içindeki 3 milyon lirayı alıp kaçtı.
28 Aralık 1927: 
Usta fotomu-
habiri/gazeteci 
Gökşin Sipahioğ-
lu doğdu. Liseyi 
Kadıköy’deki Sa-
int Joseph’de okuyan Sipahioğlu, adı 
sonradan Efes Pilsen Basketbol Ta-
kımı olan Kadıköy Spor Kulübü’nün 
kurucusuydu. 
28 Aralık 1996: Aczmendi lideri 
Müslüm Gündüz, Kadıköy’de bir evde 
yakalandı.
29 Aralık 2004: Kadıköy 
Belediyesi’nin personeli için 
yaptırdığı spor salonu hizmete girdi.
30 Aralık 1842: Kadıköy’ün ilk şehre-
mini, arkeolog, müzeci, ressam Os-
man Hamdi bey doğdu.

ARALIK

◆ 1844/8 Temmuz: Ba-
tılı baloncular gösteri 
vermeleri için Osmanlı-
ya davet edilirdi. İtalyan 
baloncu Antonia Co-
maschi de 1844’te Sul-
tan Abdülmecid'in dave-
tiyle geldi. Osmanlı’nın 
ilk baloncusu, İstan-
bul'da balonla uçan ilk 
kişi olan Comaschi, Ay-
rılıkçeşmesi’nden ha-
valandı. İyice yüksel-
dikten sonra balondan 
aşağıya içinde kaside-
ler yazılı kağıtları hal-
kın üzerine serpiştirdi. 
Kadıköy'den havalanan bu balon Yalova’ya kadar git-
ti. Fakat baloncunun bir sonraki gösterisi, -iddialara 
göre- tarihin en ilginç olaylarından biri olarak kayda 
geçti. Adile Sultan'ın düğününde üçüncü gösterisi-
ni yapacaktı. Ama bu düğündeki gösterisi İtalyan ba-
loncunun son gösterisi oldu. Havalanan balon sert 
bir poyraza tutulunca planlanan noktaya inemedi. 
Şahitler bir saat boyunca baloncuyu takip etti ama 
sonrasında Comaschi kayboldu, kendisinden bir daha 
da hiç haber alınamadı.

◆ 1845/Şubat: Kadıköy’ün ilk postanesi Yeldeğir-
meni’nde açıl-
dı. Kadıköylü 
mimar Arif Atıl-
gan’ın yazdığı-
na göre Anadolu 
Yakası’nda, Kadı-
köy’ün ilk posta-
nesi 1845 yılında 
Padişah Abdül-
mecid’in emriyle 
eski adıyla Aziziye 
yeni adıyla İzzettin 
Sokak’ta kurul-
du. Bazı yayınlarda 
Postane Binası’nın 
No:126’da olduğu 
yazılıdır. Ancak bu 
sokağın eskilerinin 
bina içindeki tefrişleri an-
latımlarına göre, Atılgan No:26’daki binanın gerçek 
tarihi PTT binası olabileceğini düşünüyor.   
◆ 1846: Fevaid-i Osmaniye’nin idaresinde, Galata 
Köprüsü’nden Kadıköy’e ilk düzenli vapur seferleri-
ne başlandı. Yazar Refik Halid mizahi bir dille, köprü-
de Kadıköy vapuruna binmenin güçlüklerinden şöy-
le yakınmış: “Vapura binmek için 38 derece hararet 
içinde yüzlerce kişinin haşlama kestane gibi duman-
lar salıverdiği iskelelerde hamallarla pehlivanlar gibi 
güreşmek, küçükçe çocukların başlarından cambaz-
lar gibi fırlayıp geçmek, şilte hararlarının, pirinç ka-
zevilerinin [bir çeşit sepet], un çuvallarının, yağ fıçı-
larının üzerine gemi kazazedeleri gibi tırmanmak ve 
sakallı bir efendinin nasırına basıp azarlandıktan, şık-
ça bir hanıma bilmecburiye fazla sokulup âlâ bir şem-
siye yedikten sonra, çocuğun elindeki bastonu ezka-
za koparıp kaçayım derken halata takılarak vapura, 
saçma yemiş bir tavşan gibi dört takla atıp girmek 
mecburidir.”
◆ Haydarpaşa Askeri Hastanesi faaliyete geçti.

◆ 1849: Sahne sanat-
çısı Bedros Atamyan, 
Kadıköy’de doğdu.
◆ 1856: Haydarpaşa 
Kasrı yandı. Yeri Askeri 
Hastane ve İngiliz Me-
zarlığı (Haidar Pasha 
Cemetery)  için ayrıldı. 1 
yıl sonra mezarlık oluş-
turuldu. Kadıköy’ün en 
eski anıtı ‘Kraliçe Vik-
torya Abidesi’ yapıl-
dı. 28 metre yüksekli-
ğinde, dört köşesinde 
melek figürleri bulu-
nan anıtın dört yüzüne 
Fransızca, İngilizce, İtal-
yanca ve Türkçe birer 
metin yazıldı.

◆ 1859: İtal-
yan Mimar Gi-
ovanni Battis-
ta Barborini, 
Moda Latin 
Katolik Kilise-
si’ni (Assump-
ta Est Maria 
in Colum Latin 
Kilisesi) inşa 
etti.x

Tarihsever Gazete Kadıköy 
okurları; bugüne dek sizlere 
ilçemizin geçmişine dair pek 
çok haber sunduk, köşeler 
yayınladık ve yayınlamaya 
da devam ediyoruz. 
‘KADIKÖY’ÜN KRONOLOJİSİ’ 
de bu zincirin halkalarından… 
Bu yazı dizisinde temel 
rehberimiz Marmara 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Nalan 
Türkmen’in Yeditepe Yayınevi tarafından basılan 
“Kadıköy Kronolojisi” adlı kitabı olacak. Bu eserden 
alıntıladığımız kimi ilginç tarihsel olayları, kendi 
arşivimiz ve diğer kaynaklarla zenginleştirerek size 
sunuyoruz.

KADIKOY
,
UN KRONOLOJISI  

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

M.Ö. M.S.685 2020

(2)

Antonio Comaschi 
İstanbul’da Gravürü 1884- 

Bridgeman Photography

 Fotoğraf: Arif Atılgan

 Fotoğraf: Arif Atılgan
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ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Balastgemi.2.Anapara-Elan.
3.Lala-‹lerici.4.Trata-Aramis.
5.Patates.6.Alamet-Nisan.
7.Pefl-Layemut.8.Kariyer-Rok.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Baltrap.2.Anar-Lek.
3.Lalapafla.4.Apatam.5.Sa-Ateli.
6.Tri-Atay.7.Galat-Ye.8.Erener.
9.Merasim.10.‹lim-Sur.
11.Acitato.12.Enis.

KELİME AVI BULMACA
Yiyinefendileryiyin;buhan-›ifltihasizin

KUM SAATİ
1.K›zmak.2.K›zak.3.Az›k.4.Az›.5.Az.

6.‹z.7.Zil.8.Zile.9.Zebil.10.Belize.

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.

ARABA
BALON
CEMSE
KA⁄NI
KATAR
KIZAK
LANDO
METRO
MOTOR

P‹KAP
TAKS‹

TEKNE
VAPUR
VESPA
YAYLI

ZANKA
TREN

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

Y ‹ Y ‹ N N C E M S E T
R U P A V O T R E N E E
T F R E N O L A D K ‹ M
L A E O D R B A N Y V E
K ‹ K N T A Y E B E ‹ T
A N A S R O B K S U A R
⁄ L H A ‹ A M P I K N O
N R A T A K A I N Z ‹ fi
I T P ‹ K A P A ‹ H A A
S Y A Y L I Z ‹ Z ‹ N K
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1. Öfkelenmek,
sinirlenmek.

2. Karyadabuz
üzerindekayd›r›lan
tekerleksiztafl›t.

3. Nevale,g›da.
4. Birdifltürü.
5. Yeterliolmayan.
6. ‹flaret.
7. Biruyar›arac›.
8. Tokat'›nbirilçesi.
9. Pislik.
10. OrtaAmerika’da

birülke.

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

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

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

1. Ambarlar›nda yük bulunmayan gemi.
2. ‹flletilenparan›nfaizkat›lmam›flbütü-
nü - fiu anda, henüz. 3. Özel flehzade
e€itmenlerineverilenad-Terakkiperver.
4. Torbal› bal›k a€› - Üç Silahflörler’den
birisi.5. Toprakoltundaoluflan,niflasta-
cazengin,yenebilenyumrular›içinyetifl-
tirilenbirbitki.6. Belirti-Birayad›.7.
Geri,arka-Ölümsüz,ölmez.8. Meslek-
Satrançtaözelbirhareket.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. At›c›l›ktahedefvazifesigörenplakalar›ha-
vaya f›rlatan yayl› alet. 2. Sosyolojide kabile
bölümü - Arnavutluk para birimi. 3. Edir-
ne'ninbirilçesi.4. Afrikayerlilerininçal›ç›r-
p›danyapt›klar›bar›nak.5. fiarteki-Do€ufl-
tanmemeucuyoklu€u.6. Üçöneki-“O€uz
…”(Tutunamayanlar'›nyazar›).7. Yanl›flsöz-
cük - Yemen'in plakas›. 8. “Sertab …” (flar-
k›c›).9. Tören.10. Bilim-Kaleduvar›.11. Bir
müzikterimi.12. “…Batur”(flair).

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

Z

KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Balastgemi.2.Anapara-Elan.
3.Lala-‹lerici.4.Trata-Aramis.
5.Patates.6.Alamet-Nisan.
7.Pefl-Layemut.8.Kariyer-Rok.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Baltrap.2.Anar-Lek.
3.Lalapafla.4.Apatam.5.Sa-Ateli.
6.Tri-Atay.7.Galat-Ye.8.Erener.
9.Merasim.10.‹lim-Sur.
11.Acitato.12.Enis.

KELİME AVI BULMACA
Yiyinefendileryiyin;buhan-›ifltihasizin

KUM SAATİ
1.K›zmak.2.K›zak.3.Az›k.4.Az›.5.Az.

6.‹z.7.Zil.8.Zile.9.Zebil.10.Belize.

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.

ARABA
BALON
CEMSE
KA⁄NI
KATAR
KIZAK
LANDO
METRO
MOTOR

P‹KAP
TAKS‹

TEKNE
VAPUR
VESPA
YAYLI

ZANKA
TREN

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. Öfkelenmek,
sinirlenmek.

2. Karyadabuz
üzerindekayd›r›lan
tekerleksiztafl›t.

3. Nevale,g›da.
4. Birdifltürü.
5. Yeterliolmayan.
6. ‹flaret.
7. Biruyar›arac›.
8. Tokat'›nbirilçesi.
9. Pislik.
10. OrtaAmerika’da

birülke.

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

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

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

1. Ambarlar›nda yük bulunmayan gemi.
2. ‹flletilenparan›nfaizkat›lmam›flbütü-
nü - fiu anda, henüz. 3. Özel flehzade
e€itmenlerineverilenad-Terakkiperver.
4. Torbal› bal›k a€› - Üç Silahflörler’den
birisi.5. Toprakoltundaoluflan,niflasta-
cazengin,yenebilenyumrular›içinyetifl-
tirilenbirbitki.6. Belirti-Birayad›.7.
Geri,arka-Ölümsüz,ölmez.8. Meslek-
Satrançtaözelbirhareket.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. At›c›l›ktahedefvazifesigörenplakalar›ha-
vaya f›rlatan yayl› alet. 2. Sosyolojide kabile
bölümü - Arnavutluk para birimi. 3. Edir-
ne'ninbirilçesi.4. Afrikayerlilerininçal›ç›r-
p›danyapt›klar›bar›nak.5. fiarteki-Do€ufl-
tanmemeucuyoklu€u.6. Üçöneki-“O€uz
…”(Tutunamayanlar'›nyazar›).7. Yanl›flsöz-
cük - Yemen'in plakas›. 8. “Sertab …” (flar-
k›c›).9. Tören.10. Bilim-Kaleduvar›.11. Bir
müzikterimi.12. “…Batur”(flair).

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

Z

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Balastgemi.2.Anapara-Elan.
3.Lala-‹lerici.4.Trata-Aramis.
5.Patates.6.Alamet-Nisan.
7.Pefl-Layemut.8.Kariyer-Rok.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Baltrap.2.Anar-Lek.
3.Lalapafla.4.Apatam.5.Sa-Ateli.
6.Tri-Atay.7.Galat-Ye.8.Erener.
9.Merasim.10.‹lim-Sur.
11.Acitato.12.Enis.

KELİME AVI BULMACA
Yiyinefendileryiyin;buhan-›ifltihasizin

KUM SAATİ
1.K›zmak.2.K›zak.3.Az›k.4.Az›.5.Az.

6.‹z.7.Zil.8.Zile.9.Zebil.10.Belize.

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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TREN

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. Öfkelenmek,
sinirlenmek.

2. Karyadabuz
üzerindekayd›r›lan
tekerleksiztafl›t.

3. Nevale,g›da.
4. Birdifltürü.
5. Yeterliolmayan.
6. ‹flaret.
7. Biruyar›arac›.
8. Tokat'›nbirilçesi.
9. Pislik.
10. OrtaAmerika’da

birülke.

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

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

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

1. Ambarlar›ndayükbulunmayangemi.
2. ‹flletilenparan›nfaizkat›lmam›flbütü-
nü-fiuanda,henüz.3. Özelflehzade
e€itmenlerineverilenad-Terakkiperver.
4. Torbal›bal›ka€›-ÜçSilahflörler’den
birisi.5. Toprakoltundaoluflan,niflasta-
cazengin,yenebilenyumrular›içinyetifl-
tirilenbirbitki.6. Belirti-Birayad›.7.
Geri,arka-Ölümsüz,ölmez.8. Meslek-
Satrançtaözelbirhareket.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. At›c›l›ktahedefvazifesigörenplakalar›ha-
vayaf›rlatanyayl›alet.2. Sosyolojidekabile
bölümü-Arnavutlukparabirimi.3. Edir-
ne'ninbirilçesi.4. Afrikayerlilerininçal›ç›r-
p›danyapt›klar›bar›nak.5. fiarteki-Do€ufl-
tanmemeucuyoklu€u.6. Üçöneki-“O€uz
…”(Tutunamayanlar'›nyazar›).7. Yanl›flsöz-
cük-Yemen'inplakas›.8. “Sertab…”(flar-
k›c›).9. Tören.10. Bilim-Kaleduvar›.11. Bir
müzikterimi.12. “…Batur”(flair).

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

Z

BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Dolap gövdesinin zemine düzgün oturmasına 
yarayan çerçeve şeklindeki kaide - Namaz çağ-
rısı - Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önündeki 
Oğuz Aral’ın unutulmaz karakterinin heykeli 2. Re-
simdeki rahmetli karikatürist - “... Pitt” (ABD’li ünlü 
aktör) - Uyanık, gözü açık - Tutma organımız 3. 
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, li-
mon vb. maddeler konulan, yemeklerle birlikte ye-
nen yiyecek - İlgi - Bir yerde oturma, eğleşme 4. 
Hoş koku - Şebeke - Saygı duruşunda boru sesi 
- Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işa-
ret - Hekimlerin akciğerleri dinlerken duydukla-
rı patolojik ses 5. Bir zaman birimi - Lümen (kısa) 
- Şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan, 
renkli ve kokulu, ağızda güç eriyen şeker - Manye-
tik kasette video ve ses materyallerini kaydetmek 
ve oynatmak için tasarlanmış bir kaset kaydedi-
ci - Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, ka-
patma 6. Büyüme, gelişme, çoğalma - Müstahkem 
mevki - Aşama, basamak, derece - Yas 7. Yok-
sullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için ku-
rulmuş hayır kurumu - Telsiz ve telem araçlarına 
uzaktan haber yazdırma düzeni - Sıfat eki 8. Meh-
met Kökçü’nün bir eseri - Uzun 9. Bir nota - Dingil 
- Çarşı, pazar 10. Ölçüsünde, derecesinde - Birbiri-
ni kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki ya-
rım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim - Pi-
yasaya mal sürülmesi, sunu 11. Telefon sözü - Söz, 
laf - Kripton elementinin simgesi - Gümüş ele-
mentinin simgesi 12. Romanya’nın plaka işareti - İki 

dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit - Ülkemi-
zin plaka işareti - Topluluğu saran ortak korku, pa-
nik 13. Görme engelli - Üzeri toprak kaplı ev, küçük 
ev, köy evi - Erkeklerin ad veya soyadlarının önü-
ne getirilen saygı sözü - Şarkı, türkü 14. Bacakla-
rın bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölü-
mü - Kaon elementinin simgesi - Boyut - “Şevval 
...” (sanatçı) 15. İskambil oyunlarında oynama sıra-
sı - Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benze-
yen iki şeyden her biri - Kadıköy ilçemizde yer alan 
TCDD’ye ait eski ana tren istasyonu - Akümülatör 
(kısa) 16. “Kral ...” (William Shakespeare tarafın-
dan yazılan oyun) - Kuşların gövdesini örten ince 
ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı - Tıp te-
riminde “kemikler” - Argoda çalma, aşırma 17. Ev-
renpulu - Atın ayağına çakılan metal - Radyoda 
bir frekans - Acımtırak bir içki türü 18. Suudi Ara-
bistan’ın plaka işareti - Vaşak, kır kedisi - Hıristi-
yan peygamberi - Uygulamalı - Tantal elementinin 
simgesi 19. Boy, klan - Güney Afrika’da yaşayan 
inek antilobu - Vesaire (kısa) - İngilizce’de “tür” 
20. Kadıköy ve Moda’nın güneyinde, Kızıltoprak ve 
Çiftehavuzlar semtleri arasında kalan tarihi sem-
timiz – Kadıköy Moda’da ünlü bir çay bahçesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kadıköy ilçemize bağlı bir semtimiz - Eritilmiş 
ve birazı yakılmış şekerle yapılan şekerleme - Ka-
tışıksız, halis 2. Geniş toprakları olan, sözü ge-
çen, varlıklı kimse - Yemen’in plaka işareti - Ka-
yak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım 
dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir 
yarış türü - “... Sam” (ses sanatçısı) 3. Kaçak ve 
yasak şeylerin saklandığı gizli yer - Japon impa-
ratorlarına verilen unvan - Anadolu Ajansı (kısa) 
- Uluslararası Af örgütü (kısa) - Suçu bağışlama 
4. Paylama - Üstünde yaşadığımız gök cismi, yer 
yuvarlağı 5. Yaprakları üst üste sarılı topak marul 
- Melike Demirağ’ın ünlü şarkısı - Pişmiş yemek 
6. Büyük yılan (yöresel) - Yarım çember biçimin-
de yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna 
bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı - 
Adanılan şey, nezir - Büyük, yetişkin, yaşlı, kart 7. 
Güney Afrika’nın plaka işareti - İsviçre’de bir ne-
hir - “... Dündar” (Aynalar, Kalbimi Kim Çalıyor gibi 
şarkıları da olan ünlü şarkıcı) - Osmanlılarda yal-
nız padişahlar için kullanılan bir unvan 8. Karışık 
renkli, çok renkli - Büyük ve sert taş kütlesi - Bir 
kan grubu 9. Din işlerini devlet işlerine karıştırma-
yan, devlet işlerini dinden ayrı tutan - Kamer - Pe-
ru’nun başkenti 10. Kadıköy Kızıltoprak’tan başla-
yarak, Maltepe Belediyesi sınırlarındaki Cevizli’ye 
kadar uzanan ünlü bir cadde - Dalgalı Akım (kısa) 
- Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapı-
lan işaret 11. Su yolu - Ağabey (yöresel) - Sümer 
inanışına göre “su tanrısı” - Bir nota 12. Bir işi ye-

rine getirmek için verilen söz - Sahiplik, mülkiyet 
- Simgesi Br olan deniz sularında az, bazı göller-
de çok miktarda bulunan, kırmızı renkli, pis kokulu, 
zehirli, sıvı bir element - Bir bağlaç 13. İsim - Ha-
reket eden nesnenin kısa bir zaman içinde, hızında 
oluşan değişmenin bu zamana oranı -Acele pos-
ta servisi (kısa) - İskambilde birli 14. Eşi olmayan, 
biricik - İçinde yabancı bir öge bulunmayan, mut-
lak - Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü 
bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama 
yolu, kıyas 15. Orduda görev yapan erden generale 
kadar herkes - Voleybol ve teniste topu yukarıdan 
aşağıya doğru sertçe yere vurma - Rubidyum ele-
mentinin simgesi - Sporcu alkış ünlemi - Yankı 16. 

“... Tangöze” (ses sanatçısı) - Atılmış, atılan - Kaba 
baston - Bilgin 17. Atatürk Kültür Merkezi (kısa) - 
Büyük piliç - Gerçekleşmesi imkânsız durum, ha-
yal - “... Asit” (hem amin hem de karboksil fonksi-
yonel gruplar içeren bir molekül) 18. Er, onbaşı ve 
çavuşlara verilen genel ad - Bir müzik türü - Bö-
ğürtlen (yöresel) - Bir borunun iç çapını ifade eden 
ölçü birimi 19. Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, te-
kin olmayan - Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin al-
kolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki 
- Düzgün kesilmiş ince karton parçası 20. Vilayet 
- Tanesiz taze fasulye (yöresel) - “... Parkı” (Kadı-
köy Selamiçeşme’deki tren yolunun hemen yanın-
da olan park - Gelecek.
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GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

Hazırlayan: MUSTAFA BAŞARAN



ek çok insanın hayalleri arasında karavan-
da yaşamak ya da karavanla dünyayı gez-
mek vardır. Yolda ya da tatil beldelerinde 
gördüğümüz karavanlara imrenerek ba-

kar “keşke böyle bir imkânımız olsa” deriz. Karavan-
da yaşamak gerçekten lüks mü yoksa başka alışkanlık-
larımızdan da temelli vazgeçmeyi zorunlu mu kılıyor? 
Yedi yıldır karavanda yaşayan oyuncu- seslendirme sa-
natçısı ve müzisyen Taylan Erler ile karavan hayatını 
konuştuk. Kalamış Marina’da dokuz karavandan oluşan 
küçük karavan mahallesinin ilk müdavimlerinden Tay-
lan Erler. Bir Pazar günü karavanın kapısını bize açıp, 
karavanda hayatı anlattı.

l Karavanda yaşamaya nasıl karar verdiniz?
Aslında karar vermedim. Mecburiyetten oldu. Kira-

da oturuyordum. Kiraya zam yapılınca yeni yollar ara-
maya başladım. Nasıl yapayım, nasıl edeyim derken bir 
akşam karavan bakmaya karar verdim. Ekonomik ola-
rak zor bir zaman yaşıyordum. Yine bir sabah erken-
den uyandım. Yeni bir karavan ilanı konmuş. Karavan 
Kumburgaz’daydı, bakmaya gittik. Motorlu bir ka-
ravandı epeyce kötüydü fakat ben de mecburdum, al-
dım. Ama ilk üç gün uyuyamadım. Çünkü karavan yo-
lun kenarında duruyor. Bir de biliyorsunuz insanlarda 
aidiyet duygusu vardır, ayrılamazlar. Kiralık evden çık-
tım ama karavanı evin yanına park ettim. Karavan so-
kakta duruyor. Servis arabası geçiyor, kedi geçiyor ben 
mümkün değil uyuyamıyorum. Bir şey yapayım dedim, 
aldım koca arabayı Bostancı’ya indim. Şimdi metro in-
şaatı olan yerde büyük otopark vardı. Oraya park ettim. 
Sanırım akşam 17.00 falandı. Ertesi gün 12.00’ye kadar 
uyumuşum. Karavanda sürekli yaşamak aklımda yoktu. 
Ben bir yıl falan kalırım sonra eve geçerim dedim. Tam 
yedi yıl oldu. (Gülüyor)

RESMİ OLARAK SOKAKTA YAŞIYOR
l Aslında sokakta yaşıyorsunuz. Resmi işlerinizi 

nasıl hallediyorsunuz?  
Resmi olarak evet. O hikâyeyi anlatayım size. O za-

man Maltepe’de Orhangazi Parkı’nda kalıyordum. Be-
nim devletle bir işim oldu, adres göstermem gereki-
yordu. Maltepe Nüfus Dairesine gittim. Memur “Sizi 
TV’den tanıyoruz” dedi, adresimi sordu. “Ben karavan-
da yaşıyorum” dedim. Memur “olmaz” dedi. “Tekne-
de olsanız sorun yok ama karavan tekerli araç olduğu 
için olmaz.” Tekneye marina adresi olurmuş ama ka-
ravan tekerlekli olduğu için gidebilirmiş. Memur arka-
daş “bir vatandaşın vatandaş olması için ya tapusu ya da 
kira kontratı olması gerekiyor” dedi. Karavanın adresi 
yok, karavan parkı da yok. Memura “Siz beni tanıyor-
sunuz ama bana vatandaş diyemiyorsunuz” dedim. İşte 
Türkiye’nin acı gerçeği. Bir arkadaşın evinin bir odası-
nın adresini verdik. Memur geldi. “Bu masa sizin mi?” 
diye sordu “evet” dedim. “Koltuk sizin mi?” diye sor-
du “evet dedim”. Tamam “şuraya bir imza atalım adre-
siniz belli olsun” dedi. Memur bey farkında mısınız şu 
anda yalan bir beyana imza atacağız” dedim. “Yapacak 
bir şey yok” dedi. 

l Şu an ikametgâhınız neresi mesela?
Şu an yine yok. Bir arkadaşımın evinde kalıyor gö-

rünüyorum. Belediyeden yardım bekliyoruz. (Gülüyor). 
l Başka ülkelerde böyle bir uygulama yok sanı-

rım.
Başka ülkelerde karavan parkları ve kampları var. 

Parkı da, kampı da adres olarak gösterebiliyorlar.

Ad res: Osmanağa Mahallesi
Söğütlüçeşme Cad. Kalem Sok. 
No: 7 Kat: 2 / A Blok Kadıköy / 

İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 

Reklam: (216) 345 82 02 
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr
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Pek çok insanın hayalini 
kurduğu bazen de ‘lüks’ 

olarak değerlendirdiği 
karavanda yaşam 

alışkanlıklarımızdan 
vazgeçmeyi ve sadeliği 

zorunlu kılıyor. Yıldızları 
sayarak uyumanın, 

istediğiniz zaman istediğiniz 
yerde uyanmanın bedelini 

yedi yıldır karavanda 
yaşayan oyuncu ve müzisyen 

Taylan Erler ile konuştuk

Minimalin minimali:
KARAVANDA YAŞAM
l Leyla ALP

P

İSTANBUL’DA KARAVAN PARKI YOK
l Peki İstanbul’da karavan parkı yok mu? Eski-

den Florya’da vardı...
O dediğiniz 18 yıl önceydi kapatıldı. Bir tek Malte-

pe’de Orhangazi Parkı karavan parkı gibi kullanılıyor. 
Ama karavan parkı gibi bir kimliği yok. Adres olma-
sı için karavan parkı olarak düzenlenmesi lazım. Orada 
sadece otoparkta duran karavanlar var. Avrupa’da çok 
sayıda karavan parkı var. Keşke şehir içinde bir kamp 
alanı yapılsa. İlçe ya da büyükşehir belediyesi böyle bir 
karavan yapsa çok iyi olur. İstanbul’da çok karavancı 
var. Yurtdışından karavancılar İstanbul’da park olma-
dığı için gelemiyor.

l Son birkaç yıldır herkes minimal yaşamdan 
bahsediyor. Evdeki eşyaları azaltıyor. Sizinki çok 
daha radikal bir değişim olmuş.

Evet, karavan çok minimal bir yaşam. Ve karavan-
da yaşamak çok radikal bir karar. Gerçekten minimal 
yaşamak istiyorsanız evinizden başlamanız gerekir. Be-
nimki zevkle yapılmış bir şey değildi. Daha sonra zev-
ke geçti.

11 METREKAREDE HAYAT
l Alışma süreci nasıl oldu?
Benim bir şansım vardı. Ben o zaman biraz mini-

maldim. Fakat bu kadar da beklemiyordum. Belki bü-
yük bir karavan olur diyordum. Yatak odası ayrı olur 
falan gibi. Ona da paramız yetmedi. İlk mobil karavan 

yataksızdı onunla başladık. Yataklı karavan iyi mi olur, 
elbette iyi olur ama o zaman büyümeye başlıyorsunuz. 
Büyüyünce deposu da var. 

l Bu karavan kaç metrekare?
10-11 metrekare kadar. Boyu 4 metre 60 santim eni 

2 metre 20 santim. Bunun içinde yaşamınızı sürdürü-
yorsunuz. Soğuk olunca, sobanızı yakıyorsunuz. Yağ-
murlarda güzel. Camınızı açıp keyfinize bakıyorsunuz.

l Bazı insanlara karavanlı yaşam lüks gibi geli-
yor. Öyle mi?

Karavan lüks değil, lüks karavan alırsanız lüks olur. 
Mesela benim karavanım Avrupa’da 2 bin avro. Yani 
20 bin lira diyelim. Burada 85 bin avro. Çünkü İstan-
bul’da birkaç tane var. Çekme karavan ve mobil kara-
van fiyatları arasında fark var. Mobil karavanlar 50 bine 
de var, 100-150 bine de var.

l Siz başka yerlere gidiyor musunuz?
Ben geziyordum. Artık duran karavancıyım çünkü 

arabam yok. Araba olmayınca da çekemiyorum. Benim 
evim burası.

l Karavanlı hayat size ne öğretti?
Çok şey. Bir kere en başta dost dediğiniz insanın as-

lında ne kadar dost olduğunu görüyorsunuz.

“KARAVANA ELİ BOŞ GİDİLMEZ”
l Nasıl?
Böyle bir hayata geçerken biraz yardım bekliyorsu-

nuz ki bu çok normal. Zor günlerde sizi aramayan sor-

mayan insanlar sizi aramaya başlıyor. Çünkü karava-
nı merak ediyorlar. Evde sıkılıyor “Taylan gelelim” 
diye arıyorlardı. “Kahvenizi suyunuzu alın gelin” di-
yordum. “Niye sende kahve yok mu” diyorlardı. Bu-
rası ev değil. Ben suyumu taşıma su getiriyorum. Kul-

lanma suyumu da taşıma su getiriyorum. Yemeğim 
bana göre. Biri bana makarna yapsana dese. Yapa-
rım ama makarna bana göre. Evde olsa dolabı doldu-
rabilirim. Burada alanım kısıtlı. Misafir gelecek diye 
hazırlık yapamam. O yüzden o insanlar biraz azaldı. 
Hâlbuki bir tane su getirecek. Aslında karavancılıkta 
ve teknecilikte bir kural vardır eli boş gidilmez. Kara-
vancılıkta zor bir hayatı öğreniyorsunuz. Minimalizmi 
öğreniyorsunuz. Çorbayı, yemeği ne kadar yapacağı-
nızı öğreniyorsunuz. Fazla yemek yememeyi öğreni-
yorsunuz.

l Mesela neler pişiriyorsunuz?
Genelde omlet, soslu makarna, tepsi böreği ya-

parım, tavuk ızgara yaparım. Çok zahmetli, uzun ye-
mekler yapamıyorum. Burada tüpüm var. Yani çok tüp 
harcanacak yemekleri yapmıyorum. Karavanda yapa-
madığım yemekleri Kadıköy’de yiyorum. 

l Yedi sene geçti ama hâlâ zorlanıyorum dediği-
niz bir şey var mı?

Hayır yok. Sadece bir arabam olsa da gezsem di-
yorum. 

l Suyu taşıma yapıyorum dediniz.
Evet taşıma getiriyorum. Karavanın 45 litrelik bir 

deposu var. Onun 12 litresi bana duşta yetiyor. Ama es-
kiden evde duş yaparken ki şu an evde herkes onu yapı-
yor, 100 küsur litreyle duş yapıyoruz. Su gidiyor. İlerde 
çok büyük su sıkıntısı çekeceğiz.

l Bir gününüz nasıl geçiyor? Oyuncusunuz, mü-
zisyensiniz, seslendirme de yapıyorsunuz. Bütün 
bunlar karavanla birlikte nasıl sürüyor?

Çok güzel sürüyor, benim evim burası. Seslendir-
meye gidiyorum. Çekim çıkarsa çekime de gidiyorum. 
Hiçbir sorun olmuyor. Sabah kalkıyorum, kahvemi ya-
pıyorum. Küçük bir kahvaltı yapıyorum. Köşe yazar-
larını okurum. Fenerbahçe Parkı’nda yürüyüşümü ya-
parım. Bazen Kadıköy’e iniyorum. Kitap okuyorum. 
Trompet çalışıyorum. 

l Bu arada her şey durdu...
Maalesef her şey durdu. Tiyatro da durdu. Bizim 

gibi özel tiyatrolar için feci bir durum.
l Pandemi burada nasıl geçiyor?
(Gülüyor) Burada çok keyifliydi. Ben ve oyuncu ar-

kadaşım Volkan buradaydık. Bir abimiz daha eşi ve ço-
cuğuyla bu süreci burada geçirelim diye geldi. Sokağa 
çıkma yasağı başladı. Polis geldi. Bizi gördü. Ne ya-
pıyorsunuz burada diye sordular. “Biz burada yaşıyo-
ruz” dedik. “Nasıl ya?” diye şaşırdılar. Sonra arkadaş 
olduk. Arada gizlice sokağa çıkanlar, yürüyüş yapan-
lar oluyordu, polis arabasının sesini duyunca karavan-
ların arasına saklanıyorlardı. Burası bir gün çocuk par-
kına dönüyordu bir gün yaşlı parkına.

l Karavanda yaşamayı isteyenlere ne önerirsiniz?
Çekme karavan mı alacaklar, mobil karavan mı; çok mu gezecekler yoksa sadece yazın mı gezecekler bunlar önem-

li. Bu tarz şeylere karar vermeden karavan almasınlar. Karavan hemen satılabilen bir şey değildir. Otomobilden kar ede-
bilirsiniz ama karavandan kar olmaz. Satış platformuna koyayım satarım diye düşünmesinler. Biraz karavan kültürünü 
öğrensinler. Sessiz olma kültürü, karavana göre yemek yapma kültürü, kendi işinizi kendi yapma kültürü. Benim Youtu-
be’de Taylan Erler Karavan Sohbetleri sayfasında söylediğim gibi, karavanın belediye başkanı sizsiniz. Su, tuvalet, gaz 
hepsiyle siz ilgileneceksiniz. Güneş panelinden anlayacaksınız, tüpü değiştirmeyi bileceksiniz. Bazen seyirci Instagram 
hesabıma yazıyor. Karavan aldık bakabilir misin diyorlar. Gidiyoruz, bakıyoruz. Eğer Gazete Kadıköy haberinden sonra 
isteyen olursa yardımcı olurum.  Bu aracın kuralları var. Önce evi azaltın. Ayakkabıları, terlikleri, elbiseleri bunları azaltın.

“ÖNCE EVİ AZALTIN”
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