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Çinli Chen: 
Mutlaka maske takın!

Rexx Sineması 
veda ediyor…

İnfaz paketi kadınları 
koruyor mu?  

 Kadıköy’de yaşayan Çinli Xiafei 
Chen, maske kullanımı ve sosyal 
izolasyonun çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Vaka sayısının 
azalmasını istiyorsak dışarıda 
mutlaka maske takmalıyız” 
çağrısında bulunuyor l Sayfa 9'da

 Kadıköy’ün simgelerinden 
Rexx Sineması kapandı. İşletmeci 
Viron Anas artan masrafları 
karşılayamadıklarını söylüyor. 
Mülk sahibi vakfın projesi ise binayı 
yıkarak yerine kompleks inşa 
etmek l Sayfa 6'da

 Yeniden tartışmaya açılan 
“infaz paketine” ilişkin kanun 
teklifi TBMM’ye sunuldu. Av. 
Selmin Cansu Demir, akrabalık 
ilişkileri bulunmayan bir kadına 
şiddet uygulayan faillerin tahliye 
olabileceğini söylüyor l Sayfa 8'de

 

Geçmişte nisan ayında yaşama veda 
eden Kadıköy’ün iki önemli değerinin 
hayat öykülerini anımsayalım; 
‘radyoların altın kızı’ olarak ünlenen 
ses sanatçısı Perihan Altındağ Sözeri 
ve karikatür sanatının ilk ustalarından 
Cemil Cem l Sayfa 11'de

Sanat fena halde hayata benziyor 
fakat bugünlerde hayat da sanatı taklit 
ediyor sanki. Biz de bu hafta, daha önce 
şaşkınlıkla okuduğumuz ancak bu 
günlere denk düşen distopik kitaplara 
tekrar bir göz atalım istedik  l Sayfa 5’te

Musiki ve karikatürde 
iz bırakanlar

Kitaplarda distopya!

“Derdi olan mizah 
yapıyorum”
Kendine has tarzı, naifliği 
ve “bir derdi olan mizah 
anlayışı” ile sadece 
güldürmekle kalmıyor. 
Biraz da çuvaldızı kendimize 
batırmamıza, yüzümüzün az 
buçuk kızarmasına neden 
oluyor. Beyaz yakalılıktan 
komedyenliğe geçen Kaan 
Sekban ile konuştuk
l Sayfa 7'de

Neşesi, eğlencesi ve kültür 
sanat etkinlikleriyle 
yılın her döneminde 
kalabalıkları ağırlayan 
Kadıköy sokakları korona 
virüsü nedeniyle en 
sessiz anlarını yaşıyor. 
Kadıköy’ün korona 
günlerini eski fotoğraflarla 
kıyasladık  l Sayfa 16’da

Korona virüsü salgını hızla 
yayılırken izolasyonun önemi 
de her geçen gün artıyor. 

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul 
ilçeleri arasında en çok evde kalan 
Kadıköy oldu. Kadıköy Belediyesi 
vatandaşlara teşekkür ederken 
çalışmalarını da hız kesmeden 
sürdürüyor

Kadıköylü de dayanışmayı 
sürdürüyor: Fırıncılar bu dönemde 
işten çıkarılanlara ücretsiz ekmek 

veriyor, mühendisler sağlık çalışanları 
için 3 boyutlu yazıcılarla yüz siperliği 
yapıyor,  ‘tek araba’ uygulaması insanları 
ücretsiz taşıyor
Kadıköy’ün korona virüsü ile mücadelesi 
sayfa 2 ve 4’te

Semtte korona sessizliği

‘Top’lu 
sınıf savaşları…

Kim olmak 
istiyorsunuz?

BİLGE KARASU  5'te

Koordinatlarımız 
değişirken

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

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 65

Kadıköy  
#EVDEKAL’ıyor!
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adıköy Belediyesi’nin, yeni tip korona virü-
sünün yayılmasını önlemek amacıyla veri-
len hizmetleri koordine etmek üzere kurdu-
ğu Korona Kriz Masası, ihtiyaç sahibi olan 

ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlıların ilaç ve yiyecek 
alışverişi ile sıcak yemek taleplerini karşılıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin 444 55 22 numaralı çağ-
rı merkezine gelen talepleri karşılamak için Sosyal 
Destek, Kurumsal İletişim, Sağlık ve Destek Hizmet-
leri müdürlüklerinden yaklaşık 80’i koordinasyon-
da, 100’ü de sahada olmak üzere farklı müdürlükler-
den personel görev yapıyor. Korona Kriz Masası’nın 
çalışmaları hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, korona virüsüyle mü-
cadele sürecinde Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı hiz-
metleri şöyle sıraladı:

YAŞLILARA SICAK YEMEK
“24 - 30 Mart tarihleri arasında belediyemizce 600 

haneye 5138 öğün yemek dağıtıldı; 531 kişiye ecza-
ne ve market alışverişi yapıldı; 456 haneye bebek bezi 
için kart yüklemesi yapıldı; 645 kişiye hasta bezi da-
ğıtıldı; 1162 haneye gıda alımı ve temizlik malzeme-
si için alışveriş kartı yüklemesi yapıldı. Ayrıca Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı 25 kişilik personel, 24-28 Mart 
tarihleri arasında yaklaşık 5 bin kişiden oluşan 65 yaş 
üstü olan ve Sağlık Müdürlüğü’nde kayıtlı olan vatan-
daşları aradı. 16-28 Mart arasında evde bakım hizmet-
leri ve hasta nakil hizmetlerinden 324 kişi yararlandı.

MOBİL BELEDİYECİLİK BAŞLADI
Ayrıca komşularımızın, toplu taşıma araçlarına 

binmemeleri ve kalabalık alanlara girmemeleri için 
Mobil Belediye hizmetini başlattık. 4 adet mobil hiz-
met noktasını her gün 8 mahallede olacak şekilde hiz-
mete soktuk. Ayrıca ana hizmet binamız ve bağlı bi-
rimlere 180 adet el dezenfektanı takıldı, 3 bin litre 
el dezenfektanı kullanıldı. 2 bin adet dezenfektan jel 
personele dağıtıldı. 30 bin adet tek kullanımlık mas-
ke, 25 bin tek kullanımlık eldiven dağıtıldı.

KALABALIK ALANLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
Belediye binası, kültür merkezleri, 21 muhtarlık, 

polis ve zabıta karakolları, itfaiye, aile sağlığı mer-
kezleri, devlet ve özel okullar, muhtarlıklar, ibadet-
haneler, acil sağlık hizmet istasyonları (112 araçla-
rının olduğu yerler), Kızılay istasyonu, ilçe sağlık 
birimi, bulaşıcı hastalıklar birimi ve diğer tüm kamu 
kurumları dezenfekte edildi. Semt pazarlarının giriş 
ve çıkışlarına el hijyeninin sağlanması amacıyla de-
zenfektan istasyonları kuruldu. Zabıta Müdürlüğü pa-
zar ve çarşılarda sosyal mesafe uygulamasına yöne-
lik denetim yapıyor. Talep edilmesi halinde yaş almış 
komşularımızın maaşlarını çekip teslim ediyorlar.

TEMİZLİK SON SÜRAT DEVAM EDİYOR
Yıkama ekipleri düzenli ve yoğun bir şekilde her 

gün farklı mahalleleri temizliyor. Bu süreç boyun-
ca Bahariye Caddesi, Bağdat Caddesi, minibüs yolu 
gibi vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve so-
kakların temizlik periyotları arttırıldı. Pazar yerleri 
ve sağlık kuruluşlarının tüm bahçeleri yıkandı. Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, başta Moda Parkı, Kalamış 
Parkı ve Yoğurtçu Parkı olmak üzere 10 mahalle par-
kında oyun ve spor aletleri ile spor sahalarında yıka-
ma ve dezenfekte işlemlerini tamamladı.

SOKAKTA YAŞAYAN DOSTLAR UNUTULMADI
Sokakta yaşayan küçük dostlarımızı da unutma-

dık. Her zamankinden daha çok bizlere ihtiyaçla-
rı olan sokak hayvanlarını beslemek için Veteriner 
Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile birlik-
te hayvanların uğradığı alanlara 21 Mart’tan bu yana, 
kedi ve köpekler için yaklaşık 750 kilo mama bırak-
tı. Kazalı, yaralı ve hasta hayvanlar için 2 hasta nakil 
ekibi, çalışmaya devam ediyor. Kısırlaştırma dışında 
acil işlemler sürüyor.

SOSYAL ETKİNLİKLER ONLİNE DEVAM EDİYOR
Online Belediye sistemine geçerek, 

ertelemek zorunda kaldığımız etkinlik-
lerimizi, daha küçük ölçeklerde sosyal 
medya hesaplarımız üzerinden gerçekleş-
tirmeye başladık. Online Belediye çalış-
masının başlaması ile sadece Instagram 
hesabımız üzerinden günlük 300 bin tra-
fiğe erişildi. Bu süreçte Facebook, Twit-
ter ve Instagram hesaplarından yaklaşık 
6 milyon kişiye ulaşıldı. Bu çalışmay-
la, komşularımıza belediyelerinin ka-
panmadığı, platform değiştirdiği bilgisi-
ni vermek istedik. Evlerimizde kalmak 
zorunda olduğumuz bu zor günlerde, be-
lediyemizin her şartta komşularının ya-
nında olduğu duygusunun önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz.”

Kadıköy Belediyesi’nden 

yapılan açıklamada korona 

virüsüne karşı çalışmaların 

aralıksız sürdüğü bildirildi

Korona virüsü çalışmaları 
aralıksız sürüyor! 

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini gösteren korona virüsü 
insanları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Alınan tedbirler 
doğrultusunda işsiz kalan birçok vatandaş, en temel gıda maddelerinden 
biri olan ekmeğe bile ulaşmakta güçlük çekiyor. Kadıköylü fırıncılar 
hem aldıkları sıkı hijyen önlemleriyle hem de ücretsiz ekmek ve askıda 
ekmek uygulamalarıyla vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. 

Yeldeğirmeni 
Ekmek Fabrikası, 
korona virüsü nedeniyle 
işsiz kalan vatandaşlara 
30 gün boyunca 
ücretsiz ekmek veriyor. 
İşletme sahibi Vedat 
Yılmaz; “Üretimimizin 
yaklaşık onda üçü 
kadar ekmek veriyoruz. 
İnsanlar çok teşekkür 
ve takdir ediyorlar. 
Bazı müşteriler para 

veriyor ve onların adına da yardım yapmamızı istiyorlar. Çok güzel 
bir dayanışma ortamı var” diyor. Bu uygulamayı diğer fırınların da 
yapması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Benim birçok arkadaşım 
işini kaybetti. Onların da aileleri var. Hiç olmazsa ekmek ihtiyaçlarını 
giderebilmemiz gerek. Durumlar elverdiği takdirde 30 günlük süreyi 
uzatmayı düşünüyoruz” diye devam ediyor.

Vedat Yılmaz aldıkları hijyen önlemlerini ise şöyle anlatıyor: 
“Ekmeklerimiz poşetleniyor. Müşterilerin tezgaha dokunmasına izin 
vermiyoruz, elimizden geldiğince içeriye az müşteri almaya çalışıyoruz. 
Kapıda hijyenik paspasımız var. Müşteriler ona basarak içeriye 
giriyorlar. Tüm çalışma arkadaşlarımız maske ve eldiven kullanıyor”. 

“KADIKÖY ISSIZ BİR ADAYA DÖNÜŞTÜ”
Ellerinden geldiğince hijyen kurallarına dikkat ettiklerini 

söyleyen Aslım Odun Ekmek Fırını işletmecisi Ahmet Küçükçıtras 
ise “Vatandaşlar 
ekmeğe dokunmuyor. 
Bakkallara servis 
yaptığımız ekmekler 
de poşetlenerek 
gidiyor” diyor. Çok 
uzun süre önce askıda 
ekmek uygulamasına 
geçtiklerini belirten 
Küçükçıtras, 
“Müşterilerimiz bu 
konuda çok duyarlılar. 

Kendilerine iki ekmek alıyorlarsa bir tane de askıya bırakıyorlar. 
Elimizden geldiğince, şartları müsait olmayan vatandaşlara ekmek 
konusunda yardımcı olacağız. Kapımız her zaman açık. Bulunduğumuz 
yerde birçok dükkan kapandı. Esnafın durumu hiç iyi değil. Kadıköy 
ıssız bir adaya dönüştü” dedi.

“EN SAĞLIKLI YOL KESE KAĞIDI”
20 yıllık Kadıköy 

esnafı olan Çarşı Petek 
Fırın işletmecisi Ali Güney, 
“Her ay düzenli olarak 
denetleniyoruz. Uzun 
zamandır hijyen kurallarına 
harfi harfine uyuyoruz. 
Fakat son olaylardan sonra 
tedbirleri daha da arttırdık” 
diyor ve salgın sonrası 
Kadıköy’deki durumu 
şöyle anlatıyor: “Kadıköy, 
Türkiye’nin 45 ilinden daha kalabalık. Günlük dolaşım oranı bir milyon 
insan. Normal şartlarda burada dolaşan insanların şu an yüzde 95’i yok. 
Uzunca bir süredir askıda ekmek uygulamamız var. Normal günlerde 
askıya 100 ekmek ayırıyoruz. Çarşıya kimse gelmediği için onları alan 
insan sayısı da azaldı. Kadıköy’de hayat tamamen durmuş durumda. Bu 
olumsuz olayın bir an önce geçmesini temenni ediyoruz.”

 Ekmeklere getirilen poşetleme uygulamasını sağlıklı bulmayan 
Güney, “Yeni uygulamayla birlikte ekmekler zorunlu olarak poşetlere 
girdi fakat bu çok sağlıklı bir uygulama değil. Fırında pişen sıcak bir 
ekmeğin soğuma süresi beş saat. Siz bunu beş saatten önce poşete 
koyarsanız o ekmeğin içinde sıcaklık ve nem kalır. Bu da bakteri 
üremesine yol açar.” diyor ve en sağlıklı yol olarak kese kağıdını 
gösteriyor.

Salgınla mücadele kapsamında hijyen 
tedbirlerini arttıran Kadıköylü fırıncılar, bu 

süreçte işsiz kalanlar için başlattığı ücretsiz ve 
askıda ekmek uygulamalarıyla halkın yanında

Kadıköylü fırıncılardan halka destek

ÖZEL SEKTÖRDEN DESTEK
Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü Kadıköy sakinlerinin evden çıkmadan gündelik 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, emekli maaşlarını evden alabilmeleri için kamu ve özel 
sektörle ortaklaşa çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere verilen talimat kapsamında oluşturulan ‘Vefa Sosyal 
Destek Grubu’ tarafından belirlenen 65 yaş üzerindeki yurttaşlara emekli maaşları ve 
ihtiyaçları Kadıköy Belediyesi’nin zabıta ekipleri ve polisler eşliğinde teslim ediliyor. 
Kamunun bu işbirliğine ikinci el araç alım firması VavaCars da Kadıköy Belediyesi’ne tahsis 
ettiği 5 araçla destek veriyor.
Kadıköy Belediyesi 65 yaş üzerindeki özellikle de yalnız yaşayan yaşlılar ve engelli bireyler 
için eve sıcak yemek dağıtımı da yapıyor. Kadıköy Belediyesinin mutfağında hazırlanan 
yemekler, paketlenerek Kadıköy Belediyesi personelleri tarafından evlere teslim ediliyor. 
Eker ve Sek firmaları da yemeklere içecek desteği veriyor.

K

l Simge KANSU

Ahmet KüçükçıtrasAhmet Küçükçıtras

Vedat Yılmaz

Ali Güney
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Korona virüsü tüm dün-
yada olduğu gibi Türki-
ye’de de birçok sektörü 
etkisi altına alarak yayıl-
maya devam ediyor. Sos-
yal mesafeyi korumak 
zorunda olan halk evle-
re kapandı;  eğitimden, 
pazarlamaya, sanal alış-
verişten, sanat etkinlik-
lerine kadar çoğu sektör internet or-
tamına taşındı. Peki ihtiyaç dışında 
sıkıldığımız her dakika sanal dünya-
ya başvurmak bizi teknoloji bağımlı-
sı yapar mı? Her gün evde kalmanın 
insan psikolojisi üzerinde birtakım 
etkileri olabilir mi? 

AŞIRI KULLANIMA DİKKAT!
Teknoloji bağımlılığı ve aşırı in-

ternet kullanımı ile ilgili görüşlerini 
sorduğumuz Kadıköy Belediyesi Dr. 
Rana Beşe Polikliniği’nde görev ya-
pan Uzman Psikiyatrist Dr. Osman 
Önal “İçinde bulunduğumuz, koro-
na günleri dediğimiz bu günlerde 
tam bir karantina uygulanmıyor bel-
ki ama hayatımızı bir şekilde evde 
geçirme zorunluluğu ile karşı kar-
şıyayız. Bu hepimiz için ruhsal ola-
rak sıkıntı yaratan bir durum çünkü 
isteğimiz dışında evde kalmak bizi 
kısıtlanmış hissettirerek stres yara-
tabiliyor. Süreç uzadıkça birtakım 
ilişkilerimizi ve ihtiyaçlarımızı in-
ternetten karşılamaya başladık. Bu 
durum bize yaşasın internet yaşasın 
sosyal medyanın varlığı dedirtebili-
yor. Fakat teknoloji kullanımı bizim 
kontrolümüz dışına çıkmaya başlı-
yorsa ya da bırakamıyor, uzak du-
ramıyor, internetin hızının düşmesi 
durumunda telaşlanıyor, huzursuz, 
sıkıntılı hatta sinirli oluyorsak sorun 
ciddi hale gelmeye başlıyor. İnternet 
olamaması, bir tür ruhsal hatta fizik-
sel şikayetlerle giden bir yoksunluk 
yaratıyorsa ne oluyor dersiniz. Bu 
noktada bozukluk söz konusu olup; 
aşırı kullanım (patolojik) bozuklu-
ğundan hatta bağımlılıktan bahset-
mek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İnternet kullanımının 
kültürel bölgelere göre 
değiştiğini söyleyen Önal 
“Aslında internet bağım-
lılığı genellikle yüzde 5 
ila 15 arasında yaygınlı-
ğa sahip bir bozukluktur. 
Bu toplumdan topluma, 
kültürel ya da bölgesel 
özelliklerle değişmek-
tedir en yaygın olarak 
bildiğim ülke Kore’dir. 
Teknolojiyi etkin kulla-

nırken aşırı keyif alıyor ama uzak-
ken mutsuz oluyorsak, buna ulaş-
mak için gerçek dışı yollara (yalan 
gibi inkâr etmek gibi) başvuruyor-
sak, sosyal ailevi ve iş yaşantımız bu 
nedenle etkileniyor ilişkilerimiz bo-
zuluyorsa internet bağımlısı olduk 
demektir.” dedi.

BU SÜREÇTE NE YAPMALIYIZ?
Aşırı kullanımda alınması gere-

ken önlemlere dikkat çeken Uzman 
Psikiyatrist Dr. Osman Önal, “Ön-
celikle internette kaldığımız sürenin 
tespit edilmesi amacıyla kullanım 
sırasında süre tutmamız gerekmek-
tedir. Bilgisayarın yerini değiştire-
bilir ve bilgisayarı insanların bu-
lunduğu hep beraber kullandığımız 
mekanlara taşıyabiliriz. Eğer bel-
li bir düzende internete bağlanıyor-
sa bunu kıracak birtakım şeyler ya-
pabiliriz. Örneğin internet dışında 
evde bir takım aile oyunları, masa 
üstü insanlarla iletişimde olan oyun-
lara yönelmek faydalı olacaktır. Dı-
şarı çıkmamız biraz sıkıntılı olduğu 
için evde spor yapmak önerilebilir. 
Özellikle hobiler ve çaba gerektire-
cek uğraşlar bağımlı olmaya aday 
gencin ya da çocuğun bir şekilde en-
gellenmesi konusunda işe yarar. Bi-
zim için halen bozukluk diyebilecek 
kadar bir süreç ve aşırı kullanım ol-
duğunu düşünmüyorum. Çünkü şu 
an için olağanüstü bir durum yaşıyo-
ruz ve neredeyse iletişimimizi sağla-
mak için gerekli bir yol. Ama süreç 
uzar ise biz bu süreçte daha fazla ilgi 
ve bağlılık geliştirebiliriz. Dikkat et-
mekte fayda var düşüncesindeyim.” 
ifadelerini kullandı.

orona virüsü nedeniyle ilan 
edilen 1 hafta zorunlu ta-
tilin ardından 23 Mart’ta 
uzaktan eğitime başlandı. 

Uzaktan eğitim süreci EBA web sitesi 
(www.eba.gov.tr) ve televizyon (TRT 
EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortao-
kul, TRT EBA TV Lise) aracılığıyla yü-
rütülüyor. Özel okullar ise bunların yanı 
sıra kendi uzaktan eğitim sistemlerini kul-
lanıyorlar. Paylaşılan dersler TRT EBA TV 
kanallarından, TRT İzle uygulamasından 
ve EBA web sitesi üzerinden takip edilme-
ye başlandı.

Süreç hakkında Gazete Kadıköy’e açık-
lama yapan Eğitim Reformu Girişimi Eği-
tim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Mel-
tem Arık, “TRT EBA TV’de, ilkokul, 
ortaokul ve lise için 3 farklı kanal bulunu-
yor. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul 
ve EBA TV Lise adlı bu üç kanalda, HD 
ve SD olmak üzere toplam 6 kanal üzerin-
den yayın yapılıyor. Yayın akışlarına eba.
gov.tr ana sayfasından ve TRT internet si-
tesinden ulaşılıyor. Sınıflara 
ve derslere göre düzenlenmiş 
program MEB tarafından geç-
tiğimiz hafta paylaşıldı.” dedi.

8 ve 12. sınıflar için EBA 
web sitesinde ayrıca “Canlı Sı-
nıf” uygulamasının da yer al-
dığını ifade eden Arık, şunları 
söyledi: “Öğrenciler ‘Canlı Sı-
nıf’ bilgilerine ‘EBA Sayfam’ 
alanından ulaşabiliyorlar. Bu 
sınıflara yönelik açıklamalarda 
sınav tarihlerinde ertelemenin 
tercih edilmediği, sınavda sade-
ce yüz yüze eğitim sırasında iş-
lenen konuların yer alacağı da belirtildi. 11 
ve 12. sınıflar için ise EBA Akademik Des-
tek Programı paylaşıldı. MEB tüm bunlara 
ek olarak, COVID-19 nedeniyle oluşan trav-
matik etkileri azaltmak amacıyla öğrencilere 
EBA üzerinden psiko-sosyal destek de ver-
meye hazırlanıyor. Bu kapsamda özellikle 
okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yöne-
lik destek paketi MEB’in ulusal psikosos-
yal destek ekibi tarafından alan uzmanla-
rı ile birlikte geliştiriliyor. Ortaokul ve lise 
için herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı. 
Zorunlu uzaktan eğitim süreci bittiğinde ise 
tüm sınıflarda telafi eğitimi yapılacak.”

“ÖRNEKLERE BAKMALILAR”
“Bu süreç öğrencilerin başarısını etki-

ler mi?” sorumuza yanıt veren Arık, “He-
pimiz bu durumdan etkileniyoruz. Bu etki-

nin azalması için sınav sorularının yüz yüze 
eğitim görülen konular arasından seçilerek 
hazırlanacağı paylaşıldı. Bu sürecin zorlu-
ğunu azaltmak için MEB’in geçtiğimiz yıl-
dan itibaren paylaşmaya başladığı örnek 
sorulara bakılması yararlı olacaktır.” dedi. 

“SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR”
Uzaktan eğitimle ilgili teknik sorunla-

rın devam ettiğini belirten Arık, “Ancak 
bunlar çözülebilir. Kritik olan çeşitli ko-

şullar nedeniyle uzaktan eği-
time erişemeyen, erişme im-
kânı olsa bile uzaktan eğitim 
araçlarını etkin kullanamayan 
öğrencilerin de olduğu göz 
önünde bulundurularak risk 
altındaki gruplara yönelik yü-
rütülecek çalışmaların hızla 
planlanması ve paylaşılması. 
Halihazırda özel gereksinimi 
olan öğrencileri ve öğretmen-
leri kapsamayan uygulamanın 
özel gereksinim gözetilerek 
düzenlenmesi de önceliklen-
dirilmeli.” değerlendirmesin-

de bulundu. 
Arık şu önerilerde bulundu:
-Öğretmen, öğrenci ve velilerin psi-

ko-sosyal desteğe erişebilmeleri bu süre-
cin en kritik adımı olacaktır. Bunun için,  
MEB’in geliştirildiğini paylaş-
tığı psiko-sosyal destek kitine 
erişimin yanı sıra uzmanlara 
erişim olanağı da sağlanması 
sürecin daha sağlıklı ilerleme-
sine yardımcı olacaktır. Bu zor 
süreçte çocuklar yaşadıkla-
rı duygularını anlayamayabi-
lir ya da ifade olanağı bulama-
yabilir. Çocuklara duygularını 
paylaşabilecekleri alanlar da 
açılmalıdır. 

-Öğretmen Ağı’nın uzak-
tan eğitim sürecinde öğret-

menlerin ihtiyaçlarını tespit etmek için dü-
zenlediği, Değişim Elçisi öğretmenlerin 
katıldığı anketin sonuçlarına göre öğret-
menler yalnız olmadıklarını hissetmek is-
tiyorlar. Meslektaş dayanışmasına, dijital 
okuryazarlık ve dijital araçlara hakimiyet 
becerilerinin güçlenmesine, meslektaşları-
nın internet bağlantısı olmayan öğrenciler-
le iletişim kurmak için geliştirdiği strate-
jilerin yaygınlaşmasına ihtiyaç duyuyorlar. 
EBA, bu ihtiyaçların karşılanması bakımın-
dan önemli bir platform rolü üstlenebilir. 
Öğretmenlerin bu platformu etkin kullana-
bilmesi için destek mekanizmalarının dev-
reye sokulmasında yarar vardır.

-Öğrenciler sakin olmalılar, bugüne ka-
dar işledikleri konuları yeniden çalışma-
larını, MEB’in geçtiğimiz yıldan itibaren 
paylaşmaya başladığı örnek sorulara bak-
malarını ve ihtiyaç duyduklarında birbirleri 
ve öğretmenleri ile görüşmelerini önerebi-
liriz. Bu sürede spor, sanat, edebiyatla ilgi-
lenme fırsatı da bulabilirler. 

“GÖRÜŞ ALINMADI”
Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Eği-

tim Sekreteri Nesimi Özcan eğitim prog-
ramları hazırlanırken konuyla ilgili uzman-
lardan görüş alınmadığını ifade ederek, bu 
programın uygulanabilmesi için alt yapı-
nın yeterli olmadığını da belirtti. Özcan, 
“Bakanlık kaç öğrencinin evinde interne-
tin ve bilgisayarın olup olmadığını bilme-
den uygulamayı devreye soktu. Bakanlı-
ğın depolarında stoklardaki bilgisayarların 
ihtiyaç duyan öğrencilerimize dağıtılması-
nı ve internet ücreti alınmaması gerektiğini 
Eğitim-Sen olarak Eğitim Günlüklerimiz-
de yayınladık ancak MEB’den herhangi bir 
olumlu görüş alamadık. Bu şartlarda uzak-
tan eğitim ne kadar başarılı olur kamuoyu-
nun takdirine bırakıyoruz.” dedi. 

“SORU SORAMIYORLAR”
Özcan’ın dikkat çektiği başka bir nok-

ta da öğrencilerin ders sırasında soru sora-
mamaları. Bu sorunun çözülememesi du-

rumunda öğrencilerin konuları 
iyi bir şekilde kavrayamayaca-
ğını ifade eden Özcan, “Uzak-
tan eğitime ekonomik şartları 
iyi olan ailelerin çocukları eri-
şebiliyor, bu durum yoksul aile 
çocuklarının bu durumdan ya-
rarlanamadığı gerçeğini ortaya 
koyuyor. Ayrıca ders kitapları-
nın içeriklerinin yetersiz olma-
sı öğrencilerimizi konuyu yine-
leme ve pekiştirme konusunda 
olumsuz etkilemektedir.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

SİZE YEŞİLLİKLER ARASINDA EŞSİZ DENİZ 
MANZARASIYLA İKİNCİ BİR HAYAT VADEDİYORUZ.

Huzurevimiz uzman ekibi ile aile büyükleriniz için hak ettikleri 
özel ilgi ve yaşam standartlarında bir ortam sunmaktadır.

Altıntepe Mah. Galipbey Cd. Cephanelik Yolu Sk. No: 5 Maltepe
Tel: 0552 388 60 10 - (0216) 388 60 10 / Web: seckinhuzurevi.com.tr

SEÇKİN YAŞLI BAKIM VE HUZUR EVİ

Verilen hizmetler:
 • 24 Saat Doktor Hizmeti
• 24 Saat Hemşire Hizmeti
• Fizik Tedavi Merkezi
• Diyaliz Hizmeti
• Laboratuvar Hizmeti
• Vakum Yardımlı Yara Tedavisi Hizmeti
• Konaklama Hizmeti
• Temizlik Hizmeti
• Yemekhane Hizmeti
• Medikal El Ayak Ve Tırnak Bakımı
• Sosyal Etkinlik Ve Faaliyetler

Hizmet Grubu:
Alzheimer
Demans
Geriatri
Palyatif (Yatağa Bağımlı)
Parkinson
ALS
NG (Nazogastrik Sonda) İle Beslenme
PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) 
Bakımı

Sosyal hayatımızın kısıtlandığı karantina günlerinde 
aşırı internet kullanımı ve teknoloji bağımlılık 
yapabiliyor. Uzman Psikiyatrist Dr. Osman Önal 
“Teknolojiyi etkin kullanırken aşırı keyif alıyor ama 
uzakken mutsuz oluyorsak bağımlı olabiliriz” diyor
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Reformu Girişimi Eğitim 

Gözlemevi Koordinatörü 
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Bağlan ama 
bağımlı olma!



Sağlık çalışanlarına
“3 boyutlu destek”
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999 €
’dan itibaren

28.12
7 Gün

İNGİLİZCE ÖZEL DERS 
YDS,YÖK DİL,YDT soru çözüm teknikleri ve stratejileri konusunda 

uzman öğretmenle kısa sürede sınavlara hazırlık.

Tel: 0 (532) 522 13 28

RESİM VE SERAMİK 
ÖZEL DERS

Her yaştan, herkese seramik ve 
resime ilgisi olan kişilere grup 

veya özel ders verilir.

Tel: 0554 191 74 86

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

KİŞİYE ÖZEL
ABİYE & GELİNLİK

TASARIMLARI

serapstylee0(530) 306 53 98

ühendisler, yazılımcılar ve tasarımcı-
lar, korona virüsü nedeniyle en yüksek 
risk grubunda yer alan sağlık çalışanları 
ve doktorların ihtiyacını karşılayabilmek 

için “3 Boyut Destek” platformunu kurdular. Ekip, 
3 boyutlu yazıcılar sayesinde sağlık çalışanları için 
ücretsiz koruyucu siperli yüz kalkanı üretiyor. 3bo-
yutludestek.com web sitesi üzerinden güncel verile-
ri paylaşan topluluk şu ana kadar 5 bin adet siperlik 
üretti. 2 bin kurum, 3 bin adet 3 boyutlu yazıcıyla ağa 
katılırken, üretilen siperlikler Türkiye’nin her ilin-
deki doktorlara tedarik ediliyor. 3 boyutlu yazıcıya 
sahip olan firmalar projeye destek verebiliyor. Sağ-
lık çalışanları, hastaneler ve sağlık kuruluşları da ta-
lep formunu doldurarak taleplerini iletebiliyor. Ham-
madde desteği sağlamak isteyen gönüllüler de yine 
başvuruda bulunabiliyor. 

“GERÇEĞE HİZMET EDİYORLAR”
3 Boyutlu Destek ağının kurucularından Mekat-

ronik Mühendisi İlker Vardarlı proje hakkında Ga-
zete Kadıköy’e açıklama yaptı. Şeffaf siperlik üret-
tiklerini söyleyen Vardarlı, “3 boyutlu yazıcıların 
gerçekten bir amaca hizmet etmek için üretim yaptı-
ğından eminim ve Türkiye’deki üç boyutlu yazıcıla-
rın yüzde 80’inden fazlasının da şu an sağlık çalışan-
ları için üretim yaptığına birebir şahit oluyorum. Bu 
sürece Ramazan Subaşı arkadaşımızla beraber başla-
dık. Yaklaşık bir hafta önce bir tweet attık ve bir hafta 
içinde tüm Türkiye’nin gündemine oturan bir oluşum 

olduk. Bu oluşumu ikimiz başlatmış olabiliriz ama şu 
anda 81 ilden yüzlerce kişi tarafından destekleniyor. 
İl temsilcileri var. Her akşam saat 21.00’de il temsil-
cilerinin tek tek sorunlarını dinleyip onlarla toplantı 
gerçekleştiriyoruz ve oradaki sorunları çözmek için 
de ayrıca çabalıyoruz.” dedi.  

HER GÖNÜLLÜ EVİNDEN KATILIYOR
Siperlikler hakkında da bilgi ve-

ren Vardarlı şöyle devam etti: 
“Bu yüzde yüz bir koruyucu-
luk sağlamıyor, sadece sağ-
lık çalışanının ve doktorun 
yüzüne sıvı sıçramasını en-
gellemek için – hapşırma, 
öksürme gibi – ve elini yü-
züne götürmesini engelle-
mek için kullanılıyor. Bu nor-
malde seri üretimle yapılan bir 
ürün ama 3 boyutlu yazıcılar ile 
çok uygun bir şekilde üretilebiliyor. 
5 TL’nin altında bir maliyet oluyor. Sadece 3 boyutlu 
yazıcı yeterli değil, bunun yanında öndeki şeffaf mal-
zeme PET-C malzeme oluyor, bunu da lazer kesimle 
yaparak tamamlıyoruz.” 

Her gönüllünün kendi evinde projeye destek ver-
diğini ifade eden Vardarlı, “Şu anda Türkiye genelin-
de 2 binden fazla kişi ve kurum bu sürece dahil oldu, 
üreterek destek veriyor. Toplamda 3 binden fazla 3 
boyutlu yazıcı üretim için çalışıyor. Biz de bunları 
motorcu arkadaşlarla hastanelere iletiyoruz. Türkiye 
genelinde 5 bin adetten fazla maske üretimi ve tesli-
matı gerçekleştirildiğini söyleyebilirim.” dedi.

DAHA FAZLA ÜRETMEK İSTİYORLAR
Siperliklerin kullanımı hakkında da bilgi veren 

Vardarlı şöyle devam etti: “Normal maskelerle yani 
bu amaçla kullanılan diğer yüz kalkanlarıyla aynı 
özellikleri sağlıyor. Öndekiler PET-C malzeme, ste-
ril edilebilir bir ürün. Normalde bunlar bir kere kulla-
nıma göre üretiliyor ama şu şartlar altında bir kerede 
bırakmıyorlar, sağlık çalışanları alkolle  dezenfek-
te ederek birkaç defa kullanıyor. Üretimin hızlan-
dırılması için ise sürekli yeni çalışmalar gerçekleş-

tiriyoruz. Özellikle AR-GE ekibimiz, tasarımcı ve 
mühendislerden oluşturduğumuz bir grup, bu ar-
kadaşlar sürekli yeni çalışmalar yapıp süreyi kı-
saltmaya çalışıyor. Mesela ilk tasarım 3 saat 
sürerken şu an son tasarımda yaklaşık 45-50 da-
kikaya kadar indi bu süre. Bunu daha kısa süreye 

indirmek üzere çalışmalar devam ediyor.”

ONARANLAR DA PROJEDE
Kadıköylü bir ekip olan Onaranlar Kulübü  de 

projenin içinde yer alıyor. Ekipten Ufuk Emin Aken-
gin, Onaranlar Kulübü olarak kolektif üretimi des-
tekleyen bir proje içinde yer almak istediklerini 
belirterek, “3 boyutlu destek hareketi, zaten aşina ol-
duğumuz ve sevdiğimiz 3B yazıcı teknolojisini oda-
ğa alan, bireylerin kolektif üretimini destekleyen bir 
proje. Biz de Onaranlar olarak inandığımız kolektif 
üretim değerlerini sahiplenen 3 boyutlu destek pro-
jesine dahil olarak kendi gönüllülerimiz ve takipçi-
lerimize projeye katılmaları için açık çağrıda bulun-
duk.” dedi.

Akengin, 3 boyutlu yazıcısı olan kişilerin projeye 
katılabileceğini de ekledi. 

Sosyal medyadaki bir çağrı 
üzerine biraraya gelen “3 Boyut 

Destek” grubu, 3 boyutlu 
yazıcılarla sağlık çalışanları 

için ücretsiz şeffaf yüz siperliği 
üretmeye başladı

l Erhan DEMİRTAŞ
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Tüm bilgi ve destek için: www.3boyutludestek.com

‘Modern otostop topluluğu’ olarak tanımlanan Tek 
Araba Gidelim (TAG) uygulaması, korona virüsüyle 
mücadele kapsamında elini taşın altına koyan kurum-
lardan oldu. Uygulama sayesinde işe gitmek zorunda 
kalanlar yolculukları için para ödemeyecek...

Detayları TAG Dijital Pazarlama Müdürü Arda 
Sengel’e sorduk.

◆ Salgınla mücadelede sizler de kendinizde  so-
rumluluk hissedip birşey mi yapmak istediniz?

Geçtiğimiz yıllardaki dolu felaketi, kar fırtınası, 
terör olayları sırasında uygulamamızı herkesin kulla-
nımına açarak birçok çalışanın ve üniversite öğren-
cimizin sağ salim evine ve okula ulaşmasına aracı 
olduk. Şimdi de aynı sorumluluğu korona izolasyo-
nu için üstleniyoruz. İşe gitmek ve kendini izolasyo-
na almak isteyen tüm üyelerimizin yolculuklarını biz 
karşılamaya karar verdik. Bunu yaparken de sürücü 
üyelerimizin mağdur olmaması için masraflarını biz 
karşılıyoruz. Her ne kadar bugünlerde bir arada ola-
masak da bu, güzel günler için birlikte hareket etme-
mize engel değil.

◆ TAG kullananların ödemelerini iade ediyor-
sunuz, sürücü üyelerinizin masraf paylarını da siz 
ödüyorsunuz. Yani ben X yere gidicem, TAG kul-
landım. Ödeme yapacak mıyım yapmayacak mıyım? 

Normalde yolcu üyemizin masraf 
payı ödeme altyapısındaki havuza aktarı-
lıp daha sonrasında sürücü üyemize ileti-
liyordu. Şu an havuzdaki ödemeleri iptal 
ediyoruz, böylece kredi kartından hiç çe-
kim yapılmamış oluyor. Sürücü üyeleri-
mize ise banka transferi ile masraf payla-
rını aktarıyoruz.

“KOLONYALAR SİZDEN, YOLCULUK BİZDEN”
◆ Bu uygulamanız ne zamana kadar sürecek?  

Sadece İstanbul için mi geçerli?
Sosyal izolasyona destek vermek isteyen herke-

se açık bu teklifimiz. Türkiye’nin her yerinde kullanı-
labilir. Biz gücümüz yettiğince uygulamayı sürdürmek 
istiyoruz. Yeter ki bize hizmet getiren o kahramanlar 
korku duymadan güvenli şekilde işlerine ulaşabilsinler.

◆ Sloganınız ‘kolonyalar sizden yolculuklar biz-
den’...

Üyelerimiz hijyen kurallarına her zaman hassasi-
yet gösterirler. Uygulama üzerinden aracın temizli-
ği için birbirlerine teşekkürler gönderiyorlardı. Bu sü-
reçte bu özen daha da güzel bir hale büründü. Artık 
araçlardan kolonya, dezenfektan, eldiven ve maske de 
eksik olmuyor. 

◆ Birbirini tanımayan 4 kişi aynı arabada risk 
değil mi? Toplu taşıma dezenfekte ediliyor en azın-
dan. Araçların güvenli olduğundan nasıl emin ola-
cak kullanıcılar? 

Aslında 4 değil 
genelde 1 yol arka-
daşı oluyor. Zaten 
herkes diken üstün-

de yaşama-
ya başladığın-
dan kişiler de 
araçlarını de-
zenfekte ede-
rek geliyorlar. 
Toplu taşı-
ma her gece 

ne kadar dezenfek-
te edilse de gün için-
de yüzlerce kişi aynı 
yerlere dokunuyor. 
Aynı havaya nefes 
alıp veriyor. Üstelik 
ertesi gün yepyeni 
kişilerin mikrop ve 
virüsleri taşınıyor. 
Virüsün yüzeylerde 
saatlerce yaşadığını 
düşünürsek -ne ka-
dar dezenfekte edilse de- yüzlerce kişinin dokunduğu 
yerlere dokunmak zorunda kalıyoruz. Yani toplu taşı-
ma bu dönemde her gün yeni bir macera! Biz ise bir 
ay boyunca 3000-5000 kişiyle aynı aracı paylaşmak 
yerine bütün ay boyunca tek kişiyle aynı aracı paylaş-
malarını hedefliyoruz. Yani günlük yolculuk sırasın-
da karşılaştığımız kişi sayısını 1000’lerden 1’e düşür-
müş oluyoruz. 1000 kişinin bulaştırma ihtimali ile bir 
kişinin bulaştırma ihtimali arasında çok fark var.

◆ Yine de bu haberi okuyacak kişilerin içi rahat 
etmeyebilir diye tekrar sormak isterim. Bu süreçte 
tanımadığımız biriyle aynı aracı paylaşmak tehlike-
li olmayacak mı? Bunun önlemleri nasıl alınacak? 
Riskleri kim üstleniyor?

Yol arkadaşı listemizi kendi irademizle belirle-
diğimiz için ipler tamamen bizim elimizde. İçimize 
sinmeyen hiç kimseyle yolculuk yapmak durumun-
da değiliz. Hatta yol arkadaşı adayımız ile uygulama 
üzerinden mesajlaşıp sonrasında da vazgeçme şansı-
na sahibiz. Herhangi olumsuz bir duruma karşı biz de 
mesajları koruma altında tutuyoruz. 

◆ Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu zor günlerde hayatın devamını sağlayan tüm 

kritik meslek grubu mensuplarına gönülden teşekkür-
ler... Siz bizim için emek verirken, biz de sizin için 
evde kalmaya devam edeceğiz. Bu süreçte işe gitmek 
zorunda olan tüm kahramanların da naçizane olarak 
yolculuk ücretleri bizden. Onları uygulamamızdaki 
güvenli otostop gruplarına davet ediyoruz. Siz sağlı-
ğınıza dikkat edin, yol masrafını biz düşünürüz. Bir-
likte başaracağız. Güzel günlere tek araba gidelim.

Güzel günlere ‘tek araba’...
Araç-yolculuk paylaşım platformu ‘Tek Araba Gidelim’,  karantina günlerinde işe gitmek zorunda olanlar için artık ücretsiz! 

l Gökçe UYGUN
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Gazete Kadıköy 
okuyucularına ülkemizden ve 

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

Ufarak teferek, sıskaca, kuruca bir 
adam duruyordu pencerenin ardında. 
Pencere kapalıydı; camı, su çizikleri 
içinde. Dışarıdan bakan, adamın 
yüzünü dalgalı dalgalı görürdü. 
Adam gözlerini kaldırmış, gökyüzüne 
bakıyordu. Oysa gökyüzünde görülecek 
hiçbir şey yoktu.
Düpedüz yoktu. Bu ülkeye her gece, 
her sabah, her akşam yağmur yağardı 
çünkü. Durgu durak bilmeksizin, 
hızlanmadan, yavaşlanmadan hele hele 
hiç dinlenmeden, tel tel, iplik iplik 
yağmur yağardı. Kurşun rengi şuncacık 
değişmeyen bir gökyüzünde bakacak ne 
olsun, görecek ne olsun?
Yağmur yağdığı için caddelerin 
asfaltları, sokakların taşları hep pırıl 
pırıl ışıldar, duvarlar hep tertemiz ama 
karanlık yüzlü olur, pencere pervazları, 
köşelerinden aşağı hep çizgi çizgi is 
bıyıkları salar, kiremitler damlar hep 
cilalanmış gibi dururdu. Bahçeler 
yemyeşil olurdu ya kendi halinde kalsa, 
nasıl kaslındı ki yağmur bacalardan 
çıkan dumanları hep bu yeşilliğin 
üzerine örterdi.
Bu kentte oturanlar, doğdukları günden 
öldükleri güne değin, gökyüzüyle 
denizi bir tek renkte bilirler, 
gökyüzünün mavi -açık olsun, koyu 
olsun, gene de mavi- olabileceğini, 
denizin de ona uyarak koyu maviden 
açık yeşile dek akla gelebilecek her 
türlü renge girip çıktığını, kırmızı, 
mor, sarı, bile görünebileceğini, ancak, 
dünyayı gezmiş görmüş kişilerden 
öğrenirlerdi. Hele bunların anlattığına 
göre başka gökyüzlerinde parıl parıl 
ışıyan sarı- sarımsı, akımsı, kırmızımsı- 
bir güneş olurmuş gündüzleri. Geceleri 
ay, sürü sürü, türlü türlü yıldızlar 
görülürmüş bu göklerde. Bu kentten 
çıkmayanlar ise bu güneşi de hiç 
görmemişlerdi, ayla yıldızları da… 
Gerçi, öğrenirlerdi okullarda, güneşin 
gün aydınlığı verdiğini. Onların günü 
ise gökyüzleri gibi, denizleri gibi, 

kurşun rengi, daha doğrusu kurşunumsu 
bozumsu bir renkti.
İnsanlar bu kentte rengi yalnız deniz 
teknelerinde görürlerdi. Sandallar, 
mavnalar, gemiler, sarı, kırmızı, yeşil, 
mavi, mor akla geldik, düşünüldük 
her türlü renge boyanırdı yol yol, öyle 
salıverilirdi denize. 

Yağmur durmadan yağdığı için 
kediler köpekler, hele hele tavuklar, 
hiç dışarıda dolaşmazdı. Çıkıp tüyün 
teleğin sırılsıklam ıslansın diye gezilir 
miydi hiç? Akılsız kediler, köpekler, 
tavuklar da vardı elbet. Onlar yıkar, 
ıslanır, sonra da hastalanır, yataklara 
düşerlerdi. Bir kazlar vardı, bu 
yağmurun altında gezmekten hoşlanan. 
Onar yirmişer, kanatları, kuyrukları 
birbirine değe değe dolaşırlar, yerin 
biraz üstünde salınan ayaklı bir buluta 
benzerlerdi. Bu bulutun üzerinde de 
uzun boyunları kavaklar gibi ırganır, 
gagaları, neredeyse bu boyunlara bağlı 
değilmiş gibi açılır kapanırdı. Ama 
kaz sürüleri tek tük görülürdü; saçak 
altlarında, duvar diplerinde küskün 
küskün oturan köpekler, kediler ise 
pek çok.
Bu kentte sokakta gezen herkes 
şemsiye kullandığı için, dışarıdayken 
de şemsiyeler hiç kapanmadığı için, ana 
caddelerde adam boyunda bir dalgalı 
örtü gerilmiş gibi olurdu yerle gök 
arasında. Bu örtü ancak otobüslerin, 
tramvayların, evlerin dükkanların, 

işyerlerinin kapısında, çekilir, gerilir, 
yutuluverirdi iki dudak, iki çene, iki 
silindir arasına sıkışmış gibi..
Gene de bu yüzden her evde, şemsiye, 
pabuç kurutma gözleri, bu gözlerde 
biriken suları akıtacak küçük oluklar 
olurdu.
Daha önemlisi, gene bu yüzden, 
sabahları uyuyan adamlar, başka 
kentlerde oturanlar gibi pencerelerde, 
kapalı kepenklere pancurlara 
koşup ‘’hava bugün nasıl acaba?’’ 
diye heyecanla, ya da sıkıntıyla, 
gökyüzüne bakmaz, yahut, yattığı 
yerde, perdelerden sızan, pencereden 
duvara vuran ışığa bakıp, kimi zaman 
da arabaların tekerlek seslerine kulak 
verip yağmur mu yağıyor, kar mı, hava 
kuru mu, güneşli mi, diye kestirmeğe 
kalkmağı akıllarının köşesinden bile 
geçirmezlerdi. Bu kentte yaşayanlar, 
havanın nasıl olsa yağmurlu olacağını 
bildiklerinden, ne ışığa bakarlardı ne 
seslere kulak verirlerdi. Doğdukları 
günden bu yana, bunların hiçbiri 
değişmemişti ki…
Bu kentin insanları, hava konusunda 
ne umut bilirlerdi, ne umut kırıklığı; 
ne sinemadan, tiyatrodan kahveden 
konserden çıkıp şakır şakır yağmurla 
karşılaşır, şemsiyelerini yanlarına 
almadıkları için saçak altlarında bekler 
ya da koşa koşa giderlerdi gidecekleri 
yere; ne de, Pazar günü hava güzel 
olursa denize, maça kıra gideriz 
diye düşünürlerdi. 
Böyle bir şey 
beklemezlerdi ki…
Bu kentin insanları, 
yağmura tutulma 
korkusunu 
nedir bilmez, 
havanın açmasını 
beklemezlerdi ya, 
içlerinden yalnız 
bir tanesi onlara 
benzemezdi. Bu 
adam, pencereden 
gökyüzüne bakan bu 
adam.. Bu adamın 
kimi kimsesi yoktu. 

Kentin işi kesimindeki koca koca 
yapılardan birindeydi işyeri; oraya 
gider, gelir, evine kimseyi çağırmazdı. 
Gelmeyeceklerini bilirdi çünkü. Kendi 
de eşinin dostunun evine gitmezdi 
pek, üst üste çağırılmadıkça. Sessiz 
bir adamdı bu. Kimseye kötülüğü 
dokunmamıştı, kimseyi kırmamıştı 
şimdiye dek. Bir tek kusuru vardı. Eşi 
dostu da bu yüzden yalnız bu yüzden 
tedirgin olurdu.
Bu kentten çıkıp dünyayı gezmemişti 
gezmesine, başka gökyüzleri 
görmemişti ama güneş üzerine 
söylenenleri dinlemiş okumuştu. 
Susar susar, ‘’yarın sabah..’’ diye söze 
başlayacak olurdu; yanındakiler de ‘’ya 
ya..’’ deyip kaçarlar hemen yanından. 
Bilirlerdi çünkü aslında ne geleceğini. 
Hoş, bu yüzden, adam çoğu zaman 
sözünü bitirmezdi bile.
 ‘’Yarın sabah, gökyüzünde hani, 
güneşi görecek olursanız ne 
yaparsınız?’’ Deyip diyeceği de 
bu kadardı yani. Deyecek zaman 
bıraksalar…
Tutturmuştu işte. Güneş çıkıverecek, 
kendini gösteriverecek olsa, diye.. Oysa 
hep bildikleri şeydi. Güneşin çıkması 
yağmurun durması, bulutların açılması 
demekti; doğdukları günden bu yana 
bildikleri gökyüzünün değişmesi, 
şemsiyelerin kapanması, kurutma 
odalarının kullanılmaması, daha 

kötüsü, umutla umut 
kırıklığının içlerinde 
baş göstermesi demekti. 
Olacak şey miydi bütün 
bunlar?
Bu tedirgin edici 
takınağı, saplantısı 
olmasa, adamın 
arkadaşları, ona 
daha bir yakınlık 
gösterirlerdi ya, şimdi 
söyleyecek o ‘’yarın 
sabah..’’ sözlerini, 
birazdan söyleyecek, 
diye keyifleri kaçardı.
Adam evine gelir, 
yıkanır, dişini 

fırçalar, yatağına yatardı; kitap okurdu, 
cigara içerdi. Uyuyakalırdı sonra.
Ama o alışılagelmiş bozumsu kurşun 
rengi ya da kurşunumsu bozumsu 
renk, ışık olup, odasına dolup, sabahın 
eriştiğini kendisine haber verince…
Kendini tutamaz, çılgınlık olduğunu 
bile bile, yatağından kalkar pencereye 
gelir, yağmurda çizik çizik olmuş 
camın ardından gökyüzüne bakar.
Dışarıdan bakan birinin dalgalı 
dalgalı göreceği yüzünde, merak 
izi bile bulamayacağı, umut izi bile 
sezemeyeceği yüzünde, salt gözleri 
canlıdır sanki adamın. Gökyüzüne 
bakar. Bugün belki güneş açmıştır 
diye, çıkacaktır diye. Bugün 
olmazsa yarını var bunun daha öbür 
günü var. Ama pencerenin önüne 
geldiğinde, kesinlikler bildiği şu 
oluyor: güneş bugün de çıkmayacak, 
görünmeyecektir…
Oysa daha yatağındayken, ışığın 
değiştiğini farkına varmadıkça, 
pencereye gittiğinde güneşi 
görebileceğini nasıl aklına getirir 
bu adam? Daha önce de söyledik. 
Tuhaflıkları, gariplikleri var bu 
kişiceğizin.. Umudu yüzüne bile 
çaktırmadan, biraz da alıkça gönlünde 
besleyip duruyor.
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BİLGE KARASU 
(9 OCAK 1930- 13 TEMMUZ 1995) 
Bilge Karasu, Şişli Terakki Lisesi’nde ve İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
okudu. Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü’nde, 
Ankara Radyosu Dış Yayınlar Bölümü’nde çalıştı. 
1963-64’te Rockefeller Bursu’yla Avrupa’nın çeşitli 

ülkelerinde bulundu. 1974’te Hacettepe Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
İlk yazısı 1950’de, ilk öyküsü de 1952’de Seçilmiş 
Hikâyeler Dergisi’nde yayımlanan Bilge Karasu, 1963 
yılında D. H. Lawrence’ın The Man Who Died (Ölen 
Adam) kitabının çevirisiyle Türk Dil Kurumu Çeviri 

Ödülü’nü, 1971’de Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı 
kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, 1991’de Gece 

kitabı ile Pegasus Ödülü’nü ve 1994’te Ne Kitapsız Ne Kedisiz’le 
Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü aldı.
Ölümünden önce yayınlanan kitabı Narla İncire Gazel (1995), 
ölümünden sonra 1996’da yayınlanan son kitabı ise Altı Ay Bir 
Güz’dür.
Bilge Karasu’nun Metis Yayınları tarafından yayımlanan Göçmüş 
Kediler Bahçesi isimli kitabından “Yağmurlu Kentin Güneşçisi” isimli 
öyküyü sizlerle paylaşıyoruz.

Yazın DünyasıYazın Dünyası

Kitaplarda 
ölümlü dünya

Oscar Wilde’ın ünlü sö-
zünü, “Hayat sanatı taklit 
eder”i doğrularcasına, fe-
laket senaryolarının gün-
delik hayatımıza dönüş-
tüğü günlerdeyiz. Evlere 
sığan hayatlar, insansız 
meydanlarına dağ hayvan-
larının indiği boş şehirler, 
hayatını dünyayı kurtar-
maya adamış bilim in-
sanları, siyasi kararlarıyla 
çoğu zaman sınıfta ka-
lan muktedirler, hayatları 
gözden çıkarılmış emek-
çiler ve sayısı arttırılabile-
cek onlarca sahne bir film 
senaryosundan ya da bir 
roman sayfasından çıkmış 
gibi…

Sanat fena halde haya-
ta benziyor fakat bugün-
lerde hayat da sanatı tak-
lit ediyor sanki. Biz de bu 
hafta daha önce okuyup 
da “Yok artık bu yazarla-
rın da akıllarına neler ge-
liyor” diyerek şaşkınlık-
la okuduğumuz distopik 
kitaplardan örnekler ver-
mek istedik. İşte onlardan 
bazıları:

Hiç başımıza gelmeyecekmiş gibi okuduğumuz fütürist, distopik, 

bilimkurgu kitaplarındaki hikayelerin yaşandığı şu günlerde 

tekrar o kitaplara göz atmaya ne dersiniz?

l Semra ÇELEBİ
Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş / Jose Saramago
Adı bilinmeyen bir ülkede, dünya kuruldu kurulalı 
görülmemiş bir olay gerçekleşir: Ölüm, o güne kadar 
yerine getirdiği görevinden vazgeçer ve hiç kimse ölmez. 
Bir anda ülkeye dalga dalga yayılan sevinç çok geçmeden 
yerini hayal kırıklığı ve kaosa bırakır. İnsanların ölmemesi 
zamanın durduğu anlamına gelmemektedir, ezeli bir 
yaşlılıktır artık onları bekleyen. Hükümetten kiliseye, sağlık 
kurumlarından ailelere, şirketlerden mafyaya kadar herkes 
ölümün ortadan kalkmasının getirdiği sonuçlarla mücadele 
etmek zorundadır. Ancak ölüm, beklenmedik bir kimlikle ve 
umulmadık duygularla insanların arasına geri döner.
Ölüm ve ölümsüzlük karşısında insanın şaşkınlığını, çelişkili 
tepkilerini ve ahlaki çöküşünü, edebi, toplumsal ve felsefi 

anlamda derinlikli bir biçimde işleyen José Saramago, geçici olanla ebedi olanı 
birbirinden ayıran kısa mesafenin meseli sayılacak 1998 Nobel Edebiyat Ödüllü Ölüm 
Bir Varmış Bir Yokmuş’u, başladığı gibi bitiriyor: “Ertesi gün hiç kimse ölmedi.”

 Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley
“Cesur Yeni Dünya” bizi “Ford’dan sonra 632 yılına” 
götürür. Bu dünyanın cesur insanları kapısında 
“Cemaat, Özdeşlik, İstikrar” yazan Londra Merkez 
Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde üretilirler. 
Kadınların döllenmesi yasak ve ayıp olduğu 
için, “annelik” ve “babalık” pornografik birer 
kavram olarak görülür. Toplumsal istikrarın temel 
güvencesi olan şartlandırma hipnopedya -uykuda 
eğitim- ile sağlanır. Hipnopedya sayesinde herkes 
mutludur; herkes çalışır ve herkes eğlenir. “Herkes 
herkes içindir.”
“Cesur Yeni Dünya”nın önemi yalnızca ardılları 
için bir standart oluşturması ve karamsar 

bir gelecek tasarımının güçlü betimlemesiyle değil, aynı zamanda ‘birey 
yok edilse de süren macerasının’ sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da ilgili.  
1932’de yazdığı Cesur Yeni Dünya’nın aralarında bulunduğu birçok romanında 
yazarın, 2. Dünya Savaşı öncesinde tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkmakta 
olduğunu hissettiği toplumun karmaşasına gösterdiği düşünsel tepkiler 
kolaylıkla hissediliyor. 

İstanbul 2099 / Kutlukhan Kutlu ve Aslı Tohumcu
“İstanbul 2099, on altı yazarın kaleminden 21. yüzyıl sonu İstanbulu’na dair on 
altı çarpıcı tasavvur içeriyor. Toplumsal, mimari, teknolojik, hatta bazen coğrafi 
açıdan farklı on altı yeni İstanbul. Bir ömür kadar uzak ama dünün ve bugünün tüm 
İstanbulları kadar tanıdık ve yakın. Müstakbel İstanbulların “cesur yeni dünya”sına 
hoş geldiniz.” deniyor kitabın tanıtımında ama henüz geçen yıl baskısı yapılan bu 
kitaptaki distopik öyküler neredeyse bir yıl içinde gerçeğe dönüşmeye başladı. 
Aslı Perker, Barış Müctecaplıoğlu, Deniz Tarsus, Engin Türkgeldi, Afşin Kum, Sabri 
Gürses, Mehmet Açar, Doğu Yücel, Cem Akaş, Gülayşe Koçak, Altay Öktem, Murat 
Uyurkulak, Elif Türkölmez, Berk Yaltırık ve Hakan Bıçakçı’nın öykülerinden oluşan 
kitapta bir öykü var ki sanki bugünleri anlatıyor.

DelliAddem / Margaret Atwood
İnsan eliyle gelen kıyametin ardından sağ kalan Toby, insansız dünyanın yeni 
sakinlerine, Fluryagillere kaosun ve kaostan önceki zamanların öyküsünü anlatıyor. 
Saf ve çocuksu Flurya Çocukları, kötü niyetli ÇilePatlarcılar, gönülsüz peygamber 

KarAdamı Jimmy, Tanrı’nın Bahçıvanları, genetiğiyle oynanmış 
hayvanlar, domuzonlar, Çevik Tilki, DelliÂddemciler ve Şirketler 
bu yeni dünyada hayatta kalma mücadelesi verirken, tarih bir kez 
daha iyinin ve kötünün savaşını yazacaktır. Bu savaştan geriye 
kalan ise kadınların rahmindeki yeni yaşamdır.
Margaret Atwood,  Antilop ve Flurya ve Tufan Zamanı’ndan sonra 
DelliÂddem üçlemesinin son kitabında, yaratılış mitolojilerinden 
esinler taşıyan bir kıyamet sonrası öykü anlatıyor. İnsanlığa 
ve geleceğe dair bir umut olup olmadığı da Toby’nin masum 
Fluryagillere anlattığı bu olağanüstü zekâ ve ironiyle örülmüş 
insanlık öyküsünde gizli.
Atwood’un, dizisi nedeniyle tüm dünyada yeniden keşfedilen 
Damızlık Kızın Öyküsü romanının çizgi roman haline de 
bugünlerde tekrar bakılabilir.

Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri / Orson Scott Card
Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri’nde Orson Scott Card bu türü ve dolaylı olarak 
da kültürü dönüştüren yazarları ve onların öne çıkan öykülerini titizlikle seçip eşsiz 
bir panorama sunuyor. Card’ın dediği gibi bu derleme, “Bir hazine. Bir mücevher 
koleksiyonu.” İçinde, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, Ursula K. 
Le Guin, Ray Bradbury, Frederik Pohl, Harlan Ellison, George Alec Effinger, Brian 
W. Aldiss, William Gibson & Michael Swanwick, Theodore Sturgeon, Larry Niven, 
Robert Silverberg, Harry Turtledove, James Blish, George R. R. Martin, James 
Patrick Kelly, Karen Joy Fowler, Lloyd Biggle, Jr., Terry Bisson, Poul Anderson, John 
Kessel, R.A. Lafferty, C.J. Cherryh, Lisa Goldstein ve Edmond Hamilton’un dünyanın 
geleceğine dair benzersiz öyküleri var.

İSTANBUL 2099’DAN
Hakan Bıçakçı’nın “Cesur Yeni İstanbul” hikâyesi Oz 
Büyücüsü’nün “Ev gibisi yok. Ev gibisi yok. Ev gibisi 
yok.” sözleriyle başlıyor ve Kasım 2099’u işaret eden 
öyküde kent şöyle tarifleniyor:
“Hayalet alışveriş merkezleri, terk edilmiş banka 
binaları, boşaltılmış lokantalar, yok olmaya yüz 
tutmuş devlet daireleri, yıkık duvarlı mağazalar; 
en küçüğü çocuk ayakkabısı büyüklüğündeki bu 
böceklerle doluydu. (…) Yollar insandan arınmıştı. 
Sokaklar boştu. Dışarısı temizdi. Güvenliydi. Kavga 

gürültü yoktu. Bir zamanlar kontrolden çıkmış olan 
caddeler istikrarlı çalışmalar, sistemli adımlar, tavizsiz 
politikalar sonucu tamamen kontrol altına alınmıştı. 
Evlerdeyse hemen her şey aynıydı. Zaman durmuş 
gibi. Diziler, reklamlar, çaylar, şarj edilip duran 
türlü alet edevat. Her türlü siparişin insansız kurye 
araçlarıyla getirilmesini sağlayan dev sisteme ve 
diğer evlere bağlanmaya yarayan makineler. Bu 
makinelerin sunduğu hizmet sayesinde sıkılmak 
yoktu. Zaten hizmetin sloganı da “Sıkılmak Yok”tu. 
Evde oturmaktan bunalan, dilediği an dilediği 
arkadaşına bağlanıveriyordu. (…)”



exx Sineması, ilk olarak 1962 yı-
lında perdelerini açmıştı. Daha ön-
cesinde, 1930’larda ise aynı binada 
Hale Sineması bulunuyordu. Afife 

Jale’nin ilk oyun oynadığı yer özelliği taşıyan 
tarihi bina Cumhuriyetin ilk yıllarında Apollon 
Tiyatrosu olarak hizmet verdi. 

1962 yılında sinemaya son hali verildikten 
sonra mülkiyet Rum Ortodoks Vakfı’na dev-
redilmişti. 930 koltuk kapasitesine sahip olan 
Rexx Sineması’nı işleten Viron Anas ise Al-
manya’da yaşıyor. 

SEBEP KİRA ARTIŞI TALEBİ Mİ?
Sinema hakkında dört yıl önce de kapanma 

iddiaları gündeme gelmiş, o dönemde sinema-
nın müdürü olan Aynur Sakalar, vakfın sinema-
yı kapatmak istediğini dile getirmiş, iki katı bir 
kira talep edildiğini duyurmuştu. Edindiğimiz 
bilgiye göre sinemada çalışan görevlilere ayrıl-
malarına dair kağıt imzalatılmış ve işlerine son 
verilmiş. 

“AYDA 200 BİN TL MASRAFI VAR”
Sinemayı 59 yıl boyun-

ca işleten ve Almanya’da 
yaşayan Viron Anas, Milli-
yet’e verdiği demeçte kont-
ratın bittiğini doğruladı ve 
kontrat bittiği için teknik 

altyapı sorunları konusunda yatırım yapamadı-
ğını söyledi. Mülk sahiplerinin deprem konu-
sunda güçlendirme çalışması yapması gerekti-
ğini söyleyen Anas, sinemanın ayda 200 bin lira 
masrafı olduğunu ve artık altından kalkamadı-
ğını dile getirdi.

VAKIF: “KİRAYA ZAM YAPMADIK
Gazetemize konuşan Rum Ortodoks Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kostandin 
Kiracopulu ise Anas’ın iddialarını reddederek 
şunları söyledi: “Viron Bey üç sene önceki iddi-
alarını yeniymiş gibi lanse ediyor. Vakıf töhmet 
altında bırakılıyor. Kendi kendilerine kapatıp 
gittiler sinemayı. Zaten boşaltmak üzerine an-
laşılmıştı. Ama sanki biz çıkarmışız gibi lanse 
ediliyor. Herhangi bir kira artış talebimiz yoktu. 
2016’da mahkeme aylık kiranın 48 bin lira ola-
cağına karar vermişti ve o tarihten itibaren zam 
yapmadık.”

Kiracopulu, işletmeci Viron Anas ile za-
ten mahkemelik olduklarını belirtirken “Sine-
mayla ilgili alınmış iki tane tahliye kararı var. 
Ama bunu uygulamadık. Normalde istediğimiz 
zaman çıkarabilirdik. Vakıf da topladığı kiralar 
sayesinde ayakta kalabiliyor.” dedi.

BİNA YIKILIP YENİDEN YAPILACAK
En merak edilen konu ise binanın gelece-

ği, sinemanın kalıp kalmayacağı. Kiracopulu 
bu konuya dair de binanın depreme dayanıksız 
olduğunu belirterek yıkılarak yenisinin yapıla-
cağını ve bir kompleks kurmayı planladıkları-
nı anlattı: “Bina dayanıksız. İçinde zaten çeşit-
li değişiklikler yapıldı, izin alınmadan. Viron 
Bey, balkonu cep sinemalarına çevirdi. Bele-
diyeye de başvuruda bulunmadı. O bina depre-
me dayanıklı değil, yıkılıp tekrar inşa edilmesi 
gerekiyor. O süreci de başlatmış bulunuyoruz. 
Teklif alarak görüşmelere başladık. Belediye 
Başkanı Şerdil Beyle de görüşme yapacağız. 
Proje üzerinde çalışıyoruz, şirketlerle ilk gö-
rüşmeyi yapmıştık ancak virüs nedeniyle kesil-
di. Sinemadan çok kültür merkezine benzeyen 
bir kompleks yapmayı düşünüyoruz. İçinde oto-
park da, çok amaçlı salonlar da olacak. Böyle 
bir projemiz var.”

Kiracopulu ayrıca vakfın ekonomik duru-
mundan dolayı yap-işlet-devret usulüyle bir fir-
mayla anlaşılacağını, o firmanın kararlarının da 
tartışılacağını ve karar verileceğini vurguladı.

BELEDİYE DEVREYE GİRDİ
Tarihi Rexx Sineması konusunda Kadıköy 

Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da dev-
reye girdi. Odabaşı, kendi sosyal medya hesabı 
üzerinden şunları yazdı: “Kadıköy’ün en önem-
li kültür değerlerinden olan Rexx Sineması’nın 
kapanma kararını sizler gibi ben de üzülerek öğ-
rendim. Salgın tehdidinin aşılmasının ardından 
sinema binasının mülk sahipleriyle bu değerli 
kültür mirasını geleceğe nasıl taşıyabileceğimi-
zi değerlendireceğiz.”

Hazırlayan: Fırat FISTIK3-9 NISAN 20206 YaşamYaşam

Karantina günlerinde sosyal medya kullanımı kat 
kat arttı. Haberleri takip ediyoruz, evden çalıştığı-
mız için toplantılarımızı bu ağlar üzerinden ger-
çekleştiriyoruz. Kimimiz Instagram’daki ‘challen-
ge’larla (bir tür meydan okuma) moral bulmaya 
çalışırken, kimimiz Facebook üzerinden kampan-
yaları takip etme derdinde…

Doç. Dr. Erkan 
Saka, uzun bir süre-
dir Türkiye’de ileti-
şim ve özellikle de 
sosyal ağlar üzeri-
ne çalışan bir aka-
demisyen. Saka, ka-
rantina günlerindeki 
sosyal medya kulla-
nımının artışını şöy-
le özetliyor: “Sosyal 
medya belki bir nok-
taya kadar vakit kay-
bı olarak görülüyor-
du ama şimdi insanların akıl sağlığını korumak 
için hayati olan araçlardan biri haline geldi. Aslın-
da zaten gündelik, aktif sosyal medya kullanıcıla-
rı için ne kadar büyük bir değişiklik oldu emin de 
değilim. Belki kullanım oranları arttı bu dönem-
de. Uzun zamandır zaten ana haber kaynağı olarak 
sosyal ağlar kullanılıyor. Belki video konferans ve 
canlı yayın imkanlarıyla, sosyal medyanın sosyal-
leşmek için de faydalı olabileceği daha büyük ke-
simlerce görülmüş oluyor bugünlerde. Karantina 
günlerinde insanların daha az yalnızlık çekmesini 
sağlayabiliyor gibi geliyor bana.”

TOPLANTILAR ONLINE YAPILIYOR
Sosyal ağların en önemli avantajı ise bu 

araçlar sayesinde uzaktan da işlerimizi yürüte-
bilmemiz. Saka, bu konudaki risklere de dikkat 
çekerek, toplantılar, görüşmeler için kullanılan 
araçları değerlendiriyor: “Tabii bunu da fetişleş-
tirmemek lazım. Ama en azından böyle zaman-
larda birçok işin yürüyebileceği görüldü. Birçok 
insanla görüntülü olarak konuşmanızı sağlayan 
Zoom programı çok hızlı bir çıkış yaptı. Diğer-
lerine göre daha kullanıcı dostu olduğu görülü-
yor. Skype zaten hep vardı ama Microsoft satın 
aldıktan sonra araç üzerinde çok büyük geliş-
tirmeler yapmadı ya da en azından kitleler için 
Zoom kadar cazip olamadı. Aslında bu araçların 
piyasası büyük. Önemli olan tam olarak ne için 
nasıl kullanacağınıza karar vermek. Tüm ticari 
araçlarda olduğu gibi burada da kişisel veri vb 
meseleleri geçerli. Hatta Zoom üye olmasanız 
bile Facebook’a verinizi gönderiyordu, geçtiği-
miz günlerde bunu durdurduğunu açıkladı. Bu 
araçlar içinde Jİtsi açık kaynak olduğu için kul-
lanıcı hakları konusunda en güvenilir olan diye-
biliriz. Görüntü kalitesi biraz düşük olsa da ben-
ce kullanmaya değer.”

TWITTER HABER, INSTAGRAM KAÇIŞ
Geçtiğimiz günlerde Doç. Dr. Erkan Saka ve 

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği üyeleri, bu 
araçlar üzerine bir de söyleşi gerçekleştirdiler ve 
Youtube üzerinden yayınladılar. Erkan hocayla ko-
nuşmaya devam ediyoruz. “Instagram, Twitter ve 
Facebook üçlüsünü nasıl karşılaştırırsınız?” diye 
sorduğumuzda cevabı şu oluyor: “Twitter açık ara 
daha haber merkezli bir platform. Kullanıcı daha az 
ama daha etkin. Tabi ki sırf haber/enformasyon içe-
riği yok ama böyle bir iş bölümü oldu gibi geliyor. 
Instagram, insanların biraz kaçtıkları bir yer. Daha 
kişisel ve siyasi mesajların görece az olduğu bir 
mecra. Facebook’u bazılarımız çok ihmal ediyor. 
Hatta küçümseyenler çok, daha çok ‘yaşlılar’ kulla-
nıyor diye. Ama bence arada bir göz atmakta fayda 
var. Aktif olmasa da herkesin orada bir üyeliği var. 
Bazı akademisyenler de orayı bir kamusal alan, bir 
tartışma aracı olarak görüyor. Facebook’un işlev-
selliği ve çok yönlülüğü onu ana mecralardan biri 
olarak var etmeye devam ediyor. Tabii ki bu sürece 
iletişim açısından bakıyorum. Bu platformu kulla-
nıcı haklarını sık sık ihmal etmesinden dolayı terk 
edenlere ise saygı duyuyorum.”

GAZETECİLİĞİ NASIL ETKİLEYECEK?
Karantinayla birlikte gazetecilik yapma bi-

çimleri de değişiklik gösteriyor. Hem bu söyleşi-
yi hem de bugünlerde tüm söyleşileri sosyal ağ-
ları kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Medya 
çalışan akademisyenlerin ve gazetecilerin aklın-
daki soru ise bu sürecin gazeteciliğe etkisinin ne 
olacağı. Dijitalleşmeyle birlikte haber odalarında-
ki değişim uzun süredir medya alanında bir tartış-
ma konusuydu ancak salgınla birlikte zorunlu ola-
rak gazeteciler haber yaparken online platformları 
kullanmak zorunda kaldılar.

Doç. Dr. Erkan Saka, online olarak yayın yap-
manın avantajlarının zaten bilindiğini söylerken, 
“Bağımsız medya organlarının çoğu özellikle 
maddi yetersizliklerden dolayı zaten böyle iş gö-
rüyordu. Aslında bunun kötü olmadığı, önemli 
olanın içerik olduğu bugünlerde daha iyi anlaşılı-
yor. Yine de altını çizeyim, habercilik masraflı bir 
iş. Ama bütçenin gazeteciye haber yapımı için git-
mesi daha iyi bence. Belki bu süreçte gazetecilere 
daha çok maddi kaynak ayrılabilir” diyor ve ekli-
yor “Benimki de bir ümit tabi…”

Karantinada sosyal 
medyaya sarıldık

İKSV, dünyaca ünlü operetimiz Leyla Gencer’i anlatan belgeseli Youtube üzerinden sanatseverlerin erişimine açtı

Leyla Gencer belgeseli Youtube’da
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını 
üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselini 
dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime 
açıyor. Küresel korona virüsü salgını sebebiyle eve 
kapanan sanatseverler, 20. yüzyılın en önemli ope-
ra sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer’in ya-
şam öyküsünü anlatan belgeseli, İKSV’nin YouTube 
kanalı üzerinden izleyebilecek.

Leyla Gencer’i, kendisiyle tanışma ve çalışma fır-
satı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşilerle daha ya-
kından tanıma fırsatı sunan Leyla Gencer: La Diva 
Turca başlıklı belgeselin yapımcılığını, Leyla Gen-
cer Arşivi’ni de bünyesinde bulunduran İKSV, yö-
netmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Belgese-
lin metni ve senaryosunda gazeteci ve yazar Zeynep 
Oral’ın imzası bulunuyor. Halit Ergenç’in sesiyle 
güçlenen yapıma katkıda bulunan diğer sanatçılar ise 
Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür.

Çekimleri 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve 
İstanbul’da yapılan belgesel için kamera karşısına ge-
çen isimler arasında yazar Franca Cella, La Scala Ti-
yatrosu Akademisi Kurucusu Carlo Fontana, San Carlo 
Operası Yöneticisi Rossana Purchia, Sferisto Operası 
Sanat Yönetmeni ve Gencer’in uzun yıllar operaların-
da birlikte çalıştığı dekoratörü Pier Luigi Pizzi, Leyla 

Gencer Şan Yarışmalarına katılan 2006 finalisti, sopra-
no Simge Büyükedes ile 2006 birincisi, soprano Nino 
Machaidze, 2008 finalisti mezzosoprano Asude Ka-
rayavuz, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Eren-
li, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, MSGSÜ Dev-
let Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rejisör Yekta Kara, 
La Scala Tiyatrosu Akademisi Müzik Departmanı Yö-
neticisi Daniele Borniquez bulunuyor. Leyla Gencer: 
La Diva Turca belgeseli, 2019’un Ocak ayında Cine-
maximum City’s Nişantaşı’nda yapılan özel bir göste-
rimle ilk defa seyirciyle buluşmuş; ardından 38. İstan-
bul Film Festivali’nde prömiyerini yapmıştı. 

LEYLA GENCER HAKKINDA
20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran Leyla Gencer 
İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda 
başladığı şan eğitimine İtalyan soprano Giannina Arangi-
Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti. 1950’de 
Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni’nin Cavalleria 
Rusticana’sında Santuzza rolünü yorumladıktan sonra 
kısa sürede yurtiçinde tanınan bir opera sanatçısı oldu; 
birçok önemli devlet etkinliğine soprano olarak davet edildi. 
Gencer’in İtalya sahnelerine adım atması Napoli’deki San Carlo 
Tiyatrosu’nda yine Santuzza rolüyle oldu.  1957-1980 yılları 
arasında, operanın mabedi sayılan La Scala Tiyatrosu’nun 
primadonnası olan Leyla Gencer, Vittorio Gui, Tullio Serafin, 
Gianandrea Gavazzeni ve Riccardo Muti gibi seçkin İtalyan 
şeflerle çalıştı. Donizetti’nin unutulmuş operalarını yeniden 
gün yüzüne çıkarıp başarılı bir şekilde yorumlayarak “Donizetti 
Rönesansı”nın gelişmesine büyük katkıda bulundu. Geniş 
repertuvarı, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan 
bir yelpazede 72 rolü kapsayan Leyla Gencer, 1985’te opera 
sahnelerine veda etti. 1992 yılına dek konser ve resitallerine 
devam eden soprano, daha sonra kendini genç sanatçıların 
yetişmesine adadı. Gencer, 2008 yılındaki vefatına kadar La 
Scala Tiyatrosu’nda opera sanatçıları için kurulan akademinin 
sanat yönetmenliğini sürdürdü ve İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı’nın mütevelliler kurulu başkanlığını üstlendi. Leyla 
Gencer, 10 Mayıs 2008 tarihinde Milano’daki evinde vefat etti. 
 

Belgeseli izlemek için:  
https://www.youtube.com/

watch?v=AHZRICOZM-8&t=5s

Karantina nedeniyle her birimiz evlerimizde geçirdiğimiz sürenin 
önemli bir kısmını sosyal ağlara ayırıyoruz. Kimimiz işini online 
araçlar üzerinden yaparken, kimimiz Instagram’daki ‘challenge’larla 
moral bulmaya çalışıyor. İletişimci Doç. Dr. Erkan Saka ile konuştuk...

R

veda ediyor
Kadıköy’ün simge 
adreslerinden Rexx 
Sineması kapandı. 
Sinemayı işleten 
Viron Anas, kapanma 
sebebinin mülkiyeti 
elinde bulunduran Rum 
Ortodoks Vakfı’nın kira 
artış talebi olduğunu iddia 
etse de vakıf bu iddiayı 
reddetti. Vakıf yöneticisi 
Kostandin Kiracopulu, 
binanın yıkılarak yerine 
yeni bir kompleks 
yapılacağını söyledi

bİna yıkılıp yenİden yapılacak

Rexx Sineması
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eyaz yakalıların defolarını iyi bilen 
ve ustalıkla sahneye taşıyan bunu ya-
parken de herkesi gülmekten kıran bir 
isim Kaan Sekban. Kendine has tar-

zı, naifliği ve “bir derdi olan mizah anlayışı” ile 
sadece güldürmekle kalmıyor. Biraz da çuvaldızı 
kendimize batırmamıza, yüzümüzün az buçuk kı-
zarmasına neden oluyor. Kısa sürede tanınıp se-
vilen komedyenle tanışıp, konuşmak korona gün-
lerinde nasip oldu. Bu yüzden kendisini takım 
elbise, kravatla göremediğim gibi Face Time’da 
yaptığımız sohbette de ne evinin kocaman salonu-
nu, yere kadar sarkan avizelerini, ne de bilmem ne 
marka gömleğini göremedim. Üzüldüm diyemem 
tam da beklediğim ve umduğum gibiydi. 
 İlk sorumu gündemle ilgili sorayım, bir ça-

lışan patronunu ya da yöneticisini arayıp “ben 
kendi OHAL’imi ilan ettim” derse ne olur?  

O da ona “Ne halin varsa gör” deyip kapı-
yı gösterir. İşin şakası bir yana burada çok tuhaf 
bir ikilem oluştu. Sağlık Bakanı, Cumhurbaşka-
nı çıkıp “herkes evde kalsın” diyor ama bu uy-
gulanabilir değil. Zaten kendi işini yapan insanlar 
mecburen kendi OHAL’ini ilan etti. Burada asıl 
problem ve sıkıntı yaşanan yer, insanların hala 
otobüse binmesi, metroya binmesi, işe, bankaya 
gitmesi. Kendi OHAL’ini ilan edemeyen insanlar 
hem kendi sağlıkları hem de diğer insanların sağ-
lığı açısından risk grubunu temsil ediyor. Uma-
rım bunun bedelini ağır ödemeyiz. Bu arada kim-
se evde oturmaya bayılmıyor. Ama uzun vadede 
sıkıntı yaşamamak için kısa vadede hepimizin ya-
şaması lazım.

“KEŞKE EVDEN ÇALIŞABİLSEM DERDİK”
 “Kimse evde olmaya bayılmıyor” dediniz. 

Cam binalardan evlere tıkıldık ve evlerde de 
home office çalışıyoruz...

Evet ve home office çalışanlar şu anda işye-
rinde çalıştığından daha çok çalışıyor. Home ofis 
çalışmak her gün işe gidiyorken tatlı gelirdi. Keş-
ke “evden çalışabilsem” derdik ama hayır. Evin 
bir düzeni var. Koltuklar var, koltuğu görüyorsun, 
yatağı görüyorsun, çamaşır makinesi görüyorsun. 
Onların olduğu yerde insanın kendini işe kanali-
ze etmesi çok zor. İnsan ancak fotokopi makine-
sinin, printerin, orkidelerin olduğu bir yerde ken-
dini işe kanalize edebilir. 
 Sizce verim daha mı düşük?
Verimi bilemem. Verimi ölçmesi güç ama insan 

psikolojisi için iyi gelmiyor. Sağlık açısından evet, 
şu an herkesin evden çalışması sağlanmalı. Ama in-
sanlara “virüs geçtikten sonra da evden çalışmak is-
ter misiniz iş yerine mi gitmek istersiniz” diye sor-
sanız eminim insanlar iş yerine gitmek ister. 

“PATRONLAR KAFAYI YİYOR”
 Peki patronlar evden ya da işyerinden ça-

lışmaya ne der?
Patronlar şu anda çalışanlarını kontrol edeme-

dikleri için bence kafayı yiyorlar. O yüzden yüz 
kere arıyor, taciz ediyorlar. Çünkü Türk patronla-
rının kafasında şöyle bir şey var; “Evdeyse bu ke-
sin yatıyordur, kesin TV seyrediyordur” diye dü-
şünüyorlar.  Patronlara kalsa çalışanlar evi işyeri 
gibi değil, işyerini ofis gibi kullansın istiyorlar. 
 Virüs çok şeyi anlamamızı sağladı deniyor. 

Neyi anlamamızı sağladı?
Çalışma hayatında insanlar çalıştıkları şirket-

lerin kendilerine ne kadar değer verip vermedi-
ğini gördüler. Kendilerine değer verilmediğini 
düşünen insanların iş değiştireceğine inanıyo-

rum. Çünkü çalışanının can güvenliğini sallama-
yan şirket, çalışanının hiçbir şeyini sallamaz. Bir-
çok kurum nitelikli iş gücünü kaybedecek. İkinci 
olarak sıkıntı haline getirdiğimiz küçücük şeyle-
rin ne kadar anlamsız olduğunu, insanlara göster-
diğimiz bir sürü tepkinin, kızgınlığın sağlıklı ol-
madıktan sonra boş olduğunu, didiştiğimiz aile 
büyüklerinin bizim için ne kadar kıymetli oldu-
ğunu birçok insana gösterecek. Toplumsal, siyasi 
konjonktürde de sadece Türkiye için değil, bütün 
dünya için söylüyorum; bu süreç birçok siyasinin 
sonu anlamına geliyor. Bunu iyi yöneten siyasiler 
güçlenerek çıkacaklar, iyi yönetemeyen yüzüne 
gözüne bulaştıran iktidar ya da muhalif tüm siya-
siler tarihin tozlu sayfalarına gömülecek. Çünkü 
bu süreç sosyal sorumluluk, dayanışma anlamın-
da birçok insanı öne çıkarıyor, birçok lider ve si-
yasetçinin de eksi puan almasına neden oluyor. 

Şu süreçte de tepişmeyi ve didişmeyi seçen-
ler halkın gözünde çok puan kaybediyorlar. Her-
kes taşın altına elini koyup herkes yapabileceğini 
yaparsa bu süreçten minimum kayıpla çıkar haya-
tımıza devam ederiz. Dünyada 7 milyar insan var 
elbet birileri bu işin çaresini bulacak.

“İNSAN DEFOLARINA KARŞIYIM”
 Sizin için “hayallerinin peşinden koş-

tu” deniyor. Kaan Sekban hayallerinin pe-
şinden mi koştu yoksa yolculuğunu mu de-
ğiştirdi? Mesela 10 yaşında oyuncu olmak 
hayaliniz miydi?

Ben sahnede olmayı hep hayal 
ediyordum ve zaten 10 yaşınday-
ken oyuncuydum. İlkokul sonda 
başladım. Üç sene çocuk tiyat-

rosu oyunculuğu yaptım. Hat-
ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
de olmak üzere 1 buçuk sene İs-
tanbul’un bütün sahnelerinde ço-
cuk tiyatrosunda Çocuk Atatürk 
oyununda Atatürk’ün çocukluğu-
nu oynadım. Sonrasında notlarım 
düşmeye başlayınca benim de is-
teğimle ailem tiyatrodan aldı. 
Okumak ve tırnak içinde adam 
olmak yolunda yine tırnak içinde 
normal bölümler okumak, nor-
mal işlerde çalışmak derken ken-
dimi siyaset okuyup bankacılık 
yaparken buldum. İşimi de seve-
rek yaptım. Mutlu çalıştım ama 
her gün aynı şeyi yapmak çok ca-
nımı sıktığı için hayallerimin pe-
şinden koştum diyebilirim. Ama 

komedyen olmak hiç yoktu. Ben oyuncu olmak 
istiyordum. Dizilerde, filmlerde, tiyatroda oyun-
culuk yapmak istiyordum. Onlar olamayıp kendi 
kendime skeçler ve canlı yayınlar yapmaya başla-
yınca olay komediye evrildi.
 Peki Kaan Sekban kurumsal hayata kar-

şı mı?
Herhangi bir hayata karşı değilim. Bazı in-

sanların bazı defolarına karşıyım. Bazı defoları 
işaret etmeye çalışıyorum. Bu defoların hepsin-
de iletişim problemleri var ki bu sadece kurum-
sal hayatta olan bir şey değil. İnsanın olduğu her 
yerde olan defolar var. İnsanların birbirini alkış-
lamasına unutmasına, güçlü olana tapmasına, yar-
dımlaşmayı unutmasına, ‘ben ben’ diye ortaya 
çıkmasına, başkalarının yaptığı işi kendi yapmış 
gibi sahiplenmesine, başkasını herkes içinde rezil 
edince kendi otoritesini güçlendiriyor gibi bak-
masına karşıyım. Bunlara karşı olunca galiba bir 
yerde herkesin sesi oldum. Hatta şu anki başarı-
mın büyük bölümünü kurumsal hayattaki iş disip-
linime borçluyum.

“DERDİ OLAN MİZAH YAPIYORUM”
 Bu defoları anlatmanın beyaz ya-

kalılarda daha doğrusu yöneticilerde 
nasıl bir etkisi oldu? Böyle geri dö-
nüşler alıyor musunuz?

Tabii. Bir kısmı “aynı beni anlatı-
yorsun” diyor. Bu çok önemli bir far-

kındalık. 35-40 yaşındaki insanların 
“ayy Kaan ne kadar güzel anlatıyor 

yarın ben hemen bambaşka in-
san olayım” demesini bekle-
mek hayalcilik olur. Bu bir 
süreç. İnsanlar önce farkı-

na varacak, gülecek, sonra biraz rahatsız olacak. 
İnsanlar rahatsız oldukça ben daha mutlu oluyo-
rum. Skeçlerimi LinkedIn’de de paylaşıyorum, 
ünvanında manager, yönetici yazan üç beş kişi 
hemen giydiriyor. O kadar mutlu oluyorum ki; 
nasıl dokunmuş, nasıl canı yanmışsa bana sayfa-
larca yorum yazıyor.

Birçok insana ayna olduğunu, birçok insa-
nın kendini gördüğünü, sadece yöneticilerin de-
ğil çalışanların da bazı şeylere ses çıkarmasına, 
yöneticilerinin bazı triplerini çok da ciddiye al-
madan gülüp geçmesine sebep olduğumu dü-
şünüyorum. Bu anlamda yaptığım işi faydalı 
buluyorum. Derdi olan bir mizah yaptığımı dü-
şünüyorum. O yüzden de müsterihim, yastığa 
kafamı rahat koyuyorum.
 Derdi olan mizah demişken biz neye gülü-

yoruz? Bize ne komik geliyor.
Benim anladığım mizah, derdi olan bir hikâ-

yedir. Bir eleştiri vardır ve mizah dramdan çıkar. 
Mizahın bir derdi olması lazım. Fakat gülünçlük-
le mizah karıştırılıyor. Güldüren her şey mizah 
değil. Bazı mizahçılar “zaten hayat çok zor ben 
güldüreyim de neye gülerse gülsün” der. O da bir 
anlayıştır ve saygı duyarım. Ama seyirci ve mi-
zah tüketicisi olarak benim için kıymetli olan bir 
derdinin olması.

Biz birçok şeye gülebiliyoruz. Ama gülüp 
“vay be” dedirten şey zekice ve bir derdi olan 
hicivdir. Zaten geçmişimizde bu var. Levent 
Kırca’lar, Müjdat Gezenler, kabareler, Zeki- 
Metin’ler... Politik mizahın ve toplumsal hici-
vin önde olduğu zamanlardı. Sonra hem siya-
si konjonktür hem de liberal kapitalist sistemin 
ilerlemesiyle insanlar kendilerini konfor alanla-
rına hapsetti.  “Bir şaka yapıcam Silivriye beni 
tıkacaklar” düşüncesi insanlara konforlu geli-
yor. Kimse korkmasa kaç kişiyi Silivri’ye tıka-
bilirler? İşinizi düzgün yapıyor ve kimseye ha-
karet etmiyorsanız biraz cesur olmanız lazım. 
Hiçbir şey olmaz. Herhangi bir yanlışa bütün 
sanatçılar sesini çıkarsa hangisini içeri tıkacak-
sın. Birlikte ses çıkarmak çok önemli. Onu bi-
raz kaybettik. 

“SUSTUĞUMUZ İÇİN İÇERİDELER”
 Bir şey olmaz diyorsunuz lakin bir sürü ga-

zeteci hapiste...
Diğer gazeteciler sustuğu için içerideler. Bü-

tün gazeteciler ses çıkarsaydı o gazeteciler de 
içeri girmezdi. Herhangi bir medyada, mesela 
sendikal hak istediği için Demirören Medya’dan 
gönderildiği söylenen gazeteciler var. Peki onla-
rın kaç tanesi içerideki gazeteciler, içerdeyken 
bir şeyler yazabilmişler. İğne bize batmadığı za-
man susup, iğne bize battığı zaman konuştuğu-
muz için o gazeteciler içerde. Herkesin ses çıkar-
ması lazım.  
 Son olarak ünlü isimlerin evde kal çağrıla-

rını nasıl yorumluyorsunuz?
İyi niyetli ama bazı ünlüler Vito araç ve ev-

lerinden hiç çıkmayıp ev, sahne, stüdyo arasın-
da halktan kopmuşlar. Evden paylaşın ama koltu-
ğunuzdan falan paylaşın. Biz sizin havuzunuzu, 
derya deniz manzaranızı görmeyelim. Mal mülk 
paylaşmak ayıp bir şeydir. Bizim kültürümüzde 
yok. Muhakkak eviniz çok güzeldir o lüksü gör-
memize gerek yok. Halk buna çok tepki gösteri-
yor. Artık insanlar kendi sorunlarına yabancı star 
görmek istemiyorlar. Kendi sorunlarına ses çıka-
rabilen, bir şeylere ses çıkarabilen, taşın altına 
elini koyan insan görmek istiyorlar. Birçok “evde 
kal” çağrısının halkta çok büyük karşılığı olduğu-
nu düşünmüyorum.

Yeni keşfedilmiş ve kitlelerin ilgisini ya-
vaştan çekmeye başlamış bir oyun… 
Henüz emekleme döneminde. Sevi-
liyor ama nereye evrileceği, ne tür bir 
şekil alacağı ve rotasını nereye doğru 
çevireceği belli değil… Genel çizgilerini 
ortaya koyan burjuva sınıfı, kendi meş-
guliyetleri olarak gördükleri bu yeni he-
yecanın iplerini ellerinden bırakmak 
istemiyor. Hele hele işçi sınıfının mese-
leye dâhil olmasına, es kaza düzenle-
dikleri turnuvalarda ipi göğüsleme ihti-
mallerine hiç mi hiç sıcak bakmıyorlar… 
Ama bir vakit geliyor ve kartlar yeniden 
dağıtılmak zorunda kalıyor…

‘The English Game’, popüler kültü-
rün ve insanlığın zihninde (ve pratiğin-
de) asıl kıvamını 20. yüzyılda bulan fut-

bol adlı histerinin ruhuna ait 
ilk adımların atıldığı 19. yüz-
yıl sonu Britanya’sında geçi-
yor. Altı bölümlük dizinin öne 
çıkan iki ana karakteri var: 
Sınıfsal refleksleriyle hare-
ket eden ama zamanla ‘öte-
ki’yi (ya da ‘rakibi’) anlayan 
ve meseleleri bir hak sava-
şı doğrultusunda yoluna koymaya çalı-
şan burjuva çocuğu Arthur Kinnaird ve 
takım sadakatinden çok sınıfının temel 
gerçeklerine göre hareket eden ve her 
daim emeğinin (yeteneğinin) karşılığını 
alma yolunda adımlar atan Fergus Su-
ter. Bu ikilinin yolları önce sahanın çim-
lerinde, sonra da oyunun bürokratik çe-
perlerinde kesişiyor ve dizi boyunca, 
yaşadıkları gelgitlere sahne oluyoruz…

‘The English Game’in en önem-
li özelliği, senaryosunun ‘Downton Ab-
bey’yle de tanınan Julian Fellowes tara-
fından kaleme alınması olsa gerek. Bu 
deneyimli kalemin metni, meselenin sı-
nıfsal çizgilerinde o denli başarılı dola-

şıyor ki, dizi boyunca sadece bir oyunun 
kendi ruhunu bulma çabalarını değil, 
anlatıldığı dönemin sosyolojik katman-
larının yaşadıklarını da izliyoruz. Aslın-
da bu yanıyla ‘The English Game’in arka 
planı bana Charles Dickens’ın, endüst-
ri devrimi sonrası Britanya’sının halet-i 
ruhiyesinde gezinen romanlarının tadı-
nı hatırlattı. 

Kuşkusuz serinin, altı bölüm boyun-
ca dolaştığı ve tarihi değerlerini tes-
lim ettiği birçok kıymetli liman var. Ama 
özellikle oyunun ilk profesyonellerin-
den Fergus Suter karakteri üzerinden 
(ki önce gizli saklı alıyor parasını, çünkü 
kurallar futbol oynama karşısında bir 

meblağ ödemesine karşı), ye-
tenek karşılığında bir ücret talep 
edilme fikrinin işçi sınıfından gel-
mesine dair yaptığı vurgu ben-
ce çok önemli. Ayrıca Suter’ın ilk 
parladığı yer olan Patrick son-
rası asıl kıvamını bulduğu takım 
olan Darwen’deki (aynı zamanda 
tekstil atölyesi sahibi olan) kulüp 
başkanı James Walsh’un da, sı-
nıfına rağmen duruşu itibariyle 
hafiften Friedrich Engels çağrış-

tırması yaptığını söyleyebilirim.
Elbette izlediğimiz seri tarihsel veri-

leri ya da gerçekleri birebir perdeye ta-
şıyan bir belgesel değil. Bu açıdan di-
zinin kimi küçük oynamalara gittiğini, 
maçlara ve finallere ilişkin küçük (ben-
ce masumane) taklalar attığını görüyo-
ruz. Ama önemli olan dönem ruhunu ve 
oyunun şeklinin alınmasındaki önem-
li dönemeçleri aktarması ki, ‘The Eng-
lish Game’ bu durumun üstesinden faz-
lasıyla geliyor.

Öte yandan diziye 2020’lerin dün-
yasından baktığımızda ise bambaşka 
hesaplaşmalara girişmek de mümkün. 
Oyunu icat edip serüveni boyunca sa-

dece evlerinde düzenlenen ‘1966 Dün-
ya Kupası’nı (onu da çizgiyi geçip 
geçmediği tartışmalı bir golle) kazana-
bilmek, zaten bilinen bir İngiliz trajedisi-
dir. Öte yandan dizide görüyoruz ki fut-
bolun ilk yıldızlarından Suter, bir İskoç. 
Yeteneklerinin yanı sıra aynı zamanda 
da oyunun aklına ilişkin yanlarında da 
çaba sarfetmiş bir taktisyen. Bugünün 
futbol dünyasında İskoç takımlarının 
ve yıldızlarının yerleri malum; strateji 
ve yetenekten çok mücadele güçleriy-
le ayakta kalıyorlar. Ama İskoç mena-
jer Alex Ferguson’ın çalıştırdığı Manc-
hester United’ın yıllarca Premier Lig’i ve 
Avrupa futbolunu domine ettiği hatır-
lanırsa, ‘tarihsel miras’a (!) sahip çıkıldı-
ğını gözlemek mümkün. Yeri gelmişken 
Matt Busby, Graeme Souness, Kenny 
Dalglish gibi tanınmış futbol figürleri-
nin de ‘Braveheart’ kökenli (!) oldukları-
nı belirtmeliyim.

Sonuç olarak Netflix ekranlarından 
izlenebilen ‘The English Game’, futbo-
lun köklerine doğru ilişkin önemli bir 
adım; oyunu sosyolojik ve sınıfsal oku-
malar eşliğinde ele almak isteyen her-
kese tavsiye ederim…  

‘Top’lu sınıf savaşları…

UĞUR 
VARDANVARDAN

Beyaz yakalıların 
hikâyesini daha doğrusu 

‘defolarını’ sahneye 
taşıyan komedyen Kaan 

Sekban “Bir çalışan 
kendi OHAL’ini ilan 

ederse patronu ‘ne halin 
varsa gör’ deyip kapıyı 

gösterir” diyor

Defolara karşı 
komedyen

l Leyla ALP
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KAAN SEKBAN KİME GÜLÜYOR?
Yeni jenerasyondan Aslı İnandık’a çok gülüyorum. Sıradan insan üzerindeki gözlemleri ve eleştirileri 
beni çok güldürüyor. Twitter’daki bazı hesaplar beni çok güldürüyor. Dünyada güldüğüm ve takip 
ettiğim insanlar var. Hasan Minhaj, Trevor Noah gerçekten beğendiğim örnek aldığım isimler. Ellen 
DeGeneres günlük mizahı yansıtması açısından başarılı buluyorum. Tina Fey ve Amy Poehler’in 
yazdığı bütün skeçleri, dizileri, yaptıkları sunuculuklardaki hicivleri beğeniyorum. Buradan tavsiye 
edeyim; okurlarımız Tina Fey ve Amy Poehler’in Altın Küre açılışlarındaki sunuşlarını izlesin.
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Korona virüsü sebebiyle hayat eve sığar deniyor an-
cak bazen eve sığan şey şiddet oluyor. Kadın ve ço-
cuklar, bu süreçte evde kalırken şiddete daha 
çok maruz kalabiliyor. 

Kadın Meclisleri üyesi Esin İzel Uy-
sal, olağan durumlarda dahi evlerin 
kadınlar için tehlikeli olduğunu söy-
lüyor. Uysal “Kadınlar en çok evlerin-
de öldürülüyor, şiddete uğruyor. 2019 
yılında öldürülen 474 kadının yüzde 
60,91’i evlerinde öldürülmüştü. Evler 
toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üre-
tildiği alanlar, bu yüzden kadınlar için tehli-
keli. Karantinanın başladığı günden bu yana neredey-
se her gün bir kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet 
haberi alıyoruz.” diyor.

“ACİL DURUM PLANI ŞART”
Türkiye’de bir an önce acil durum planının açık-

lanması gerektiğini dile getiren Uysal, İstanbul Söz-
leşmesi’nin şiddetin artmaması için yapılacakları 
aşama aşama açıkladığını söylüyor. Bu aşamaları ta-
kip ederek acil durum planının oluşturulması gerek-
tiğini aktaran Uysal şöyle devam ediyor: “Kadınla-
rın korunması, şiddete uğramaması için kolaylaştırıcı 

mekanizmalar üretilmeli. Dijital ortamlarda kadınla-
rın şikayetçi olabileceği, yardım başvurusunda bu-
lunabileceği mekanizmalar geliştirilmeli. Şiddete 
maruz kalan, şiddet tehditi altındaki kadınların ula-
şabileceği dayanışma ve destek mekanizmaları hiçbir 

aksama olmadan 7/24 çalışmalı ve bu hatlar yay-
gınlaştırılmalı.”

Karantina günlerinde kadınların evden 
çıkmadıkları için yardım başvurusunda bu-
lunamadıklarını, virüs bulaşma riskinden 
endişe ettiklerini ifade eden Uysal “Kol-
luk görevlilerinin korona virüsünü baha-
ne ederek görevlerini yerine getirmedikle-

rini gözlemliyor kadınlar. Bu yöndeki tüm 
engeller ortadan kaldırılmalı, kadınların evden 

çıkmadan yardım için ulaşabileceği çözümler ge-
liştirilmeli.  Ayrıca kadınların dışarı çıkamadığı ya 
da şiddet uygulayan kişi ile aynı ortamda bulunduğu-
nu göz önünde bulundurarak üçüncü kişiler tarafın-
dan yapılan ihbarların da titizlikle ele alınması gere-
kiyor.” diyor.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne ve 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne hukuki destek 
sunan avukat Burcu Uçuran da, bu dönemi atlatmak 
için evde kalmak gerektiğini ama evlerin herkes için 
güvenli olmadığını söylüyor. Ayrıca herkesin barına-

bilecek bir yeri olmadığını aktaran Uçuran 
“Şartlar evde kalma meselesinde eşit de-
ğil. Bir evde kalamamak ya da o evin 
bizim için güvenli olmaması, haliyle 
hem psikolojik hem de fiziksel olarak 
bizi zorlamaya başlıyor. Ekonomik 
olarak güvenceniz yoksa ve sağlana-
mıyorsa, kişiler kendilerini belirsizlik 
nedeniyle umutsuz ve güvencesiz his-
setmeye başlıyor. Düşünsenize 5 tane 
çocuğunuz var, 5 çocuk bir televizyon kar-
şısında oturup ders dinlemek zorunda. Diğer yan-
dan üç öğün yemek yemek zorundasınız, para az, ye-
tişemiyorsunuz. Sadece saydığım durumlar da değil, 
her insan, her hane burada sayamayacağım kadar çok 
sorunla burun buruna yaşıyor.”

Sorunların üst üste gelmesinin şiddet uygulama 
ve şiddete maruz kalma ihtimalini arttırdığını dile 
getiren Uçuran, çocukların güç dengesinde yetişkin-
lerce daha aşağı görülmesi sebebiyle risk grubunda 
olduklarını ifade ediyor. Uçuran, bu risk grubuna ce-
zaevindeki çocukların, işçi çocukların, mülteci ve en-
gelli çocukların da dahil olduğuna vurgu yapıyor.

VAKAYI BİLDİRMEMEK SUÇ
Çocuğa şiddet vakalarının muhtemelen artmış ol-

duğunu ancak sağlıklı veriye ulaşmanın zor olduğunu 
belirten Uçuran, devlet kurumlarının verileri paylaş-
madığını aktarıyor. Kadına yönelik şiddetin de arttı-
ğını ifade eden Uçuran “Bir kadın şiddet başvurusu 
yaptıysa ya da şiddete uğradıysa orada şiddete uğra-
yan bir ya da daha fazla çocuğun varlığını da düşün-
memiz gerekiyor.” diyor.

Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda tanık 
olanın bu durumu bildirmekle yükümlü olduğunu be-
lirten Uçuran, suçu bildirmemenin cezai yaptırımı ol-
duğunu aktarıyor. Uçuran, tanık olan kişinin 155 ve 
183 numaralarının yanı sıra CİMER üzerinden de 
başvuru yapabileceğini, İstanbul Barosu Çocuk Hak-
ları Merkezi’ne veya sahada çalışan sivil toplum ör-
gütlerine danışma için ulaşabileceğini ifade ediyor. 
Ayrıca Uçuran, kişilerin doğrudan ihbar eden sıfatıy-
la kendilerine en yakın karakola ya da savcılığa gide-
bileceğini de belirtiyor.

NE YAPILABİLİR?
Burcu Uçuran, çocuğa yönelik her türlü şiddeti 

önlemek için şunları öneriyor:
◆ Öncelikle Türkiye bu süreçte aile içi ve ev içi 

şiddete yönelik “acil” bir politika açıklamalı ve bu 
politika doğrultusunda şiddetin takibini yapmalıdır. 

◆ Bu süreçte öncelikle aklıma gelen seçenekler-
den biri; çocuklara yönelik uzaktan eğitim veren ME-

B’e ait Eba TV kanalıyla müfredata çocuk hak-
larını anlatan bir ders eklemek. Bu, elbette 

çocuklara yönelik bir ders olacak. Çocuk-
lara kendi haklarını tanıtan, bu hakla-
ra nasıl ulaşabilecekleri konusunda yön-
lendirici bir anlatımdan bahsediyorum. 
Toplum olarak çocuğun hakkını genelde 
görmezden geliyoruz. Oysa çocukların 

hakları vardır. Çocuklar bu haklara ulaşma 
ve bu hakların korunmasına ihtiyaç duyarlar. 

Bu haklara ulaşma ve hakkın sürekliliğini sağ-
lamak konusunda hepimize pay düşüyor. 

◆ Diğer yandan biz bu ailelere en kolay televiz-
yon programları, muhtarlıklar, komşular vb. ile ulaşa-
biliriz. Televizyon programlarının bu süreçte en azın-
dan aile içi şiddeti, ev içi şiddeti, çocuğa ve kadına 
yönelik şiddeti önlemek, şiddet vakası meydana gel-
diğinde başvuru yerleri hakkında bilgi vermek gibi ek 
konuları olmalı. Yukarıdaki soruda bahsettiğim şart-
larda evde kalmanın ne kadar zorlayıcı olduğundan, 
bununla nasıl başa çıkılacağından bahsetmeleri gerek. 
Muhtarlar kendi mahallelerinde ev içi şiddete yönelik 
bir takip ve ihbar mekanizması kurabilirler. 

◆ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin psikolojik 
destek hattı var. Bu destek hattı kişilere süreci nasıl yürü-
teceklerine dair psikolojik destek sağlıyor. Belki bu hat-
ları ev içi gerilimler konusunda aktif kullanmak, müda-
hale sistemini de devreye sokmaya yardımcı olacaktır. 

orona virüsü salgını ne-
deniyle yeniden gün-
demine alınan “infaz 
paketi” TBMM Baş-

kanlığı’na sunuldu. Geçen haf-
ta muhalefet partilerinin görüşüne 
sunulan teklif taslağında yer alan 
cinsel istismar ve uyuşturucu ticare-
ti ve imaline ilişkin suçlar, infaz in-
dirimi kapsamı dışına çıkarıldı. Türkiye 
Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Başkan 
Yardımcısı Avukat Selmin Cansu Demir ile yeni infaz 
paketinin detaylarını konuştuk. Demir, “Kadına karşı 
şiddetin yeni infaz düzenlemesinin kapsamı dışında ol-
duğu belirtilse de ceza kanunlarımızda özel olarak ka-
dına karşı suç başlığı altında bir düzenleme olmadığını 
belirtmeliyiz. Bu nedenle yeni infaz düzenlemesinde öl-
dürme ve eşe, kardeşe, altsoya karşı yaralama suçlarının 
kapsam dışında olması, kadına karşı şiddet uygulayan 
faillerin tahliye olmayacağı anlamına gelmiyor.” diyor. 

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?
◆ Yeni infaz yasa taslağı neleri içeriyor?
Oldukça kapsamlı bir taslak açıklandı. 31.03.2020 

tarihi itibariyle TBMM’ye sunulan yasa taslağında; 
30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından 
mevcut hapishane doluluğunu gidermeye yönelik bir 
düzenleme yapıldığını söylemek mümkün. Koşullu salı-
verme için hükümlünün hapishanede geçirmesi gereken 
süre cezanın üçte ikisi iken bu sürenin cezanın yarısına 
kadar indirildiğini görüyoruz. Koşullu salıverilmesine 1 
yıl kalan hükümlü, denetimli serbestlik tedbiri uygula-
narak tahliye olabiliyordu, bu süre de taslakta 3 yıla çı-
karılıyor. Örnek vermek gerekirse 30.03.2020 tarihin-
den önce işlenen hırsızlık suçu için 6 yıl hapis cezası 
alan bir kişi, cezasının tümünü dışarıda geçirebilecek. 

30.03.2020 tarihinden sonra işlenecek suçlarda ise 
koşullu salıverme için hapishanede geçirilmesi gereken 
sürenin cezanın üçte ikisinden yarısına çekildiğini, de-
netimli serbestlik tedbirinin uygulanmasının ise cezanın 
miktarına bağlı olarak değiştiğini görüyoruz. Bu du-
rumda verilen hapis cezası ne olursa olsun, hükümlünün 
cezasının yarısının beşte dördünü infaz kurumunda ge-
çirmesi gerekecek. Öne çıkan başkaca düzenlemeler de 
var: Sıfır altı yaş grubunda çocuğu olan anne mahpus-
lar için tutukluluğun ve hapis cezasının konutta çektiril-
mesini mümkün kılan hükümler mevcut. Ayrıca infaz 
hakimliğinin güçlendirildiği; hapis cezasına ara verme, 
mazeret izni, ödüllendirme, disiplin cezaları gibi düzen-
lemelerde de yeniliklere gidildiği görülüyor. 

Berfin Özek’i yüzüne kezzap atarak yaralayan er-
keğe 13 yıl 6 ay ceza verilmesi çok tartışılıp tepki çek-
mişti. Bu kapsamda yaralama suçunun canavarca his-
le işlenmesi halinde cezanın artırılması da düzenlenmiş. 

◆ Cinsel istismardan hüküm giyenleri kapsaya-
cak mı?

Yapılan açıklamada cinsel saldırı ve istismarın kap-
sam dışı olduğu belirtildi ancak TBMM’de nasıl kabul 
edileceğini, herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramaya-
cağını bilmiyoruz. Mevcut infaz kanununda cinsel istis-
mar ve nitelikli cinsel saldırı suçları, mükerrerlere özgü 

infaz rejimine tabii. Bu suçları işlemiş kişilerin koşul-
lu salıverilme süresi, diğer faillerden farklı olarak ceza-
larının 4’te 3’ü olarak belirlenmişti, şimdilik bunun ko-
runduğunu görüyoruz.

◆ İstismarı kapsaması halinde bu durumu hukuki 
ve sosyal açıdan nasıl değerlendirmek gerek?

Hapishanede sağlık hizmetlerine ve hijyen olanak-
larına erişebilme imkânı çok kısıtlı. Ayrıca kapalı bir 
ortam olduğu için içeride virüsten korunabilmek, sosyal 
izolasyon gibi tedbirler alabilmek mümkün değil. Ha-
pishanelerde virüsün yayılma riski mahpusların yaşam 
ve sağlık haklarını tehdit ediyor. Her kim hangi suçtan 
hüküm giyerse giysin yaşam hakkı devletin güvence-
sinde olmalı. Bununla birlikte, çocuğa ve kadına kar-
şı suç işleyen faillerin af niteliğinde bir düzenleme ile 
salıverilmesi ise kamu sağlığını korumak için alınacak 
tedbirlerin çok daha ilerisinde farklı toplumsal sonuç-
lar doğuracak bir adım. İstismarı meşrulaştıran düzen-
lemeler, daha önce de defalarca getirilmeye çalışılmış 
ancak toplumda karşılık bulamamıştı. Mağdurların ha-
yatını derinden etkileyecek bu türden bir değişikliğin 
Covid-19 virüsü bahane edilerek yangından mal kaçı-
rır gibi yapılmasından endişeleniyoruz.

KADINA ŞİDDET KAPSAM DIŞI MI? 
◆ Kadına yönelik şiddetin yeni infaz düzenlenme-

sinde kapsam dışı bırakıldığı da konuşuluyor. 
Kadına karşı şiddetin yeni infaz düzenlemesinin 

kapsamı dışında olduğu belirtilse de ceza kanunları-
mızda özel olarak kadına karşı şiddet suçu başlığı al-
tında bir düzenleme olmadığını belirtmeliyiz. İstanbul 
Sözleşmesine göre tehdit, zorlama veya özgürlüğün kı-
sıtlanması da dahil olmak üzere, fiziksel, cinsel, psiko-
lojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu 
doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylem-
leri kadına karşı şiddettir. Üstelik mağdurla failin aynı 
evi paylaşıp paylaşmaması ya da aile bireyi olup olma-
ması da önemli değildir. Bu kapsamda bir kadına kar-
şı işlenecek şiddet eylemleri, ceza kanunumuzda fark-
lı suçların kapsamına girebiliyor. Kadına karşı şiddet, 
fail tarafından sadece fiziksel ya da cinsel eylemlerle 

işlenmediği gibi eski eşe, eşin aile bireyine, evli olma-
yan partnere ya da ısrarlı takip mağduruna da yönelebi-
liyor. Bu nedenle yeni infaz düzenlemesinde öldürme 
ve eşe, kardeşe, altsoya karşı yaralama suçlarının kap-
sam dışında olması, kadına karşı şiddet uygulayan fail-
lerin tahliye olmayacağı ya da lehe düzenlemeden fay-
dalanmayacağı anlamına gelmiyor.

◆ Bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin önemi bir 
kez daha ortaya çıkıyor. Ne dersiniz?

Tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi, önleme ve 
korumaya da odaklanıyor. Adli vakıalar için de şiddet 
ve cinsel suçların ciddiyetleri dikkate alınarak, etkili, 
orantılı ve caydırıcı cezalarla cezalandırılması için ge-
rekli yasal tedbirlerin alınmasını, bu kapsamda hüküm 
giyen şahısların izlenmesini veya bu şahısların kontrol 
altında tutulmasını, failin daha önce benzer suçlardan 
hüküm giymesinin cezanın belirlenmesinde ağırlaştırıcı 
koşul olarak düzenlenmesini öngörüyor. Bu yükümlü-
lüklerin acilen yerine getirilmesi gerekirken biz tekerrür 
halinde suç işlemiş failleri kontrolsüz bir şekilde hapis-
hanelerden çıkarıyor; 6284 Sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 
uygulanmasını Covid-19 nedeniyle HSK Genel Kurulu 
kararı ile etkisizleştiriyoruz.

◆ Af niteliğinde bir düzenleme yapılırsa bunun 
kadına karşı şiddetin ve çocuk istismarının önünü 
açacağını düşünüyor musunuz?

Af niteliğindeki düzenlemeler toplumun genelin-
de cezasızlık algısı yaratıyor. Kadın ve çocuklara kar-
şı işlenen suçlarda af niteliğinde bir düzenleme getiril-
mesi ise yasa eliyle istismar ve şiddetin meşrulaşması 
anlamına gelecek. Hapishanelerin dolup taşmasının be-
delinin mağdurlara, kadın ve çocuklara ödetilmeme-
si gerekir. Böyle bir durumun olması halinde suç mağ-
durlarının adalete olan inançları olumsuz etkilenecek ve 
kendilerini güvensiz hissetmelerine neden olacak. Kaldı 
ki suça maruz bırakılan kişinin hukuk karşısında hesap 
sorabilmesinin onun yargıya duyduğu güven ile ilgili 
olduğunu biliyoruz. Mağdurlarda yaratılacak bu olum-
suz duygunun ve faillerin salıverilmesi ile içine düşe-
cekleri şiddet tehlikesinin telafisi mümkün olmayacak. 

Bununla birlikte bu tür suçların önlenememelerinin ne-
deni, cezaların azlığı ya da ağırlığı değil, etkili ve kaçı-
nılmaz olmaması, faillerin kendilerinde hak görüp ceza-
landırılmayacağı inancıyla hareket etmeleri. Toplumda 
herkesin bir çocuğa ya da kadına zarar verdiğinde bu-
nun hukuki sonuçları olacağını ve bu sonuçlardan kaça-
mayacağını bilip içselleştirmesi, bu öngörü ile hareket 
etmesi gerekiyor.  Ne yazık ki 3 - 4 senede bir yapılan 
af mahiyetindeki bu tür değişiklikler tam tersi bir etki 
yaratıyor.

“GEÇİCİ DÜZENLEMELER VAR”
◆ Siz vakıf olarak çocuklar için özel çalışıyorsu-

nuz. Düzenlemede çocuklar için değişiklikler var mı? 
TÜİK güvenlik birimlerine gelen mağdur ço-

cuk sayısını en son 2018’de açıklamıştı. Buna göre de 
suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun yüz-
de 59,1’i yaralama, yüzde 13,5’i cinsel suçlar, yüz-
de 6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur olmuş. 
Tüm bunlar çocukların yoğun bir şiddet tehlikesi ile baş 
başa olduğunu, cezaları artırmanın tek başına bir anla-
mı olmadığını gösteriyor.  Adli sisteme “suça sürükle-
nen çocuk” sıfatıyla giren çocukların sayısı da her ge-
çen gün artıyor. Artık çocukları istismar edenlerin değil 
çocukların korunması gerekiyor. Bu nedenle özgürlü-
ğünden yoksun bırakmanın son çare olması ilkesi esas 
alınarak mahpus çocuklara ilişkin kalıcı düzenlemelere 
ihtiyaç var. Yasa taslağında ise 30.03.2020 tarihinden 
önce suça karışmış çocukların hapishanede geçireceği 
sürelere ilişkin için geçici düzenlemeler getirilmiş. Bu 
kadar önemli bir yasa taslağının çocuk haklarının temel 
ilkelerini esas alarak tüm çocuklar için kapsayıcı bir şe-
kilde hazırlanmış olmasını dilerdik.

◆ Sizin önerileriniz nelerdir?
Hapishanelerin mevcut kapasitesinin çok üstünde 

dolması, mevcut ceza adalet sisteminin genel ve özel 
önleme amaçlarını yerine getiremediğini ortaya koyu-
yor. Bu nedenle hapishaneleri boşaltmak gibi pansuman 
niteliğinde geçici çözümler bulmak yerine hak temel-
li kalıcı çözümleri hayata geçirmek gerekiyor. İstanbul 
Sözleşmesi’nin uygulanmasının dışında insan hakla-
rı standartlarına da uygun hareket edilmeli. Özünde bir 
tedbir olan ancak Türkiye’de adeta cezalandırma şek-
linde uygulanan tutuklama yerine, cezası az olan bazı 
suçlarda adli kontrol hükümleri uygulanabilir yine bu 
tür suçlarda kesinleşen hapis cezalarının belirli bir süre 
ertelenmesi düşünülebilir. Yapılması gereken en önem-
li şeylerden biri ise ifade özgürlüğü ihlal edilerek hap-
sedilen kişilerin serbest bırakılması. 

İnfaz paketini değerlendiren Avukat 
Selmin Cansu Demir: “Yeni infaz 
düzenlemesinde öldürme ve eşe, 
kardeşe, altsoya karşı yaralama 
suçlarının kapsam dışında olması, 
kadına karşı şiddet uygulayan 
faillerin tahliye olmayacağı 
anlamına gelmiyor” açıklamasını 
yaptı.  Demir, İstanbul Sözleşmesi 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
gerektiğini belirtiyor 

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet artıyor

Korona virüsü sebebiyle “Evde kalın” çağrısı yapılıyor ancak evde şiddete 
maruz kalan  kadınlar ve çocuklar da var. Kadın Meclisleri üyesi Esin İzel 
Uysal ve Avukat Burcu Uçuran ile durumu ve neler yapılabileceğini konuştuk

l Evin ARSLAN

BU NUMARALAR HAYAT KURTARIR!
Şiddete maruz kaldıysanız veya tanık olduysanız 
155 Polis İmdat’ı ve 183 Sosyal Destek Hattı’nı 
7/24 arayabilirsiniz. Ayrıca Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün Mobil Kadın Destek Uygulaması 
KADES ile tek tuşla polisi çağırabilirsiniz.
Ayrıca bu numaralardan da yardım alabilirsiniz:
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Acil Yardım 
Hattı: 0212 656 96 96 - 0549 656 96 96 
Mor Salkım Derneği: 0531 033 88 44
Mor Çatı: 0553 408 19 90
Kadın Meclisleri: 0212 912 42 43

Esin İzel Uysal

Burcu Uçuran

Avukat Selmin 
Cansu Demir

İstanbul Sözleşmesİ uygulansın
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edyada sistematik ola-
rak belli kesimler için 
üretilen nefret söylemi, 
korona virüsü yayılır-

ken kendini daha çok göstermeye 
başladı. Salgında, özellikle Çinli-
lere yönelik ırkçı söylemler ve yaş 
ayrımcılığı (ageism) arttı. Hrant 
Dink Vakfı Medyada Nefret Söyle-
mi İzlenmesi Projesi’nin Danışma-
nı Dr. İdil Engindeniz ile medyada 
üretilen nefret söylemine ve sonuç-
larına dair konuştuk.
 Medyada her an bir kesim 

nefret söylemine maruz kalabi-
liyor. Nefret söyleminin belli dö-
nemlerde daha gün yüzüne çık-
masının sebebi nedir? 

Nefret söyleminin 
belli dönemlerde orta-
ya çıktığı doğru bir tes-
pit. Daha doğrusu belli 
dönemlerde belli grup-
lar üzerinde yoğunla-
şır. Örneğin, yılbaşında 
Hristiyanlarla ilgili nef-
ret söylemi artıyor. Ye-
rel ve ulusal yazılı ba-
sından söz ediyorum 
özellikle. Ya da 24 Ni-
san civarında Ermeni-
lere yönelik nefret söylemi artar. Bunun dışında 
çeşitli ülkelerle ya da çeşitli gruplarla ilişkiye gir-
diğimizde, çatışmalı bir durum söz konusu oldu-
ğunda ilgili gruba yönelik nefret söylemi artar. Ör-
neğin, Filistin’e bir saldırı olduğunda sadece İsrail 
Devleti’ne değil, İsraillilere yönelik nefret söyle-
minin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla nefret 
söylemi, son derece konjonktürel bir şey. Bir ta-
raftan da çok ideolojik bir şey. Ülkenin, devletin 
içinde bulunduğu baskın ideolojik yaklaşım med-
yaya da ister istemez yansıyor. 
 Toplumda yaşlıların “saygı gösterilmesi ge-

reken” kesim olarak bilinmesine rağmen yaşlıla-
rın bu dönemde uğradığı ayrımcılığa dair ne dü-
şünüyorsunuz?

Yaşlılar üzerinden bu son dönemde yaşanan-
lar aslında çok tuhaf bir karışımdan oluşuyor. 
Herkes suçlayacak birini arıyor bu dönemde ve 
korunmaları için evde kalmaları istenen, dışarı 
çıkmaları yasaklanan yaşlı insanlar sanki tehlike-
nin kaynağıymış gibi algılanmaya başlandı. İle-
ri yaşlardaki insanların evde tutulup, çalışan nü-
fusun sokakta olmasına, onların çalışmasına dair 
herhangi bir önlem alınmaması şu algıyı oluştu-
ruyor: “Demek ki benim dışarı çıkmamda, şunu 
bunu yapmamda hiçbir sıkıntı yok ama yaşlılarda 
bir sorun var. Yaşlıların dışarı çıkmaması gereki-
yor. Niye? Zarar göreceklerse ben girip çıktıkça 
da zaten zarar göreceklerdir. Ama evde kalıp za-
rar görmeyeceklerse o zaman zararın, tehlikenin 
kaynağı onlar.” 

 Neden böyle bir algıya kapılıyoruz?
Bunu herkes bu kadar bilinçli bir şekilde dü-

şünmemiş, birbirine bağlamamış olabilir ama as-
lında yapılan uygulama üzerinden bu çıkarıma 
ulaşmak son derece kolay. Zihnimiz büyük bir 
olasılıkla bu bağlantıyı yaptı. Çünkü uygulama-
da bir mantıksızlık var. Yaşlılar evde ama o eve 
girip çıkan, dolayısıyla virüs taşıyıcısı olabilecek, 
bulaştırabilecek olan gençler dışarıda. Bu açıdan, 
yaşlılara yönelik öfkenin, kızgınlığın yayılma-
ya başlandığını görüyoruz. Bunun eğitim, eğitim-
sizlikle de hiçbir ilgisi yok. Çünkü ilk başta şunu 

da düşündük: “Evet dışarı çıkmasınlar, çünkü on-
lar daha kolay etkileniyorlar, daha ağır geçiriyor-
lar. Dolayısıyla hastaneleri doldurabilirler” Yani, 
bu mantık dizisi de aslında son derece “incelikli” 
bir şekilde bize dayatılan bir şey oldu. Dolayısıyla, 
bir kısmımız için sistemi tıkayan, bir kısmımız için 
tehlikenin kaynağı, bir kısmımız için de söylene-
ne uymayan, asi insanlar olarak görüldüler. Bun-
ların çeşit çeşit nedenleri olduğunu düşünüyorum. 
 Ana akım medyada üretilen söylemlerin 

bunda rolü nedir?
Ana akım medyada ve çeşitli görüşlerde olanları 

takip etmeye çalıştım. Aslında yaşlı-
ları tehlike olarak gösteren herhan-
gi bir şey söylenmedi ama yaşlıların 
mutlaka evde oturması gerektiği her 
yerde çok dile getirildi. Bu hastalı-
ğın gençleri de etkilediği, genç yaş-
ta ölümlerin de yaşandığı daha sonra 
karşımıza çıkmaya başladı. Haliyle 
biz bir hafta 10 günlük, belki iki haf-
talık bir süreci yaşlılara odaklana-
rak geçirdik. Burada “Yaşlılar evde, 
gençler girip çıkıyor. Onlar virüsü 
getirecekler ona da bir önlem alın-
malı” denmiş olsa da yaşlıların çık-
maması gerektiğinin daima altı çizil-
di ve bunun dışında konu herhangi 
bir şekilde incelenmedi. 

Türkiye’deki toplumun gerek-
li medya okuryazarlığına, gerekli 
eleştirel düşünceye sahip olduğunu 
varsayamayız. Dolayısıyla o mesa-
jın altının bu kadar çizilmesi ve bu-

nun sorgulanmaması, yaşlılara dair bizdeki algıla-
rın da yerleşmesine sebep oldu.

“SÖYLEM, SUÇUN ZEMİNİ”
 Nefret söylemlerinin zamanla şiddete dö-

nüştüğünü görüyoruz. Bu süreç hakkında ne 
söylemek istersiniz?

Nefret söylemi, söylediğim gibi çok ideolojik 
bir şey. Adı bir duygudan yola çıkıyor olsa da as-
lında tamamen ayrımcılığa, ötekileştirmeye daya-
lı bir dünya görüşünü yansıtıyor. Bu dünya görüşü 
ile ülkeleri ve insanları yönetmek, harekete geçir-
mek çok kolay. Çünkü bu görüş, en ilkel halimi-
ze, hayatta kalma içgüdümüze sesleniyor. Şu algı 
oluşuyor: “Bize kötülük yapan birileri var ve on-
ların toplumsal varlığı ya da canlı olarak varlığı 
sona erdirilmeli, onlarla mutlaka mücadele etme-
liyiz.” Bu ‘biz’ ve ‘onlar’ kısmına istediğiniz her-
hangi bir grubu koyabilirsiniz. Dünya görüşü ay-
rımcılığa ve ötekileştirmeye dayalı herhangi bir 
grubu ve ideolojiyi koyabilirsiniz. Haliyle nefret 
söylemi aslında içinde ırkçılığı, eşcinsel düşman-
lığını, kadınlara düşmanlığı barındırıyor. Bir tür 
çatı kavram diyelim nefret söylemine. Ve neyin 
temelini oluşturuyor? Nefret suçlarının temelini 
oluşturuyor. Nefret söylemi eyleme geçmek için 
bir zemin hazırlıyor. 
 Bazı kişilerin kullandıkları mizah unsurla-

rı aslında nefret içeren unsurlar. Ancak bunun 
bilincinde olmayan kişiler var. Okuyuculara bu 
nefretten korunmak veya farkında olmadan nef-
ret üretmemeleri için ne önerirsiniz?

Mizah geniş eleştiri sınırını tabii ki kullanabi-
lir. Burada şöyle bir ayrım söz konusu. Arkadaşlar 
aramızda yapacağımız her espriyi sosyal medyada 
yapmak zorunda değiliz. Özellikle de fazla sayı-
da takipçimiz varsa. Çünkü herkes o ironiyi anla-
mayabilir. Böyle bir tehlikesi var. Bir de çok güzel 
bir belirleyicisi olduğunu düşünüyorum ben nefret 
söyleminin. Bir grup hakkında bir cümle kurdunuz 
diyelim ki. Oraya, o grubun yerine, kendinizi ait 
hissettiğiniz bir grubun adını koyun. Eğer o cümle 
sizi rahatsız ediyorsa orada nefret söylemi vardır. 

Sosyal medyada  Çinlileri 
hedef alan nefret söylemini 
konuştuğumuz Kadıköy 
sakini Çinli Xiafei Chen, 
“Salgın hastalığın nedeni 
yüzde 100 bulunmadan, hatalı 
ilişkilendirme yapılarak 
sorumlu tutulmak iyi değil. 
Nefret söylemi rahatsız 
ediyor ama insanların 
düşüncelerini anlıyor ve saygı 
gösteriyorum” diyor

Korona virüsü salgını Çin’den çıktı, tüm dünyayı sardı. 
Bu nedenle de insanların bir kısmı, yemek kültürünü 
hedef göstererek Çinlilere yönelik nefret söylemlerin-
de bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump bile ‘Çin 
virüsü’ tanımını kullanmayı tercih ediyor. Peki böyle 
bir ortamda Çinliler ne hissediyor?

Bu sorunun peşinde, Türkiye’de yaşayan bir Çin 
vatandaşı aramaya koyulduk sosyal 
medya aracılığıyla. Bulmak, daha doğ-
rusu röportaja ikna etmek kolay olma-
dı zira bir endişe ve çekingenlik hali ha-
kimdi. Neyse ki Xiafei Chen talebimizi 
kabul etti. Kendisi (Türkiye’de kullan-
dığı İngilizce ismiyle Tracy Chen) Tür-
kiye’den Çin’e freelance iş yapan, Pe-
kinli, 34 yaşında bir grafik tasarımcısı. 
2018`den beri Türkiye’de, 6 aydır da 
Kadıköy’de yaşıyor.Yeldeğirmeni Dua-
tepe Sokak’ta bubble tea (Asya’da popü-
ler bir içecek) ve noodle yapan Bubble 
Me Cafe’nin iki ortağından biri.

Chen ile salgına dair pek çok konuyu konuştuk. 
• Çin’de salgın başladığında Türkiye’deydiniz sa-

nırım. Gitmeyi yada ailenizi buraya getirmeyi düşün-
dünüz mü? 

Ailemin durumuyla ilgili kötü bir gelişme olmadı-
ğı için buradan ayrılmayı düşünmedim. Ailemi bura-
ya getirmek gibi bir düşünce de açıkçası aklımdan hiç 
geçmemişti. Çin hükümetinin, sağlık sistemi ve kay-
nak bakımından çok hızlı bir şekilde hareket edeceğine 
ve halkını koruyabilmek için gerekli herşeyi yapacağı-
na inanıyordum çünkü. 

• Şu günlerde nasıl orada durum?
Pekin’de yaşayan ailem ve arkadaşlarımdan duydu-

ğum kadarıyla Çin’de durum kontrol altında. Wuhan 
hariç tüm şehirlerde hayat normale dönüyor. Hala de-
vam eden sıkı kontrollerle birlikte daha normal bir hal 
alacağını umuyoruz.

“HERKES MASKE TAKMALI”
• Biz Türkiye’de genelde haberle-

ri kendi kaynaklarımızdan alıyoruz. Siz 
bize duymadığımız ama bilmemiz gere-
ken neler söyleyebilirsiniz? 

Türkiye’de, hastalık belirtileri gös-
teren kişilerin maske takmasının yeterli 
olacağı, sağlıklı kişilerin maske kullan-
masına gerek olmadığıyla ilgili haberler 

okuyorum. Öncelikli olarak Güney Kore, Çin, Tay-
van ve Japonya gibi salgını çok hızlı şekilde kontrol 
altına alan ülkelerde dışarı çıkan herkesin maskeli ol-
duğunu görüyoruz. Maske kullanımı ve sosyal izolas-
yon çok önemli. Vaka sayısının hızlıca azalmasını is-
tiyorsak dışarıda mutlaka maske takmalıyız.

• Türkiye’deki sosyal medyada maalesef ki Çin-
lilere yönelik bir nefret söylemi yükseliyor, virüs 
oradan yayıldığı için. Öncelikle bunun farkında mı-
sınız diye sormak isterim.

Yoğunluklu olarak İngilizce haberler takip etti-
ğim için farkında değildim. Sadece çevremdeki arka-
daşlarım biraz daha dikkatli olmam gerektiğini söyle-
mişlerdi. Fakat Türk halkının gayet kibar ve anlayışlı 
olduğunu düşünüyorum. İnsanların hala -önceden de 
olduğu gibi- güler yüzlü ve samimi olduklarını dü-
şünüyorum. Belki bu düşüncem, yaşadığım bölgenin 
entelektüel seviyesinin yüksek olmasından da kay-

naklanıyor olabilir. Fakat şunu söylemek isterim ki; 
en azından İngilizce bilen bir insanın dünyada fark-
lı kültürler bulunduğunu, -farklı yaşam tarzlarını be-
nimsemese bile- kendileri gibi olmayan insanların 
varolabileceğini kabul ettiğini biliyorum.

“NEFRET RAHATSIZ EDİYOR AMA...”
• Bu sizi ne kadar rahatsız ediyor? Bu yorumla-

rı okumak kötü hissettiriyor mu?
Tabiki böyle bir nefret söyleminin olması rahatsız 

ediyor. Fakat buradaki insanların düşüncelerini anlı-
yor ve saygı gösteriyorum. Nasıl ki bu salgın onları 
etkileyecekse, Çin’de yaşayanları da etkiliyor. İyim-
ser bir insan olduğum için bu sürecin çok hızlı  bir şe-
kilde düzeleceğine inanıyorum. 

• Sosyal medya dışındaki gerçek hayatta insan-
ların size tutumları nasıl? Hem yakın çevreniz hem 
sokakta karşılaştığınız kişilerden bahsediyorum. 
Eskiye göre değişti mi mesela?

Hem yakın çevremde hem de sokakta karşılaştı-
ğım insanlarda davranış farklılığı olduğunu düşün-
müyorum.

“ÇİNLİLER EN ÇOK PİRİNÇ YER”
• Maalesef ki Türkiye’deki insanların bir kısmı 

salgından Çin yemek kültürünü sorumlu tutuyor. 
Yargılamadan, tüm samimiyetimle soruyorum; pek 
çok insanın iğrendiği  hayvanları yiyor musunuz? 

Bu sizin yemek kültürünüz için ne ifade ediyor?
Bu soruya vermek istediğim bir çok cevap var as-

lında. Çünkü hem dünya medyasında hem de Tür-
kiye’de yüzlerce yalan haber dolaşıyor. Çin’de pek 
çok bölgeye seyahat etme şansım oldu. Sıradan bir 
Çinlinin en çok tükettiği gıdalar pirinç, tavuk ve do-
muz eti. Hakkında en çok haber yapılan hayvanlar ise 
farklı Uzak Doğu ülkelerinde popüler. Uzak Doğu ül-
keleri hem nüfus hem yemek kültürü olarak dünya-
da çok büyük bir kitleyi temsil ediyor. Bu nedenle 
bir kültürü tanıyabilmek için haberlerden ziyade gi-
dip tecrübe ederek karar vermemiz daha doğru. 1 mil-
yardan fazla insanın yaşadığı ve 50`nin üzerinde et-
nik kimliği olan bir ülkeden bahsettiğimiz için haber  
kaynaklarının Çin olarak gösterilmesi normal. Çün-
kü sıradan bir Çinlinin bile tüm ülkeyi gezmesi cid-
di bir zaman alıyor. Türkiye’de, özellikle Çin’e gidip 
gelen insanların hiçbirinin bu gibi soruları sorduğu-
nu görmedim. 

• Çin’in salgından sorumlu tutulması size nasıl 
hissettiriyor?

Salgın hastalığın nedeni yüzde 100 bulunmadan, 
hatalı ilişkilendirme yapılarak sorumlu tutulmak tabi 
ki iyi değil. Fakat evet bu salgın Wuhan’da ortaya çık-
tı, binlerce insanı etkiledi, etkilemeye devam ediyor. 

• Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Tüm dünya bu durumdan kötü etkileniyor. Uma-

rım bir an önce sonlanır, herkes normal hayatına döner. 

Sosyal medyada 
ayrımcı söylem 
yükselişe geçti 

Korona virüsü ülkemizde yayılırken sosyal 
medyada ırkçı ve ayrımcı söylemler artıyor. 

Dr. İdil Engindeniz “Nefret söyleminin en önemli 
özelliklerinden biri, konunun bağlamından kopuk 
aktarılması ve yanlış bir algı oluşturulması” diyor

M
l Evin ARSLAN

Korona, Çin ve nefret...

l Gökçe UYGUN
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William Saroyan’ın genç bir yazarın rehin verdiği 
daktilosuna yeniden kavuştuktan sonra yazdık-
ları şeklinde kurgulanmış, “Ben, Dünyada” baş-
lıklı bir öyküsü var. Anlatıcı bir yandan edebiyat 
ve kendi yazma eğilimi üzerine, bir yandan da ha-
yat ve varoluş üzerine düşüncelerini, duygularını 
aktarır hoplaya zıplaya. Öykünün başlığı mesele-
yi ortaya koyuyor aslında. Genç bir adam dünya-
daki yerini aktarıyor– kendisine, ailesine, dünya-
ya dair duygu ve düşünceleri, yapmak ve yazmak 
istedikleri onun hakiki koordinatlarıdır. Öykünün 
çarpıcı bir başka yanı bu koordinatın zaman bo-
yutunu da içermesidir; babasının, ailesinin geç-
mişi de dâhildir genç adamın dünyada kapladığı 
yere, onların geçmişte yaşadığı Anadolu da. Şöy-
le der öykünün girişinde: “Her şiir, öykü, roman 
ve deneme, bütün rüyalar gibi, henüz tercüme 
etmediğimiz o dilden, gecenin söze dökülmemiş 
hikmetinden, sonsuzluğun şekilsiz kuralsız keli-
me hazinesinden gelen birer sözdür. Dünya mu-
azzamdır. Ve onunla birlikte her şey, içinde aynı 
azameti barındırır, gökdelenden çimenin yapra-
ğına dek. Akıl ve ruh izin verirse göz geniş bakar.”

Bu coşkun, hatta taşkın duygu öykü boyun-
ca sürer, öyküyü güçlü kılan da gözün dünya-
nın muazzamlığını, daha da önemlisi içindeki her 
şeyin aynı azameti barındırdığını görebilecek 
genişlikte bakabilmiş olmasıdır. Bu geniş bakış 
açısı aynı azameti barındıran her şeyin eşit ve 
birbirleriyle bağlantıda olduğunu da içermekte-
dir kuşkusuz.

Kovid-19 salgınının dünyayı kasıp kavurduğu 
günlerde bu öyküyü hatırladım. Tuhaf zamanlar-
dan geçiyoruz. Daha önce aklımıza gelmeyecek 
bir şekilde bölündük: evde kalanlar ve dışarıda-
kiler. Evde kalmak salgının yayılmaması için bir 
zorunluluk, ama aynı zamanda bir lüks. İşin tu-
hafı, evde kalma lüksü olanların dışarıdakilere çı-
kıştıklarını görüyoruz. Salgını yayacakları, sağ-
lık sistemini zora sokacakları için dışarıdakilere 
veryansın edenler, kendi geçimleri (ve evde kal-
ma lüksü olanların evlerinde kalabilmeleri) için 
gün boyu birçok kişiyle temas ederek çalışmak 
zorunda olan emekçilere, misal kargo, market 
çalışanlarına, sosyal hizmet görevlilerine dair bir 
şey söylemiyorlar. Söz söylenecekse herkesin 
evde kalmasının koşullarının sağlanması hakkın-
da olmalı. Salgın öncesi dünyada bir lükse sahip 
olanlar bu eşitsizlik karşısında utanmasalar da 
sahip olmayanlara çıkışmazlardı en azından.

Peki ne değişti? Evde kalma lüksü olanlar-
la olmayanlar arasında kopması imkânsız bağlar 
bulunduğu, sadece aynı gezegende hayat sür-
düğümüz için bağlantıda olduğumuz su yüzüne 
çıktı. Başka canlılarla kopmaz bağlarımız olduğu 
da ortada. Keza bu salgını iklim krizinden, insa-
nın dünyayı sorumsuzca talan etmesinden ayrı 
değerlendirmek de imkânsız.

Koordinatlarımız şaşmış durumda. Biz evde 
kalma lüksü olanlar sabitiz, dört duvarar asına 
kendi rızamızla kapattık kendimizi. İlk anda çeli-
şik görünen iki saikle yapıyoruz bunu; hem has-
ta olmamak hem de hastalığı yaymamak için. 
Hem virüsüz demek bu hem de o virüsten zarar 
görebilecek canlıyız.

Bu yaşadıklarımızın ardından dünya aynı 
kalmayacak. Çok şey değişecek, ekonomide, 
sağlık politikalarında, üretimde ve tüketimde, 
insan ilişkilerinde. Ne ki bütün bu değişimler an-
cak çok temel bir zihniyet değişikliğini sağlar-
sa anlamlı olacak. Saroyan şunun da altını çizer 
aynı öyküde: “Zihin, hem ölümün, hem de unut-
mayalım aynı zamanda hayatın kardeşi olan za-
manı alt eder.” Canlıların kendi arasında (ve 
gezegenin bütünüyle aramızda) kopmaz bağ-
lar bulunduğunu hesaba katan yeni bir genişli-
ğe gereksinimi var gözlerimizin – zihnimizin de 
farklı işlemeye.

Düşünceleri, sezgileri ifade etmenin öne-
mi de vurgulanır öyküde. “Kelimeler ve sözler 
olmadan, ben, kendim olarak var olmuyorum.” 
Gezegendeki varlıkların bağlantı içinde oldu-
ğunu teorik bir bilgi olarak yinelemenin ötesi-
ne gereksinimimiz var– farklı bir bilme biçimi-
nin, daha geniş görüş açısının yanında, bunlara 
denk düşecek ifade yollarına. Temel bir paradig-
ma değişimi demek bunlar, nasıl sonuçları ola-
cağını kestirmek çok zor. Şu ise açık: varoluşu 
gezegenin bütün yerleşiklerinin birlikte varolu-
şu olarak anlamadığımız (dünyanın ve içindeki-
lerinin muazzamlığının kıymetini bilmediğimiz) 
takdirde varılacak yerin yok oluş olduğunun bir 
görünümü belki de bu salgın.

Koordinatlarımız 
değişirken
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BEHÇET 
ÇELİK

orona virüsü salgınının 
Çin’den başlamasından 
beri hastalığın yayıldı-
ğı tüm ülkelerde en riskli 

grup olarak yaşlılar gösterildi. Ölüm 
oranlarının büyük bir kısmını kro-
nik rahatsızlığı olanlar ve yaşlıların 
oluşturması bu davranışın temel se-
bebi oldu. Özellikle İtalya’da yaşlıla-
rın ölmesi Türkiye’deki tartışmaları 
beraberinde getirdi. İçişleri Bakan-
lığı önlem almak amacıyla 21 Mart 
Pazartesi itibariyle, 65 yaş ve üzeri 
yurttaşların sokağa çıkmalarını, Bi-
lim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yasakladığı-
nı duyurmuştu. Yasağın hemen ertesinde zorunlu se-
beplerle sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara ayrımcı tutum 
ve davranışlar gösterildi. Sosyal medyada yayılan gö-
rüntüler sonrasında yaşlıların hakkı, kenti kullanımı, 
sosyal sorunları bir kez daha gündeme geldi. Senex: 
Yaşlanma Çalışmaları Derneği, “Kuşaklar arasındaki 
sosyal diyaloğu ve dayanışmayı zedeleyecek her tür-
lü tutum, davranış ve uygulamaya karşı tüm insanları 
uyanık olmaya, yaşlılara yönelecek her türlü ayrımcı-
lığa karşı sessiz kalmamaya davet ediyoruz.” açıkla-
masını yaptı. 

“YAŞLILAR HOMOJEN DEĞİL”
Korono virüsü nedeniyle gün yüzüne çıkan yaşlıla-

rın sorunlarını, kenti kullanım haklarını ve çözüm yol-
larını Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği kurucu 
üyelerinden mimar Doç. Dr. Göksenin İnalhan ile ko-
nuştuk. Sokağa çıkma yasağı sonrasında ortaya çıka-
bilecek ayrımcılığa ilişkin endişe duyduğunu belirten 
İnalhan’a göre, yaşlılar homojen bir grup değil. 

“Tek beden herkese uyar” yaklaşımının çözüm 
olamayacağını ifade eden İnalhan, “Her bireyin büyük 
ölçüde değişen yetenekleri ve engelleri olmasının yanı 
sıra kendi kültürel, etnik, sınıf ve cinsiyet farklılıkları 
söz konusu. Bu nedenle de önerilen tedbirlerde getiri-
lecek çözümler geniş yelpazede çok farklı yaklaşımlar 
ile tüm yaşlıların yaşam kalitesini artırmalı ve fonksi-
yonel ihtiyaçlarını karşılamalıdır.” dedi.

Yaşlıların yaşamı-
nı evin içine sınırlama-
nın doğru olamayacağını 
belirten İnalhan, “Evde 
hapsolduğumuz bu dönemde, hepimiz 
evimizin kıymetini daha iyi anlarken, 
kimimiz ise ‘tüm yaşamımızı burada 
sürdürebilir miyiz?’ sorusunu sorarız. 
Yerinde yaşlanma ikamet değiştirmek 
zorunda olmadan bireyin kendi evinde 
ömrünü yaşamasıdır. Ev ve yakın çev-
resi yaşlı bireyin en çok yaşadığı, anı-
larının geçtiği yerdir. Peki o yerinde 
yaşlanılacak yer nasıl bir yerdir? Nasıl 
olursa sürdürülebilir bir yaşam sağlar? 
Yer, hem fiziksel hem de sosyal çev-
reyi içeren çok geniş ve kompleks bir 

kavramdır. Ancak, unutulmamalıdır ki yerleşim alanı 
yalnızca evle de sınırlı değildir. Mahalle, komşular ve 
yaşlı insanların yaşadıkları deneyimler konutun kendi-
si kadar önemlidir. ” değerlendirmesini yaptı. 

 İnalhan, kentsel düzenlemelerin önemli bölümü-
nün yaşlı dostu olmaktan uzak olduğunu, yerinde yaş-
lanmanın ön koşulunun ise yaşanabilir evlere ve ma-
hallelere sahip olmak olduğunu ekledi. 

KENTİ NASIL KULLANIYORLAR?
Yasaklamanın sonrasında çok sayıda yaşlıya karşı 

ayrımcı tutum ve davranışın görünür biçimde arttığı-
nı söyleyen İnalhan, yaşlıların kenti kullanım hakları-
na ilişkin şunları söyledi: “Oysa, salgın tehdidi altında 
yaşadığımız bu zor zamanlar, çocuklar, gençler, ye-
tişkinler ve yaşlılar ayırmaksızın hepimizi etkiliyor. 
Bireylerin daha genç yaşlarda kentle ve kentsel hiz-
metlerle dinamik biçimde kurdukları ilişki, yeti yiti-
mi ve yaşlılıkla birlikte zayıflamaya başlar. Sorunla-
rın büyük bir kısmı, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını 
kapsamayan, adeta tasarımlarda göz ardı edilip geri-
de bırakılmalarıdır. Erişilebilirlik sadece yaşanılan ko-
nutların özelliklerini düzenlemek değildir. Mahalle-
lerin, fiziki çevrelerinin düzenlenişi ile de ilişkili bir 
bütündür. Kentsel mekânların toplumdaki yaşlıların ve 
diğer tüm kullanıcıları dikkate alarak, evrensel tasa-
rımlara uygun düzenlenmesi, herkesin bu alanları bir-
likte kullanmasını ve aynı zamanda da kent hakkının 
eşit dağılmasını sağlar. Kapsayıcı ve katılımcı bir ta-

sarım anlayışına uygun kentler, hamile, yaşlı, çocuk, 
engelli gruplar tarafından da özel tasarım gerektirme-
den kullanılabilir. Yaşlılar açısından sosyal yaşama 
daha fazla katılımı kolaylaştırırken, yaşam kalitesinin 
ve yaşam memnuniyetinin artmasına yol açar. Bu kap-
sayıcı mekânların tasarımı toplumun fiziksel ve ruhsal 
sağlığının korunmasına yardımcı olup, sağlıklı bir fi-
ziki çevre, daha sağlıklı bir sosyal çevrenin yaratılma-
sını da sağlayacaktır.” 

DAYANIŞMA RUHU
Bir toplumun dayanışma ruhunun güçlü olması 

durumunda o toplumun bağışıklık sisteminin de güç-
lü olacağını ifade eden İnalhan, toplumun bir kesimi-
nin ise bağışıklık sistemi düşük olan yaşlıları koruma-
ya çalıştığını da görmek gerektiğini söyledi.

Salgını atlatabilmek için toplumsal dayanışma-
nın şart olduğunu ifade eden İnalhan, “Kimseyi geri-
de bırakmadan salgından toplumca çıkmak için genç 
ve yaşlı ayırt etmeksizin, toplumumuzun tüm kesim-
lerinin iletişimi, işbirliği ve dayanışması gerekli. Son 
dönemde engellilik çalışmalarında olduğu gibi yaşlılık 
çalışmalarında da hak-temelli bakış açısıyla çalışma-
lar yürüten birçok araştırmacı var. Akademisyenler, si-
vil toplum örgütleri, belediyeler ve bakanlık düzeyin-
de hizmet sağlayıcıların bakış açısındaki bu değişimin 
gerekliliğinin farkındalığının sağlanması ölçüsünde 
gelecek için umut verici bir tablo oluşacaktır. Herke-
sin güvenli ve yaşam koşullarına uygun bir çevrede, 
aktif kent yaşamından kopmadan, sağlıklı bir şekil-
de yaşlanabilmesi için, disiplinler arası çalışmalar ile 
yaşlanmanın bütün yönleriyle ortaya konulması gere-
kiyor. Fiziki, manevi ihtiyaçlar, eksiklikler ve çözüm-
ler belirlenmeli. Mimari engellerin fiziksel ve teknolo-
jik olarak minimuma indirilmesi üzerinde çalışılmalı 
ve farkındalık oluşturulup, yerel yönetimler ile işbir-
liği içerisinde uygulamaya geçilmelidir. Bu bilinç ile 
planlanan ve yaşayan kent, geleceğe daha sağlıkla ve 
güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Hepimizin özgür-
lüklerinin kısıtlandığı bugünlerde unutmayalım ki hep 
birlikte sorumluluk alabildiğimiz ölçüde özgür olaca-
ğız.” diye konuştu. 

BİMTAŞ Akıllı Şehircilik Ekibi’nin 
hazırladığı rapora göre İstanbul’da 
65+ nüfusun toplam nüfusun içindeki 
oranı yüzde 12,1. İstanbul genelinde 

toplam 236 hastane bulunurken bu 
hastanelerin yatak kapasitesi ise 40 
bin 672. Kadıköy’de hizmet veren 
hastane sayısı ise 15 olarak belirlendi.

Raporda İstanbul’un ilçelerinde 
yaşayan yaşlı nüfusun oranları da 
verildi. Kadıköy’deki veriler ise 
şu şekilde:

İstanbul nüfusunun

Mahalle ve komŞular
ev kadar önemlidir

K
l Erhan DEMİRTAŞ

Senex Yaşlanma Senex Yaşlanma 
Çalışmaları Derneği’nden Çalışmaları Derneği’nden 
Doç. Dr. Göksenin İnalhan: Doç. Dr. Göksenin İnalhan: 
“Unutulmamalıdır ki “Unutulmamalıdır ki 
yerleşim alanı yalnızca yerleşim alanı yalnızca 
evle sınırlı değildir. evle sınırlı değildir. 
Mahalle, komşular Mahalle, komşular 
ve yaşlı insanların ve yaşlı insanların 
yaşadıkları deneyimler yaşadıkları deneyimler 
konutun kendisi kadar konutun kendisi kadar 
önemlidir”önemlidir”

yüzde 12’si 65 yaş üstü

İBB’ye bağlı BİMTAŞ CBS Müdürlüğü hazırladığı çalışma ile İstanbul’un ve ilçelerinin hastane sayısını ve yaşlı nüfusun oranlarını paylaştı. Kadıköy’de 15 hastane hizmet verirken, semtte  65 yaş ve üstü 86 bin 153 kişi yaşıyor

Koşuyolu Mahallesi:   Toplam nüfus 7 bin 663,  65+ yaşlı nüfus 1089. 

Acıbadem Mahallesi: Toplam nüfus 30 bin 232,  65+ nüfus ise 4 bin 834.

Hasanpaşa Mahallesi:  Toplam nüfus 15 bin 442,  65+ nüfus ise 1719. 

Eğitim Mahallesi: Toplam nüfus 13 bin 928,  65+ nüfus ise 1702.

19 Mayıs Mahallesi:  32 bin 227 kişi ikamet ediyor. Mahallenin 65+ nüfusu ise 5 
bin 778.

Feneryolu Mahallesi:  25 bin 725 kişinin yaşadığı mahallede 65+ vatandaş sayısı 
ise 5 bin 665.

Merdivenköy Mahallesi: Merdivenköy’de 34 bin 547 kişi ikamet ederken, 65+ 
nüfus ise 5 bin 673. 

Kozyatağı Mahallesi: Kadıköy’ün en fazla nüfusuna sahip mahallede 37 bin 184 
kişi yaşıyor. 65+ vatandaşın sayısı ise 6 bin 379.

Bostancı Mahallesi:  33 bin 191 kişi yaşıyor. 65+ toplam nüfus ise 6 bin 303.

Suadiye Mahallesi:  25 bin 890 kişi yaşıyor. 65+ nüfus 5 bin 739.

Caddebostan Mahallesi: Toplam  nüfus 20 bin 453,  65+  nüfus ise  5 bin 107.

Erenköy Mahallesi:  Toplam nüfus 35 bin 243 olarak belirlenirken,  65+ yaşlı 
nüfusun sayısı ise 7 bin 77. 

Caferağa Mahallesi:  Toplam nüfus 23 bin 383, 65+ 4 bin 927.

Zühtüpaşa Mahallesi: Toplam nüfus  8 bin 128, 65+ nüfusun toplamı 1712. 

Rasimpaşa  Mahallesi: Toplam nüfus  14 bin 16, 65+ vatandaş sayısı 1634.

Dumlupınar  Mahallesi: Toplam nüfusun 13 bin 104 olduğu mahallede  yaşayan 
65+  vatandaşın sayısı ise 1000.

Caddebostan Mahallesi: 20 bin 453 kişiye ev sahipliği yapan mahallede  65+ 
yaşlı nüfusun sayısı ise 5 bin 107.  

Sahrayıcedit Mahallesi: Kadıköy’ün kalabalık mahallelerinden Sahrayıcedit’e  31 
bin 67 kişi kayıtlı iken, 65+ yaşlı nüfusun sayısı 5 bin 140.

Fenerbahçe Mahallesi: Toplam nüfus  19 bin 668,  65+ nüfus 4 bin 630.

Fikirtepe Mahallesi: Kentsel dönüşüm nedeniyle nüfusu azalan Fikirtepe’de 11 
bin 424 kişi yaşarken,  65+ nüfus ise  668 . 

Göztepe Mahallesi: Mahallenin toplam nüfusu  19 bin 668, 65+ nüfus ise  4 bin 
630. 
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isan ayı geçmişte Kadıköy’ün iki değeri-
ni kaybettiği bir ay oldu. Münir Nurettin 
Selçuk'un, “sen benim dişi olanımsın” de-
diği ses sanatçısı  Perihan Altındağ Söze-

ri ile çizgileriyle bir çığır açan ve “Karikatürist Cem” 
olarak tanınan Cemil Cem…

Sizi biraz korona gündeminden uzaklaştırıp bu 
değerli insanları hatırlamaya davet etmek istedik. Çe-
şitli kaynaklardan derlediğimiz bilgilerle Perihan Al-
tındağ Sözeri ve Cemil Cem:

RADYOLARIN ALTIN KIZI
1925 Amasya doğumlu olan Perihan Altındağ Sö-

zeri, henüz orta okul öğrencisi iken Ankara Radyo-
su'nun açtığı sınavda “olağanüstü bir ses” diye nite-
lendirildi ve özel izinle kadrolu sanatçı yapıldı. Emin 
Sözeri ile 1945’te evlenen sanatçı, 1949’da İstanbul’da 
kendi adıyla açılan ve “içkisiz” olarak hizmet veren 
Perihan Salonu’nda serbest çalışmalarına başladı. 

Aralıksız 35 yıl, o devrin en popüler gazinola-
rı olan Tepebaşı, Küçükçiftlik Parkı ve Kristal gazi-
nolarında sayısız konserler verdi. Devam eden radyo 
çalışmalarıyla oluşan zengin repertuvarındaki kla-
sik eserlerini gazino repertuvarına yansıtan ilk sanat-
çı oldu. Sadettin Kaynak, Lemi Atlı, Selahattin Pı-
nar ve daha birçok bestecinin çok sayıda eserini ilk 
kez seslendiren yorumcu olan Sözeri, Türk musikisi-
nin çağdaş bestecilerinin eserlerine de repertuvarında 
yer verdi. Bestekar Münir Nurettin Selçuk ile Osman-
lı Padişahı 3'üncü Selim'in hayatını yansıtan "3'üncü 

Selim'in Gözdesi" isimli filmde ve başka 7 filmde 
daha rol aldı. 50'nci Sanat Yılı'nı kutladıktan sonra 
çalışma hayatını noktaladı. Türkiye'nin onun sesiyle 
tanıdığı eserler arasında; "Yalnız Bırakıp Gitme Bu 
Akşam Yine Erken", "Benzemez Kimse Sana", "Bir 
Nigah Et", "Leyla Bir Özge Candır", "Kırmızı Gülün 
Alı Var", "Sazlar Çalınır Çamlıcanın Bahçelerinde", 
"Aman Avcı" ve "Estergon Kalesi" gibi şarkılar yer 
alıyor. 7 Nisan 2008'de Erenköy’deki evinde 83 ya-
şında hayata veda etti.

Kızı Leyla Gündem, annesinin cenazesinde gaze-
tecilere yaptığı açıklamada musikiyi ilk elden ve en 
güzel şekilde öğrenenlerden olduğunu söylediği an-
nesinin, üstatlar için, "ellerinde meşk ettim" dediğini 
belirterek, şunları söylemişti; "Bizim evimiz o zaman 
Kalamış'taydı ve çok popülerdi. O devirleri biz dolu 
dolu yaşadık. Büyük bir dikkatle yeni sesleri dinli-
yordu, 'Buradan güzel bir ses çıkar mı?' diye. Musi-
ki konusunda yapılan düzgün bir televizyon progra-
mı ile gurur duyar ve takip ederdi. Dolu dolu yaşadı. 
Onun eserleri ile gurur duyuyoruz."

KARİKATÜRÜN CEM'İ...
Türk diplomat, karikatürist ve editör Mehmet Ce-

mil Cem, 1882'de İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Sulta-
ni (Galatasaray Lisesi) mezunu. Hukuk fakültesinde 
okuduğu sırada  memur olarak Hariciye Nezareti(Dı-
şişleri Bakanlığı)’ne girdi. 1903'te yüksek öğrenimi-
ni tamamlayınca kendisine yurtdışında görev verile-
rek Fransa'ya gönderildi. Görevini Fransa'nın çeşitli 
kentlerinde sürdürdü. Paris'te siyasal bilimler öğreni-
mi gördü. Küçük yaşlarından itibaren resim ve kari-
katürle ilgilenen Cem, karikatürün bir sanat olduğu-
nu Paris'te anladı. Fransız karikatürcülerinin etkisiyle 
başladığı karikatürleri mizah dergilerinde yayımlan-
dı. Ama bu dönemde, dostları ve kendisi için çizen 
bir karikatür sanatçısı olarak kaldı.

HEM ÇİZGİ HEM YAZI
II. Meşrutiyet’in ilanıyla II. Abdülhamid’in koy-

duğu resim yasağının kalkmasından sonra 1908'de ya-
yımlanmaya başlayan ve Türkiye'nin ilk önemli mizah 
dergilerinden biri olan Kalem'e Avrupa'dan karikatür-
ler göndermeye başladı. Karikatürleri yalnızca çizgiye 
dayanmıyor altyazıya da önem veriyordu. Bu yönüy-
le Cem’in çizdikleri o zamana kadar çizilenlerden fark-
lıydı. Cem ülkesindeki güncel siyasi gelişmeleri Av-
rupa'dan izleyemediğini düşünerek 1910'da görevini 

bırakıp İstanbul'a döndü. Aynı yıl ünlü mizah dergisi 
Cem'i çıkarmaya başladı. Artık tek uğraşı karikatür ol-
muştu. Derginin ilk sayısında "Bir İki Söz" başlığı al-
tında yazdığı önsözde, karikatürün hem söz sanatı ola-
rak edebiyata, hem de çizgiye dayandığını; ince bir alay 
taşımadan ve becerili bir çizgi sergilemeden karikatür 
olamayacağını vurguladı. Devlet adamlarının portre ka-
rikatürlerinde kişiliklerinin ve dış görünüşlerinin en be-
lirgin yanlarını ustaca yansıtıyordu.  II. Balkan Savaşı 
sırasında cepheden yenilgi haberi gelmeye başlayınca 
1912'de dergiyi kapatrak Avrupa'ya gitti. Kurtuluş Sa-
vaşı'nın başladığı yıllarda Avrupa'daydı. Savaş sürerken 
yurda döndü ve İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi (şim-
diki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si)'nde müdürlük yaptı. 1927'de dergisi Cem'i yeniden 
yayımlamaya başladı. Vergilerin ağır olmasını eleştiren 
bir karikatürü nedeniyle yargılanıp bir yıllık hapis ce-
zasına çarptırıldıysa da beraat etti. O dönemin bakanla-
rından Recep Peker'i konu alan bir karikatürü nedeniyle 
dergisi 1928'de kapatıldı ve karikatür yayımlaması ya-
saklandı. Bir süre İstanbul Belediye Şehir Meclisi üye-
liği yaptıktan sonra evine çekilen Cem, zamanını resim 
yapmaya ayırdı. 9 Nisan 1950'de 68 yaşında hayatını 
kaybetti. Sanatçının adı, ölümünden önce Moda’daki 
evinin olduğu sokağa (Cem Sokak) verilmişti.

GERÇEKÇİ KARİKATÜRLER ÇİZDİ
Cemil Cem, karikatürlerinde genellikle II. Ab-

dülhamid yönetimi, İttihat ve Terakki ve İtilaf Fır-
kası'nın tutumu gibi dönemin siyasal yaşamını konu 
aldı. Çizgilerindeki gerçekçilik ve ince mizah anla-
yışı daha sonra birçok karikatür sanatçısını etkiledi. 
Portre karikatürcülüğü ve çizgiden çok, altyazılarda 
gösterdiği gülmece ustalığıyla adını duyurdu ve "Üs-
tat Cem" diye anıldı. Gerçekçi yaklaşımı, siyasal ya-
pılarca her dönemde tepkiyle karşılandı. Kalem der-
gisinde çıkmış 2. Abdülhamit yirmi karikatüründen 
oluşan Cem (1909) adlı bir albümü var. 

Cumhuriyet döneminin 
en önemli musiki 
sanatçılarından Perihan 
Altındağ Sözeri ve çağdaş 
Türk karikatür sanatının ilk 
ustası sayılan Cemil Cem, 
bir nisan ayında hayata 
Kadıköy’de veda etmişlerdi...

Kadıköy’den nİsan anıları

l Gökçe UYGUN

N

Cemil Cem’in 
bir zamanlar 
çok beğenilen 
karikatürleri 
Moda’da evinin 
bulunduğu 
Cem Sokak’ta 
sergileniyor

Hürriyet 1965

Hürriyet 1965 Hürriyet 1965 Milliyet 1988 Milliyet 1988

Milliyet 1988

Milliyet 1988
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Laboratuvarlarımız, 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 geçebilirsiniz.

koronayla
imtihanı

Sağlık çalışanlarının

Korona virüsüyle mücadele kapsamında en önde 
yer alan sağlık çalışanları “Virüsten değil virüsü aile 

ortamına taşımaktan korkuyoruz” diyor

Türkiye’de 11 Mart’ta açıklanan ilk korona virüsü 
vakasından sonra sağlık çalışanları sonu belirsiz 
bir mücadelenin en ön safında buldu kendini. 
Gece gündüz demeden virüsle mücadelede eden 
sağlık çalışanları gencinden yaşlısına herkesin 
takdirini kazanmaya devam ediyor. Onlar sahada 
hastalara kol kanat gererken bizler de her gün 
saat 21:00’de yaptığımız alkışlarla onlara destek 
oluyor ve motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz. 
Ancak alkıştan fazlasına ihtiyaç duyduklarını her 
fırsatta dile getiren sağlıkçılar pek çok zorlukla 
mücadele ediyor. Neler yaşadıklarını kendilerine 
sorduk.

“BULAŞTIRMAKTAN KORKUYORUZ”
Hemşireler Derneği üyesi Emre Karataş, bu 
sürece dair şunları söylüyor: “Hemşirelik, özünü 
insan sevgisinden alan, mesleki bilgi ve beceri 
donanımı gerektiren profesyonel bir meslek. 
İnsanı sevmeyen, ona dokunmaktan imtina 
eden ve mesleğin gerektirdiği donanımların 

geliştirilmesine karşı kapalı bir 
bireyseniz bu mesleği layıkıyla 
yapmanız kesinlikle mümkün 
değil. Hemşirelerin bugünlerde 
en büyük endişesi hastane 
ortamından taşıyabilecekleri 
virüsün sevdiklerine, ailelerine 
bulaşma ihtimali. Bu sebepten 
toplumdan izole edilmiş 
konaklama alanlarının kurulması 
şart oldu. Giderilmesi gereken 
bir diğer endişe; artan vaka 
sayılarından dolayı kullanılan 
malzemelere ilişkin gelecek 
günlerde sıkıntı yaşanması 
ihtimali. Hastalarla yakın 
temasta bulunan ve sürekli 
ellerini yıkamak zorunda kalan 
personel, çok fazla dezenfektan ürün kullandığı 
için cilt hastalığıyla karşılaşmakta ve ellerinde 
yaralar oluşmakta. Birçoğu gece vardiyalarına 
kalarak evlerine gidemiyor. Ayrıca maske 
kullanmaktan insanların yüzünde derin izler 
oluşmaya başladı.” 

“EKİPMANLARI TEMKİNLİ KULLANIYORUZ”
Ameliyathanede anestezi teknisyeni olarak 
görev yapan Elif Köseoğlu ise yaşadıklarını şöyle 
anlatıyor: “Artık elektif (seçici) vaka alamıyoruz 
ama acil gerekli vakalar gelmeye devam 
ediyor. Her gelen hastada ayrı bir tedirginlik 

duyuyoruz. Acaba korona var mıdır, acaba bana 
da bulaşır mı soruları psikolojimizi etkilemeye 
başladı. En kötüsü de hastaneden çıktığımda 
evime gidiyorum, aileme bulaştırırsam diye 
sürekli düşünmek zor. Temastan kaçınmaya 
çalışıyoruz ama bu çok zor. O yüzden kişisel 
ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Şu an ülke 
genelinde bir maske ve eldiven sıkıntısı var. 
Bu sebepten ekipmanları temkinli kullanmaya 
çalışıyoruz ama her ekipmanın bir kullanma 
süresi var.” 

“DEFALARCA ELİMİ YIKIYORUM”
Arkadaşlarıyla bile temastan kaçındıklarını 
söyleyen Elif Köseoğlu “Hastalar uyanırken 
kendilerinde olmuyorlar. Kendinizi ne kadar geri 
çekmeye çalışırsanız çalışın illaki bilinçsizce 
yüzümüze öksürebiliyorlar. Bunun için de 
uyandırırken gözlük ya da şeffaf yüzü çevreleyen 
siperlerden kullanıyoruz. Artık iş içerisinde 
bile arkadaşlarla temastan kaçınıyoruz. Günde 
kaç kere elimi yıkıyorum sayamıyorum, eğer 
yıkayamadığım acil bir durum varsa ilk işim 
dezenfektana sarılmak oluyor.” diyor.

l Görkem DURUSOY

Hamile kadınlar, gebelik sürecinde ciddi solunum 
yolu enfeksiyonlarına maruz kalabiliyorlar. Dünya 
Sağlık Örgütü de bu gerçekten yola çıkarak korona 
virüsü salgınına karşı hamilelerin daha dikkatli olma-
ları uyarısında bulunmuştu. Virüsün bulaştığı hamile 
bir kadının virüsü fetüsüne veya bebeğine geçirip ge-
çirmeyeceğine dair ise kesin bir bilgi bulunmuyor an-
cak şimdiye kadar anne sütü, amniyotik gibi sıvı ör-
neklerinde virüse rastlanmış değil.

Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Dr. Mu-
rat Ekmez, gebeliğin immün sistemde kısmi baskı-
lanmanın olduğu fizyolojik bir süreç olduğunu söy-
lerken “Bu kısmi immün sistem baskılanması viral 

enfeksiyonlara yakalanma 
için bir risk oluşturmakta-
dır. Elimizde korona virü-
sü ile ilgili yayınlanmış çok 
fazla makale olmasa da ko-
rona virüsü ile aynı virüs 
grubunda yer alan ve gene-
tik olarak çok benzer olan 
SARS ve MERS virüslü 
gebe olguları içeren maka-
le serilerinde yoğun bakım 
ünitesine yatışını gerektiren 
solunumsal problemlerin 
sık yaşandığı bildirilmiştir. 
Bu nedenlerle, COVID-19 
enfeksiyonu gebeler üzerinde ciddi sağlık problem-

lerine neden olabilir. Nitekim ülkemizde gebe olup 
COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ilk ölüm gerçekleş-
miştir. Hali hazırda birçok klinikte COVID-19 en-

fekte gebeler tedavi amaçlı yatırılmış bulunmakta-
dır.” dedi.

Covid-19 enfeksiyonunun hala 
etkili bir tedavisi bulunmadığını 
hatırlatan Ekmez, “Bu yüzden de 
gebe kadınlarda riskli grupta de-
ğerlendirilmeli ve izolasyon ön-
lemlerine dikkat edilmelidir” diye 
konuştu. Ekmez ayrıca gebelik sü-

recinde kadınların bakteriyel enfeksiyonlara daha 
yatkın olduklarını söyledi: “Gebeliğin genç yaşlarda 
oluşan fizyolojik bir durum olması, insanlığın CO-
VID-19 pandemisi ile mücadele ettiği şu dönemde 
bir avantaj olmakla birlikte, gebe kadınların yaklaşık 
yüzde 4-8’inde astım hastalığı görülmektedir. Astım 
ve benzeri artmış hava yolu duyarlılığı olan hastalık-
lar, solunum yollarını tutan COVID-19 benzeri en-
feksiyonlarda hasta için risk oluşturmaktadır. Bu has-
talıklar enfeksiyonun daha ağır seyretmesine neden 
olmaktadır.”

Ekmez, virüsün erken doğumu tetiklediğine dö-
nük bir bilgi bulunmadığına değinirken, hamile ka-
dınların alması gereken önlemlerin herkesle aynı ol-
duğunu söyledi.

Şu ana kadar dünya üzerinde bebeğe geçmiş bir 
vaka bulunmuyor ancak bu hamileler için risk bulun-
muyor demek değil. Uzmanlar, hamilelerin bu süreç-
te enfeksiyondan kaçınmaları için özellikle düzen-
li, sağlıklı beslenme, hijyen kurallarına hassasiyet ve 
riskli ortamlardan kaçınmanın önemli olduğu konu-
sunda uyarıyorlar. Korona virüsü grubunda yer alan 
SARS, MERS gibi salgınlarda virüslerin gebeliğe 
ciddi etkileri olduğu kanıtlanmıştı.

Korona virüsü ile ilgili en tartışmalı konulardan biri hamileleri ve bebekleri etkileyip etkilemediği üzerine. Kadın hastalıkları 
uzmanı Dr. Murat Ekmez, “COVID-19 enfeksiyonu gebeler üzerinde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir” diyor 

l Fırat FISTIK

Virüs, hamilelerde ciddi problemlere yol açabilir



orona virüsünün giderek yaygınlaşma-
sı ve ölümlerin yaşanması bu virüse kar-
şı kendimizi nasıl korumamız gerektiğine 
dair soruların ardı ardına gelmesine neden 

oldu. Ellerin göze, buruna ve ağıza sürülmesi yoluy-
la virüsün geçtiği, temas ettiği yüzeyde ne kadar sü-
reyle canlı kaldığı bilgisi, el hijyenin ve yaşadığımız 
alanların temizliğinin nasıl sağlanması gerektiği hak-
kında iyice düşündürdü. Virüsün üzerinde kolonya, 
dezenfektan ve çamaşır 
suyunun çok etkili ol-
duğu bilgisinin yayılma-
sı da bu ürünlerin aşırı 
bir şekilde kullanılması-
na neden oldu. Biz de bu 
ürünlerin kullanımı hak-
kında aydınlatıcı bilgi 
edinmek için Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Kim-
ya Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı 
Selin Top’u sayfamıza 
konuk ettik. 

“SU VE SABUN YETERLİ”
“Her kimyasalın yasal veya tavsiye edilen bir  li-

miti var. Bu ürünlerin belirtilen miktar dışında 
kullanılması durumu sağlık problemlerine 
yol açabiliyor.” diyen Selin Top, “Kişi-
sel temizlik ve hijyen için su ve sabun 
kullanmak yeterlidir. Ellerinizi sabunlu 
su ile daha sık yıkayın. Kolonya ve di-
ğer dezenfektan ürünleri su ve sabuna 
ulaşılamayan durumlarda kullanılabilir. 
Su ve sabun var ise kolonya kullanma-
ya ihtiyaç yoktur. Aşırı kolonya kullanı-
mı cildi tahriş eder. Çocuklarda ve hassasi-
yeti olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Ellerde 
yara var ise alkol kullanılmamalıdır.” diyor. 

“CİLDİN KORUYUCU ÖZELLİĞİNİ YIKAR”
Çamaşır suyu kullanırken mutlaka etiketinde be-

lirtilen miktara dikkat edilmesinin ve ona göre kul-
lanılması gerektiğinin altını çizen kimya mühendisi 
Selin Top, şöyle devam etti; “Bu yaklaşık 5 litre-

lik bir kova için 8 yemek kaşığı 
gibi bir orandır. (Oran ürüne göre 
farklılık gösterebilir. ) Alkol ora-
nı en az %70 olan dezenfektanlar 
derinin dış yüzeyindeki yağ kat-
manını çözerek etki eder. Kulla-

nılan bu ürünler deriye tutunmuş 
olan virüslerin dış katmanındaki 

yağı parçalayarak virüsün parçalana-
rak dağılmasını sağlar. Bu etkiden dola-

yı bir taraftan temizlik sağlarken aynı zamanda 
cildin koruyucu özelliğini de yıkar. Aşırı kullanı-
mı cildin kurumasına ve tahriş olmasına sebep ola-
bilir. Deride kuruyan bölgelerde çatlaklar oluşabilir 
ve sizi enfeksiyona açık hale getirebilir. Dezenfek-
tanlar ve kolonya açık yara olan bölgede kullanılma-

malıdır. Kanamayı artırabilir ve dokulara zarar vere-
ceği için iyileşmeyi zorlaştırır.”

Şube Başkanı Selin Top, sadece salgın döneminde 
değil normal yaşamda da ev içerisinde çeşitli temiz-
lik ürünleri kullanırken dikkatli olunmasının üzerinde 
durdu ve bilgi aktarımını şöyle sürdürdü; “Daha faz-
la kimyasal kullanıldığında daha temiz olunacağı gibi 
yanlış bir algı var. Fazla miktarda kimyasal kullanımı 
ve uzun süre havalandırılmayan ortam ciddi solunum 
problemlerine sebep olabilir. ”

“ÜRÜNLERİN ETİKETİ İNCELENMELİ”
Evlerin sık sık havalandırılmasının etkili koruyu-

cu bir önlem olduğunu ifade eden Selin Top, evler-
de normal yaşantımızdaki temizlik alışkanlıklarımı-
za devam etmemiz gerektiğini  hatırlattı ve sözlerine 
şu bilgileri ekledi; “Salgın döneminde evde yaşayan-
lardan dışarıya çıkıp dönenler olduğu takdirde kapı ve 
pencere kollarını sabunlu suyla temizlemek tavsiye 
edilebilir. Ürünlerin etiketleri incelenmeli ve öneri-
len miktardan fazla kullanılmamalıdır. Çamaşır suyu 
kullanımında da başka bir ürünle karıştırmamanız, 
doğrudan solumamanız, mutlaka kullandığınız alanı 
havalandırmanız ve etiketinde belirtilenden fazla kul-
lanmamanız gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ça-
maşır suyu ve tuz ruhu ile temizlik yaparken hayatını 
kaybeden vatandaşlar olduğu haberleri unutulmasın. 
Lütfen dikkatli olalım.” 

13Sağlık - YaşamSağlık - Yaşam 3-9 NISAN 2020

Korona günlerinde her şeye zaman var. Peki siz bu 
süreçten kim olarak çıkmak istiyorsunuz? 

Mesafeni koru. Seyahat etme. Sağlığına çok 
dikkat et. Evde pişir. Bağışıklığını yükselt. Vitamin 
al. Vitamin alma. Metabolizmanı bozma. Sağlıklı kal. 
Sokağa çık. Yürüyüş yap. Sokağa çıkma. Evde spor 
yap. Öksürme. Hapşırma. Sert yüzeylerden bulaş-
maz. Bulaşır. Bulaşmaz. Havada asılı durmaz. Durur. 
Durmaz. Derin bir nefes al. Bir metre aralığa dikkat. 
İki metre. Sekiz metre. Kötümser olma. Oportünist 
olma. Panik yapma. Haberler. Rakamlar. Sahte ha-
berlere inanma. Bitki çayı iç. Huzurlu ol. Stres yap-
ma. Mutlu ol. Kendini iyi hisset. Karışık mesajlar alır-
ken sakin kalmak zor.

 Hiçbir şeye vaktimiz yok noktasından, her 
şeye vaktimiz var noktasına geçmemiz sadece bir 
gün aldı. Her şeyin bir günde değişebildiği ve yarı-
nın ne getireceğini çok da bilmediğimiz bir dünyada 
kim olmak istediğimize karar vereceğiz. Evet, çün-
kü her şey bir karar. Panik ve korku içinde ne zaman 
hasta olacağım diye beklemek de bir karar, önlem-
lerini aldıktan sonra ben bu süreçten kim olarak çık-
mak istiyorum da. 

Spor dünyasında kolay bir hikâye yok. O isim-
lerini bildiğiniz, posterlerini duvarlarınıza astığı-
nız tüm sporcular, evet o en yetenekli, en başarı-
lı, en güzel, en fit olanlar, o kolay görünen hayatları 
yaşayanların hepsi çok zor hayatlardan geliyorlar. 
Çok iyi bir aileye doğdu. Anne ve babası çok bilinç-
li insanlardı. İyi okullarda okudu. Yeteneği çok küçük 
yaşta keşfedildi. Doğru spora yönlendirildi. Antre-
nörü de çok iyiydi. Hem okulda hem de sporda çok 
başarılıydı. En büyük başarıları kazandı, girdiği her 
müsabakayı birinci bitirdi diye bir hikâye yok. 

İnsanlar, kararlarının sonucudur. Televizyon iz-
leyerek zamanını geçirirsen, televizyon izleyerek 
zamanını geçiren bir insan olursun. Koltuktan kalk-
mak giderek zorlaşır. Spor yaparak zamanını geçi-
ren bir insansan, spor yaparak zamanını geçirmiş 
bir insan olursun. Daha sağlıklı, daha fit hisseder-
sin. Verimli kararlar, verimli sonuçlar doğurur. Kolay 
olanı yaptığın zaman değil, zorluklar karşısında ver-
diğin tepkiler seni sen yapar. İstediğiniz sporcunun 
hayatını inceleyin, farklı bir şey bulamazsınız.

 Bir şeyi değiştirmeden, bir şeyin değişmeye-
ceğinin bir kez farkına vardıktan sonra insan aslın-
da dış etkenlerin değil, aldığı kararların sonucu ol-
duğunu görür. Kararlar önemlidir. Daha fit olmak 
istiyorsanız, spor yapmanız gerekir. Yapamıyorsa-
nız, bunu engelleyen şey ne, bunu çözmeniz lazım 
gelir. İyileştirmeye çalıştığınız alanların ne olduğu-
nu belirlemeniz, bu alanlarda alacağınız kararları şe-
killendirir. Ve tabii, en önemlisi, aldığınız kararlara da 
ne olursa olsun uymanız.

 Herkesin içinde iki insan yaşar. Hepimizin ras-
yonel kararlar almak ve uygulamak isteyen, plan-
lı, düzenli, neyi yapması gerektiğinin gayet farkında 
bir yanımız var; bir de dalgacı tarafımız.

 Bir hedefe ulaşmak için düşünen, hedef koyan, 
o tarihe kadar işini günlere bölerek planlayan da bi-
ziz, boşver onu sonra yaparız hele şu diziyi izleyim 
diyen de. İşin kötüsü, dalgacı ödülünü hemen alı-
yor. O diziyi o anda seyrediyor. O youtube video-
suna gülüyor. O whatsapp konuşmasına cevap ve-
riyor. Dalgacı hep şimdiki zamanda yaşıyor. Bunu 
yaparsam mutlu olurum konusuna sizi de inandırı-
yor. Ama yaptıktan sonra geride kalan, istediği şeyi 
yapmış olmanın mutluluğundan ziyade vicdan aza-
bı ve suçluluk duygusu. Çünkü asıl haklı olan tabii ki 
diğeri: Benim bu yazıyı yazmam lazım, sizin o proje-
yi yetiştirmeniz lazım, o toplantıya hazırlanmanız, o 
tezi yazmanız…

 Elit sporcuları da biz fanilerden ayıran taraf tam 
da bu. Pes etmemek. Herkes sinemaya giderken 
antrenmanın yolunu tutmak. O dalgacı iç sesi, en 
azından hedeflerine ulaşana kadar susturmak.

 Diyeceğim o ki bu süreçte, spor izleyemeseniz 
de sporculardan öğrenin. Kararlarınızı verin. Bu ka-
rarların çok büyük ve önemli olmasına gerek yok. 
Bugüne kadar zamansızlıktan yapamadığınız şey-
leri, olmak istediğiniz insanı düşünün. Yapmamak 
için hangi bahaneleri kullandığınızı inceleyin. Sonra 
da evde kalacağınız bu zamanı nasıl değerlendire-
ceğinize bir kez daha karar verin. Bu süreçten çıktı-
ğınızda kendinizi hangi alanda geliştirmiş olmak is-
tiyorsunuz? Ne öğrenmek, hangi kitapları okumak 
istiyorsunuz? Online eğitim mi alacaksınız, yoksa 
her gün aynı saatte spor mu yapacaksınız?

 Korona hakkında bir whatsapp mesajı daha 
okuyup panikleyeceğimize, hala dışarıda neler olu-
yor diye bakacağımıza, acaba biraz içimize mi dön-
sek? Hızlanmak yerine yavaşlasak, aynı anda bir-
çok iş yapacağımıza tek bir işe konsantre olsak, 
cevap vermek için değil, anlamak için dinlemeyi öğ-
rensek, akıl vermek için değil, paylaşmak için ko-
nuşsak, bir şeyleri değiştirmeden bir şeylerin de-
ğişmeyeceğini anlasak ve buna bugün başlasak. Ne 
dersiniz?

Kim olmak istiyorsunuz?

BANU 
YELKOVAN

Tüm dünyayı etkisi altına korona virüsü, ülke-
mizde de görülmesinin ardından vaka sayıla-
rı hızlı bir şekilde arttı ve binleri buldu. Ko-
rona virüsü vaka sayılarının çoğalması ‘evde 
kal’ çağrısına şiddetli bir şekilde kulak verme-
miz ve sağlığımıza daha çok dikkat etmemiz 
gerektiğini hatırlatıyor. Uzmanlar da güçlü bir 
bağışıklık sisteminin virüse karşı mücadelede 
çok önemli bir rol oynadığının üzerinde duru-
yor. Biz de virüse yakalanmamak ve sağlam 
bir bağışıklık  için neler yapmamız gerektiği 
hakkında Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe 
Sağlık Sağlık Polikliniğinde Yetişkin Muaye-
ne Doktoru Cenk Volkan Karalök’ten  yol gös-
terici bilgiler edindik. 

“GEBELER DE RİSK GRUBUNDA”
Öncelikle kronik hastalığı olanların  hasta-

lıkla temasının engellenmesi için evde 
kalmalarının çok önemli olduğuna vur-
gu yapan Doktor Cenk Volkan Kara-
lök, “Korunmak için 1.5 metre mesafe-
den fazla birbirimize yaklaşmayacağız, 
ellerimizi su ve sabunla 20 saniye sü-
reyle yıkayacağız.” diyor. Gebelerin de 
kronik hastalığı olan kişiler gibi risk 
grubunda olduğuna parmak basan Ka-
ralök, bilgilendirmeyi şöyle sürdürü-
yor; “Hamile bireyler de insanlarla te-
ması mümkün olduğunca azaltmalı ve 
düzenli beslenmeli. Süt veren annele-
rin de emzirmeye devam etmeleri öne-
rilmekte. Çünkü  çocuğun bağışıklığı  için anne sütü 
çok kıymetli.”

“C İLE D VİTAMİNİ ÖNEMLİ”
Bugünlerde sebze ile meyvenin, proteinin ve kar-

bonhidratın da içinde olduğu düzenli beslenmenin 
ve bol sıvı tüketmenin daha da önem kazandığına ve 
güçlü bir bağışıklık için de C ile D vitaminin önemine 
dikkat çeken Doktor Volkan Karalök, “Düzenli bes-

lenen bir bireyde vitamin desteği gerek-
li değildir. Ancak yeterince güneş göre-
mediğimiz için D vitamini değeri düşük 
olan kişiler, vitamin değerini normal 
seviyeler içinde tutabilmek için dışarı-
dan destek alabilir. C vitamini için ise 
dışarıdan desteğe gerek yok. Dışarıdan 
destek yerine portakal ile kivi, biber ve 
maydanoz gibi C vitamininden zengin 
meyve ile sebzeler tüketilmeli.” dedi. 

“ÖNLEYEN BİR İLAÇ YOK”
“Tedavide kullanılan hiçbir ilaç re-

çetesiz temin edilemiyor.” diyen Volkan Karalök, 
şöyle devam etti; “Bütün ilaçlar gerektiğinde kulla-
nılmalıdır. Bahsi geçen ilaçların gelişigüzel kullanı-
mında ciddi böbrek yan etkileri, hipoglisemi atakları, 
kardiyak yan etkiler ve göz problemleri görülebilir. 
Hastalığa yakalanmayı önleyici kanıtlanmış bir ilaç 
yok. Hastalığa yakalanmamanın en garantili ve kolay 
yolu evde kalmak, hasta bireylerle temas etmemek ve 
düzenli beslenmeyle direncimizi yüksek tutmak.”

Virüsten korunacağız derken 

Kimyasal ürünlerin 
fazla kullanıldığında 
daha temiz olunacağı 
gibi yanlış bir 
algının var olduğuna 
işaret eden kimya 
mühendisi Selin 
Top, “Bu ürünlerin 
belirtilen miktar 
dışında kullanılması 
sağlık problemlerine 
yol açabiliyor” diyor

sağlığınızdan 
olmayın!

K

Düzenli beslen, direncini yüksek tut
Virüse karşı mücadele 

edebilmek için bağışıklık 
sisteminin çok güçlü olması 

gerektiğine vurgu yapan 
Doktor Volkan Karalök, sağlam 

bir bağışıklık için de C ile D 
vitamini işaret ediyor



!Kilo artışına Kilo artışına 

vden çıkmıyoruz. Evde 
kaldıkça da yolumuz 
illaki mutfağa ve buz-
dolabının önüne düşü-

yor. Karantinadaki günler ilerle-
dikçe tartının ibresi de ilerlemeye 

başladı. Hem hastalanmayalım hem 
de kilomuzu koruyalım ya da zayıfla-

yalım derken nelere dikkat etmek, hangi besinleri tü-
ketmek gerektiği konusunu diyetisyen Berrin Yiğit’e 
sorduk.
 Korona virüsüne karşı nasıl beslenmeliyiz?Ba-

ğışıklık sistemini güçlendiren besinler neler?
Bizler bağışıklık sistemimizi ne kadar güçlendirir 

ve kendimizi korursak o kadar hastalığa yakalanma 
riskimizi azaltır ve semptomlarımızı hafifletiriz. Bu 
noktada doğru ve kaliteli beslenmeye çok iş düştüğü-
nü unutmamak gerek. 
 Neler bunlar?
Mor lahana, turp, havuç, kereviz, brokoli, karna-

bahar, koyu yeşil yapraklılar, beyaz lahana, brüksel 
lahanası, mantar, tatlı patates ve enginar antioksidan 
içeriği yüksek harika sebzelerdir. Her öğünde çiğ ya 
da pişmiş olarak tabağınızın yarısını sebzeden oluşa-
cak şekilde hazırlayabilirsiniz.

Portakal, nar, greyfurt, kivi, yaban mersini, bö-
ğürtlen ve ananas gibi meyveler yüksek antioksidan 
içerikleriyle bağışıklık dostudur. Bu meyveleri günde 
2 porsiyon kadar tüketebilirsiniz.

“İKİ LİTRE SU TÜKETİN”
Vücut bakteri ve virüslerden arınmak, temizlen-

mek ve canlanmak için suya ihtiyaç duyar. Günde 2 
litre kadar su tüketebilir, sularınıza kereviz sapı, taze 
nane, maydanoz, zencefil, limon ve portakal dilimleri 
ekleyebilirsiniz.

Yumurta, nohut, kuru fasulye, mercimek, Meksi-
ka fasulyesi, maş fasulyesi, et, organik tavuk, balık, 
hindi gibi kaliteli protein kaynaklarını tüketmelisiniz.

Kefir, tarhana, kombucha, yoğurt ve boza gibi pro-

biyotik kaynaklarına bu dönemde daha fazla özen gös-
terin. Beyaz çay, yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu, hatmi 
ve adaçayı gibi bitki çayları günde 3 kupa olacak şe-
kilde içilebilir. Vücut direncini artıran, bağışıklık dos-
tu bitki çayları bu dönemde en büyük destekçimizdir.

Yemeklerinize zerdeçal, sumak, karabiber, pul bi-
ber, kekik, nane, fesleğen gibi baharatları ekleyebi-
lirsiniz.  Hastalıklara karşı direnç oluşturan soğan ve 
sarımsağı da pişmiş ya da çiğ halde tüm yemeklere ek-
leyebilirsiniz.

Fındık, ceviz, badem, yer fıstığı gibi kuruyemiş-
ler hem protein içerikleriyle, hem de faydalı yağ asit-
leriyle vücut direncini artırır. Günde 1 avuç kadar tü-
ketilebilirsiniz.

PORSİYONA DİKKAT!
 Fındık, ceviz, meyve gibi bağışıklık sistemini 

güçlendirecek besinler ama aynı zamanda kilo da 
aldıracak olan besinler. Nasıl bir denge sağlamak 
lazım?

Öncelikle şunu hatırlatmamda fayda var; vücutta 
yağ artışının gerçekleşmesi bağışıklık sistemini bas-
kılar ve hastalıklara davetiye çıkarır. Dolayısıyla ha-
yatımızın her anında olduğu gibi, geçirdiğimiz bu 
zorlu günlerde de kilo almamaya ve aşırı zayıf olma-
maya çalışmalıyız. Sağlıklı olarak adlandırdığımız 
meyve ve yağlı tohumların fazla tüketilmesi kilo al-
mamıza neden olabilir. Bu noktada porsiyon kontro-
lüne özellikle dikkat etmek gerekir. Ortalama bir in-
san günde 2 porsiyon kadar meyve, kendi avuç içi 
kapanacak kadar da ceviz, fındık, badem ve yer fıs-
tığı gibi kuruyemişlerden tüketebilir. Aynı zamanda 
gece yatmadan en az 2,5 saat önce yemek yemeyi bı-

rakmak gerekir.
 Normal ya-

şantımızda egzer-
siz ve spor yap-
mıyor olsak da 
hareket halindey-
dik yani yedikle-
rimizi yakıyorduk 
şimdi evdeyiz ve 
hareket alanımız 
kısıtlı. Yani su iç-
sek yarıyor. Kilo 
almadan bu süreci 
nasıl atlatacağız?

Fiziksel aktivi-
temizin azlığı, stres 
seviyemizin artma-
sı ve dolayısıy-
la kortizol hormo-
nunun yükselmesi, 

evde durduğumuz süreçte can sıkıntısı ve mutfakta 
çok fazla vakit geçirmemiz gibi birçok faktör daha 
fazla yememize ve kilo almamıza neden olur. Ön-
celikle bunun geçici bir süreç olduğunu kendimize 
hatırlatmalı, psikolojik olarak rahatlamalıyız. Gece 
daha geç yatmaya başlayanlar özellikle geç saatlerde 
atıştırmalık yapmamaya, gün içinde basit karbonhid-
rat kaynaklarına yönelmemeye ve ev içinde mümkün 
olduğunca aktif olmaya özen göstermeli. 

İnternette video eşliğinde hareketler yapabilir, ra-
hatlamak için yoga, sıkılaşmak için evde pilates ya-

pabilirsiniz. Hareket etmek için dışarı çıkmamıza 
gerek yok, ev içinde de sağlıklı yaşamı sürdürmek 
mümkün.

“DİYET AÇ KALMAK DEĞİLDİR”
 Bu durumda diyet yapılır mı? Nasıl bir diyet 

programı uygulamak gerekir?
Bu sorunun cevabı diyet kelimesine nasıl bir an-

lam yüklediğimizle ilişkilidir. Diyet düşük kalorili 
beslenip, kendimizi aç bırakmak değildir. Tam tersi 
vücudun ihtiyacı kadar olan yeterli, dengeli ve kalite-
li beslenmektir. Doğru bir diyet her zaman bağışıklık 
sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı bizi korur. 
Dolayısıyla bu dönemde de uzman eşliğinde diyet ya-
pılabilir. Bu diyet tamamen kişiye özgü ve bağışıklık 
dostu olmalıdır.
 Diyet yapanlar nelere dikkat etmeli? 
Bu süreçte zayıflamak amacıyla diyet yapanlar 

hızlı kilo vermeyi hedeflememelidir. Vücut direncini 
artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren uygun besin-
lerle, porsiyon kontrolünde ilerlemelidirler. Fazladan 
yenen meyve, kuruyemiş, ekmek ve yağlı tohumlar 
vücuda hiçbir fayda sağlamaz. Kişiye özel kaloride 
ve hiçbir zaman günde 800 kalorinin altına inmeyen, 
antioksidan içeriği zengin akdeniz tipi diyet en doğ-
rusudur. Bu şekilde beslenildiğinde yavaş yavaş kilo 
kaybı olur. 
 Bir de can sıkıntısından yeme durumu var onu 

nasıl engelleyebiliriz?
Can sıkıntısında yemek duygusal bir yeme dav-

ranışıdır. Aslında buna sahte açlık da diyebiliriz. En-
gel olabilmenin birçok yolu vardır, 
en doğrusu sizin için en uygun olanı 
seçmektir. Evde sağlıksız yiyecekle-
ri bulundurmamakla başlayabilirsi-
niz. Zevk aldığınız çizim, boyama, 
pilates, yoga, kitap okuma, film iz-
leme, meditasyon, nefes egzersizle-
ri gibi birçok aktivite yapabilir ve 
aklınızı yemek yeme fikrinden ala-
bilirsiniz. Hala sürekli yemek isti-
yorsanız mutfağa girip kendinize ve 
sevdiklerinize sağlıklı atıştırmalık-
lar, limitsiz tüketebileceğiniz sebze-
ler, fit tatlı tariflerini deneyebilirsi-
niz. Bir şekilde bedeninizden önce 
ruhunuzu besleyecek, size iyi gele-
cek eylemlere ve düşüncelere odak-
lanmalısınız.

Korona Korona 
günlerinde diyet günlerinde diyet 

yapılır mı? Hem hasta yapılır mı? Hem hasta 
olmadan hem de kilo olmadan hem de kilo 

almadan bu süreci nasıl almadan bu süreci nasıl 
atlatacağız? Diyetisyen atlatacağız? Diyetisyen 

Berrin Yiğit’e sorduk. Berrin Yiğit’e sorduk. 
Yiğit, “Diyet düşük Yiğit, “Diyet düşük 

kalorili beslenip, kalorili beslenip, 
kendimizi aç bırakmak kendimizi aç bırakmak 

değildir” diyordeğildir” diyor
E
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Mutfağımızdan 

Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde 
hepimiz evlerimizde vakit geçirmeye çalışıyoruz, 

belki de hiç olmadığımız kadar mutfakta vakit 
geçiriyoruz. Biz de mutfağımızdan iki öneri 

hazırladık. Şimdiden afiyet olsun.

EV YAPIMI EKMEK
Malzemeler;
 2,5 su bardağı ılık su (200 ml bardak)
 3,5-4 su bardağı kadar un (ölçülü olarak 
    koymanızı tavsiye ederim çok sert bir 
   hamur olmayacak)
 1 paket toz maya (ya da yarım paket yaş 
    maya ya da ekşi maya)
 1 tatlı kaşığı tuz
 1 yemek kaşığı toz şeker
 İsteğe bağlı; kekik ve doğranmış zeytin de 
   ekleyebilirsiniz.

Yapılışı;
Yoğurma kabına su, maya ve 
şekeri koyup karıştırıyoruz ve 
5 dakika bekletiyoruz.Ölçülü 
olarak elenmiş un ve tuzu ekleyip 
karıştırıyoruz ve yumuşak bir 
hamur elde ediyoruz (hamurun 
yumuşak olması önemli, eğer katı 
oldu ise ılık su ekleyip açabiliriz). 
Üzerini örtüp sıcak bir ortamda 
1 saat mayalanmaya bırakalım. 
Bir fırın tepsisinin altına un serpip 
hamurumuzu bir kaşık ya da 

spatula yardımıyla tepsiye alıyoruz.(Eğer kekikle 
ve zeytinli yapmak isterseniz mayalandıktan 
sonra ekleyip karıştırarak fırın tepsisine 
alabilirsiniz) Hamurunun üstüne bıçakla 
kesikler atıp üzerine un serpiyoruz. 10-15 
dakika beklettiğimiz hamurumuzu önceden 
200 derecede ısıttığımız fırında kontrollü olarak 
40-45 dakika pişiriyoruz. Bu esnada ısıya 
dayanıklı bir kabın için su  koyuyoruz ve fırının 
içine yerleştiriyoruz (Su ekmeğimizin yumuşak 
olmasını sağlayacaktır). Fırından çıkardığımız 
ekmeğimizi biraz dinlendirip dilimliyoruz ve 
afiyetle yiyoruz.

Yapılışı:
Küçük bir tencereye rendelenmiş soğan ve 3 diş rendelenmiş sarımsağı az 
sıvı yağında iyice pişiriyoruz. Karıştırma  kabına haşlanmış yeşil mercimeği, 
kavrulmuş soğanları, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve kimyonu alıp 
iyice karıştırıyoruz.10-15 dakika dinlendirdikten sonra karışımdan parçalar 
alıp köfte şekli veriyoruz. İsterseniz kızgın yağda kızartabiliriz ya da daha 
hafif olmasını istersek fırın tepsisine yağlı kağıt yayarak köftelerimizi 180 
derecede kontrollü olarak 15-20 dakika pişirebiliriz.(Kişi sayısına göre 
malzemeleri çoğaltabilirsiniz, bu tarif 2-3 kişilik)
Tavsiye: Yanında naneli süzme yoğurt ve fırında patatesle servis 
yapabilirsiniz.

Fırında Patates:
3 orta boy patatesi iyice 
yıkıyoruz, isterseniz kabuklu da 
kullanabilirsiniz. 
1 parmak kalınlığında dilimleyip 
fırın tepsisine yağlı kağıt 
yayıyoruz ve 
teker teker yerleştiriyoruz 
üzerlerine tuz serpip önceden 
ısıttığımız 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. 

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ
Malzemeler:
 1 su bardağı haşlanmış 
     yeşil mercimek
 1 adet soğan
 3 diş sarımsak
 1 adet yumurta

 1 su bardağı galeta unu
 kimyon
 tuz
 karabiber

dikkat
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SOLDAN SAĞA:
1. İyilik adlı romanında, çocukluğu Moda’da geçen kahramanı kanser olduğunu 
öğrendiğinde, ölümü kabullenerek yalnız başına ölmek için kendini Moda’nın 
sokaklarına bırakan, Kadıköy’ü yaşayan yazar (Resimdeki) – Eski. 2. Nazar için 
eskiden ocağın üzerinde yakılan, tohumları şifalı bir bitki – “… Romanı” (Safiye Erol’un, 
“Kadıköy: Cennetlikmiş bu semte adını veren Kadı” moduyla kaleme aldığı, Şifa, Moda, 
Kızıltoprak, Kuşdili Çayırı, Talimhane Meydanı, Çiftehavuzlar gibi semtlerde dolaştığı, 
yaşanan o güzel günleri anlattığı romanı). 3. Orhan Pamuk’un bir romanı – Satrançta 
bir taş – Giysilere işlenen pırıltılı ve küçük pul – Bir hayvan türü – Toprağın nemi, 
yaşlık. 4. Pamuklu bezi ya da pamuk ipliğini soğuk suyla yıkayarak ağartma işi – Eski 
dilde “baba” – Düğüne çağrılanlara düğün sahibi tarafından verilen armağan bohçası, 
armağan – Maksim Gorki’nin bir romanı. 5. Aza – İnsan vücudunun dış yüzü – Aslına 
bakarsanız – Kalın ağaç gövdesi. 6. Şart eki – Lityumun simgesi – Cehennem – Bir 
renk – Yazım. 7. Antalya’nın bir ilçesi – Akilah Azra Kohen’in bir romanı – Buyruk – 
Tir – Bir Japon tiyatrosu. 8. Bir at hastalığı – Hollanda’nın plaka imi – Bir deniz adı. 9. 
Bir hayvan adı – İstiridyede oluşan değerli tane – Yemin etme – Ali Özgentürk’ün bir 
filmi. 10. Bir iş gördürmek amacıyla elde edilen buhar – Ödünç verme. 11. Aşıboyası – 
Antimonun simgesi – İngiltere’de bir kent. 12. Çeşitli baharatlarla yoğrulan kıymanın 
koyun bağırsağına doldurulmasıyla yapılan yiyecek – Briçte sanzatu – Bir harfin 
okunuşu. 13. Dinle devlet işlerini karıştırmayan – Bulmaca tanrısı – Kabiliyet. 14. 
Birleşik Krallık (Kısa) – Fransa’da bir kent – Yasaklama – Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
yapıtlarındaki temel izlek. 15. Teşekkül – İlham – Çamdan yapılmış su testisi. 16. 
Kansızlık – Yağız – Çivit rengi – Tuna Irmağı’nın bir kolu. 17. Takımlar grubu, küme – 
Mahal, mekan – Çorum’un bir ilçesi – Karşılıksız yardım. 18. Kazak başkanı – Yumurta 
biçiminde olan şey – “Jet …” (Aktör) – Hayat arkadaşı – Kabaca evet. 19. 1912 yılında 
batan ünlü transatlantik – Bazı İslam ülkelerinde devlet başkanına verilen ad – 
Uzaklık anlatan sözcük – Akıcı, sıvı. 20. Pozitif elektrot – İçki mahzeni – Artı ya da 
eksi elektrik yükü taşıyan atom, yükün – Gemi omurgası.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Fenerbahçe Stadyumu’nun adı – Mersin’de bir çay. 2. Eziyet – Değerli bir taş – 
Boğanotundan çıkarılan zehir. 3. “… Özer” (Kiralık olarak Westerlo forması giyen, 
Fenerbahçeli genç futbolcu) – Nazi Hücum Kıtası – Kalıtsal – Bir parçanın notalarının, 
ara vermeksizin birbirine bağlanarak çalınacağını ya da söyleneceğini belirten müzik 
terimi. 4. İngilizce numara (Kısa) – El ile dokunarak duyma – Asıl, unsur, hipostaz 
– Donuk renkli. 5. Esnek – TV yayın sistemlerinden birisi – Tevfik Fikret’in evi. 6. 
Berlin’in, müzeler adasının ve birçok sanat galerisinin bulunduğu bölgesi – Kadıköy 
sahilinde, mendirek üzerinde kurulu fener olan buruna verilen ad – Kedi ve köpek 
yavrusu. 7. İnsan Kaynakları (Kısa) – Yemin – Misket limonu – Bir şeyi oluşturan 
katlardan her biri – Kalsiyumun simgesi. 8. Praseodimin simgesi – Yabancı bir haber 
ajansı. 9. Yapma, etme – Bir tembih sözü – Göksel. 10. “… … Akyol” (Kadıköylü ünlü 
şarkıcı) – “… Öztürk” (1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında Kadıköy Belediye Başkanı 
seçilen avukat ve siyasetçi). 11. Edipler, yazarlar – Eskiden albaya verilen ad. 12. Karşıt 
– Çölden esen rüzgar – Genişlik – Molibdenin simgesi. 13. İlave – Aklını yitirmiş olan 
– Bir uğur simgesi. 14. Kireç, zeytinyağı, pamuk ve yumurta akını döverek yapılan, 
kırık çanak çömlekleri, künkleri birleştirmekte kullanılan macun – Çoban – Kabile, 
klan – Bir nota – Dalaşı olur. 15. Mahal – Şehir suyuna katılan bir element – Öncesiz 
-Namuslu. 16. Moda’nın, Kalamış Koyu’na hakim, Kadıköy Belediyesi’nin Khalkedon 
ve İdea tesislerinin bulunduğu buruna verilen ad – Mikropla bulaşan hastalıklar. 17. 
Kars yakınındaki ören yeri – Memleket – Arzu etme – Yazı ile bildirme. 18. Tavlada 
bir sayı – Cet – Peygamberi öven kaside – Taşıma, aktarma – Bir bağlaç. 19. “İsmet 
…” (Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı) – Azot elementinin eski adı – Gizli, saklı. 20. Süt 
şekeri – Kalbur – Başkentimiz.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1.Cahit Kayra – Teoloji. 2. Abara – Yannis Ritsos. 3. Da – İnal – Adale – Yat – La. 4. ILO – Irak – Ira – Makadam. 5. Korida – Ekrem Bora – Ole. 
6. Analı kızlı – Aida – Alev. 7. Enf – Tinamu. 8. Akse – Ak – Lane. 9. Niamey- Tri – Asi. 10. IL – Erat – Rivayet. 11. İnti – Akra – Ma. 12. Eza – Kan – Kerpe. 13. 
Vaat – Ea – Er. 14. İsaf – Legal – Pasta – EAT. 15. Terilen – Lolita – Basra. 16. Hk – Latifeci – İma – Meis. 17. Politika – Akonitin – Fi. 18. İyi – İkona – Eta – 
Areka. 19. AA – Af – Nurani – Arizona. 20. Alelusul – Tet – Siyer.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Cadı Kazanı – Edith Piaf. 2. Abalon – Kiliz – Sekoya. 3. Ha – Oransa – Navar – Li. 4. İri – İl – Emet – Afili – Al. 5. Tanıdık – Erika- 
Latife. 6. Arak – Aya –Atletik. 7. Ayla – Irk – Tün – Enikonu. 8. Ya – Kez – Fanus. 9. Rna – Kle – Ale – Aru. 10. Andırın – Loca – Al. 11. İare – Liken. 12. Islama – 
Pi – Otit. 13. Re – Bit – Atina. 14. Ti – Modistra – Esami – At. 15. Etyaran – Rikkat – Atar. 16. Osaka – Alivre – Ab – İris. 17. Lota – Ama – Aare – Amnezi. 18. 
Os – Dolunay – Prese – Koy. 19. Lale – Eseme – Arifane. 20. İmamevi – İta – Stasi – Ar.
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BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

DRAJE

DRAMA

DUBAR

DUBLE

DUÇAR

DUDAK

DUHUL

DULDA

DULUK

DUMAN

DUMUR

DURAÇ

DURAK

DR‹PL‹NG

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

Y R O D K E L B U D S D
U L A U U D Z G E G R U
C E L Ç R M E R N D A R
D ‹ D A U M U ‹ ‹ U B A
Z U M U Ç D L R O R U K
K A H K M P D K I A D K
U S A U ‹ A D R Ö Ç A R
L T N R L A N L A D A S
U E D A D L U D U J V ‹
D fi M E K L A D Z I E M
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1. Koltuk veya iskemlenin 
kol konacak parçası. 

2. Yü rek li, yi €it, 
ka ba da y›. 

3. 1283 gram l›k es ki 
a€›r l›k öl çü sü bi ri mi. 

4. El ma, ar mut gi bi 
mey ve le rin ku ru tul mu flu. 

5. Namuslu. 
6. Gazete ila vesi. 
7. Tav la da bir sa y›. 
8. Ka y›k ta dü men ko lu. 
9. Ce ket al t› na gi yi len 

kol suz ve k› sa giy si. 
10. Yon tu.

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

veriyoruz. K’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. Beklenmedik bir zamanda söylenen
söz (yöresel) - Ce mal Gür sel'in la ka b› -
‹n ce, kes kin ses. 2. ‹ka met edifl - Bir Ak -
de niz ba l› €›. 3. Hu mu sun ana mad de si -
Li mon luk.  4. Tek hüc re li bir hay van - Ke -
çi yo lu. 5. “… An ge les” (ABD’de kent) - Ni -
te lik li ifl çi. 6. Ba r›n d› ma - Cü zam l› kim -
se. 7. Be yaz ifl ifl le mek te kul la n› lan bir
çe flit par lak pa muk ip li €i - Bir ba€ laç. 8.
Ca zi be - Yü re €in al t›n da ki böl ge.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Le onar do da Vin ci'nin ün lü tab lo su. 2. Bir
ka ra ta fl› t›. 3. Ün lü bir ak tör. 4. Ay n› ti yat ro -
da ça l› flan oyun cu lar top lu lu €u - Sa nat ese -
ri ko nu su. 5. Tel li bir çal g› - Bir jim nas tik
ayak ka b› s›. 6. Ye mek - Ayak - Ak tin yu m
sim ge si. 7. Yar d›m c› ye mek. 8. Renk siz, sa -
r›m sak ko ku lu bir gaz. 9. Yi ye ce €i or tak la fla
sa€ lanan top lan t›. 10. Yanar da€ kayal›k lar›
aras›n da bulunan bir fel dis pat türü. 11. ‹n -
ce ur gan - Hale. 12. Kifli - Arap ça’da ben.

SUDOKU BULMACAKUM SAATİ 

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.

KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

K

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Mort-Aga-Tiz. 2. Oturufl-
Sarpa. 3. Nohut-Sera. 
4. Amip-Patika. 5. Los-Kalifiye. 
6. ‹bate-Alaten. 7. Siresaten-Ve.
8. Al›n-Canevi.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Mona Lisa. 2.Otomobil. 
3. Ruhi Sar›. 4. Trup-Tem. 5. Ut-
Kes. 6. Afl-Pa-Ac. 7. Salata. 
8. Asetilen. 9. Arifane. 10. Trakit.
11. ‹p-Ayevi. 12. Zat-Ene.

KELİME AVI BULMACA
Yoksuuz gecelerimiz çok k›sa / Dörtnala seviflmek laz›m

KUM SAATİ
1. Kolçak. 2. Koçak. 3. Okka. 4. Kak. 5. Ak. 
6. Ek. 7. Yek. 8. Yeke. 9. Yelek. 10. Heykel.

DRAJE

DRAMA

DUBAR

DUBLE

DUÇAR

DUDAK

DUHUL

DULDA

DULUK

DUMAN

DUMUR

DURAÇ

DURAK

DR‹PL‹NG

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

YRODKELBUDSD
ULAUUDZGEGRU
CELÇRMERNDAR
D‹DAUMU‹‹UBA
ZUMUÇDLRORUK
KAHKMPDKIADK
USAU‹ADRÖÇAR
LTNRLANLADAS
UEDADLUDUJV‹
DfiMEKLADZIEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Koltuk veya iskemlenin 
kol konacak parçası. 

2. Yü rek li, yi €it, 
ka ba da y›. 

3. 1283 gram l›k es ki 
a€›r l›k öl çü sü bi ri mi. 

4. El ma, ar mut gi bi 
mey ve le rin ku ru tul mu flu. 

5. Namuslu. 
6. Gazete ila vesi. 
7. Tav la da bir sa y›. 
8. Ka y›k ta dü men ko lu. 
9. Ce ket al t› na gi yi len 

kol suz ve k› sa giy si. 
10. Yon tu.

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

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

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

123456789101112
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SOL DAN SA ⁄A

1. Beklenmedik bir zamanda söylenen
söz (yöresel) - Ce mal Gür sel'in la ka b› -
‹n ce, kes kin ses. 2. ‹ka met edifl - Bir Ak -
de niz ba l› €›. 3. Hu mu sun ana mad de si -
Li mon luk.  4. Tek hüc re li bir hay van - Ke -
çi yo lu. 5. “… An ge les” (ABD’de kent) - Ni -
te lik li ifl çi. 6. Ba r›n d› ma - Cü zam l› kim -
se. 7. Be yaz ifl ifl le mek te kul la n› lan bir
çe flit par lak pa muk ip li €i - Bir ba€ laç. 8.
Ca zi be - Yü re €in al t›n da ki böl ge.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Le onar do da Vin ci'nin ün lü tab lo su. 2. Bir
ka ra ta fl› t›. 3. Ün lü bir ak tör. 4. Ay n› ti yat ro -
da ça l› flan oyun cu lar top lu lu €u - Sa nat ese -
ri ko nu su. 5. Tel li bir çal g› - Bir jim nas tik
ayak ka b› s›. 6. Ye mek - Ayak - Ak tin yu m
sim ge si. 7. Yar d›m c› ye mek. 8. Renk siz, sa -
r›m sak ko ku lu bir gaz. 9. Yi ye ce €i or tak la fla
sa€ lanan top lan t›. 10. Yanar da€ kayal›k lar›
aras›n da bulunan bir fel dis pat türü. 11. ‹n -
ce ur gan - Hale. 12. Kifli - Arap ça’da ben.

SUDOKU BULMACA KUM SAATİ 

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.

KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

K

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Mort-Aga-Tiz. 2. Oturufl-
Sarpa. 3. Nohut-Sera. 
4. Amip-Patika. 5. Los-Kalifiye. 
6. ‹bate-Alaten. 7. Siresaten-Ve.
8. Al›n-Canevi.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Mona Lisa. 2.Otomobil. 
3. Ruhi Sar›. 4. Trup-Tem. 5. Ut-
Kes. 6. Afl-Pa-Ac. 7. Salata. 
8. Asetilen. 9. Arifane. 10. Trakit.
11. ‹p-Ayevi. 12. Zat-Ene.

KELİME AVI BULMACA
Yoksuuz gecelerimiz çok k›sa / Dörtnala seviflmek laz›m

KUM SAATİ
1. Kolçak. 2. Koçak. 3. Okka. 4. Kak. 5. Ak. 
6. Ek. 7. Yek. 8. Yeke. 9. Yelek. 10. Heykel.



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
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Fotoğraflarla koronadan 
önce ve sonra Kadıköy

l Erhan DEMİRTAŞ

Türkiye'de korona 
virüsü ile ilgili ilk 
vakanın tespit 
edilmesinden bu 
yana yaklaşık 
üç hafta geçti. 
Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, 
her akşam güncel 
bilgileri sosyal 
medya hesabından 
paylaşıyor. İçişleri 
Bakanlığı da 17 
Mart’ta bir genelge 
yayınlayarak 
tiyatro, sinema, 
gösteri merkezi, 
kahvehane, 
kafeterya gibi 
birçok alanın 
kapatılmasını 
kararlaştırmıştı. 
Bu kararın 
ardından 
İstanbul’un 
en çok ziyaret 
edilen Taksim, 
Kadıköy, Üsküdar 
meydanları 
sessizliğe büründü. 
Evlerinden 
çıkmayan 
Kadıköylüler 
için Kadıköy’ün 
salgından 
sonraki halini 
fotoğrafladık. 
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