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İBB Bilim Kurulu 
uyarıyor

“Kaygı seviyemiz 
çok yüksek”

 COVID-19 yoğun bakım 
servislerinde çalışan hemşireler 
yaşadıklarını gazetemize anlattı. 
Hayatları tamamen değişen 
hemşireler, “Gerekli önlemler 
alınmazsa çok kötü sonuçlar    
olabilir” diyor  l Sayfa 8’de

 İBB Bilim Kurulu, alınması gereken 
önlemler konusunda uyarıyor. 
Prof. Dr. Nilay Etiler, Türkiye’nin 
böylesine bir salgına hazır 
olmadığını, şeffaflık ve belediyelerle 
işbirliği konusunda eksiklerin 
olduğunu söylüyor l Sayfa 9'da

Bahar balkon bahçeciliği için en uygun 
mevsim. Madem evdeyiz, “neden 
maydanoz, nane ekmeyelim” dedik ve 
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme 
Derneği üyesi Mehmet Gürmen’den 
acemiler için öneriler aldık l Sayfa 13'te

Kadıköy’de faaliyet yürüten Yer 
Çizenler Herkes İçin Haritacılık 
Derneği, korona vakalarını, yoğun 
bakım yatakları, ambulansların 
sayısını ve sağlık personelleri ile 
ilgili verileri haritaladı  l Sayfa 10'da

Balkonu bahçe yapınYer Çizenler’den korona haritası

Yeni bir tasarımla 
inşa edilmesi 
planlanan 
Erenköy  Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nin 

yaklaşık 90 yıllık tarihini 
ve yaşadığı değişimi 
“Sanatoryumdan Akıl 
Hastanesine: Erenköy Sağlık 
Yerleşkesinin Tarihi” adlı 
tezin yazarı Olgu Demir ile 
konuştuk  l Sayfa 14'te

Sanatoryumdan 
akıl hastanesine

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 67

CHARLES BUKOWSKI  5'te

‘Evdeki sinematek’ 
için birkaç öneri…

MEHMET AÇAR  7’de

Ömer Seyfettin’e 
bugünden bakmak

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’da

HAYAT SOKAKTA 
Araf’ın çaresizleri

MELTEM YILMAZKAYA  11’de

23 NİSAN
COŞKUSU

100.
YILDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığıve ulusal egemenliğin ilan edildiği 23Nisan 1920’den bu yana ilk kez okullarkapalı, sokaklar boş… Ama hiçbir şey23 Nisan’ın coşkuyla kutlanmasınaengel değil. Kadıköy Belediyesi,23 Nisan Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramı’nın 100’üncü yılınıSüreyya Operası’nda verilecek onlinebir konserle kutlayacak. Bandolarıncanlandırdığı boş sokaklardan balonlaraynı anda gökyüzüne yükselecek
l Sayfa 6’da

Kadıköy’ün usta şef ve 
aşçıları kolları sıvadı 
ve bu sefer komşuları için 
mutfağa girdi. Korona virüsüne 
karşı dayanışmanın önemine 
inanan şefler, Kadıköy 
Belediyesine ait mutfaklarda 
sağlıklı menüler hazırlayacak, 
belediye ekipleri ise yemekleri 
adreslere teslim edecek l Sayfa 2’de

Sen güvende kal

biz pişiririz

23 Nisan’ın 100. yılında Gazete Kadıköy sayfalarını çocuklara 
açıyor. Korona virüsünü yenmek için en büyük fedakarlığı yaparak 
evlerinden çıkmayan çocuklar gelecek sayımızda baş konuğumuz 
olacak. Haydi çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın sizin için ne anlama geldiğini yazıyla veya resimle 
anlatın, gazetekadikoy@gmail.com’a gönderin yayımlayalım. 
Çünkü en güzel bayram bu bayram, HERKESE KUTLU OLSUN!
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adıköy Belediye-
si’nin mutfağın-
da her gün fark-
lı bir şef, 65 yaş 

üstü Kadıköylüler için beslen-
me uzmanı Dilara Koçak tara-
fından hazırlanan ve günlük, 
gerekli tüm besin ihtiyacı-
nı karşılayan menüleri ha-
zırlayacak. Menüler iki öğün 
olarak, hâlihazırda belediye-
ye kayıtlı olan ve 444 55 22 
no’lu çağrı merkezi aracılığı 
ile belediyeye ulaşan ihtiyaç sahibi yaşlılara dağı-
tılacak. Fenerbahçe Khalkedon mutfağında hazırla-
nan yemeklerin ilk etapta bin 200 kişiye ulaştırıl-
ması amaçlanıyor. Gıda dağıtım kriterlerine uygun 
olarak aynı yerde ambalajlanacak olan yemekler, 
belediye tarafından güvenli biçimde ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılacak. Ahmet Can Aras, Ali Ro-
nay, Ali-Buse Dövenci, Aliye Gümüş, Aylin Ya-
zıcıoğlu, Burak Zafer, Çiğdem Seferoğlu, Ebru 
Erke, İsmet Saz, Mihtat Yıldırımtaş, Sinan Bü-
deyri, Umut Karakuş, Yaren Çarpar ve Zeynep 
Tuğçe Koltuk’un isimlerinden oluşan “Sen Gü-
vende Kal” projesinin kapıları pişirmek ve 
destek olmak isteyen tüm gönüllü şeflere açık. 
Projeye Metro, Pınar Süt, Lezita tavuk, Kris-
tal yağları, Tellioğlu, Sera Food ve Reis Bak-
liyat firmaları da destek verdi. 

‘SEN GÜVENDE KAL, BİZ PİŞİRİRİZ’
Sen Güvende Kal; doğaya, doğala, topra-

ğa ve onun verdiklerine sahip çıkan, onu in-
san yararına yemeğe dönüştüren bir grup şef 
ve gönüllü ile birlikte şef Umut Karakuş ve 
gastronomi yazarı Ebru Erke tarafından ku-
ruldu. Korona virüsü salgını sürecinde, ne ya-
pabiliriz diye düşünen ve ‘Sen Güvende Kal’ 
sloganı altında buluşan profesyoneller, “Biz 
en sevdiğimiz işi yapmaya, yemek pişirmeye 

devam edeceğiz ve onu ihtiyacı olan insanla-
ra ulaştıracağız. Bizler restoranlarımızı maa-
lesef ya kapattık, ya da işlerimizden ayrılmak 

zorunda kaldık. Fakat biz 
pişirmekten ve paylaş-
maktan vazgeçmiyoruz. 
Yeter ki sen güvende kal 
bizler bir şekilde sana ula-
şacağız.” diyor.

ODABAŞI’NDAN TEŞEKKÜR
Gastronomi sektörünün önde ge-

len isimleriyle birlikte hareket etmekten 
memnuniyet duyduğunu dile getirerek 
şeflere teşekkür eden Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı şunları söy-
ledi: “Kadıköy Belediyesi olarak, 65 yaş 
üstü yurttaşlarımızın evden çıkmaları kı-
sıtlandığı andan itibaren evlerine sıcak 

yemek servisi başlattık. Yaklaşık 20 gündür 
ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü Kadıköylülerin ih-
tiyaçlarını karşılıyoruz. Projeye 40 hane ile 
başladık, bugün bu sayı 800 haneye ulaştı. 
Yemekleri Kadıköy Belediyesi’nin 3 ayrı 
tesisinde, sosyal mesafe kurallarınauyarak 
pişiriyoruz. Bugün şeflerimiz de bizimle da-
yanışma içerisindeler. Hergün farklı şefler 
yemeklerin pişirilmesinde bize katkı sağla-
yacaklar. Şeflerimiz ile birlikte yaptığımız 
yemekleri, Kadıköylülere ulaştıracağız. İh-
tiyaç sahibi yurttaşlarımız 4445522 numa-
radan bizi arayarak talepte bulanabilirler.”   

ŞEFLER ANLATIYOR 
Sosyal medya üzerinden örgütlenen, bu süreçte 

kimi işyeri kapanan kimi işsiz kalan şefler, kolları-
nı sıvayarak Kadıköy Belediyesi’nin mutfağına gir-
di. Normal şartlar altında özel menüler hazırlayan, 
kendilerine özgü damak tatları yaratan şefler, bu kez 
dayanışma için girdikleri mutfakta mercimek çorba-
sı, tavuk sote, bulgur pilavı gibi geleneksel lezzetle-
ri üretmek için ter döküyor. Türkiye’nin ünlü şefle-
ri korona virüsüyle mücadele sürecinde yeni mutfak 
deneyimlerini gazetemizle paylaştı. 

Kadıköy Belediyesi sokakta yaşayan canların düzenli olarak 
beslenmesi için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. 
Bu çalışmalara bir destek de Koçtaş firmasından geldi. 
350 kilo kedi maması ile 700 kilo köpek maması Kadıköy 

Belediyesi’ne teslim edildi. Mamalar Kadıköy Belediyesi’nin 
Ataşehir’deki hayvan barınağında muhafaza ediliyor. 
Kadıköy’de hayvanların yoğun olarak bulunduğu çeşitli 
noktalarda dağıtımına devam edilecek.

Kadıköy 
Belediyesi’nden 
hijyen önlemleri
Kadıköy Belediyesi, 
yurttaşlar için hijyen paketi 
dağıtımına başlarken 
zabıta da çarşı-pazar 
kontrollerine devam ediyor
Kadıköy Belediyesi yeni korona 
virüsünden korunmak için, içinde 
sabun, maske, dezenfektan, kremden 
oluşan bin adet hijyen paketi dağıttı. 
Vatandaşlar ve muhtarlıklara 
dağıtılan hijyen paketinin dağıtımına 
devam ediliyor. Belediye ayrıca 
semt pazarlarındaki sosyal mesafe 
uygulaması ve hijyen kurallarını 
denetlemeye devam ediyor. Kadıköy 
Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri 
pazar girişlerine el dezenfektanları 
yerleştirdi. Pazar giriş noktalarında 
maske dağıtan zabıta ekipleri, 
maske kullanmayan pazar esnafı 
ve vatandaşları uyarıyor. Öte 
yandan, pazarda yiyeceklerin tek 
tek seçilmemesi ve teması en aza 
indirecek şekilde alışveriş yapılması 
konusunda uyarıcı yazılar dağıtıldı.

Kadıköy Belediyesi, Kadı-
köy Esnaf Derneği (KADI-
DER), Kadıköy Tarihi Çarşı 
Derneği, MODA-DER’den 
gelen talep üzerine esnaf-
la dayanışmak üzere hare-
kete geçti. İşyerleri kapanan, 
bu süreçte işsiz kalan, der-
neklerin belirlediği 300 per-
sonele kuru gıda gibi daya-
nıklı yiyecek malzemeleri 
bulunan koli dağıtıldı. Ka-
dıköy Belediyesi tarafından 
derneklere teslim edilen ko-
liler imza karşılığında der-
nekler tarafından sahiplerine 
ulaştırılıyor. Belediye ve esnaf derneklerinin 
işbirliğine yönelik belediyeye teşekkür eden 
KADİDER Başkanı Tuncay Savaşlı “Bu sü-
reçte zor durumda olan esnaf ve çalışanları 
tespit ettik. Belediye ile erzak yardımı için or-
tak çalışma yaptık. Belediye nisan, mayıs, ha-
ziran ayında işgaliye bedellerini de almaya-
cak. Ayrıca temizlik ve çevre vergilerinin de 
alınmaması yönünde taleplerimiz var. Bu sü-
reci ancak dayanışma ile atlatabiliriz.” dedi.

 Korona virüsle mücadele sürecinde Ka-
dıköy esnafının yanında olacaklarını belirten 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı ise “Ülke olarak zor bir süreçten geçi-
yoruz. Bu süreçten en çok etkilenen meslek 
gruplarından biri de Kadıköy’ü renklendiren, 
güzelleştiren esnaflar oldu. Bizler kötü gün-
lerde onların yanında olmaya devam edece-
ğiz. Dayanışmayla, birliktelikle sorunların üs-
tesinden geleceğiz” diye konuştu.

Sokak hayvanları için 1 ton mama

Belediyeden esnaf 
derneklerine destek
Kadıköy Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 3 esnaf 
derneğinin talebi üzerine, işyerleri kapandığı için işsiz 
kalan personele yardım kolisi desteğinde bulundu

Kadıköy Belediyesi’nin sıcak yemek kampanyasına 
Türkiye’nin usta aşçıları ve şefleri de destek verdi. Şefler, 
Kadıköy Belediyesi’ne ait mutfaklarda beslenme uzmanı 
Dilara Koçak’ın hazırladığı sağlıklı menüleri hazırlayacak, 
belediye ekipleri ise yemekleri adreslere teslim edecek

ŞEF AHMET CAN ARAS: 
TORUNLARIMIZA 
ANLATACAĞIMIZ 
EN GÜZEL ŞEY 
Bu süreçte 
ne 
yapacağız 
sorusu ile 
başladı her 
şey. Önce, 
Umut 
Karakuş 
insanların 
kapılarına 
yemek 
bırakalım dedi, sonra o fikir gelişti 
insanlar için yemek yapalım fikrine dönüştü. Peki 
yemekleri  
nasıl dağıtacağız diye düşünürken, Kadıköy 
Belediyesi karşımıza çıktı. Birden bire büyüyen bir 
proje oldu. Hepimiz için umut verici, iç rahatlatıcı bir 
proje oldu.  Burada belediyeye başvuran insanlara 
iki öğün yemek yapacağız. Bizim de çorbada 
tuzumuz olsun diyen bir sürü gönüllü arkadaşımız 
var. Aramızda işbölümü yaptık. Hergün farklı 
insanlar farklı şeflerle birlikte yemek pişirecek.  
Dayanışmaya şahit oldukça tüylerim diken diken 
oluyor, bu insanların en çok ihtiyacı olan şey. 
Kimsenin bir beklentisi yok, hatta herkes elini taşın 
altına koyup risk almış durumda. Bu çok güzel bir 
şey. Hayatımızda yaşayabileceğimiz, torunlarımıza 
anlatabileceğimiz en güzel şey herhalde. En azından 
benim adıma öyle. 

ŞEF SİNAN BÜDEYRİ: 
EN İYİ BİLDİĞİMİZ 
ŞEYİ YAPIYORUZ 
Evde rahat 
duramıyorduk, 
insanlar bizimle 
iletişime geçip 
neye ihtiyacı 
olduğunu 
söylüyorlardı. 
Şu anda 
tabi ki erzak 
göndermek 
çok önemli, 
her türlü yardım çok önemli. Bazı insanların 
erzak dışında sıcak yemeğe de ihtiyacı var. İlk 
hedefimiz 65 yaş üstü olan, erzağı olsa bile yemek 
pişiremeyecek durumda olan ya da bu yemeğe 
ulaşamayacak durumda olan insanlara ulaşmak. 
Daha sonrasında ise ihtiyacı olan herkes. Biz de en 
iyi bildiğimiz şeyi yaparak yardım ediyoruz. O da 
‘yemek yapmak’. Biz de bunun için kolları sıvadık, 
arkadaşlarla biraraya geldik. Hızlı bir örgütlenme 
süreci geçirdik. Kadıköy Belediyesi’nin de yardımı ile 
bu işe koyulduk. Gönüllülerden oluşan bir ekibimiz 
var. Elimizden geldiği kadar bu ekibi hem motive 
etmek, hem de çalışır durumda tutmaya çalışacağız. 
Ekstra gönüllülere de ihtiyacımız var. 
Bu zamanlarda insanların birbirine kenetlenmesi 
açıkçası tüyler ürpertici. Tabiki evde kalmak önemli, 
güvende kalmak önemli. Ama böyle durumlarda 
eğer yapılabiliyorsa, insanlara yardım etmek de 
çok önemli. İnsanlar böyle dönemlerde bir araya 
geliyormuş gerçekten, biz de bunu görmüş olduk. 

ŞEF YAREN ÇARPAR: 
ÜZERİMİZE DÜŞENİ 
YAPMAMIZ LAZIM 
Gönüllülük esasına dayalı 
bir proje. Şu an iki önemli 
şey var: Birincisi beslenme, 
ikincisi hijyen. Sağlık 
çalışanları üzerlerine düşen 
görevi yapıyor ama bizim 
de aşçılar olarak insanların 
beslenmesine katkıda 
bulunmamız lazım. Besin 
değeri tartılmış, ölçülmüş menüleri günde 
bin 200 kişiye ulaştırmak… Yapmak istediğimiz tek 
şey insanların beslenmesine katkıda bulunmak. 
İhtiyaç sahibi çok sayıda insan var. Belediye 
ve markaların desteğini alarak sürece katkıda 
bulunmak amacındayız. Şu anda ihtiyacımız olan 
tek şey dayanışma göstermek, birarada olmak, 
birbirimize yardım etmek. Yoksa bu sürecin altından 
kalkabileceğimizi düşünmüyorum. 

ŞEF UMUT KARAKUŞ: 
ANNE YEMEĞİ 
YAPIYORUZ 
Biz hep 
yemek yapan 
insanlardık, şu 
ana kadar kendi 
misafirlerimize 
yemek 
yapıyorduk. Bu 
süreçte yemek 
yapmaya 
nasıl devam 
edebiliriz, 
yaptığımız 
yemekleri kimlere ulaştırabiliriz diye 
düşünürken Kadıköy Belediyesi ile iletişime 
geçtik. 70 kişilik gönüllü bir orduyuz. Bu ekibe 
destek vermeye hazır bir sürü gıda firması var. 
Günlük bin 200 kişiye yemek yapmaya hazır 
bir ekibe sahibiz. Her hafta ekipler değişecek, 
her hafta değişen düzenli bir menümüz var. Her 
hane için 2 öğün yemek yollanıyor. Şef elinden 
çıkan güzel yemekler diyebiliriz.
Menülerimizi Diyetisyen, sağlıklı beslenme 
uzmanı Dilara Koçak hazırladı. Çünkü çok farklı 
kitlelere yemek yapıyoruz. Aslında burada şef 
yemeği yapmıyoruz, alışık olmadığımız şeyleri 
yapıyoruz. ‘Anne yemeği’, bir nevi karavana 
yapıyoruz. Mesela sabahtan beri 50 kilo 
soğan doğradık. Bu sürecin en büyük faydası, 
hepimiz anne mutfağına döndük, hepimiz evde 
yemek pişirmeye ve evde yemek yemeye 
başladık. Evlere de anne mutfağından yemekler 
yollayacağız. Kendim de uzun zamandır 
evde yemek yemiyordum. Hem evde yemek 
pişirmeye, hem de yemeye başladım. 
Virüs bize şunu gösterdi: Hayatın her alanında 
dayanışma içerisinde olursak, çevreyi, 
doğayı korursak, ekolojiyi gözetirsek neler 
yaşayacağımız, koruyamadığımızda ise neler 
yaşayabileceğimizi, ilerleyen dönemlerde belki 
de daha kötülerini yaşayacağımızı gördük. 
Şu anda çok güzel bir dayanışma oluşmuş 
durumda. Bu süreçte komşuluk ilişkilerinin de 
ne kadar önemli olduğunu gördük. Türkiye’deki 
kültürün, eskilerden öğrendiğimiz değerlerin 
ne kadar doğru olduğunu gözlerimizle gördük. 
Herkes komşusunun kapısını çalıp, birşeye 
ihtiyacın var mı demeli. Birçok kişi de diyor 
zaten. Buradaki insanların çoğu gencecik 
insanlar. Hepsi mutfak eğitimi almış. ‘Sen 
Güvende Kal’ hesabını oluşturalı 2 hafta oldu. 
2 haftadan beri neredeyse 150-200 kişi ‘Ne 
zaman istiyorsanız geliriz, gönüllüyüz’ dedi. Bu 
bizim için süper bir dayanışma örneği. Bu güçle 
herşeyi yenebileceğimize inanıyorum. 

K

mutfakta
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Korona virüsünün ülkemizde görülmeye başlamasının 
ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir 
dizi önlem alındı. Bu önlemler kapsamında kafe bar-
lar başta olmak üzere çok sayıda işyeri kapatıldı. Bu 
süreçte birçok kişi işsiz kaldı. Biz de korona virüsünün 
ekonomik olarak yol açtığı sorunları, alışverişin önem-
li noktası olan Kadıköy Tarihi Çarşı ve Salı Pazarı es-
nafından dinledik.   

“İŞLER YÜZDE 80 DÜŞTÜ”
Kadıköy Tarihi Çarşı’da bir şarküteri dükkanın-

da çalışan Burhan Korkmaz, “Çarşıda korona virüs-
ten önce iğne atsanız yere düşmezdi” diyerek başla-
dığı konuşmasını şöyle sürdürüyor:  “İstanbul’un her 
yerinden çarşıya insan akını olurdu. İki kişi yan yana 
zor geçerdi. Şimdi ise insan sayısı o kadar azaldı ki. 
İşler yüzde 80 düştü. Böyle devam ederse birçok es-
naf kapısına kilit vurabilir. Dayanma gücü olan kalır. 
Zor bir dönem.”  

Çarşıda balık satışının yapıldığı dükkanda çalışan 
Selim Türk de virüs ile birlikte işlerin düştüğünü belir-

tiyor: “Kadıköy’ün en yoğun yeri Tarihi Kadıköy Çar-
şı’dır. Koronadan önce bekledikleri halde balık alama-
yan müşterilerimiz olurdu. O kadar ki yoğun olurduk. 
Şu an sakiniz ve günübirlik paramızı kazanıyoruz. Ama 
dükkanı kapattığı için ekmeğini kazanamayan esnaf da 
var. Bu çok üzücü bir durum. Umarım bir an önce her 
şey düzelir.” 

İşlerinde yüzde 80 azalma olduğunu belirten ve öde-
melerin üst üste biriktiğine işaret eden şarküteri işletme-
cisi Mehmet Ecevit ise “Mal sahipleri kiralarını istiyor. 
Esnaf da ‘kapalıyım nasıl ödeyeyim’ diyor. Bankalar 
kredi veriyor. Kredi çözüm de-
ğil. İnsanlar zaten borçla yaşı-
yor. Tekrar borçlandığı zaman 
krediler üst üste binecek ve na-
sıl ödeyecek. Esnafın önünün 
açılması gerekiyor.” diyor.

“KRİZi İKİYE KATLADI”
Çarşı esnafı kadar pazarcı-

lar da dertli. Salı Pazarı’na gi-
derek onlara da son durumu 
sorduk. Mehmet Cevat Bakış-
lı, işlerinin yüzde 70 azaldığı-
nın ve bazen ürünleri zararına 
sattıklarının altını çizerek ko-
nuşmasını şöyle sürdürüyor: 
“Zaten ekonomik kriz vardı. 
Bir de üzerine korona gele-
rek krizi ikiye katladı. Önce-
den çalışanımız da vardı. Ama 
şu an tek çalışıyorum. Çünkü 
ekonomik durum kaldırmadı. 
Eskiden bir günde sattığımızı 
şu an dört günde satabiliyoruz. 
Tarlada ekim ve dikim de etki-
lenecek. Şu an bir ışık göremi-
yorum.”  

“İşler kötü duruma gelme-
ye başladı. Kredilerimi öde-
yemiyorum” diyen Mustafa 
Duman ise, içinde bulunduğu 
durumu şöyle anlatıyor: “Yüz-
de 80 bir düşme var işimiz-
de. Bu süreç ne zaman bitecek 
belli değil. Evimin faturala-
rını ödemekte zorlanıyorum. 
Bu süreçte bir de tezgahımızda 
bulunan gıda ürünlerinin fiyat-
larında  artış oldu. Biz satmak 
için ürün almakta zorlanıyo-

ruz. Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacağı için bu-
gün ondan önceki haftalara göre az da olsa bir hare-
ketlilik var.”

“ZİNCİRİN HALKALARI GİBİYİZ”
Korona virüsünden sonra ürün fiyatlarında artış ol-

duğunu dikkat çeken Hayrullah Toptaş da, “Fiyat artışı 
vatandaşın zararına. Şu anda pazar eski durumunda de-
ğil. Lokanta ve kafe gibi birçok işyeri kapandı. Bu du-
rumdan dolayı vatandaşın alım gücü de azaldı. Şimdi 
benim ekonomik olarak iyi olabilmem için işyeri kapa-
nan bu nedenle işsiz kalan kişinin de ekonomisinin iyi 
olması gerekiyor. Ben iyi olursam haldeki insan da iyi 
olur. Bu durum birbirine bağlı bir zincir gibi.” diyor.

ağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı ile hayata geçirilen 
şehir hastaneleri proje-
si kapsamında Gözte-

pe Şehir Hastanesi’nin inşaat çalış-
maları devam ediyor. İlk olarak 597 
yatağın yer alacağı hastanede, her 
branştan 224 polikliniğin hizmet 
vermesi hedefleniyor. Hastanede 
186 tek kişilik, 160 çift kişilik oda 
yer alacak. Hastanenin ilk etabında, 
27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım ser-
visiyle hizmet verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, eylül ayında Göztepe Şehir Hastanesi’nin 
açılacağını açıklamıştı. 

“AVANTAJ SAĞLAMADI”
Şehir hastaneleri özellikle korona virüsü sal-

gını nedeniyle eleştirilerin odağında yer almaya 
devam ediyor. Kent içindeki köklü hastanelerin 
taşınması ya da kapatılması ve ulaşım konusun-
da yaşanan sıkıntılar eleştirilerin temelini oluştu-
ruyor. Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan 

Türk Tabipler Birliği Genel Sekre-
teri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, salgı-
nın yaygın olarak görüldüğü  İstan-
bul, İzmir ve Kocaeli gibi şehirlerde 
şehir hastanelerinin henüz açılmadı-
ğını ifade ederek, “Şehir Hastanele-
rinin bu süreçte bir avantajının ol-
duğunu söylemek mümkün değil. 
Topluma maliyeti düşünüldüğünde 
devlet hastanesi statüsündeki hasta-
nelere göre bir avantajları görülmü-
yor. Toplumun kaynaklarını kullan-
maları da başka bir sorun.” dedi.

Şehir hastanelerinin birkaç blok-
tan oluşmasının tedavi sürecinde 

avantaj sağladığını belirten Yılmaz, “Sadece şöy-
le bir kolaylık sağladı: Şehir hastaneleri birkaç 
bloktan oluştukları için belli bölümleri hastanenin 
COVID-19’lu hastalara ayrıldı. Ama biliyoruz ki 
birçok devlet hastanesi de bunu çok rahat becere-
bildi.” diye konuştu. 

BÖLGESEL NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ
“Hastanecilik sistemi salgınları durduramaz” 

diyen Yılmaz’a göre salgına karşı mücadelede böl-
gesel nitelikli, nüfusa dayalı, 1. basamak sağlık hiz-
metlerinin varlığının önemli olduğunu vurguluyor.   

Büyük hastanelerin maliyetinin yüksek ve kul-
lanımının zor olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle de-
vam etti: “İktidar her yapının büyüğünün, gösteriş-
li olanının makbul ve doğru olduğunu sanıyor. Bu 
sağlık açısından kesinlikle yanlış. Bir de bu has-
tanelerin müteahhitleri, sahipleri düşünüldüğünde 
işin ekonomik boyutunu da ayrıca ele alınmalı. So-
nuçta bu işletmeler sermaye için yeni kar ve biri-
kim alanları. Büyük hastaneler dünyada terk edil-
di. Kullanımı zor, maliyeti yüksek. Türkiye bunları 
dış kredilerle, yap, işlet, kirala yöntemiyle yapıyor. 
Maliyet çok yüksek. Şirketler yüksek karlarla bu 
hastaneleri işletiyorlar.”

Yılmaz, devletin nüfus planlamasına göre kü-
çük ölçekli hastaneleri daha fazla yapması gerek-
tiğini ifade ediyor. 

“TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI 2019”
Türk Tabipler Birliği geçtiğimiz mart ayında 

“Türkiye’nin Sağlığı 2019” başlıklı raporun 
sonuçlarını açıklamıştı. Açıklamada yer alan 

bilgilere göre:
❱ TÜİK tarafından yayımlanan “Sağlık Harca-

ma İstatistikleri”ne göre Türkiye’de 2018 yılın-
da muayene, ameliyat, ilaç, hastane ve aşıyı içe-

ren cari sağlık harcamalarının yüzde 72’si, cari ve 
yatırım harcamalarından oluşan toplam sağlık har-
camalarının ise yüzde 70’i kişiler tarafından ger-
çekleştirildi.

❱ Yapılan harcamaların toplam yatırım harca-
maları içindeki payı, 2017 yılında yüzde 80 iken, 
2018 yılında yüzde 64’e geriledi. Prim ve cep-
ten ödeme gelirleri üzerinden yapılan yatırım har-
camalarının toplam yatırım harcamaları içindeki 
payı 2017 yılında yüzde 15 iken, 2018 yılında yak-
laşık iki katına çıkarak yüzde 30’a yükseldi. Yıllar 
içinde sağlık yatırım harcamalarında genel ve ye-
rel devlet harcamalarının payı azalmakta, prim ve 
cepten ödeme gelirleri üzerinden yatırım için yapı-
lan harcamaların payı artmaktadır.

❱ SGK’nın tedavi hizmet giderleri için topladı-
ğı sağlık prim gelirlerinden 2018 yılında yatırım 
harcamaları için kullandığı pay, 2017 yılına göre 
6 kat arttı. Başka bir ifadeyle, hükümet, sağlık hiz-
metlerinde yatırım harcamalarını da genel bütçe 
yerine toplayabildiği sağlık sigortası primleriyle 
gerçekleştiriyor.

❱ 2019 yılı rakamlarına göre 10 şehir hastane-
si Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 12’sini kul-
landı. Planlanan şehir hastaneleri tamamlandığında 
Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 64’ü şehir has-
tanelerine ayrılmış olacak. Bu halkın sırtına yük-
lenmiş büyük bir ağırlıktır ve bu büyük kaynaklar 
hastane patronlarına aktarılmaktadır.

Esnaf kapıya kilit vurabilir
Korona virüsünün yayılma seyrinin ne zaman yavaşlayacağı bilinmiyor. Bu belirsizlik içinde önünü göremeyen 
ve ayakta kalmaya çalışan esnaf da “Böyle devam ederse birçok işyerinin kapısına kilit vurulur” diyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

dOnUSUyor
SaGlık sIstemI

TTB’nin raporuna göre 2018 yılında cari sağlık harcamalarının 
yüzde 72’si kişiler tarafından gerçekleştirildi, 
şehir hastaneleri tamamlandığında ise bakanlığın bütçesinin 
yüzde 64’ü şehir hastanelerine ayrılacak

S
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Selim Türk
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alum salgın sürüyor. Önlem olarak evde 
kalıyoruz. Bahar da geldi. Evden çalışma, 
hamur işleri, diziler, online oyunlar hep-
si bir yere kadar. Peki başka ne yapabili-

riz? İşte bu noktada Türkiye’den ve dünyadan online 
eğitim siteleri imdadımıza koşuyor. Dil eğitiminden, 
kişisel gelişime, sunum tekniklerinden, meslek eği-
timlerine kadar pek çok eğitimi oturduğunuz yerden 
almanız mümkün.  İşte bunlardan bazıları:

➜ IVY LEAGUE
Online eğitimlerden en ilgi çekici olanı Harvard, 

Pensilvanya, Yale, Columbia gibi üniversitelerin 
başlattığı online eğitimler.  Korona salgını nedeniy-
le Amerika'da Brown, Harvard, Cornell, Princeton, 
Dartmouth, Yale, Columbia ve Pensilvanya Üniver-
sitesi'nin oluşturduğu 'Ivy League' tarafından online 
olarak 450 ücretsiz ders başlatıldı.
Eğer yabancı dilim yeterli diyorsanız oturduğunuz 
yerden bu üniversitelerin kurslarına katılabilirsiniz. 
Kurslardan bazıları şöyle: Yale Üniversitesi: Günde-
lik Hayatın Ahlakları, Pensilvanya Üniversitesi: Ga-
zetecilik İngilizcesi, Columbia Üniversitesi:  Küresel 
Beşeri Eğilimleri, Harvard Üniversitesi: Adalet 
Adres: https://www.classcentral.com/collection/ivy-
league-moocs

➜ KHAN ACADEMY
İlkokuldan, üniversiteye, matematikten finansa, 

kişisel gelişime isteyen herkesin, istediği an, istediği 
yerden katılabileceği eğitimler ücretsiz. 1 milyar izle-
yiciye ulaşan bu platform, her ay 40 milyon öğrenci-
ye eğitim veriyor. Birçok eğitim ve ders videosunun 
bulunduğu site Türkçe dil desteği de sunuyor. Khan 

Academy size pek çok üniversite dersini online izle-
me imkanı sunarken derslerde animasyon ve grafik-
lerle yenilikçi bir öğretim metodu izleniyor.
Adres: https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us

➜ GOOGLE DIJITAL ATÖLYE
Google’ın sunduğu bu platform, özellikle diji-

tal pazarlamaya ilgisi olan insanların ücretsiz olarak 
dijital pazarlama hakkında eğitim almalarını ve eği-
timlerini tamamladıkları takdirde sertifika sahibi ol-
malarını sağlıyor. 106 dersten oluşan seride dijital pa-
zarlamada işinize yarayacak bilgilere erişebilirsiniz.
Adres: https://learndigital.withgoogle.com/
dijitalatolye/courses

➜ ISTANBUL IŞLETME ENSTITÜSÜ
Ücretli ve ücretsiz pek çok alanda eğitim olanağı 

olan uygulamalardan biri de İstanbul İşletme Enstitü-
sü. Yabancı dil eğitimlerinden işaret dili eğitimleri-
ne, yazılım eğitimlerinden kişisel gelişim eğitimle-
rine 100 farklı alanda eğitim verilen sitede pek çok 
eğitim ücretsiz. 
Adres: https://www.iienstitu.com/

➜ CAMPUSONLINE
Yeditepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi,  İs-

tanbul Ticaret Üniversitesi gibi üniversitelerin iş-
birliği ile verilen online eğitimlerde iş güvenliği, fi-
nans, hukuk, sağlık, satış pazarlama, kişisel gelişim 
gibi başlıklar yer alıyor. Herkesin katılımına açık 
olan eğitimler sonunda ilgili üniversitelerden sertifi-
ka alabiliyorsunuz.
Adres: https://www.campusonline.com/

➜ EdX
Yaklaşık 7 milyon öğrencinin kullandığı EdX di-

ğer online eğitim sistemlerine göre daha teknik ko-
nuları içeriyor. Kurs ve derslerin çoğunu tamamla-
dığınızda  online sertifika imkanı sunan sitede 140 

kurumdan 2500 konuda eğitim alabiliyorsunuz. Bu 
kurumlar arasında Boston Üniversitesi,  Sorbonne 
Üniversitesi gibi dünyanın en iyi üniversiteleri yer 
alıyor. Ücretsiz olan eğitimlerden sertifika almak is-
terseniz tamamladığınız kurslar ve programlar so-
nunda sertifika için ücret ödemeniz gerekiyor.
Adres: https://www.edx.org/

➜ ODTÜ BILGEIŞ
ODTÜ ve Bilgeİş tarafından faaliyete geçirilen 

tamamen ücretsiz ve  devlet desteği ile hayata geçi-
rilen projede herkese çevrimiçi ders olanağı sağlanı-
yor. Bilişim ve tasarım olmak üzere çok sayıda kate-
gori ve başlık altında eğitim alabildiğiniz platformda 
dersleri tamamlamak koşuluyla ODTÜ onaylı serti-
fikaya sahip olabilirsiniz. 
Adres: https://bilgeis.net/tr

➜ COURSERA
Coursera online platformlar arasında en popüler 

olanlardan biri. Sisteme katılan üniversiteler arasında 
Michigan, Penn, John Hopkins, Stanford gibi prestijli 
üniversiteler yer alıyor. Ders alan diğer binlerce öğ-
renciyle konuşup, tartışabileceğiniz platform da var. 

Tamamen ücretsiz olarak dersleri takip edebiliyorsu-
nuz. Katıldığınız dersin resmi sertifikasını da almak 
istiyorsanız  bir miktar para ödüyorsunuz.
Adres: https://www.coursera.org/

➜ ACADEMIC EARTH
Oxford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, New 

York Üniversitesi’nin daha pek çok prestijli üniversi-
tenin kurs videosu ücretsiz olarak yayınlanıyor. Eko-
nomiden sanat tarihine; psikolojiden, pazarlamaya 
kadar pek çok konu bulabilirsiniz.
Adres: https://academicearth.org/

➜ BUSUU
Ben sadece dil öğrenmek ya da az çok bildiğim 

bir dili geliştirmek istiyorum diyorsanız dil öğreni-
minde dünyanın en büyük sosyal iletişim ağlarından 
biri olan Busuu size göre demektir.  Bilgisayarınız-
dan, tabletinizden veya cep telefonunuzdan onlar-
ca dilden birini seçebilir günde sadece birkaç dakika 
ayırarak dil öğrenmeye adım atabilirsiniz. Biraz di-
siplinli bir çalışmayla kısa sürede ne kadar geliştiği-
nizi göreceksiniz.
Adres: https://www.busuu.com/tr

Dil öğrenmek, mesleki bilgilerinizi arttırmak ya da 
ilgi duyduğunuz konularda daha fazla bilgi ve eğitim 
almak istiyordunuz fakat vaktiniz yoktu. Korona 
virüsü nedeniyle evde kaldığınız bu günler tüm 
bunları yapmak için uygun fırsat olabilir

Eskiden radyo programlarının saatini kaçırmamaya 
çalışırken artık belli mecralarda, belli konular hak-
kında hazırlanmış podcast kanallarını telefonumuz-
dan kolaylıkla dinleyebiliyoruz. Özellikle evde kal-
dığımız şu günlerde alışkanlıklarımız da değişiyor. 
Podcast kanallarının arttığı bu dönemde, podcast 

dinleme oranları da 
eş zamanlı olarak ar-
tıyor. Peki, evde ka-
lanların tercih ettiği 
alanlardan biri neden 
podcast oluyor? 

Günümüzde bili-
nirliği epey artan po-
dcastlere dair Med-
yapod Podcast Ağı 
Koordinatörü İlkan 
Akgül’le bir sohbet 
gerçekleştirdik.

◆ Özellikle bu 
salgın döneminde 

podcast kanalları artıyor. İnsanların evde kaldık-
larında podcast yapmayı tercih etmesi, podcastin 
Türkiye'de de tercih edilen bir mecraya dönüşmesi 
anlamına mı geliyor sizce? 

Aslında biz salgın öncesinde de bunu yapmak 
ve podcast formatını insanların hayatlarına entegre 
etmeye çalışıyorduk. Tam da bu yüzden 7 ay önce 
Medyapod Podcast Akademi'yi kurduk ve Akade-
mi bünyesinde çeşitli seminerlere katıldık, atölyeler 
verdik ve üniversitelerde derslere konuk olduk. Bunu 
elimizden geldiğince yaymaya çalışıyorduk ancak el-
bette ki insanların evde karantinada olduğu zaman-

larda bunun çoğalması sürpriz değil. İnsanların hem 
yaşadıkları süreci kolayca diğer insanlara aktarmak, 
hem haber olarak hikayeleştirmek hem de salgın son-
rasına içerik üretimi yapmak en kolay podcast ile 
olur. Çünkü hem maliyeti az, hem de üretimi kolay. 
Salgın sonrasında da bunun süreceğini düşünüyorum. 
Çünkü zaten bunun bir altyapısı vardı, ancak bilinir-
lik sorunu vardı ve bu süreçle birlikte içerik üretmek 
isteyen insanlar bir şekilde podcast'e bir yerlerden 
maruz kalıp üretime başlamak istediler. Sonuç itiba-
riyle podcastin karlı çıktığı bir süreç diyebiliriz buna.

◆ Podcast programları ile radyo programları 
arasındaki fark nedir?

Podcast ile radyo programları arasında temel fark 
şu; radyonun canlı dinlenmesi gerekir ve sonradan 
dinleme imkanınız olmaz. Podcast ise dilediğiniz za-
man istediğiniz kadar dinleme imkanı verir. Ve en 
önemlisi de tabii ki radyo programları FM bandında 
bir denetim mekanizması altındadır RTÜK gibi, an-
cak Podcast platformunda şu anda böyle bir sansür 
mekanizması yok.

“ÖNEMLI OLAN IÇERIK”
◆ Kişiler evden podcast programı yapabilir mi? 

Nasıl?
Bu soru bizim birkaç saatlik atölyemizin konusu 

ancak elbette yapabilir. Zaten en güzel yanı da bu. 

Basit, çok da kötü olmayan bir mikrofon (telefonla-
rın yanında verilen kulaklık mikrofonları) ve bir ses 
kayıt cihazı (telefon ya da bilgisayar) ile evde pod-
cast kaydı yapılabilir. Burada teknik ekipmandan zi-
yade daha önemli olan şey içerik. İyi bir içerik oluş-
turduğunuzda çok teknik kısma bakılmadan o içerik 
tüketilecektir.

◆ Sizin şu süreçte dinlemeyi sevdiğiniz kanallar 
neler, okuyuculara öneriniz var mı?

Öncelikle koordinatörlüğünü yürüttüğüm Pan-
demik isimli programı öneriyorum. Programda dün-
yadaki diğer coğrafyalardan insanlarla konuşuyoruz 
ve yaşadıkları ülkelerdeki deneyimlerini dinliyoruz. 
Onun dışında Kısa Dalga ve Fularsız Entellik yine 
bugünlere dair çok güzel yayınlar çıkarıyor. Kafa da-
ğıtmak isteyenler ve sporla ilgilenmek isteyenler için 
de tabii ki Socrates en iyi tercih.

◆ Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Podcast meslek fark etmeksizin anlatacak bir 

şeyi olan herkes için kendilerini ifade etmeleri adı-
na en zahmetsiz ve en çok kişiye ulaşması mümkün 
olan formatlardan biri. Gerek bu süreçte gerek bun-
dan sonraki süreçte Podcast'e dair herhangi bir soru-
nu olan insanlar Medyapod'a çekinmeden destek ala-
caklarını bilerek ulaşabilirler. 

Medyapod hakkında detaylı bilgi için medyapod.
com’a bakabilirsiniz.

Kendini ifade etme aracı olarak 

Türkİye’den ve 

fırsatları
dünyadan online eğİtİm

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

l Leyla ALP

M

NEREDEN
DİNLEYEBİLİRİM

l Evin ARSLAN

Podcast dinlemeyi seviyor veya bir 
podcast kanalı oluşturmak istiyorsanız 

bu haberimiz tam size göre. Medyapod 
Podcast Ağı Koordinatörü İlkan Akgül, 

günümüzde yaygınlaşan podcast 
programlarına dair önemli ipuçları veriyor

Sizin için podcast dinleyebileceğiniz dört ücretsiz 
uygulamayı derledik.
✔ Spotify: Günümüzde epey popülerleşen 
Spotify’da müzik dinlemenin yanı sıra birçok 
podcast kanalına da ulaşabiliyorsunuz. “Hikayeler”, 
“Komedi”, “Eğitimsel” gibi konu başlıklarının altında 
isterseniz eğlenceli bir sohbeti; isterseniz de 
haberleri dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca yerli kanalların 
yanı sıra, yabancı kanalları da takip etmeniz 
mümkün. Premium özelliği olsa da, ücretsiz 
versiyonunu kullanarak da kanallara ulaşabilirsiniz.
✔ Google Podcasts: Sadece podcast dinleyicilerine 
ayrılmış bir uygulama istiyorum derseniz, bunun 
için de kullanışlı uygulamalar var. Google’ın bu 
podcast uygulamasında, çeşitli konulardaki yerli 
ve yabancı podcast kanallarına ulaşabiliyorsunuz. 
Sadece android sürümlü bir uygulama olarak 
piyasaya sürülen Google Podcasts’ten ise geçen ay 
güzel haber geldi. Artık İOS sürümü de mevcut. 
✔ Podcast App: Player Fm’in oluşturduğu bu 
uygulama, android telefonlara uyumlu bir app 
özelliği taşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra 
ilgi alanlarınıza uygun podcast kanalı önermesi 
sebebiyle kafası karışık podcast dinleyicileri için 
uygun bir uygulama.
✔ SoundCloud: Ağustos 2007’den beridir 
müzik uygulaması olarak hayatımızda var olan 
SoundCloud, podcast dinlemek ve podcastlerimizi 
yüklemek için de iyi bir mecra. 
✔ Bonus olarak Storytel: Ücretli uygulamaları da 
incelemek isterim derseniz Storytel, bunun için 
güzel bir seçenek. Şu an için pek fazla podcast yer 
almıyor. Ancak radyo tiyatrosuna özlem duyanlar 
varsa kitapları sesli olarak dinleme imkanı veriyor. 
Deneme sürümünü alarak bir ay boyunca ücretsiz 
dinleyebilirsiniz.
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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.

Önümde uzanan yolu görebiliyordum. 
Yoksuldum ve yoksul kalacaktım. 
Para değildi özellikle istediğim. 
Bilmiyordum ne istediğimi. Hayır, 
biliyordum. Saklanabileceğim, 
saklanıp hiçbir şey yapmak zorunda 
kalmayacağım bir yer istiyordum. Bir 
şey olma düşüncesi beni korkutmakla 
kalmıyor, hasta ediyordu. Avukat, 
danışman, mühendis veya benzer 
bir şey olmayı düşünmek bile 
olanaksızdı benim için. Evlenmek, 
çocuk sahibi olmak, aile kurumunun 
kafesine girmek. Her sabah aynı işe 
gidip akşam dönmek. Olanaksızdı. 
Aile pikniklerine katılmak, Noel, 
4 Temmuz, İşçi Bayramı, anneler 
günü... Bu tür şeylere katlanmak için 
mi dünyaya geliyorduk? Bulaşıkçılık 
yapmayı, akşamları küçük odamda 
içki içip sızmayı yeğlerdim.
Babamın müthiş bir planı vardı. 
“Oğlum, insan yaşamında bir ev 
sahibi olmak için çalışmalı. Ölünce 
ev oğluna kalır. Oğlu da bir ev sahibi 
olup ölür ve evleri oğluna bırakır. Etti 
iki ev. Sonra onun oğlu bir ev sahibi 
olur, etti üç ev…” Aile yapısı. Aile 
yapısının düşkünlüğe karşı zaferi. 
İnanıyordu buna. Aileyi al, içine 
biraz Tanrı ve Vatan karıştır, günde 
on saat çalışacağın işi de kat, işte 
buydu gerekli olan. Babama, ellerine, 
yüzüne, kaşlarına bakınca benimle 
hiçbir ilgisi olmadığını görüyordum. 
Bir yabancıydı. Annemse yok 
gibiydi. Lanetliydim. Babama 
bakınca edepsiz bir sıkıcılıktan başka 
bir şey göremiyordum. En kötüsü 
başarısızlıktan herkesten daha çok 
korkmasıydı. Birkaç asırlık köylü 
kanı ve eğitimi. Chinaski’lerin kanı, 

küçük ve hayali kazançlar için gerçek 
yaşamlarını feda eden bir köylü-uşak 
zinciri ile bozulmuştu. Aralarında, 
“Ben bir ev istemiyorum, bütün evleri 
istiyorum, hemen” diyecek kadar 
cesur bir tek kişi çıkmamıştı. Ben 
zengin çocukların patinaj çekerek 
parlak renkli elbiseler giymiş 
kızları götürmelerini izlerken, o 
beni onların elit havası belki bana 
da bulaşır düşüncesiyle yollamıştı 
o liseye. Yoksulların genellikle 
yoksul kaldıklarını öğrenmiştim 
oysa. Zenginlerin yoksullardan 
gelen pis kokuyu aldıklarını, 
bunu biraz da eğlendirici 
bulmayı öğrendiklerini. Gülmek 
zorundaydılar, çok korkunç 
olurdu yoksa. Bu şekilde 
davranmayı öğrenmişlerdi. 
Asırların deneyimine sahiptiler. 
Kahkahalar atan çocukların 
parlak arabalarına bindikleri 
için asla affetmeyeceğim o 
kızları. Ellerinde değildi tabii ki, 
ama yine de belki diye düşünüyor 
insan... Ama hayır, belkiler filan 
yoktu. Varlıklı olmak zafer demekti 
ve zafer tek gerçekti. Hangi kadın 
bir bulaşıkçıyla yaşamayı seçer? 
Lise yaşantım boyunca ilerde ne 
olacağımı düşünmemeye çalıştım. 
Bu düşünceleri geciktirmek daha 
cazipti. Mezuniyet balosu gelip 
çatmıştı. Kızların jimnastik salonunda 
yapılıyordu, canlı müzik, gerçek 
bir orkestra. Neden yapmıştım 
bilmiyorum ama yürüdüm o 
gece oraya, evden beş kilometre. 
Karanlıkta, dışarda durup demir 
parmaklıklı pencereden içeri 
baktım ve şaştım kaldım. Kızlar 

büyümüşlerdi sanki, gösterişli 
ve hoştular, uzun tuvaletlerin 
içinde harikulade görünüyorlardı. 
Tanıyamamıştım onları neredeyse. 
Smokin giymiş çocuklar da iyi 
görünüyor, kollarının arasındaki 
kızlarla dimdik dans edip yüzlerini 
kızların saçlarına değdiriyorlardı. Çok 
güzel dans ediyorlardı. Müzik yüksek, 

net, güzel ve güçlüydü.
Onlara bakan görüntümün camdaki 
yansımasını yakaladım birden - 
yüzümde çıbanlar ve yaralar, üstümde 
buruşuk bir gömlek. Işığın cazibesine 
kapılıp içeri bakan vahşi bir hayvanı 
andırıyordum. Neden gelmiştim? 
Kendimi iyi hissetmiyordum. Ama 
sürdürdüm içeri bakmayı. Dans sona 
erdi. Bir boşluk olmuştu. Çiftler rahat 
tavırlarla konuşuyorlardı. Doğal ve 
medeniydiler. Bu şekilde konuşup 
dans etmeyi nerde öğrenmişlerdi? 
Ben yapamıyordum. Herkes benim 
bilmediğim bir şeyler biliyordu. 
Kızlar o kadar güzel, erkekler o 
kadar yakışıklı görünüyorlardı ki. O 

kızlardan birinin yüzüne bakmak bile 
beni korkuturdu, yanak yanağa olmayı 
hayal bile edemezdim. O kızlardan 
biriyle gözlerine bakarak dans etmek 
beni aşardı. 
Ama yine de gördüklerimin 
göründüğü kadar basit ve hoş 
olmadığını biliyordum. Bütün bunlar 
için ödenen bir bedel, kolaylıkla 

inanılabilir bir yapaylık vardı. 
Çıkmaz sokağa atılan ilk adım 
olabilirdi bu. Orkestra çalmaya 
başladı, kızlarla oğlanlar dans 
ediyorlardı yine. Önce altın 
sarısı, sonra kırmızı, mavi, 
yeşil ve tekrar altın gölgeler 
saçan ışıklar dönmeye başladı. 
Onları izlerken, bir gün benim 
dansım başlayacak, dedim kendi 
kendime, o gün geldiğinde 
onlarda olmayan bir şeye sahip 
olacağım.
Sonra tahammül edilmez 
oldu benim için. Nefret ettim 
onlardan. Güzelliklerinden, 
sorunsuz gençliklerinden nefret 
ettim. Sihirli ışıkların altında 
birbirlerine sarılmış dans ederken 

kendilerini çok 
iyi hisseden 
bu, geçici 
olarak şanslı, 
zedelenmemiş 
küçük çocukları 
izlerken onlardan 
nefret ettim 
çünkü henüz 
bende olmayan 
bir şeye 
sahiptiler ve 
kendi kendime 
sürekli, bir gün 
ben de sizin 
kadar mutlu 
olacağım, 

göreceksiniz, diyordum. 
Onlar dans ederken ben bu sözleri 
tekrarlıyordum. Sonra bir ses duydum 
arkamda. 
“Hey! Ne yapıyorsun?”
 Elinde bir el feneri ile yaşlı bir adam 
duruyordu karşımda. Kafası bir 
kurbağa kafasını andırıyordu. 
Dansı izliyorum.
“El fenerini burnunun altına kaldırdı. 
Gözleri iri ve yuvarlaktı, ay ışığında 
bir kedinin gözleri gibi parlıyorlardı. 
Ama ağzı buruşmuş, çökmüştü, başı 
da yuvarlaktı. Bir balkabağını andıran 
kendine has bir yuvarlaklık. 
“Defol git burdan!”
El fenerini üstümde gezdirdi. 
“Kimsin sen?” diye sordum. 
“Gece bekçisiyim. Polis çağırmadan 
defol burdan!”
“Neden? Mezunların balosu bu ve ben 
mezunlardan biriyim.”
El fenerini yüzüme tuttu. Orkestra, 
“Koyu Mor” adlı parçayı çalıyordu.  
“S..tir!” dedi. “En az yirmi iki 
yaşındasın sen!”
“Yıllıkta resmim var, 1939 mezunu, 
Henry Chinaski.” 
“Neden dans edenlerin arasında 

değilsin?”
 “Boş ver. Eve 
gidiyorum.”
 “Öyle yap.” 
Uzaklaştım. 
Yürüyordum. El 
fenerinin ışığı  
yolumu aydınlattı, 
beni izliyordu. 
Kampüsü terk ettim. 
Sıcak ve hoş bir 
akşamdı, hatta biraz 
fazla sıcak. Birkaç ateş 
böceği gördüğümü 
sandım ama emin 
olamadım.

EKMEK ARASI (BÖLÜM 44)
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CHARLES BUKOWSKI
(16 AĞUSTOS 1920 – 9 MART 1994)
Asıl adı Heinrich Karl Bukowski olan yazar ve şair 1920 
yılında Almanya’da doğdu. İki yaşındayken ailesiyle 
birlikte ABD’ye, Los Angeles’a göç etti. İlk öyküsünü 
24 yaşındayken yayımlayan Bukowski, 35 yaşında 
şiir yazmaya başladı. Bukowski’nin şiir ve öykülerini 

toplayan 45 kitap yayımlanmış, yapıtları çeşitli 
dillere çevrilmiş, öykü ve şiirleri dünyanın pek çok 

ülkesinde dergilerde yer almıştır. Ülkemizde ilk kez 
Sokak dergisinde çıkan öyküleriyle tanıştığımız 
Bukowski’nin yapıtları arasında en başta şunları 
sayabiliriz: Barfly filminin senaryosu (1987), 

The Roominghouse Madrigals: Early Selected 
Poems 1946-1966 (1988), Pansiyon Manzumeleri 

(Parantez, 2000); Kaptan Yemeğe Çıktı ve Tayfalar Gemiyi Ele 
Geçirdi (Parantez, 2000); Suda Yan Ateşte Boğul (Parantez, 
1999); Ölüler Böyle Sever (Parantez, 1999); Kadınlar (Arion, 1994); 
Hollywood (roman, 1989; YKY, 1992); Post Office (1971, Postane, 
İmge, 1993). 
Bukowski’nin Metis Yayınları tarafından yayımlanan “Ekmek Arası” 
isimli romanından bir bölümü okuyucularımızla paylaşıyoruz.  Ekmek 
Arası, Bukowski’nin otobiyografik romanı olma özelliğini taşıyor.

“Her ülkenin zenginliği başka yavrum. Ama 
haklısın, kimileri bütün dünyayı kendinin sayıp 
her yere el atıyor.”

lk romanı “Zan” ile 1970’li yılların hikâ-
yesini sıra dışı bir kurguyla anlatan Kadı-
köylü yazar Hasan Gören’in ikinci roma-
nı “Altı Yaprak Üstü Bulut” bu sözlerle 

tanıtılıyor. Kimilerinin dünyayı kendinin sanıp her 
yere el atmasının sonuçlarının acı bir şekilde yaşan-
dığı günlerde Hasan Gören ile romanlarını, korona 
virüsünü ve Kadıköy’ü konuştuk.
 Edebiyatla çıktığınız yolculuk ne zaman ve na-

sıl başladı? 
Bir okur olarak edebiyatla ilişkim çocukluğuma 

kadar gidiyor. O yaşlardan beri elimden kalem düş-
memişti. Ancak roman yazmaya girişmek için gere-
ken zamanı beş yıl kadar önce zorunlu olarak ev isti-
rahati ile buldum.  
 Kısa cümlelerle anlatacak olsanız Zan ve Altı 

Yaprak Üstü Bulut’u nasıl anlatırdınız?
Benim için “Zan”, insanın iradesini kullanarak 

geleceğini çizebilme gücü üzerine bir roman. Tut-
kusunun peşindeki baş karakter İrfan’ın kendini de-
ğiştirme uğraşının, yer aldığı kuşağın bu yöndeki 
toplumsal mücadelesi içinde gelişirken, geçmişten 
bugüne de bağlantılar taşıdığını düşünüyorum. 

“Altı Yaprak Üstü Bulut”u ise emperyalizm ve 
günlük yaşama sinmiş faşizmin tehdidi altında bir 
iyilik öyküsü olarak görüyorum. Tabi ki her okur 
elindeki kitabı kendince okur ve yorumlar. Bu yoru-
mun yazarınkiyle birebir örtüşmemesini de zıt sonuç-
lara varmadığı sürece doğal karşılıyorum.

BUGÜNDEN 70’LERE BAKMAK
 Tür olarak değerlendirecek olursak 

kendinizi ne tür romanlar yazan bir yazar 
olarak tanımlarsınız?

Tür kimi zaman yazara kolaylık sağlayan 
reçeteler sunsa da çoğunlukla sınırlayıcı bir hal 
alıyor. Romanlarımı politik, tarihsel, polisiye, 
psikolojik, macera gibi farklı türlere yakın gö-
renler oldu, doğrudur da. Kendimi bu türlerden 
herhangi birine yakın görüyorum demek yerine, 
belki yazmadığım ve yazmayı düşünmediğim 
tek türü belirtmem daha doğru olur. O da fantas-
tik roman türüdür. 
 Zan ve Altı Yaprak Üstü Bulut; birin-

de Ankara’dan Akçakoca’ya oradan İstan-
bul’a hatta Yeldeğirmeni sokaklarına uzanan 
bir öykü, diğerinde Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
uzanan bir öykü. İki romanı da yazarken nasıl 
bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Bu romanlarda hem geçmiş zamanların 
hem de farklı mekanların anlatılıyor olu-
şu, ister istemez titiz bir dönem araştırma-
sını zorunlu kıldı. Tarih ve mekan araştır-
maları için kitap sayfalarında geçen haftalar 
boyunca, romanlarda kullansam da kullan-
masam da epey yeni şey öğrenme fırsatı 
buldum. Bu da benim roman yazarken al-
dığım hazların içinde ön sırada geliyor. Bu-
nun yanında günümüzde internetin getirdiği 
bilgiye erişim kolaylıklarını da ilk sıralara 
koymak gerek. Tabi her iki romanda da ya-
kınlarımın anılarıyla kendi belleğimde ka-
lanları hafife alamam. 
 Zan’da 1970’li yıllar anlatılıyor. Mese-

la Boğaz Köprüsü henüz yapım aşamasında. 
1970’lere bugünden bakmak nasıldı?

Çocukluk anıları hala canlı birisi olarak 
bugünden geçmişe değil de, daha çok geçmişten bu-
güne baktığımı söyleyebilirim. Zan için o dönemi 
seçmemin bir nedeni de, günümüz Türkiye’sini or-
taya çıkaran gelişmelerin pek çoğunun köklerini ya-
rım yüzyıl öncede görüyor olmam. Günümüz değer-
leriyle o günün toplumunu da insanını da anlamak 
kolay olmasa gerek. Ama hem farklı bir dünya kurma 
düşlerinin geçen yüzyılda gömülü kalmaması, hem 
de aynı yanlışların tekrarlanmaması adına, 60’ları da 
70’leri de 80’leri de iyi bilmemiz gerekiyor bence.

“İYİMSER KALMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM”
 Zan’daki karakterlerde geleceğe dair güzel 

umutlar var. Her şeyin daha iyi olacağını düşünü-
yorlar. Öyle mi oldu sizce? Ve siz bugünden gelece-
ğe baktığınızda örneğin 2030 nasıl görünüyor?

Her zaman umudunu koruyan ve her koşulda 
iyimser kalmaya çalışan biri olduğumu söyleyeyim 
önce. Demek ki, kendi çıkar odaklı tercihlerini ho-
mosapiensin sözüm ona ‘doğasına’ bağlayan liberal 
bakışın aksine, insanın yaşamın zenginliğinden bes-
lenen özüne güveniyorum. İki büyük tehlikeyi sa-

vuşturabilirsek - biri iklim krizinin doğayı 
elimizden alma olasılığı, diğeriyse yapay 
zeka temelli sistemlerin otoriter düzenlere 
kalıcılık sağlaması potansiyelidir bence –
insanlığın hep iyiye gitme eğilimi baskın 
çıkacaktır.
 İki romanda da okuyucu bol soru so-

ran, şakacı bir dille karşılaşıyor.  Bu gali-
ba bilinçli bir tercih. 

Romanlarımı kolay okunur tutmak ve 
okurla sürekli diyalog içinde kalmaya çalış-
mak benim için çok önemli. Günümüzde ya-
zınla uğraşanların önemli bir bölümü kendi-
lerini hem dil hem de konu olarak okurdan 
uzaklaştırmaya ve başlarına bazen anlaşıla-
mamaktan kaynaklanan bir hayranlık hale-
si kondurmaya çalışıyor. Bense, kendimi hep 
kolay okunan ve ne dediği doğru anlaşılanla-
rın tarafında tutmayı tercih ediyorum.
 Yeni bir roman çalışması var mı bu kez 

nereye yolculuğa veya keşfe çıkıyoruz?
Son romanım 2013’te, İstanbul’daki gazete pla-

zalarından Kütahya köylerine uzanan bir adalet ara-
yışını anlatıyor. Gezi olaylarının hemen öncesindeki 
Türkiye’nin farklı sosyal katmanlarından bir panora-
ma ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu belirsizlik ortamın-
da ne zaman ve nasıl yayımlanacağını ise tabi ki hiç 

bilemiyorum.
 Zan’ın küçük de olsa bir bölümü Ka-

dıköy sokaklarında geçiyor. Ayrılık Çeş-
mesi’nin öyküsü, Yeldeğirmeni... İrfan bir 
maceranın peşinde buralara sürükleni-
yor. Hasan Gören’in yolu Kadıköy’e na-
sıl ve vakit düştü?

25 yıldır İstanbul’da, 11 yıldır da çocu-
ğumuzu sıcak bir mahalle ortamında büyü-
tebilelim diye Kadıköy Koşuyolu’nda ya-
şıyoruz. Romanlarımı hem Koşuyolu’nun 
hem de Yeldeğirmeni’nin ilham ve insan 
dolu mekanlarında yazmaktan büyük keyif 
alıyorum.

“ÇÖZÜMÜ BEKLİYORUZ”
 Malum korona günlerindeyiz bu sü-

reç sizce nasıl yazılacak? Yazarın yazarla-
rın kalemlerinde neye dönüşecek?

Karantina günlerinin sıkıntısından hastalık seyir-
lerinin çaresizliğine kadar pek çok durum öykülere 
ya da romanlara dönüşecektir mutlaka. Ama bu sal-
gının edebiyattaki kalıcı etkisinin, şimdi hemen ko-
nulara yansıması değil de, yazara çalışma zamanı 
vermesi olduğunu düşünüyorum. Zaten topyekün ya-
şadıklarımız öylesine etkili, sonu öylesine belirsiz ki, 
güncel olayları hemen romanlaştırmayı seven popü-
ler kalemlerin bile cesareti kırılabilir.
 Korona günlerinde çok şey öğrendik deniyor. 

Sizce ne öğrendik?
Henüz bir şey öğrenecek kadar çok şey yaşamadı-

ğımızı düşünüyorum. Olsa olsa toplumsal yapımız ya 
da tanıyıp bildiğimiz figürler hakkında bildiklerimiz 
pekişmiştir. Bence kurumlar da insanlar da beklendi-
ği gibi davranıyor.
 Böylesi salgınlar toplumların hayatlarında dö-

nüşüme neden olur deniyor? Biz nasıl bir dönüşüm 
yaşarız?

Okuyabildiğim kadarıyla tarihteki salgınların top-
lumlar üzerinde kestirilemez etkileri olmuş. Tabi ki 
amatör öngörülerim bunlar, ama bu yaşadığımız sal-
gın üç beş ay içinde biterse, başta Avrupa’da olmak 
üzere neoliberal tercihlerle terk edilen sosyal devlet 
politikalarına dönüş taleplerinin artması, kapitalist 
sağlık düzeninin sorgulanması beklenebilir. Ancak 
daha uzun süreli bir kriz bütün dünyada sert önlemle-
rin uygulanması adına otoriter rejimlere uygun bir ze-
min yaratacaktır. Nefesimizi tuttuk, şunun bunun de-
ğil, bilimin bulacağı çözümü bekliyoruz.

Korona günlerinde konuştuğumuz Kadıköylü yazar Hasan 
Gören “Yaşadıklarımız öylesine etkili, sonu öylesine 
belirsiz ki, güncel olayları hemen romanlaştırmayı seven 
popüler kalemlerin bile cesareti kırılabilir” diyor

Popüler kalemlerin cesareti kırılabilir
l Leyla ALP

İ
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ürkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve ulusal egemen-
liğin ilan edildiği 23 Nisan 1920’den bu yana ilk kez okullar 
kapalı, sokaklar boş, yeni tip korona virüsün yayılımını en-
gellemek için evlerdeyiz… 

Ama hiçbir şey 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
coşkuyla kutlanmasına engel değil.  Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve tüm dünya çocukları-
na adadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü 
yılı Süreyya Operasında verilecek online bir konserle kutlanacak. Ban-
doların canlandırdığı boş sokaklardan balonlar hep bir anda gökyüzü-
ne yükselecek. 

BALONLAR GÖKYÜZÜNDE BULUŞACAK 
Kadıköy Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kap-

samında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamayacak ol-
ması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik-
lerini gökyüzüne taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 
100. Yılında, her çocuğun evinden katılabileceği etkinliklerde balonlar 
aynı anda gökyüzüne bırakılacak. Kadıköy’ün 21 mahallesinde sabah 
saatlerinden itibaren balonlar dağıtılacak. Çocuklar şarkılar eşliğinde 
saat 13.00’te balonları gökyüzüne bırakacak. 

HER BALKON 23 NİSAN KÖŞESİ OLUYOR 
Okullarda hazırlanan 23 Nisan etkinlikleri, köşeler de evlere taşını-

yor. Çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için ev-
lerin balkonları, camlar adeta birer 23 Nisan köşesine dönüşecek. Ço-
cuklar evlerindeki malzemelerle balkonlarını, camlarını süsleyecek, 
yaptıkları resimleri camlarına yapıştırarak paylaşacak. 

BAYRAM COŞKUSU BANDOYLA EVLERE TAŞINACAK 
Kadıköy sakinleri 23 Nisan’da evlerinde yalnız hissetmeyecek. Sosyal 

mesafe kurallarına uygun olarak müzik yapan bandolar Kadıköy sokakla-
rını renklendirecek. Sevilen marş ve şarkıların çalınacağı günde, yurttaşlar 
23 Nisan coşkusuna balkon ve pencerelerinden eşlik edecek. 

SÜREYYA OPERASI’NDA ÇOCUKLARA KONSER 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar dışarı 

çıkamıyor olabilir. Ancak teknoloji ve internet sayesinde, 23 Nisan için 
Süreyya Operası’nda düzenlenecek konser online olarak evlerde olacak. 
23 Nisan özel yayınında keman virtüözü Cihat Aşkın, basbariton Bu-
rak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunun 100. Yılı anısına bestelenen, sözü Burak Bilgili’ye, beste-
si ise Cihat Aşkın’a ait olan ‘Yüzyılın Çocukları’ adlı marşı icra edecek. 

İlk kez seslendirilecek ‘Yüzyılın Çocukları’ adlı marşın ardından sanat-
çılar Ankara’nın Taşına Bak, Manastır Türküsü, Hoş Gelişler Ola Mus-
tafa Kemal Paşa gibi sevilen eserleri icra edecek. 

Yayıncılar Kooperatifi (YAY-
KOOP) yaptığı yazılı açıkla-
mada, yayıncılığın virüsün ya-
yılım tehlikesinden etkilenen 
sektörlerin başında geldiği 
belirtilerek, “Halihazırda kitap 
yayımı neredeyse durmuş, ki-
tabevleri kapanma durumuna 
gelmiş, kitap satışları ise çok 
sınırlı şekilde elektronik tica-
ret siteleri yoluyla yapılabili-
yor.” tespitinden bulunuldu. 
“Bu durumun, yayıncılık sek-
törüne yansıması ağır olacak, 
özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevleri kapanma tehdidi ile yüz yüze 
gelecektir” uyarısı yapılan açıklamada, “Yayıncılık sektörünün aldığı yara, 
doğrudan doğruya kültür-sanat ve eğitimin yara alması, toplumun kültür 
ve sanat ürünlerinden yararlanma hakkını kullanamaması anlamına gele-
cektir. Acil, köklü önlemlerin alınması şarttır.” denildi.
“Kooperatifimiz, sınırlı gücüne ve olanaklarına karşın bünyesindeki yayı-
nevleriyle dayanışma içinde olacak, zor duruma düşmüş ortaklarının so-
runlarını aşabilmeleri için çeşitli yaratıcı yöntemler geliştirerek destekte 
bulunacaktır.” ifadelerine yer verilen açıklamda, talepler de özetle şöyle;
✔  Salgın dönemi boyunca işyeri kiralarının yüzde 50’si devletçe karşılan-
malı, vergi, muhtasar, SGK ödemeleri hem yarı yarıya düşürülmeli hem de 
salgın dönemi sonuna ertelenmeli. 
✔ Salgın boyunca doğalgaz, elektrik, su ve internet konutlara ve işyerleri-
ne ücretsiz sağlanmalı.
✔ Tüm kütüphanelere acilen ve yüksek miktarda kitap alımı yapılmalı, bu 
yılki alımların artırılması en ivedi şekilde karara bağlanarak hayata geçiril-
meli.
✔ Kısmi Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşulları iyileştirilmeli.
✔ İşletmelere faizsiz, uzun süreli kredi kullanma olanağı sağlanmalı.
✔ İşten çıkarma, ücretsiz izin, kısa süreli çalışma nedeniyle ücret kesinti-
si gibi uygulamaları benimsemiyoruz. Başta ortaklarımız olmak üzere, tüm 
yayınevlerine, bu uygulamalara gitmemelerini tavsiye ediyoruz.
✔ Başta çeviri, redaksiyon, editörlük olmak üzere, evden yapılması müm-
kün olan tüm işler için çalışanlara evden çalışma hakkı tanınmalı.
✔ Tüm bu sürecin evlerimizde geçirilmesini savunmakla birlikte, ülke yö-
neticileri herkes için bu kararı almadığı sürece çalışmak zorunda kalacak 
işyerlerinde görev yapan arkadaşlarımızın sağlığına yönelik önlemler titiz-
likle alınmalı, işe gidip gelmek zorunda olan çalışanlara tıbbi maske ve eldi-
ven sağlanmalı.
✔ Tüm meslek örgütleri, dernekler, birlikler ve federasyon, birikmiş tüm 
bütçelerini üyelerinden kitap satın almak ve okurlara dağıtmak için harca-
malı. 

YAYINCILARA DAYANIŞMA ÇAĞRISI!
Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International PublishersAssociation–IPA) 
Türkiye’yi temsil eden üyesi Türkiye Yayıncılar Birliği de yazılı bir açıklama 
yaparak, salgın sebebiyle zor günler geçiren yayıncılık sektörünü ve tüm 
paydaşlarını, dayanışmaya çağırdı. 
Hükümetin açıkladığı bir dizi tedbir paketi kapsamında, diğer meslek bir-
likleriyle ortaklaşa yaptıkları girişimlerle yayıncılık sektörünün de “mücbir 
sebep” ilân edilen sektörler arasına alınmasını başardıklarını belirten Tür-
kiye Yayıncılar Birliği, yine de bunun yeterli olmayacağına dikkat çekti. Ge-
rek Cumhurbaşkanlığına gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığına gönder-
dikleri mektuplarla sektöre destek çağrısı yapan dernek, IPA'ya da bir yazı 
yazarak global olarak etkilenen yayıncılık sektörünün bu krize birlikte gö-
ğüs germesi çağrısında bulunacaklarını da ifade etti. Birlik ayrıca üyelerine 
“Koronavirüs’ün Sektöre Etkisi” başlıklı bir anket gönderdiğini ve üyeleriy-
le düzenli iletişimini koruyacağını vurguladı. 

Yayıncılık dünyasının iki örgütü olan Yayıncılar 
Kooperatifi ve Türkiye  Yayıncılar Birliği açıklama 
yaptı. Kooperatif taleplerini bildirdi, birlik 
dayanışma çağrısı yaptı

Kadıköy Belediyesi’nin korona virüsü nedeniy-Kadıköy Belediyesi’nin korona virüsü nedeniy-
le instagram hesabı üzerinden başlattığı can-le instagram hesabı üzerinden başlattığı can-
lı yayınlar devam ediyor. Gün içinde sağlık, spor, lı yayınlar devam ediyor. Gün içinde sağlık, spor, 
edebiyat, müzik, kent, psikoloji konularında ya-edebiyat, müzik, kent, psikoloji konularında ya-
pılan canlı yayınlara ilgi oldukça yüksek. Evde pılan canlı yayınlara ilgi oldukça yüksek. Evde 
kalma sürecinde Kadıköy Belediyesi'nin spor kalma sürecinde Kadıköy Belediyesi'nin spor 
antrenörleri de her sabah canlı yayınla izleyen-antrenörleri de her sabah canlı yayınla izleyen-
lerin karşısında oluyor ve evde yapılabilecek lerin karşısında oluyor ve evde yapılabilecek 
spor hareketlerini gösteriyor. spor hareketlerini gösteriyor. 
Belediye aynı zamanda kültür etkinliklerinin Belediye aynı zamanda kültür etkinliklerinin 
düzenlendiği Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, düzenlendiği Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, 
Yeldeğirmeni Sanat, Karikatür Evi gibi kurumla-Yeldeğirmeni Sanat, Karikatür Evi gibi kurumla-
rında düzenlenen söyleşi ve atölyeleri de online rında düzenlenen söyleşi ve atölyeleri de online 
platformlara taşıdı. Müzikli Masal Saati, Öykü-platformlara taşıdı. Müzikli Masal Saati, Öykü-
lerle Dans zamanı gibi çocuklara yönelik yayın-lerle Dans zamanı gibi çocuklara yönelik yayın-
larla evde kalmak zorunda olan çocukların ve-larla evde kalmak zorunda olan çocukların ve-
rimli zaman geçirmesine destek olunuyor.rimli zaman geçirmesine destek olunuyor.
Gün boyu çeşitli başlıklar ve konularda devam Gün boyu çeşitli başlıklar ve konularda devam 
eden yayınlara edebiyat, tiyatro, müzik ve sine-eden yayınlara edebiyat, tiyatro, müzik ve sine-
ma dünyasından ünlü isimler de konuk oluyor. Haluk Bilginer, Mert Fırat, ma dünyasından ünlü isimler de konuk oluyor. Haluk Bilginer, Mert Fırat, 
Can Bonomo, Füsun Demirel, Cahit Berkay, Onur Saylak, Cengiz Bozkurt Can Bonomo, Füsun Demirel, Cahit Berkay, Onur Saylak, Cengiz Bozkurt 
gibi isimlerin konuk olduğu canlı yayınlarda aynı zamanda konserler de gibi isimlerin konuk olduğu canlı yayınlarda aynı zamanda konserler de 
düzenleniyor. düzenleniyor. 
Belediyenin gün için içinde yaptığı canlı Belediyenin gün için içinde yaptığı canlı 
yayınlar arasında moderasyonunu sanat-yayınlar arasında moderasyonunu sanat-
çı Mazlum Çimen’in yaptığı “Mazlum Çi-çı Mazlum Çimen’in yaptığı “Mazlum Çi-
men’le sohbet eve sığar” ile "5’te 5 soh-men’le sohbet eve sığar” ile "5’te 5 soh-
betler" yer alıyor. Hafta içi saat 17.00’de betler" yer alıyor. Hafta içi saat 17.00’de 
başlayan 5’te 5 programına geçtiğimiz başlayan 5’te 5 programına geçtiğimiz 
günlerde oyuncu- yönetmen Onur Saylak, günlerde oyuncu- yönetmen Onur Saylak, 
Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Er-Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Er-
dal Bakkal karakteri ile gönüllere taht kuran dal Bakkal karakteri ile gönüllere taht kuran 
Cengiz Bozkurt, karikatürist Erdil Yaşaroğ-Cengiz Bozkurt, karikatürist Erdil Yaşaroğ-
lu, Mor ve Ötesi müzik grubundan Harun Te-lu, Mor ve Ötesi müzik grubundan Harun Te-
kin,  müzisyen ve prodüktör Doruk Okuyu-kin,  müzisyen ve prodüktör Doruk Okuyu-
cu konuk oldu. Gündeme, sanata ve hayata cu konuk oldu. Gündeme, sanata ve hayata 
dair konuların konuşulduğu programa katı-dair konuların konuşulduğu programa katı-
lan isimler evde kaldıkları günlerde vakitleri-lan isimler evde kaldıkları günlerde vakitleri-
ni nasıl geçirdiklerini izleyicilerle paylaşıp, film ni nasıl geçirdiklerini izleyicilerle paylaşıp, film 
ve kitap önerilerinde bulundu.ve kitap önerilerinde bulundu.

Mazlum Çimen’in moderasyonunu yaptığı “Mazlum Çimen’le sohbet eve Mazlum Çimen’in moderasyonunu yaptığı “Mazlum Çimen’le sohbet eve 
sığar” canlı yayını-sığar” canlı yayını-
na ise müzik dünya-na ise müzik dünya-
sının sevilen sesle-sının sevilen sesle-
ri katılıyor. Yaklaşık ri katılıyor. Yaklaşık 
bir saat süren can-bir saat süren can-
lı yayına geçtiğimiz lı yayına geçtiğimiz 
hafta Yaşar Kurt, Ni-hafta Yaşar Kurt, Ni-
yazi Koyuncu, Der-yazi Koyuncu, Der-
ya Köroğlu, Gökhan ya Köroğlu, Gökhan 
Türkmen katılarak Türkmen katılarak 
hem Çimen’in soru-hem Çimen’in soru-
larını yanıtladı hem larını yanıtladı hem 
de sevilen şarkıla-de sevilen şarkıla-
rını söyledi.rını söyledi.
 Kadıköy Belediye- Kadıköy Belediye-
si’nin canlı yayınla-si’nin canlı yayınla-
rını @kadikoybe-rını @kadikoybe-
lediye instagram lediye instagram 
hesabından takip hesabından takip 
edebilirsiniz. edebilirsiniz. 

Kadıköy Belediyesinin Instagram hesabı üzerinden başlattığı canlı yayınlar sürüyor. Sanattan, 
spora, edebiyattan, sinemaya pek çok konuda yapılan yayınlara ünlü isimler konuk oluyor

Korona günlerinde online sohbet

gökyüzü töreni

23 Nisan’ın 
100’üncü yılında 

Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 100. Yılında Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak

T

l Leyla ALP

Yayıncılardan 

öneriler

YAYKOOP’un 
Kadıköy şubesi 23 
Mart’tan beri kapalı

l Gökçe UYGUN

Burak BilgiliBirsen Ulucan Cihat Aşkın
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Pandemi nedeniyle sinema salonları hâlâ 
kapalı… Hayatın ne zaman olağan akışına 
döneceğini, sinema salonlarının ne zaman 
açılacağını kimse bilmiyor… Sinemasever-
ler bu dönemi televizyonlarda ve internet 
üzerinden hizmet veren dijital platformlar-
da film izleyerek geçiriyor. 

Kuşkusuz, hiçbir şey sinema salonun-
da film seyretmenin yerini tutamaz ama 
yeni filmlerin gösterime girmediği şu gün-
leri sinema kültürümüzü geliştirmek için 
değerlendirmek mümkün. Sinema tari-
hine meraklıysanız, interneti ‘kişisel bir 
sinematek’e dönüştürme şansınız var. 
Üstelik bunun için herhangi bir dijital plat-
formun kullanıcısı olmak zorunda değilsi-
niz. Kaldı ki, bu tür platformların arşivle-
ri, sinema klasikleri açısından açıkçası çok 
yetersiz…

Buna karşılık, birçok sinema klasiği-
ne Youtube gibi tümüyle yasal internet si-
teleri üzerinden ücretsiz olarak ulaşma-
nız olası... Bu filmlerin bazılarında Türkçe, 
çoğunda ise İngilizce altyazı seçeneği var. 
Hızlı bir internet bağlantınız varsa görün-
tü kaliteleri de DVD’leri aratmayacak ka-
dar iyi… 

Sovyetler Birliği’nde 1923’te kurulan ve 
komünist sistem sona erene kadar binler-
ce film yapan Mosfilm’in arşivinde yer alan 
önemli sinema klasikleri,bir süredir Youtu-
be’da ücretsiz olarak seyredilebiliyor.

Sergey Eisenstein’ın 
yönettiği ‘Alexander Nev-
sky’ (1938) bunlardan biri… 
Film 13. Yüzyılda işgalci Ro-
malılara karşı direnen Prens 
Alexander’ın hikâyesini an-
latır. Filmin değeri, Eisens-
tein’ın görsel ustalığından 
ve hikâye anlatma tekniğin-
deki yaratıcı yaklaşımından 
gelir. Birçok soruşturma-
da gelmiş geçmiş en iyi sa-
vaş filmlerinden biri olarak 

gösterilir. ‘Alexander Nevsky’nin bir baş-
ka özelliği de müziklerinin Sergey Proko-
fiev’e ait olması... 

Aynı kanalda Andrey Tarkovski’nin 
Mosfilm adına çektiği başyapıtlar da 
bekliyor sizi... Tarkovski’nin ilk uzun fil-
mi ‘İvan’ın Çocukluğu’ (1962) seyretme-
yenlerin kesinlikle keşfetmesi gereken bir 
klasik…  II. Dünya Savaşı sırasında ailesi-
ni kaybeden 12 yaşındaki yetim Ivan’ın Al-
man hatlarının gerisinde Sovyet ordusu 
için yaptıklarını anlatan film, o yılların Sov-
yet kahramanlık filmlerinden çok farklı bir 
sinema duygusuna sahip. Venedik’te Al-
tın Aslan kazanan film, Tarkovski’nin adını 
tüm dünyaya duyurmasının yanı sıra Ing-

mar Bergman, Ser-
gei Parajanov ve Kr-
zystof Kieslowski gibi 
büyük yönetmenle-
ri çok etkilemesiyle 
de bilinir.

DVD formatının 
yaygınlaştığı yıllarda, 
yurt dışından ısmar-
ladığım ilk film Tarko-
vski’nin 1966 yapımı 
‘Andrey Rublev’iydi… 
İlk kez İstanbul Film 

Festivali’nde seyrettiğim ‘Andrey Rub-
lev’ benim için sinema tarihinin en iyi film-
lerinden biri… Film, hakkında çok az şey 
bilinen, 15. Yüzyıl ikona ressamı Andrey 
Rublev’in hayali hikâyesini anlatır. Tarko-
vski, dönemin sosyal olayları üzerinden 
vahşeti, zulmü ve baskıyı getirir karşımı-
za. Rublev, tüm bu kaos ve karanlığın için-
de giderek içine kapanır, umudunu yitirir. 
Son bölümde seyret-
tiğimiz çan yapımcı-
sı çocuğun öyküsü ise 
hikâyenin akışını de-
ğiştirir; sadece Rub-
lev’i değil hepimizi 
direncin, umudun an-
lamı üzerine yeniden 
düşündürür.

Mosfilm’in Youtube kanalında Tarko-
vski’nin‘Ayna’, ‘Stalker’ ve ‘Solaris’ gibi 
filmleri de var. Bu üç Rus sineması klasiği-
ni, içinde bulunduğumuz günlerde Türkçe 
altyazılı kopyalarından TRT2’deki göste-
rimlerinden seyretmeniz de mümkün. 

Yaklaşık 70 filmlik bu toplam içinde 
gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir baş-
ka film de ‘Dersu Uzala’(1975)… Usta Ja-
pon yönetmen Akira Kurosawa’nın Mos-
film için çektiği ‘Dersu Uzala’, gerçekten 
yaşamış bir avcının öyküsünü anlatır. 
Rus kâşif Arsenyev’in gözünden anlatı-
lan hikâyede, Derzu Uzala’yı keşif ekibine 
rehberlik yaparken tanırız. Vahşi doğada 
tek başına yaşayan eğitimsiz Dersu Uza-
la’nın mükemmel içgüdüleri, gözlem gücü, 
doğayla kurduğu uyum, yeri geldiğinde 
gösterdiği mühendislik becerileri, Arsen-
yev ve ekibini adeta büyüler. Filmi seyret-

tiğinizde, gerçek anlamda 
doğadan ne kadar uzak-
laştığımızı hissetmeniz 
mümkün…

Covit -19 salgını nede-
niyle eve kapandığımız şu 
günlerde sinema klasikle-
rinin hepimize iyi gelece-
ğini düşünüyorum.  

‘Evdeki sinematek’ için birkaç öneri…

MEHMET 
AÇARAÇAR

orona günleri evde kalmamıza sebep 
oluyor ve hepimiz evde türlü aktivite-
lerle saatlerimizi geçirmeye çalışıyo-
ruz. Bu aktivitelerin başında ise film 
seyretmek geliyor. Birçoğumuzun 

vazgeçilmezi filmler, sinema perdelerinden evle-
rimize taşınmış durumda. Üstelik çoğu film, festi-
val ve platform ücretsiz.

HER GÜNE BİR FİLM
İstanbul Bienali ekibi, bienallere katılan sa-

natçılarla işbirliği yaparak her cuma iki sanatçının 
filmini yedi günlüğüne dijital erişime açma kararı 
aldı. Her sene İstanbul’un birçok merkezinde film 
gösterimleri yapılmasına vesile olan İşçi Filmle-
ri Festivali de bu yıl 1-8 Mayıs 2020 tarihleri ara-
sında online olarak gerçekleştirilecek. Festivalin 
bu yılki teması, çalışmak zorunda olanlara atıfla 
“Evde Kalmayanları Gör”. Festival kapsamında 
ayrıca her gün arşivden bir film, sosyal medya he-
saplarından paylaşılıyor.

Kısa film platformu, www.shortbyshort.com 
da “Sinemanın geleceği çevrimiçi kısa filmlerde 
yatıyor” diyerek animasyon, belgesel, bilim kur-
gu, çocuk, dram, fantastik, korku ve komedi dalla-
rında yüzlerce kısa filmi izleyiciye açtı. 

Bir diğer yeniliği ise halihazırda var olan dijital 
platformlar gerçekleştirdi. BluTV, Başka Sinema 
ile anlaşarak bağımsız filmleri izleyicilerle buluş-
turma kararı aldı. #başkasinemasalonda sloganıyla 
sinema salonlarında gösterime girmemiş yeni film-
lerin gösterimi yapılıyor. İşbirliğinden elde edilen 
gelirlerin bir kısmı Başka Sinema’nın anlaşmalı ol-
duğu sinema salonlarına aktarılacak. İlk gösterim 8 

Nisan’da Bozkır filmiyle yapılmıştı.  Korona gün-
lerine yenilikle giren bir diğer dijital platform da 
Mubi. Bu yıl İstanbul Film Festivali’nin 10-21 Ni-
san tarihleri arasında yapılması planlanmıştı ancak 
salgın nedeniyle festival ertelendi. Bu kararın ar-
dından Mubi Türkiye ile festivalin düzenleyicisi 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), festival ru-
hunu evlere taşıyacak bir işbirliğine imza attılar ve 
daha önce festivallerde ödül almış 12 film gösteril-
meye başlandı. Üstelik ücretsiz. Şu ana kadar Kör-
lük, Tony Manero, Oslo 31 Ağustos gibi filmler 
gösterildi. İsteyenler, Mubi’nin internet sitesi üze-
rinden 12 filme erişerek izleyebilirler.

Kadıköy Belediyesi’nin Sinematek /Sinema 
Evi de, çevrimiçi film platformu MUBI’yle işbir-
liği yaparak çoğu başka hiçbir yerde bulunmayan 
kült, klasik, bağımsız ve ödüllü filmi bir ay bo-
yunca ücretsiz izleme imkanı sunuyor. ‘Sinemayla 
Dolu 30 Gün’ bağlantısını takip ederek MUBI’ye 
kaydolanlar, bir aylık ücretsiz deneme üyeliğine 
sahip olacak.

“SEYİR DENEYİMİ, DİJİTALE KAYACAK”
Salgınla birlikte yaşanan bu değişimi yorumla-

yan yazar Şenay Aydemir, “Online çözümlerin si-
nemanın her alanında geliştiği ve bildiğimiz for-
maları da değişime zorladığı yakın geçmişin bir 
gerçeğiydi. Ancak salgın, bütün bu süreci olma-
sı gerekenden daha hızlı bir şekilde ilerletti deni-
lebilir. Film festivalleri için henüz erken belki ama 
seyir deneyiminin büyük kısmının giderek dijital 
alana kayacağını ön görebiliriz.” diyor.

Mubi ve BluTV’nin yeniliklerine değinen Ay-
demir, şunları söylüyor: “Mubi-İstanbul Film Fes-

tivali ortaklığı festivalin ruhuna bir saygı duruşu 
şimdilik. Ama ilerleyen yıllarda bu festival düzen-
lemekle ilgili bir işbirliğine dönüşür mü, bunu gö-
receğiz. Başka Sinema ile Blu Tv'nin henüz viz-
yona girmemiş filmleri para karşılığı gösterme 
anlaşması ise içinde bulunduğumuz döneme dair 
geçici bir ticari çözüm gibi görünüyor bana…”

SALONLARI ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Bu dönem Atlas Sineması’nın kapanıp kapan-

mama tartışmasının yapıldığı, Rexx Sineması’nın 
kapandığı bir zamana denk geldi. Aydemir, dijital 
platformların zaten bir süredir salonları zorladığı-
nı vurgulayarak devam ediyor: “Bu durum daha 
da kötü hale getirecek sanırım durumu. Sinema sa-
lonlarının salgın dönemindeki ekonomik kayıpla-
rını telafi edip edemeyecekleri asıl büyük sorun. 
Bu süre uzadıkça salonların dayanma gücü de aza-
lacaktır. Kendi adıma dünya çapında salon sayısı 
bazında ciddi bir azalma söz konusu olacağını dü-
şünenlerdenim.”

Aydemir’i yakalamışken son olarak karanti-
na günlerinde izlediği dizi önerilerini de alıyoruz: 
Babylon Berlin ve The Man in the High Castle.

Korona günlerinde sinema ekranı adeta evimize geldi. 
Sinema yazarı Şenay Aydemir, “Film festivalleri için henüz 
erken belki ama seyir deneyiminin büyük kısmının giderek 
dijital alana kayacağını ön görebiliriz” diyor

Sinema perdesinden
evImIzIn salonuna gelen fIlmler

“Evde Kal” çağrıları hem Türkiye’de hem de dünyada de-
vam ediyor. İnsanlar evde kalırken vakitlerini daha yararlı 
geçirmeye çalışıyorlar. Herkesin farklı farklı hobileri var. 
Bunlardan biri de puzzle. Puzzle tutkunları, Türkiye’de 
Puzzle Derneği’nin ön ayak olmasıyla “Corona Puzzle 
Günleri” Facebook grubunda biraraya geldiler.

“KORONAYI YEN”
Yapboz Derneği Başka-
nı Pelin Çelik, kampanya-
yı şöyle anlatıyor: “Mot-
tomuz ‘Beat Corona’ yani 
‘Koronayı yen’. Puzz-
le Derneği olarak Face-
book sayfası açtık ve şu 
anda Meksika’dan, Al-
manya’dan, ABD’den, 
Fransa’dan ve daha bir-
çok ülkeden katılım var. 
100 parça ve üzeri puzz-
le yapanlar, kağıda dileklerini veya ‘Koronayı yen’ yaza-
rak gruba atıyor. Biz de onlara albüm oluşturuyoruz. Sa-
yımız da gittikçe artıyor.”
“Herkes katılabilir ve herkes puzzle yaparak kendi fo-
toğraflarını gruba yükleyebilir” diyen Çelik, insanları 
evde kalmaları için motive etmeye çalıştıklarını ve başa-
rılı da olduklarını söylüyor. 14 Mart Cumartesi başlayan 
kampanyaya şu ana kadar 366 kişi katılmış. 
Çelik, puzzle’ın özelliklerini ve yararlarını ise şöyle anla-
tıyor: “Puzzle’a çok küçük yaşlardan itibaren başlaya-
biliyorsunuz. Biz bu hobiyi sabır ve dikkat sanatı olarak 
adlandırırız. Şu günlerde biraz sabretmemiz gerekiyor, 
sabırla dolu günler bunlar. Evde oturmak, sosyalleşe-
memek hep sabretmemiz gereken şeyler. Yurt dışında 
daha çok kullanılır, hem yuvalarda hem yaşlılar için huzur 
evlerinde. Beynin hem sağ hem de sol tarafını çalıştırır. 
Bu bağlamda çok güzel bir hobi. 1000 parçalı bir puzzle’ı 
yeni başlayan biri ortalama beş günde bitirir. Doğal ola-
rak bu da evde kalmanızı, vakit geçirmenizi sağlıyor.

SATIŞLAR ARTTI
Çelik, son olarak puzzle’ın herkes tarafından yapılabil-
mesinin bir avantaj olduğunu söylüyor:  “Lüks bir hobi de 
değil. Kendiniz de, birkaç kişi de yapabilirsiniz. Dede ile 
torunun birlikte uğraşabileceği bir uğraş.”  Çelik, puzz-
le satan firmalar ve üyeleriyle konuştuklarında son bir 
haftada dahi satışların yüzde 65 civarında arttığını söy-
lüyor. Kadıköy’de puzzle satışı da yapan Hobby Galeri’nin 
sahibi Abdullah Kasapoğlu da online satışların arttığı-
nı belirterek “Mağazadaki satışlarımız azalsa da internet 
üzerindeki satışlarımız arttı. Rakam verecek olursam 
salgın öncesine göre puzzle satışları 10-15 kat artmış 
durumda. Artık talebe cevap veremez, yetişemez hale 
geldik. 1000’lik bir puzzle 60-100 lira arasında değişiyor. 
Çocuklar için olanlar daha küçük puzzlelar. Bizim müşte-
rimiz daha çok yetişkin olanlar.” diyor.

Yapboz (Puzzle) Derneği, “Korona’yı 
yen” sloganıyla puzzle günleri 
düzenliyor. Dünya genelinde 32 
ülkeden katılımcının olduğu Facebook 
grubunda 100 parça üzeri puzzle 
yapanlar fotoğraflarını paylaşıyor. 
Puzzle satışları da salgın öncesine göre 
10-15 kat artmış durumda…

Puzzle satışları 
10-15 kat arttı

Leyla Gencer: La Diva Turca
Leyla Gencer belgeseli, dijital platformlar üzerin-
den ücretsiz olarak erişime açıldı. İstanbul Kültür Sa-
nat Vakfı (İKSV), yapımcılığını üstlendiği film, yir-
minci yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında 
gösterilen Leyla Gencer’in yaşam öyküsünü anlatı-
yor. https://www.youtube.com/watch?v=AHZRI-
COZM-8&amp=&t=5s

Haldun Taner: Ve Perde!
İKSV ayrıca, yapımcılığını İs-
tanbul Tiyatro Festivali’nin 
üstlendiği 2015 tarihli Haldun 
Taner belgeseli “Ve Perde!”-
yi dijital platformlar üzerin-
den ücretsiz olarak erişime 
açıyor. Türkiye tiyatrosunun 
duayen ismi Haldun Taner’in 
yaşamını anlatan belgesel, 
İKSV’nin YouTube kanalı üze-
rinden izlenebiliyor. https://
youtu.be/0faunzC84v0

Sofra Sırları (Ümit Ünal)
Demet Evgar’ın başrolünde oldu-
ğu Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği Sof-
ra Sırları da ücretsiz erişime açıldı. 
Film, hayatını sadece evine ve ko-
casına adamış bir ev hanımı olarak 
görünen Neslihan’ın (Demet Evgar), 
eşiyle ilgili bazı gerçekleri öğren-
mesi ile gelişen olayları konu ediyor. 
https://www.youtube.com/watch?time_continu-
e=1&v=EcbjD3FaUwU&feature=emb_logo

Salı (Ziya Demirel)
Cannes Film Festivali’nde En İyi Kısa Film Ödülü için 
yarışan, Ziya Demirel’in 2015 tarihli kısa filmi Salı, üc-
retsiz erişime açıldı. Film, genç bir kadının şehirdeki bir 
gününe odaklanıyor. Film, Sundance ve Toronto gibi 
önemli festivallere de konuk olmuştu. https://vimeo.
com/399121513

Dondurma (Serhat Karaaslan)
2014 yapımı Dondurma adlı kısa film de ücretsiz erişime 

açıldı. Van’ın küçük bir dağ köyünde çekilen film-
de, 11 yaşındaki Rojhat’ın hikayesi anlatılıyor. Film-
de, sıcak bir yaz gününde köye gelen motosikletli 
dondurmacıdan dondurma almak isteyen Rojhat’ın 
verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. https://vimeo.
com/102712775 

Körfez (Emre Yeksan)
Emre Yeksan’ın ilk uzun metraj filmi olan Körfez’in 
senaryosunu Yeksan ile birlikte Ahmet Büke yaz-

dı. “Körfez’de dünyaya biraz da bugünkü ruh hallerimi-
ze yakın bir yerlerden bakmaya çalışmıştık. Belki size 
de denk düşer, bu boğucu ortamda biraz gülümsetir 
umuduyla paylaşalım dedik” mesajıyla film, sinemase-
verlerle paylaşıldı.  https://vimeo.com/281059048

Eksik (Barış Atay)
Yönetmenliğini Barış Atay’ın üstlendiği Eksik adlı film, 
1980 darbesi sonrası parçalanan bir ailenin, 30 yıllık ay-
rılık sürecini işlerken, bir anne ve birbirinden ayrı büyü-
mek zorunda kalan iki oğlu arasındaki ilişkiyi inceliyor. 
https://vimeo.com/357181470

K

NERDE 
NE VAR

Festivaller, ücretsiz 
kullanıma açılan 
platformlar kadar 
yönetmenler de kendi 
filmlerini Youtube, 
Vimeo gibi platformlara 
yüklemeye başladılar. 
Aşağıdaki filmler, 
paragraf sonlarında 
bulunan linklerden 
girilerek izlenebilir:

Hazırlayan: Fırat FISTIK

Eksik

La Diva Turca

Körfez

Salı

İvan’ın Çocukluğu

Alexander Nevsky

Dersu Uzala
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Korona virüsü hızla yayılırken bundan 
en çok etkilenenler ise sağlık çalışanla-
rı oluyor. Salgının gittikçe ciddi boyut-
lara varması, sağlık çalışanlarının da ça-
lışma sürelerini ve üzerindeki baskıları 
artırıyor. Zorlu şartlarda çalışan sağlık 
çalışanlarından biri de hemşireler. Buna 
rağmen Sağlık Bakanlığı’nın pandemi 
kurullarında hala yer almıyorlar. Ha-
cettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakül-
tesinde Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği 
(THD) Genel Sekreteri olan Dr. Azize Atlı Özbaş ile 
hemşirelerin yaşadığı sorunları konuştuk.
 Hemşireler sağlık alanında şu anda neler ya-

şıyor? 
Meslektaşlarımız, oldukça yoğun çalışma koşul-

larında yaşamları kurtarmak, insanlara sağlıklarını 
geri vermek ve toplumumuzun güvende hissetmesini 
sağlamak için mücadele veriyorlar. Olduk-
ça zorlu bir süreci, başarılı bir şekilde yö-
netiyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Ancak 
bu süreçte, bazı engellerle karşı karşıya ka-
lıyorlar. Bu engeller, hem kendi sağlıklarını 
sürdürme, hem nitelikli hemşirelik bakımı-
nı sürdürme hem de toplum sağlığını koruma 
ve bulaşı önlemede meslektaşlarımızın işini 
daha da zorlaştırıyor. Süreç içinde bazı sorunlar 
çözülüyor, bazıları önemini yitiriyor, bazıları süre-
ğen oluyor ve yeni sorunlar ortaya çıkıyor. THD, ko-
rona virüs salgını sürecinin başından bu yana, dünya-
daki ve ülkemizdeki gelişmeleri, meslektaşlarımızın 
karşı karşıya kaldığı sorunları yakından takip edi-
yor. Süreçte yaşanan bazı sorunların çözümünde cid-
di kazanımlar elde etti, bazı sorunlar ise ilk günden 

bu yana devam ediyor. 
 Nedir bu sorunlar?
Güncel sorunların belli 

başlılarından söz etmek gere-
kirse; bazı kurumlarda kişisel 
koruyucu ekipmanlara ulaş-
mada engel yaşama, çalıştık-
ları kurumlarda antiseptik so-
lüsyon ve dezenfektanların 
yeterli düzeyde bulunmama-
sı, bulaşı önlemeye yönelik 
önlemlerin yeterince alın-
mıyor olması, korona virü-

sü tanılı hastaya bakan hemşirelere mesai 
sonrası konaklayabilecekleri otel/misafir-
hane/konuk evi vb. yerlerin ayarlanma-
ması, hastane yönetimlerinin çalışanlarına 
şeffaf davranmaması, esnek saat uygulamasına geçil-
mesi ile birlikte meslektaşlarımızın 24 saat kesinti-
siz çalışmak durumunda olması, uzun mesailerde ça-
lışılmasına rağmen (12 veya 24 saat) yeterli dinlenme 

zamanının verilmemesi ve bazı kurumlar-
da dinlenme alanlarının yetersiz ya da uy-
gunsuz olmasıdır. 

“GÜÇSÜZ BIRAKILIYORLAR”
Ayrıca meslektaşlarımız, çalışma ortam-

larında, hasta, hasta yakını ve hekimlerden 
şiddet görebilmektedir. Kronik hastalığı olan 

pek çok meslektaşımız, korona virüsü riskine 
rağmen aktif olarak çalışmak durumunda kalmış-

tır. Eşi asker, polis ya da PTT görevlisi vb. olan ve 
çalışmak zorunda olan meslektaşlarımız çocukları-
nın bakımı konusunda sorun yaşamaktadır. Tüm bu 
olumsuzluklar ise meslektaşlarımızın fiziksel, ruh-
sal ve sosyal sağlıklarını sürdürmelerini neredey-
se imkânsız hale getirmekte, bağışıklık sistemleri-

ni güçsüzleştirerek, hali hazırda yakın temas halinde 
oldukları korona virüse karşı onları güçsüz bırak-
maktadır. 
 Hak kayıpları yaşanıyor mu? 
Hemşireler hak kaybı yaşıyorlar. Ancak bu hak 

kaybı korona virüsü pandemisi öncesinde de var-
dı. Döner sermaye ve performans uygulamaları yıl-
lardır meslektaşlarımızın hak kaybına yol açmakta-
dır. Özel hastanelerde çalışan hemşirelere yapılacak 
ödemelerde bir standardın belirlenmemiş olması, 
sağlık iş gücü planlaması yapılmadan açılan okul-
lar nedeniyle ortaya çıkan istihdam fazlası hemşire 
ve diğer sağlık çalışanları, bazı kurumlarda herhangi 
bir sağlık alanından mezun olan çalışanların, usule 
uygun olmayan şekilde hemşire yerine çalıştırılması 
meslektaşlarımızın bu kurumlarda asgari ücretlerle 
çalışmasına yol açmıştır. Korona virüsü süreci, mes-
lektaşlarımızın hak kayıplarının daha da derinleştiği 
bir süreçtir. Özel hastanede çalışan meslektaşlarımız 
zorunlu ücretsiz izne gönderilmiştir. Bazı özel has-

tanelerde ise esnek çalışma saatleri gerekçe gösteri-
lerek, 450 gün ve üzeri primi olanlar sadece 3 gün, 
primi olmayan hemşireler ise fazladan çalıştırılmak-
tadır. Özel hastanelerde istifa yasağının olması ise 
meslektaşlarımızı bu koşulları kabul etmek zorun-
da bırakmaktadır.

“KURULLARDA HEMŞİRELER OLMALI”
 Hemşirelerin yaşadıkları sorunların çözümü 

için neler yapılabilir? 
Bu sorunların çözümü için Sağlık 

Bakanlığı’nın THD ile yakın işbirli-
ği içinde çalışması, bilimsel kurullar-
da ve il pandemi kurullarında hemşi-
relerin de yer alması gerekmektedir.
 Dernek olarak şu süreçte neler 

yapıyorsunuz? 
THD bu süreçte, hem toplumu-

muzun hem de meslektaşlarımızın 
sağlığını korumak ve korona virü-
sü pandemisinin en az zararla atlatıl-
ması için çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Hem şube ve il temsilcilikleri 
ile ulusal bazda, hem de Uluslarara-
sı Hemşireler Konseyi’nin bir üyesi 
olarak uluslararası bazda, meslektaş-

larımızın karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadele 
ediyoruz. Meslektaşlarımızın bize ilettiği sorunla-
rı ve bu sorunların çözümüne yönelik hazırladığımız 
çözüm önerilerini Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakan-
lığı ve ilgili diğer kurumlara sürekli olarak iletiyo-
ruz. Geçtiğimiz hafta hazırlamış olduğumuz 4. ra-
poru bu kurumlara ilettik. Yerel ve ulusal medyada 
meslektaşlarımızın sesi olmak için çabalıyor, müm-
kün olan her platformda sorunlarını dile getirmeye, 
çözüm için karar vericileri harekete geçirmeye çalı-
şıyoruz. Hemşirelik özel dal dernekleri ile oluşturdu-
ğumuz dokümanlarla, sahadaki meslektaşlarımızın 
ihtiyaç duyduğu bilgileri, doğru ve güvenilir kanal-
lardan onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok yakın-
da aktif olarak çalışmaya başlayacak bir platform-
da, meslektaşlarımıza ihtiyaç duydukları konularda 
destek hizmeti sunmaya başlayacağız. Gerek dernek 
web sayfamız, gerekse sosyal medya hesaplarımız-
dan meslektaşlarımıza sürekli sesleniyor ve ‘yalnız 
değilsiniz bize ulaşın’ diyoruz.

orona virüsünün en kolay ulaşabildiği 
kesim sağlık çalışanları. Çünkü onlar sü-
rekli bu virüsün içindeler. Onlar arasın-
da da bir kesim var ki, korona ile birlikte 

tüm hayatlarını değiştirmek zorunda kaldılar: Yoğun 
bakım çalışanları. COVID yoğun bakım servislerin-
de çalışan doktorlar, hemşireler, kat görevlileri ve 
dahi temizlik görevlileri şu sıralar büyük bir müca-
delenin içinde. Bu illeti atlatabilmek için omuzların-
da büyük bir yük ama yaşama karşı da vazgeçilmez 
bir umut ile çalışmaya devam ediyorlar.

Onlardan ikisiyle konuşma fırsatı yakaladık. 
Çalıştıkları hastaneyi ve isimlerini paylaşmamak 
kaydıyla bize, Covid-19 teşhisi konmuş yoğun ba-
kım hastalarıyla ilgilenmekle görevlendirildikleri 
andan itibaren neler yaşadıklarını anlattılar. 

İkisi de 10 yıllık hemşire olan (bizim verdiği-
miz isimlerle anacağımız) Ayşe ve Zeynep hem-
şire deneyimli yoğun bakım hemşireleri oldukları 
için, mart ayı başında başka bir hastanenin COVID 
Yoğun Bakım Servisi’nde görevlendirilmiş. 

“KURBAN PSİKOLOJİSİ BİZİMKİ”
“Belki normal bir zamanda hayır deme şansı-

mız olurdu ama içinde bulunduğumuz olağanüs-
tü hal sebebiyle böyle bir şansımız yoktu.” diyen 
Ayşe hemşire görevlendirme yazısını aldıktan son-
ra neler hissettiğini “Bilinmezlik her zaman kaygı 
yaratır. Önce şaşırdım ve üzüldüm. Çünkü hem et-
raftan duyduklarımız ve gördüklerimiz hem haber-
ler oldukça olumsuz bir tablo yaratıyordu. Haliyle 
bu durum kaygılandırdı.” diye anlatıyor.

Zeynep hemşire ise kaygıyı daha yoğun yaşa-
dığını belirtiyor: “Pozitif olduğunu bildiğiniz has-
talarla direkt temasta olmak başlı başına stres kay-
nağı. Daha binaya adım atarken her yer kirli diye 
düşünüyorsunuz ve orada 24 saat geçirmek zorun-
dasınız. Ayrıca bir kurumun 10 yıllık personelini 
direkt böyle bir olayda görevlendirmesi de başlı 
başına insana kendini kötü hissettiriyor. Tam ola-
rak kurban psikolojisi sanırım bizimki.”

“EKİPMANIMIZ EKSİKSİZ SAĞLANIYOR”
Toplamda 20 kişinin çalıştığı COVID Yoğun 

Bakım Servisi’nde her mesaide 5 kişinin hizmet 
verdiğini belirten hemşireler neyse ki ekipman ko-
nusunda sıkıntı yaşamadıklarını söylüyor. 

Ayşe hemşire, “Bulunduğum yoğun bakım içe-
risinde koruyucu ekipman açısından sıkıntımız ol-
madı. Zaten yoğun bakım da yeniden dizayn edi-
lerek hastayla temas en aza indirilmeye çalışıldı.” 
derken Zeynep hemşire, “Tüm koruyucu ekipman 
tarafımıza sağlandı ve bizden önce zaten Covid 
için düzenlemeler yapılmıştı. Yapılmaya da de-
vam ediyor. Fakat başka hastanede arkadaşlarımı-
zın tulumsuz, gözlüksüz hasta yanına girdiğini bi-
liyoruz.” diyor.

“3 ARKADAŞIMIZ POZİTİF”
Bu süreçte en çok merak edilen konulardan 

biri de yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanları-
nın virüsten korunup korunamadığı… Ayşe hem-
şire, kendi çalıştığı yoğun bakım servisinde henüz 
bir sağlık çalışanının yatmadığını ancak testi pozi-
tif çıktığı için bazı çalışma arkadaşlarının evde ka-
rantinaya alındığını belirtiyor. Zeynep hemşire ise 
üç arkadaşının pozitif olduğunu ve tedavilerinin 
sürdüğünü söylüyor. Yoğun bakım hemşirelerinin 
verdiği bilgiye göre, servisten çıkmamak koşuluy-
la 24 saat çalıştıktan sonra 48 saat evde dinlenme 
sürecine geçiyorlar. Bunun nedeni de servise giriş 
çıkışları en aza indirmek.

GENCİ DE VAR YAŞLISI DA
Salgının başında virüsün en çok 65 yaş üstünü 

etkilediği söylense de zaman geçtikçe genç ölüm-

ler de haberlere yansımaya başladı. Peki yoğun ba-
kım servislerinde durum ne? Ayşe hemşire çalıştı-
ğı serviste yaş ortalamasının 60 yaş üstü olduğunu 
söylüyor ve ekliyor: “Tabi gençler de var ama daha 
az”. Zeynep hemşire ise “Genç hasta sayısı da ol-
dukça fazla, her yaş gurubundan hastamız var.” 
bilgisini veriyor.

Ayrıca hemşireler, böyle bir yoğun salgın duru-
munda, çalıştıkları ortama rağmen kendilerine bu-
güne kadar sadece bir kere test yapıldığına da dik-
kat çekiyor.

Hemşirelere 24 saat nasıl bir çalışma yürüttük-
lerini de soruyoruz. Ayşe hemşire şöyle yanıtlıyor: 

“Hastalarımızın tedavileri devam ediyor. Günlük 
bakımları ve takipleri yapılıyor. Yoğun bakımın 
dışında hastaları 24 saat izleyebileceğimiz kame-
ra ve monitörlerden takiplerimizi yapıyoruz. Her 
şeyi önceden planlayıp, organize olup içeride kalış 
süresini minimuma indirmeye çalışıyoruz.” Hasta 
yakınları servise alınmadığı için şimdiye kadar on-
larla da bir sorun yaşanmadığını belirtiyorlar.

“EVDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM”
Çalıştıkları ortamdan dolayı risk büyük olunca 

yaşam şekilleri de değişti pek çok sağlık çalışanı-
nın… Onlardan biri de Ayşe hemşire. Anne ve ba-

basıyla yaşayan Ayşe hemşire, “Ben evden ayrı-
larak çalışan başka bir arkadaşımın yanına geldim 
çünkü evdekileri de riske atmak istemedim.” diyor. 
Zaten yalnız yaşayan Zeynep hemşire için bir de-
ğişiklik olmamış fakat o da ailesiyle yaşayan çok 
sayıda arkadaşının bu konuda sorun yaşadığını be-
lirtiyor. Hemşireler İBB’nin hastaneye yakın otel-
lerde kalma olanağı tanımasını ise memnuniyetle 
karşıladıklarını söylüyor. 

Peki bu süreç psikolojilerini nasıl etkiliyor? 
Ayşe hemşire bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Sağlık 
çalışanlarının psikolojisi oldukça zorlanıyor. Hem 
evden uzakta olmak veya evde olup acaba başka-
sını riske atar mıyım düşüncesi, hem çalışırken sü-
rekli tedbiri elden bırakmamak kendimizi koru-
mak, bir taraftan hastalar için elinden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışmak, bir taraftan bu sürecin 
daha ne kadar süreceğinin net olmaması ve vaka 
sayılarının her geçen gün artması çalışanların kay-
gısını arttırıyor.”

“KAYGI SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK”
“Herkesin kaygı seviyesi çok yüksek” diyen 

Zeynep hemşire ise “Yaşı çok genç hastalar var 
yoğun bakımlarda solunum cihazına bağlı yatan, 
bunların hepsine bu kadar yakından tanık olmak 
insanın aklına sürekli o ben de olabilirim düşünce-
sini getiriyor. İnsanın başına ne geleceğini bilmesi 
daha kötü sanırım.” diyor. 

İkisi de henüz profesyonel bir yardım almamış 
fakat gerekirse alabilecekleri noktasında ortaklaşı-
yorlar. Şimdilik kendi yöntemleriyle bu kaygıyla 
baş etmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ayşe hemşi-
re, “Evde egzersizler yapıyorum, kitap okuyorum, 
dikkatimi dağıtmaya çalışıyorum. İlk zamanlar çok 
fazla haber okuyordum ve bazıları bilgi kirliliğiy-
di dolayısıyla moralim çok bozuluyordu. Sosyal 
medyadan ve bilgi kirliliğinden uzak durmaya ça-
lışıyorum elimden geldiğince. Ama tabi ileride baş 
edemez duruma gelirsem profesyonel destek alma-
yı düşünüyorum.” diyor.

Zeynep hemşire de çözümü sevdikleriyle bol 
bol konuşmada bulmuş: “Psikolojim nasıl bilmi-
yorum gerginim sadece. Şimdilik yardım almıyo-
rum ama kendimi daha çok bunalmış ve kötü hisse-
dersem destek almayı düşünürüm. Boş günlerimde 
normalleşmeye çalışarak rutinlerimi çok değiştir-
meden evde vakit geçiriyorum, bol bol da sevdik-
lerimle konuşarak…”

“BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ”
COVID yoğun bakım hemşirelerine Sağlık Ba-

kanlığı’nın önlemlerini yeterli bulup bulmadıkla-
rını da soruyoruz. Gerçeklerin tam ortasında bulu-
nan iki hemşire de daha sıkı önlemlerin alınması 
görüşünde… Ayşe hemşire, “Maalesef her geçen 
gün vaka sayısı artıyor. Bu, beraberinde bulaştı-
rıcılığın da katlanarak artması demek. Alınan ön-
lemler daha planlı uygulansa (sokağa çıkma ya-
sağında gördüğümüz manzaralar yaşanmasa), test 
sayısı arttırılıp daha fazla tanı konsa ve beraberin-
de izolasyon sağlansa, insanların evde kalabilmesi 
için daha fazla destek sağlansa bu süreç daha hızlı 
atlatılabilir diye düşünüyorum.” diyor.

Zeynep hemşire ise şunları söylüyor: “Sadece 
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler ile olmuyor 
maalesef bu iş, sokağa çıkma yasağı uygulanma-
dığı sürece süreci hiç iyi görmüyorum. Bunlar iyi 
günlerimiz, çok insan aramızdan ayrılacak.”

Son olarak Ayşe hemşire “Birbirinizi gözetme-
ye, hijyen kurallarını uygulamaya ve imkanı olan-
lar evde kalmaya devam etsin lütfen” çağrısında 
bulunurken  Zeynep hemşire devlete sesleniyor: 
“Evde kalın demek ben de isterdim ama maale-
sef bir sürü insan hala işe gitmek zorunda ve ge-
çinemiyorlar. Gönlüm rahat evde kalın bile diye-
miyorum çünkü parası olanın evde kalabildiği bir 
dönemdeyiz ve bu yüzden vatandaşa değil devlete 
söylenecek bir söz; insanlar evde kalsınlar.”

COVID 
yoğun bakım 
hemşireleri 
anlatıyor

Bu sürecin belki de en çok yorulanı onlar… Hem yoğun 
bakımdaki hastalarla fedakârca ilgilenmek hem de hiç 

bilmedikleri bir virüsün etkileriyle savaşmak zorundalar. 
Sadece COVID-19’lu hastaların kaldığı yoğun bakım 
servisinde çalışan hemşireler gazetemize konuştu

K

Ülkemizde korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Bu salgın sırasında hemşireler ise zor şartlar 
altında çalışıyor. Dr. Azize Atlı Özbaş “Pandemi kurullarında hemşireler de yer almalı” diyor
l Evin ARSLAN

Hemşireler hak kaybı yaşıyor

l Semra ÇELEBİ
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algın tüm Türkiye genelinde yayılmaya de-
vam ederken vakaların yüzde 60’ından faz-
lasının İstanbul’da olduğu biliniyor. Bunun 
üzerine bir de cuma gecesi hafta sonu soka-

ğa çıkma yasağının olacağı duyurulduktan sonra yaşa-
nan karmaşa da eklenince tablo gittikçe kararıyor. 

 İstanbul özelinde birçok uzman ve başta İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, hafta 
içini de kapsayan bir sokağa 

çıkma yasağının gelmesini 
savunurken, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-
ğan başkanlığında topla-
nan kabine, hafta sonunu 
kapsayan bir sınırlamada 
karar kıldı. 

 İBB Bilim Kurulu da 
Mart ayının sonundan itiba-

ren özellikle İstanbul’da yaşa-
nanlara odaklanan bir çalışma 

yürütüyor. Kurul, 13 Nisan Pazartesi salgın yönetimine 
dair önerilerde bulundu. Hasta olanların tanısının kon-
ması, izole edilmeleri, temaslıların taranmaları, yakınla-
rına test yapılması gibi önerilerin yer aldığı açıklamada 
düzenli geliri olmayanların, yoksulların mağdur olma-
masını sağlayacak düzenlemelerin alınması gerektiği 
belirtildi.

 Kurulda yer alan Prof. Dr. Nilay Etiler, gazetemizin 
sorularını yanıtlayarak, İstanbul özelindeki son durumu 
ve yapılması gerekenleri anlattı.

◆ İBB Bilim Kurulu nasıl çalışıyor, toplantılar-
da ağırlıklı olarak neler tartışılıyor?

Bilim Kurulu olarak mart ayının sonunda başladık 
çalışmalarımıza. Haftada iki toplantı yapıyoruz, kentin 
salgın ile ilgili gündemlerini ele alıyoruz. Bilim Kurulu, 
sağlık konusundaki meslek örgütlerinin yerel temsilci-
lerinden oluşuyor. Bu kişilerin çoğu aynı zamanda ken-
di alanlarında akademik unvanlara sahipler. Ortaya çı-
kan yerel sorunları gündeme alıp bilimsel olarak temeli 
olan öneriler geliştiriyoruz ve bunu İBB’ye öneriyoruz.

 “İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALINMALI”
◆ İstanbul açık ara en fazla vakanın görüldüğü 

il. Burada acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilme-
li mi, ne yapılmalı?

İstanbul, sizin de belirttiğiniz gibi en fazla vaka sayı-
sına sahip il durumundadır. Sağlık Bakanlığı’nın açıkla-
masına göre Türkiye’deki vakaların yüzde 60 kadarı İs-
tanbul’da bulunuyor. Oysa İstanbul, Türkiye nüfusunun 
yüzde 18’ini oluşturmaktadır. Bu da İstanbul’da vakala-
rın ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

İstanbul’a dair özel bir önlem alınması gerektiği dü-
şüncesine katılıyorum. Ancak yapılması gereken geçti-
ğimiz hafta sonunda olduğu gibi hiç kimsenin sokağa 
çıkmadığı bir sıkıyönetim tarzı bir uygulama değil, top-
lumun zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı işyerleri hariç 
tüm işyerlerinin çalışmaya ara verdiği, haneden sadece 
bir kişinin günde bir kez olmak koşuluyla evin ihtiyaç-
larını karşılamak için dışarı çıkabildiği bir uygulama ol-
malıdır. Elbette buna çalışanların haklarının korunması-
na dair düzenlemeler ile sosyal hizmetler eşlik etmelidir. 
Bazı ülkeler böylesi uygulamalar yaptı. Bunun bir kere-
ye mahsus olmak üzere üç ya da dört hafta sürmesi, son-
rasında da yine mevcut koruyucu uygulamaların (maske 
kullanımı, güvenli fiziki mesafenin korunması vb) sür-
dürülerek hayatın yavaş yavaş normalleştirilmesi gerek-
tiğini savunuyorum. 

 Bunlar yapılmadığı takdirde, salgının kontrol altı-
na alınması süreci çok uzayacak. Bu süreçte evde kapa-
lı kalması önerilen kişilerde ruh sağlığı sorunlarının or-
taya çıkması, salgın dışındaki sağlık hizmeti ihtiyacının 

ötelenmesi ile diğer toplum sağlığı sorunlarının çıkması 
muhtemel. Ayrıca yaşanacak ekonomik kaybın da daha 
fazla olacağını düşünüyorum.

◆ Hastanelerde sağlık çalışanlarının koşulları 
hakkında ne düşünüyorsunuz, atılan adımlar ve ko-
ruyucu malzemeler yeterli mi?

Salgın döneminde sağlık çalışanları, en fazla tehlike 
altında olanlar. Çünkü korona virüsü ile enfekte kişilerle 
sürekli temas halindeler. Kişisel koruyucu malzemeler 
dediğimiz maske, siperlik, önlük vb malzemeler sürek-
li olarak temin edilmesi gereken sarf malzemeleri oldu-
ğu için bazı yerlerde aksaklıklar devam ediyor. Diğer 
yandan sağlık çalışanlarının çalışma süreleri de oldukça 
uzun. Bu hem onların virüsle temas etme olasılığını artı-
yor hem de yeterince dinlenme olanağı olmadığı için tü-
kenmelerine neden oluyor. Diğer yandan sağlık çalışan-
larının evlerindeki kişilere virüsü taşıma olasılıkları var, 
bu da ayrı bir kaygı yaratıyordu. İstanbul için İBB’nin 
girişimiyle bu sorun çözüldü. Sağlık çalışanları için has-
tanelerin yakınlarında otel ve misafirhaneler bulundu ve 
buralarda kalmaları sağlandı. Bu sağlık çalışanlarını ra-
hatlatan bir uygulama oldu.

 
“TÜRKİYE SALGINA HAZIR DEĞİLDİ” 
◆ Sağlık Bakanlığı süreci nasıl yürütüyor, aci-

len yapılması gerekenler neler sizce?
Sağlık Bakanlığı süreci olabildiğince iyi yürütmeye 

çalışıyor ama bu mükemmel olduğu anlamına gelmi-
yor. Her şeyden önce sağlık reformu adı altında bugü-
ne kadar yapılanlar, sağlık sistemini tedavi edici hiz-

metlerin ağırlıkta olduğu bir hale getirdi. Oysa salgın 
gibi durumlar ancak güçlü halk sağlığı sistemlerine sa-
hip iseniz başa çıkılabilecek durumlardır. Basında pek 
çok ülke birbiriyle karşılaştırılıyor, başarılı olanlara ba-
kın bunlar güçlü halk sağlığı sistemlerine sahip olanlar-
dır. Özetle şunu söylemek istiyor, Türkiye sağlık siste-
minin yapısı itibariyle böylesi büyük bir salgına hazır 
değildi. Sorunların bir kısmının kaynağı budur bence.

Diğer yandan meslek örgütlerinin bastırmasıyla bir 
nebze şeffaflık sağlandı ama bu yeterli değil. Her gün 
yapılan test, pozitif çıkan, yaşamını kaybeden, iyileşen 
vaka sayılarını vermek şeffaflık değildir. Biraz önce 
İstanbul’un durumunu sorduğunuzda İstanbul’daki 
vaka sayısını bile söyleyemedim, çünkü bilmiyoruz. 
Vakarın yüzde 60 civarında olduğu açıklanıyor, top-
lam vakaya göre hesaplıyoruz. Sadece vaka sayısı da 
yetmez, vakaların kişi özellikleri, yer özellikleri salgı-
nın zamansal  durumu, bunların tümünün paylaşılma-
sı gerekir. Şeffaflık bunu gerektirir. Şunu da söylemek 
isterim, salgının yönetiminde illerde pandemi kurulla-
rı var, onlar da sürecin içinde. Ama bakıyorsunuz, sağ-
lık çalışanlarının meslek örgütü temsilcileri yok, tabip 
odası, eczacılar odası, diş hekimleri odası yok. İllerde 
belediyeler ile yeterli işbirliği yapılmıyor, sürece katıl-
mıyor. Bunların tümü salgın yönetiminde yapılan ha-
talardır. Bu hataların karşılığı hastalık ve ölüm olarak 
karşımıza çıkacak.

◆ Geçtiğimiz hafta cuma günü yaşanan karma-
şanın sonuçlarını ne zaman görürüz? 

Ortalama bir hafta içinde göreceğiz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) bünyesinde oluşturulan 
Bilim Kurulu, çalışmalarına 
devam ediyor. Kurulda yer 
alan Prof. Dr. Nilay Etiler ile 
sürdürülen çalışmaları, İstanbul 
özelinde salgının boyutlarını ve 
yapılması gerekenleri konuştuk

Belediyeler ile yeterli 
işbirliği yapılmıyor

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ücretsiz maske 
dağıtımı yurt genelinde sürüyor. Karara göre ücret-
siz maske için başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm 
vatandaşların evine her hafta maske gönderilecek. 6 
Nisan’da ilk olarak PTT üzerinden başlatılan başvu-
rular, e-Devlet sistemine taşınmıştı. https://basvuru.
turkiye.gov.tr/ internet sitesi üzerinden herkes hem 
kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak 
başvurabiliyor. Herkesin her hafta, beş maske alma 
hakkı bulunuyor.

İstanbul'da da Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler 
aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı başladı. Herkes 
TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakan-
lığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini 
eczanelerden temin edebilecek.

İLK ETAPTA 2,5 MİLYON MASKE
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıa-

lioğlu’nun açıklamasına göre İstanbul’da ilk etap-
ta 5 bin 200 eczaneye 2 buçuk milyon maske dağı-
tıldı: “Şu anda İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde 
maskelerimiz mevcut. İlk partide 2 buçuk milyon ci-
varında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er 
adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı 
bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı me-
saj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerini-

zi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini ec-
zanelerden vereceğiz” dedi.

Bakan Fahrettin Koca, 14 Nisan’da yaptığı açık-
lamada maske konusunda şunları söylemişti: “Ecza-
cı arkadaşlarımız bizim birinci basamak sağlık ku-
ruluşu olarak gördüğümüz yapıdır. Eczacılar sağlık 
kuruluşları içinde görülmezdi. Bundan 7-8 ay önce 
eczaneleri birinci basamak sağlık kuruluşu olarak ta-
nıdık. Bu ordumuzun çok önemli olduğunu söylemek 
istiyorum. Maskeyle ilgili 20-65 arası vatandaşları-
mıza mesaj gönderildi. Perşembe gününe kadar 39 
milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskeleri-
ni alabilecekler. Vatandaşlarımız cep telefonlarına 
kod ge diğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilir 
olacaklar.” Türkiye genelinde 27 bin eczane bulunu-
yor. 27 bin eczane toplam 100 bine yakın çalışanla 
hizmet veriyor. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Er-
doğan Çolak da eczacılara sağlanan ekipmanlar ko-
nusunda bir uyarıda bulunmuştu: “Eczaneler önem-
li risk yerleri. O yüzden bizim tabii bulaş riski fazla 
olan yerlerden birisi eczaneler. Bununla ilgili ekip-
manların sağlanması lazım. Sağlık Bakanlığımızdan 
bunu talep ettik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de 
görüştük. Eczanelerimizin korunması lazım. Bu ko-
nuda da Sağlık Bakanlığımızın ekipman konusunda 
destek vermesini bekliyoruz.”

S

Ücretsiz maskeler
nasıl alınacak?

Maske takılmasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte maske 
dağıtımı devam ediyor. İstanbul’da maskeler eczaneler aracılığıyla 

dağıtılacak, herkes kimlik numaraları ve telefonlarına gelecek 
kodla ücretsiz maske temin edebilecek

Hazırlayan: Fırat FISTIK



ç yıl önce kurulan ve Kadıköy’de faaliyet 
yürüten Yer Çizenler Herkes İçin Harita-
cılık Derneği özgür haritacılık araçlarının 
kullanımını yaygınlaştırmak ve insani ha-

ritalama çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla çalış-
malar yürütüyor. Meslek odaları ve STK’lar ile üc-
retsiz etkinlik, eğitim ve atölyeler düzenleyen dernek, 
son olarak vaka sayısı-
nı, illerin nüfusu, erişim 
yasağı, yoğun bakım ya-
tağı, sağlık personeli ve 
ambulans verilerinin gö-
rülebileceği bir harita-
lama çalışması başlattı-
lar. Haritalama çalışması 
hakkında konuştuğumuz 
derneğin Yönetim Kuru-
lu Başkanı MEF Üniver-
sitesi İnşaat Mühendis-
liği Öğretim Görevlisi 
Can Ünen, verileri harita 
üzerinde görselleştirmenin ve mekânsal ilişkileri kul-
lanmanın sonuçları anlamada daha elverişli olduğunu 
ifade ediyor.
 Korona sonrasında çok fazla haritalama çalış-

ması yapıldı. Siz neden böyle bir çalışma başlatma 
ihtiyacı duydunuz? 

Mesleki alışkanlıktan da kaynaklı olarak bir gör-
selleştirme yapmak istedim. Sadece ülke genelinde 
günlük vaka sayılarını paylaşmanın yeterli olmadığı-
nı düşünüyorken, il bazında sayılar açıklanınca, diğer 
sağlık ve nüfus verileriyle de biraraya getirilerek ha-
zırlanacak bir harita, daha farklı çıkarımlar yapmayı 
mümkün kılabilir diye düşündük. Verileri harita üze-
rinde görselleştirmek ve mekânsal ilişkileri kullanmak 
bazen bize sayılardan daha fazla şey söyleyebilir. 
 Haritadaki verileri oluştururken nasıl bir yön-

tem ve teknik çalışma izlediniz?
 TÜİK, İBB Açık Veri Portalı gibi veri kaynakla-

rını tarayarak başladık. İl bazında erişilebilen verileri 
ortak tablolar halinde yeniden düzenleyerek demogra-
fik ve sağlık veri tablolarını oluşturmuş olduk. Bilim 
kurulu toplantılarının ardından 1 ve 3 Nisan’da iki kez 
ulusal medyayla paylaşılan, Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan doğrulanmasa da basın toplantısında bahsedilen il 
bazında verilerle tutarlı olan tanı sayılarını da ekledik. 
Bu elde edilen veri tablosunu da il sınırı geometrisini 
içeren bir vektörel çizim dosyasıyla birleştirerek hari-
taya aktardık. Ek olarak Johns Hopkins University ta-
rafından derlenen ve günlük olarak kamuyla paylaşı-
lan ülke bazındaki küresel COVID-19 veri setini de 
haritaya ekledik.

İL BAZINDA VERİLER DE GÖRÜNÜYOR
 Haritadaki verileri görebilmek için nasıl bir 

kullanım yöntemi izlemek gerekiyor? 
Harita, Carto adlı, çevrimiçi haritalar hazırlanıp 

paylaşılmasına imkan veren bir platform üzerinde ha-
zırlandı. Tarayıcılardan kolayca ulaşılabilmesi için bit.
ly/covid19_tr kısaltılmış adresi kullanmak mümkün. 

Açılan haritada sol üst tarafta veri katmanları var. Var-
sayılan görünümde dünya geneli veriler ve il bazında-
ki ulusal veriler görülebilir. Kullanıcılar dilerlerse bu 
katmanları gizleyip sağlık ve nüfus verilerini görebi-
lecekleri diğer katmanları görünür yapabilirler. Harita 
üzerinde gezinildiği veya tıklanıldığı zaman aktif kat-
mana ait daha detaylı verileri okumak mümkün. Sağ 
kısımda yer alan liste de, ilgili katman aktif ve görü-
nür ise, haritadaki renklendirmenin o veriye göre gün-
cellenmesine izin vermekte. Böylece ilgilendikleri is-
tatistikleri sadece sayısal olarak değil, görsel olarak da 
takip edebiliyorlar. Arayüzden kaynaklı olarak hata 
mesajları görülebilse de, yeniden denendiğinde veri 
yüklenip görselleştirilebiliyor. 
 Harita üzerinden hangi bilgilere ulaşılabiliyor? 
İl bazında nüfus, toplam hane sayıları, ve hane içi 

nüfus kategorilerine göre sayılara (tek yaşayan, çekir-
dek aile, geniş aile, aile dışı ev paylaşımı) erişilebili-
yor. Bu verinin kaynağı TÜİK, verinin ait olduğu yıl 
ise 2019.

İl bazında hastane sayıları (özel, devlet, üniversi-
te/araştırma), yatak sayıları (standart yatak, nitelikli 
hasta yatağı, yoğun bakım yatağı), sağlık personeli sa-
yıları (uzman hekim, pratisyen hekim, asistan hekim, 
hemşire, diğer sağlık personeli), ambulans sayıları. Bu 
verilerin kaynağı yine TÜİK, ancak en son 2018 yılına 
ait veriler erişime açık.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan 
küresel veriler (ülke bazında vaka, kayıp ve taburcu 
sayıları), 1 ve 3 Nisan’da açıklanan il bazındaki top-
lam tanı sayıları (medyadan derlenen sayılar). Bunlara 
ek olarak seyahat ve sokağa çıkma yasağı bulunan il-
ler de görüntülenebiliyor. 

HARİTALAMA NEDEN ÖNEMLİ?
 En çok vakanın olduğu il İstanbul. İstanbul’a 

dair hangi verileri görebiliyoruz?
İstanbul (veya herhangi bir başka il) için çok detay-

lı veri ve bilgiler maalesef elimizde yok. Ancak hari-
taya İBB Açık veri portalı üzerinden paylaşılan hasta-
ne ve sağlık kuruluşları katmanını, ve OpenStreetMap 
Türkiye kullanıcıları tarafından oluşturulan ulusal yet-
kili test merkezi verilerini de eklemeyi düşünüyoruz.
 İlk soruda da söylemiştim, salgın sonrasında 

veri paylaşımı için çok fazla haritalama yapıldı. Ha-
ritalama neden önemli, sonuçları görsellerle anla-
mak daha mı elverişli? 

Bu veriler karşılaştırılarak veya birarada analiz 
edilerek bize tablolara bakarak doğrudan elde edeme-
yeceğimiz bilgilere ulaşmamıza yardımcı olabilir. Bü-
yükşehir statüsünde olmasa da, büyükşehirlerle çev-
rili olduğu için seyahat yasağından etkilenen şehirler 
gibi. Harita üzerinde görselleştirme, vaka sayılarına 
göre sınıflandırma gibi tablodan okunabilecek veriler 
için bile daha fazla ve daha kolay anlaşılabilirlik sunu-
yor ve başka verilerle karşılaştırma yapmayı kolaylaş-
tırıyor. Dolayısıyla iyi tasarlanmış haritalar çok etkin 
birer raporlama ve bilgi aktarma araçlarıdır. Haritalar 
ve haritalarla tümleşik olarak çalışan bilgi sistemleri, 
doğru ve anlamlı sorular sorulduğu takdirde, yukarı-
da da belirttiğim gibi bir bakışta elde edemeyeceğimiz 
önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayabilir; bu da karar 
vericiler için etkin müdahalenin anahtarı olabilir. Gün-
celliğini kaybetmiş sağlık verileri yerine güncel veri-
lerin paylaşılması, iki sefere mahsus olarak açıklanan 
il bazındaki verilerin de günlük bazda düzenli olarak 
paylaşılması, sorabileceğimiz şu sorulara kritik cevap-
lar alabilmemizi sağlayabilir:

Tabii ki şu anda ulaşabildiğimiz TÜİK verileri ve 
2 güne ait il bazında vaka sayılarından doğru çıkarım-
lar yapmak mümkün değil. Bu verilerin daha şeffaf bi-
çimde halka açılması ve vaka istatistiklerinin il, hatta 
ilçe detayında günlük olarak paylaşılması, bu sürece 
gönüllü olarak destek vermek isteyen kişi, kurum ve 
kuruluşların çok daha etkin bir planlama yapmasına 
olanak sağlayacaktır.

VAKA SAYISI GÜNCELLENİYOR
 Bilgileri sürekli güncelliyor musunuz?
Verilerde herhangi bir değişim olduğu zaman, ya 

da daha güncel veri setleri erişime açıldıkça güncelle-
me yapmayı düşünüyoruz. Ancak sağlık ve nüfus ve-
rilerinin güncellenmesi için TÜİK’in güncel verileri 
erişime açması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 
açıklanan ulusal veriler de il detayında paylaşılırsa ha-
ritaya ekleyeceğiz. Günlük olarak güncellenebilen tek 
katman, ülke bazındaki küresel vaka verisi.
 Son olarak neler söylemek istersiniz?
STK ve akademi gibi farklı kesimlerden dayanışma 

grupları farklı konulara odaklanan benzer çalışmalar 
geçekleştirmeye çalışıyorlar. Pek çok kişinin bu tür ça-
lışmalara yönelmesinin nedeni, kamuya açılan verinin 
ve paylaşılan bilginin sınırlı olması, ancak toplumda 
da bu verilerden türetilecek bilgiye ihtiyaç duyulma-
sı. Kamu kurumlarında şeffaflığın ve veri paylaşımının 
gerçekleşmesi durumunda hem bu süreçler daha ve-
rimli yürütülebilecek, hem de medyada ve sosyal ile-
tişim ağlarındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilecektir.
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Hayır, ben korona virüsünden söz etmeyeceğim. 
Ömer Seyfettin’i anımsatmak istiyorum okurla-
rıma. Çünkü 2020, ölümünün yüzüncü yılı. Adını 
en çok bildiğimiz edebiyatçımızdır kendisi. Ders 
kitaplarında çok yer almıştır, kitapları çok basıl-
mıştır; ilkokulda değilse ortaokulda onun birkaç 
öyküsüyle karşılaşmışızdır. Yine de onu ne kadar 
tanıdığımızı bir düşünelim isterim.  

36 yaşında öldüğünü biliriz de şeker hastalı-
ğının romatizma sanıldığını, meyve suları, üzüm 
hoşafları ile beslenip ölümünün hızlandırıldığı-
nı bilmeyiz. Ölüsünün sahipsiz sanılıp tıp fakül-
tesi öğrencilerine verildiğini, teşrih masasındaki 
çırılçıplak fotoğrafının gazetelerde yer almasıyla 
Ömer Seyfettin olduğunun anlaşıldığını ama ka-
fası vücudundan ayrılmadan önce yetişilip has-
taneden alınamadığını bilmeyiz. Mezarında bile 
rahat bırakılmadığını, ölümünden 19 yıl sonra ke-
miklerinin gömüldüğü yerden çıkarılıp Asri Me-
zarlığa nakledildiğini de öğrenmemişizdir. Öğren-
meli miydik? Bence evet. Bir başka sanatçımıza 
aynı değerbilmezliği göstermemek için öğren-
meliydik. 

Bunlardan daha önemlisi, Ömer Seyfettin’in 
çocukların okuyacağını aklına bile getirmeden 
yazdığı öyküleri okuttular bize; bugün de ço-
cuklarımıza aynı öyküleri okutuyorlar. Oysa Be-
yaz Lale, Pembe İncili Kaftan, Bomba, Ant, Kaşa-
ğı, Diyet, Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Falaka, 
Ferman gibi öykülerinin “içerik ve anlatım özel-
likleri açısından ötekileştirme, ayrımcılık, şiddet, 
cinsellik, argo sözcükler, kötü örnek oluşturabi-
lecek davranışlar” içerdiği uzmanlar tarafından 
saptanmış. Peki, ne okutsalardı, nasıl tanıtsalardı 
Ömer Seyfettin’i, diyorsanız hemen söyleyeyim. 
Ömer Seyfettin’in öykücülüğü kadar önemli bir 
yönü de Türkçe için verdiği mücadele, edebiyat 
dilinin Türkçeye dönmesini sağlamaktaki büyük 
başarısıdır. Buram buram “hamaset” kokan öy-
külerini değil, geri kalmışlığı, din adı altında yapı-
lan sömürüyü anlatan, batıl inanışları sarsan öy-
külerini seçip bunların yanı sıra Türkçe savaşımını 
okutsaydık çocuklarımıza.

Osmanlıcacılara karşı şöyle diyordu Ömer 
Seyfettin: “Ve ne kadar çalışsanız, Arapça, Acem-
ce terkipler yapsanız, konuşulan tabii, güzel ve 
terkipsiz(tamlamasız) Türkçe galebe çalacak 
(üstün gelecek) ve Osmanlıca denilen Enderun 
dili, eski divanların şimdi bile açılıp okunmayan 
milli mahbublu(sevgilili) sahifeleri arasında mü-
ebbeden (sonsuza dek) gömülü kalacaktır.” 
(Türk Sözü, s. 5, 8 Mayıs 1914) 

Dediği gibi oldu. Bırakın Osmanlıca Divan 
Edebiyatını, Ömer Seyfettin’in ‘Udeba-yı Cedi-
de’ dediği Servet-i Fünun yazarlarının / şairle-
rinin yazdıklarını da okuyan yok bugün. Türkçe, 
Osmanlıca egemenliğinden kurtuldu kurtulma-
sına ama bir başka tuzağa düştü. 12 Nisan 1914 
tarihli Türk Sözü dergisinde şöyle diyordu Ömer 
Seyfettin: “Türklerin biraz okumuş olanları elleri-
ne kalemi alınca Arapça, Acemce lügat paralama-
ya, Arapça, Acemce terkipler yapmaya kalkıyor-
lar ve bir marifet yapıyoruz zannediyorlardı.”

“Arapça, Acemce” yerine “İngilizce, Fransız-
ca”yı koyun, ne göreceksiniz?  Ömer Seyfettin’in 
söyledikleri bugüne de uymuyor mu? 

Türkçe, Ömer Seyfettin’in başlattığı savaş-
tan yengiyle çıktı. Ancak şimdi başka bir yönden 
esen, başka bir kültür rüzgârının etkisinde ye-
niden savruluyor. Ömer Seyfettin bir yerlerden 
uzanıp baksaydı adları Little Kitchen, BabyMall, 
Mother’s Milk olan dükkânlar görecek; “Tridi ol in 
vanled ti vi” diye reklamlar duyacaktı. Bir şampu-
anın, “... süper food serisi pro-v karışımı antioksi-
danlar ve lipitlerle saçlarıma multi vitamin etki-
si sağlıyor”, bir çocuk bezinin “pureandsoft” diye 
tanıtılmasından şaşkınlığa uğrayacak, “fresh-
sensation, pureline, comportglidebreeze, easy-
fishoil” diye sunulan şeylerin neler olduğunu an-
lamakta güçlük çekecekti. 

Çok erken ölmüş Ömer Seyfettin ama iyi ki 
ölümünden yüz yıl sonra onun Yeni Lisan diye 
yere göğe koyamadığı Türkçeye neler olduğunu 
görmemiş. 

Türkçe notu: Bir karış toprak için kan dökme-
yi görev sayan anlayış, bir halkın gerçek yurdu-
nun dili olduğunun farkında değildir. Çocuklarımı-
za asıl bunu anlatalım işte. Ömer Seyfettin’in dün 
söyledikleri, bugün de aynı önemde:

“Çünkü vatanının gaip eden (kaybeden) bir 
millet eğer lisanına ve edebiyatına hakim kalırsa 
mahvolmaz; yaşar ve yine bir gün gelir siyasi is-
tiklalini kazanır. Fakat bir millet lisanını bozar, gaip 
ederse, hatta siyasi hakimiyeti kalsa bile tarihten 
silinir.” (Türk Sözü, s. 4, 1 Mayıs 1914)

Ömer Seyfettin’e 
bugünden bakmak
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Yer Çizenler Herkes İçin Haritacılık 
Derneği, korona virüsü vaka sayısı, illerin 

nüfusu, erişim yasağı, yoğun bakım yatağı, 
sağlık personeli ve ambulans verilerinin 

görülebileceği bir haritalama çalışması başlattı

Salgın
verileri

l Erhan DEMİRTAŞ

Ü

bu haritada

Haritaya bit.ly/covid19_tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Araf’ın çaresizleri
Koltuğuma oturdum garip garip şeyler dü-
şünüyorum. Arada gözüm doluyor, arada 
gülüyorum. Köşenin adını “Hayat Sokakta” 
koyan ben, iki aydır evden yazıyorum. Kam-
yon yazıları geliyor gözümün önüne; “Kul 
planlar, kader güler…” , vallahi halime ben de 
gülüyorum. 

Bugün Barcelona’daki 45. günüm, dön-
mek istesem de şu an dönemiyorum. Özle-
mek, endişelenmek, Türkiye’yi buradan ta-
kip etmek zor, bu sefer çok zor. Burada uzun 
süre kaldığım dönemler de oldu ama her an 
gidebileceğini bilmek büyük lüksmüş. Her 
gün kalbim küt küt açıyorum o telefonu, her 
seferinde de açmaz olsaydım diyorum. Bir 
tane umut veren habere ne çok ihtiyacı-
mız var bu aralar. Kiminle konuşsam ücretsiz 
izinde, kiminle konuşsam bilinmezlik, herkes 
evde, herkes kendi derdinde. Zaten ekmek 
aslanın ağzında değil, midesindeydi, şim-
di neresinde olabilir diye düşünmeden ede-
miyor insan. Bu süreç bitecek, elbet bitecek, 

ya sonrası? Sıra bizde aç-
tığı maddi manevi yarala-
rı sarmaya gelecek. Mad-
diyat şu dönem herkesin 
derdi, ki Allah kolaylık ver-
sin hepimize, bir de ma-
nevi kısmı var. Hangi çiftle 
konuşsam, eşini yeni ta-
nıyor gibi konuşuyor. Ka-
dının sırtında evin işi, ço-
cuğun online dersleri, 
ödevleri, bir yandan ge-
lecek kaygısı- ki annenin 
kaygısı bir şeye benze-
mez- bir yanda da baba. 
Öyle çok şey yüklemişiz 
ki onlara da, en ufak yok-
lukta kendilerini işe ya-
ramaz hissediyorlar, çünkü bizde baba para 
getirir, kirayı öder, faturaları öder ve daha-
sı… Çalışan anneleri hiç düşünemiyorum za-
ten. Yani bu ara kiminle konuşsam sorun bü-
yük ve çok da umutlu değil. Dilerim şu dönem 
sonrası boşanma oranları artmasın. Evlilik, iyi 
günde kötü günde madem, herkes birbirini 
dinlesin, anlasın. 

Köşemin adının hakkını da vereyim hadi, 
biraz buradan bahsedeyim. Sokak… Şu ara 
buradaki herkesin tek hayatı. Sokak sokak 
gezmek değil yanlış anlamayın, sadece evi-
nizin olduğu sokak. İspanya maalesef bu ko-
rona virüsünden en çok kayıp yaşanan yer, 
nüfusuna da bakıldığında, en son ölüm sa-
yısı 18 bin 600’dü. Ondan bu sokağa çıkma 
meselesini o kadar sıkı tutuyorlar ki, ken-

di sokağınızdan çıkıp biraz uzağa gittiniz di-
yelim, polis ya da sivil polis durdurdu sizi, ce-
zanız 600 Euro’dan başlıyor. Yapabildiğim tek 
şey sokağımdaki markete gidip, eve döner 
dönmez de kendimi baştan aşağı dezenfek-
te etmek. Küçük marketlere maksimum iki 
kişi alınırken, büyük marketlere en fazla on 
kişi alınıyor. Her marketin girişinde güvenlik 
var, önce eldiven takıp sonra jelle elinizi sil-
mek zorundasınız. Market kuyrukları metre-
lerce uzayabiliyor çünkü her insanın arasın-
da en az bir metre olmalı. Şartlar böyleyken, 
durum böyle. Gelelim bize. Geçen hafta o iki 
günlük sokağa çıkma yasağı olduktan sonra, 
insanların elleriyle ağızlarını kapatıp market-
lerde üst üste sıraya girmesi… Uzun süre hiç-
birimiz unutmayacağız o geceyi belki de. Ek-

mek için kavga edenler, bir 
ekmeği beş liradan satan-
lar… Hangisini sayalım ki… 
Unutmayız dedim ama, la-
fımı bir cümle sonra geri 
almaya karar verdim dost-
lar, biz her şeyi çok çabuk 
unutuyoruz. Korona bela-
sından önce gencecik kaç 
askerimizi şehit verdik, 
hangimiz o yavruları ko-
nuşuyoruz. Olan hep ga-
ribanın ocağına oluyor ya 
bana o dokunuyor, hayat-
la en acı mücadeleyi ve-
ren de onlar, evladı feda 
eden de. Eğer bir cennet 
ve cehennem varsa, onu 

bu dünyada da yaşayacağımıza inananlarda-
nım ben. Bizim ülkemizde gariban cehenne-
min öyle çok yüzünü gördü ki, dilerim hepsi 
cenneti de yaşar, bilinmeze gitmeden… Ço-
ğumuzda Araf’ın çaresiziyiz bu ara, bilmeden.

Uzakta olup özleyince, bir de göremeyin-
ce sevdiğin şeyleri, daha bir burnunda tütü-
yor her şey. Şu günlerden sağlıkla çıksak da 
bütün Kadıköylüler toplanıp balık ekmek ye-
meğe gitsek Eminönü’ne, vallaha varım ben! 
Yanına da turşu suyu, mis.

Sokak demişken, yazımın da sonları-
na gelirken hiç unutmayacağım bir anı pay-
laşacağım sizinle. Belki biraz olsun gülüm-
setir yüzünüzü. Burada karşı binada oturan 
Pakistanlı komşularım var, bazen büyük bir 
hayretle izliyorum onları çünkü ev iki oda ve 

evde kaç aile var kaç çocuk var inanın sa-
yamıyorum. Belli ki hayat onlara da zor ama 
mutlular da bir yandan. Günün belli saatle-
rinde son ses şarkı açıp ailecek söyledikleri-
ni ben biliyorum, ne güzel. Siz en son ailenizle 
ne zaman şarkı söylediniz? Ben hatırlamıyo-
rum. Bunu da ertelemek istemediklerim kö-
şesine not aldım şimdi. Allahım bu süreç bize 
neler öğretti? Neyse hikâyeme döneyim. Ai-
lenin ergenlik döneminde iki tane kızı var. 
Arada balkona çıkıyorlar, sarındıkları renga-
renk elbiseleriyle sokağı renklendirip tek-
rar içeri giriyorlar, balkonlarımız karışılıklı, 
eğer göz göze gelirsek mahçup mahçup gü-
lüp gözlerini kaçırıyorlar. Evde çok zamanım 
olduğu için ben de yazlık, kışlık kıyafetlerimi 
ayırdım geçen gün. Bir poşet dolusu kıyafet 
çıktı. İkinci el dükkanlar kapalı, çöpe atmak 
da olmaz. Ben de güzel paketledim, koydum 
apartmanın önüne. Arada çıkıp bakıyorum 
duruyor poşet, 15-20 dakika sonra markete 
giderken bir baktım ikisi de inmiş poşeti ka-
rıştırıyor, yine göz göze geldik, gülümsedim 
onlara, biri dedi ki: “Bunlar senin mi?”, yine 
güldüm yoluma devam ettim. Ertesi gün bal-
kona çıktım, biri beni görünce diğerini çağırdı 
heyecanlı heyecanlı, bir baktım üstünde be-
nim kıyafetlerim. Bana da bir kâğıda kocaman 
“Muchas Gracias” yazmışlar. Çok teşekkür-
ler yazmışlar yani. Ah güzel çiçeklerim, in-
sanoğlu öyle nankör ki, kime vereceğimi bil-
mediğim kıyafetleri alıp, giyip bir de teşekkür 
eden ruhunuzu severim! Keşke herkes te-
şekkür etmeyi de, gerektiğinde gülümseyip 
gitmeyi de bilse… Gözlerinizden öperim!

HAYAT SOKAKTA

MELTEM MELTEM 
YILMAZKAYAYILMAZKAYA

Tüm dünyanın sıra dışı zamanlardan geçtiği 
bu günlerde, müzikseverlerin evde çalışırken 
dinleyebileceği en büyük bestecilerin ve 
yorumcuların zamansız müzikleri “Work From 
Home” temalı albüm serisinde biraraya geliyor. 
Mozart, Bach, Chopin ve Vivaldi gibi ölümsüz 
bestecilerin ve Louis Armstrong, Billie Holiday ve 
John Coltrane gibi efsanevi caz sanatçılarının en 
güzel eserleri evden çalışanlara eşlik edecek.
Universal Music’in çalışması olan Work From Home 
serisine dijital platformlar üzerinden ulaşmak için:
✔ Wolfgang Amadeus Mozart - https://
UMGTurkey.lnk.to/work-from-home-with-
mozart
✔ Johann Sebastian Bach – https://UMGTurkey.
lnk.to/work-from-home-with-bach
✔ Frederic Chopin – https://UMGTurkey.lnk.to/
work-from-home-with-chopin
✔ Antonio Vivaldi – https://UMGTurkey.lnk.to/
work-from-home-with-vivaldi
✔ Louis Armstrong – https://UMGTurkey.lnk.to/
work-from-home-with-armstrong
✔ Billie Holiday – https://UMGTurkey.lnk.to/
work-from-home-with-holiday
✔ John Coltrane – https://UMGTurkey.lnk.to/
work-from-home-with-coltrane
“Work From Home” temalı diğer albümlere 
ulaşmak için dijital platformunuzun arama 
çubuğuna “Work From Home” yazarak pek çok 
bestecinin albümüne ulaşabilirsiniz.

Evden çalışırken 
dinleyebileceğiniz 
en güzel albümler

Korona virüsü sebebiyle son dönemlerde yaşanan-
lar tüm alışkanlıklarımızı geride bırakıp evlerimi-
ze çekilmemize ve yeni bir düzen kurmamıza neden 
oldu. Teknoloji çağında olmamız birçok işimizi di-
jital platformlarda online eylemlerle gerçekleştire-
bilme imkânı sunuyor. Sıkıldığımız zamanlar fark-
lı alternatif uğraşlar arayabiliyor ya da yaptığımız 
ufak tefek sporlarla hareketsizliğin önüne geçebili-

yoruz. Dünya Sağlık Örgütü karantina sürecinde fi-
ziksel sağlığımızı korumamız için evde yapabilece-
ğimiz aktiviteler arasında dans etmenin de etkili bir 
yol olduğunu işaret etti. 

Gönüllü karantinanın başladığı ilk günden itiba-
ren çalışmalarını online olarak sürdüren, dans ruhun 
ilacıdır ilkesiyle hareket ederek evde kalanlara mo-
tivasyon kaynağı olan Aytunç Bentürk Dans ve Mü-
zik Akademisi dans severleri canlı yayınına bekli-
yor. Kadıköy başta olmak üzere birçok farklı ülkeye 
yayınlar düzenleyen Aytunç Bentürk, dans sever-
lerle sosyal medya üzerinden buluşarak karantina-
da onlara umut oluyor. Online dans projesini ha-
yata geçiren akademinin sahibi Aytunç Bentürk ile 
konuştuk.

“HER KALBE DOKUNMUŞ OLDUK”
Dansa çok küçük yaşlarda başlayan ve 14 

yaşında profesyonel dans hayatına adım atan 
Aytunç Bentürk, “Karantina süresince ben ve 
okulumun eğitmenleri hiç durmadan online 
ders yaptık. Şu an kursiyerlerimize ozel ders-
lerimiz devam ediyor. Tek bir amacımız var-
dı o da insanları birazcık olsun gülümsetmek. 
Bu sıkıntılı süreçte onları mutlu etmek için 1 
ay boyunca her gün online derslerimizi üc-
retsiz gerçekleştirdik. İnsanların konuya 
tepkisi çok iyiydi başka şehirlerde olan 
herkese ulaşmış olduk ve onlarla bu 
süreci birlikte dans ederek moti-
vasyona çevirdik. Müzik ru-
hun gıdasıdır, dans da ru-
hun ilacıdır. Bu proje 
ile Türkiye’nin her 
köşesindeki bir kal-
be dokunmuş ol-
duk.” şeklinde 
konuştu.

“MÜZİK VE DANSLA BESLENİYORUZ”
Dans severlerle her zaman sıkı bir bağı olduğunu 

söyleyen Bentürk, “Online yapmış olduğumuz dans 
dersleri ile hem bu bağ genişledi hem de sosyal med-
yada bize ulaşan, gören herkesi içine aldı. Her gün 
toplam 1 saat kendi evlerine davet ettikleri dansı ya-
parak o anlarına ailece keyif katabildiler ve bunun mi-
marı olmak beni çok onurlandırdı. Her şeyin el ele 
verince geçeceğine inanıyorum çünkü her şey hep bir-
likte güzel. Uygulanan yasaklar ülke olarak geçirme-
miz gereken bir süreç çünkü iyileşmek için buna ihti-
yacımız vardı. Bu durum her işletmeyi etkilediği gibi 
bizi de çok ama çok ciddi bir şekilde maddi ve mane-

vi olarak etkiledi. Biz dans eğitmenleri hipe-
raktif bir hayat yapısına sahip olduğumuz 

için sakin ve dinlenme sürecine geçmek 
garip bir his uyandırdı. Çünkü mü-

zik, spor ve dansla beslenen bi-
reyleriz. Öğrencilerimizden ayrı 
kalmak, oluşan okul içindeki 

aile bağlarımızı yaşayamamak, 
öğrencilerimizden velilerimizden 
ayrı kalmak bizi duygusal anlam-

da da çok etkiledi.” dedi.

DANSI AVRUPA’YA TAŞIMAK
Karantina sonrasında dans ile 

alakalı ileriye dönük yapacağı hedef-
lerinden bahseden Aytunç Bentürk 
“Öncelikle Türkiye’yi uluslarara-
sı platformda hak ettiği yere getire-
bilmeyi amaçladık. 2004 senesin-
den beri benim aldığım Dünya ve 
Avrupa şampiyonluğunu bu ül-
keye başka getiren olamadı. Ay-
rıca Dünya ve Avrupa şampiyo-

nasında resmi olarak ilk 3’e giren 
öğrenciler yetiştirdim. Bu sebepten 

bunu biraz daha öteye taşımak isti-
yorum. İleride kendimi Türkiye’yi en 

üst derecede temsil edecek kişi olarak 
görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Online dans eğitimi ile insanların karantinada enerjik kalmalarını sağlayan ve 
motivasyon arttırıcı dans figürleriyle onlara umut olan Kadıköy Aytunç Bentürk 
Dans ve Müzik Akademisi “Müzik ruhun gıdasıdır, dans da ruhun ilacıdır” diyor

ısa bir zaman önce Türkiye’de görülme-
ye başlayan ve tüm yurdu etkisi altına 
alan korona virüsüyle mücadele tüm hı-
zıyla sürüyor. Sosyal mesafeyi korumak, 

bulaşma seviyesini en aza indirgemek isteyen insan-
lar evde kal çağrısıyla sosyal hayatını geride bırak-
mak zorunda kaldı. Her ne kadar bu duruma alışmaya 
çalışsak da çoğu zaman sıkılabiliyor ya da farklı ara-
yışlar içerisinde olabiliyoruz. Müziğin insan ruhunun 
derinliklerinde önemli etkiler uyandırdığına inanan 
Kadıköylü müzisyen Hakan Kaya ve Alper Kalay-
cıklıoğlu yaşanan zorlu karantina günlerinde mahal-
lesinde yaşayan komşularına destek olmak, onların 
motivasyonlarını arttırmak amacıyla Acıbadem’deki 
ahşap evinin balkonunda mini konserler veriyor. Biz 
de balkonda dans ve müziğin buluşturan, komşula-
rına müzikle moral veren Hakan Kaya ile konuştuk.

“AŞK İLE YAPIYORUZ”
Müzik dünyasını babasının ilkokulda aldığı walk-

man ile tanıdığını belirten Kaya “Kulaklıkla müzik 
dinleyip tencere tava ile eşlik etmek sokakta futbol 
oynamak kadar keyif veriyordu. Sanırım enstrümanı-
mın perküsyon olmasına karar vermiştim. Konserva-

tuara gidemedim fakat değerli müzisyenlerden ders 
alma şansım oldu. Farklı tarzlarda çeşitli müzisyen 
dostlarım ile heyecanlı konserlerimiz oldu ve beraber 
dans edip şarkılar söyledik. Haklı önlemlerden dolayı 
evde kal uyarısını dikkate alarak sanatımızı @latest-
kaya adlı sosyal medya hesabından online yapmaya 
başladık. Karantinada insanların sıkılmamaları, ken-
dilerini daha iyi hissetmeleri açısından balkondan de-
ğerli mahalle sakinlerinin katılımıyla mini konserler 
düzenliyoruz, bu işi aşk ile yapıyoruz” dedi.

“HER DAİRE İÇİN ÖZEL İSTEK…”
Balkonda verdikleri konser esnasında semt sakin-

lerinin kendilerini mutlu hissettiklerini söyleyen mü-
zisyen Hakan Kaya “Mahallem ile şarkılar söyleyip 
evimizin balkonundan dans ediyoruz. İstek parça çal-
mamızı rica edenler oluyor. Daire daire özel istek ça-
lıyoruz. Komşularım naif, keyifli ve enerjileri çok 
yüksek. Onların umutları yarın karantina bitecek his-

siyatı yaratıyor. Ayrıca mahalle büyüklerimin market 
alışverişini biz yapıyoruz, böylelikle kendimizi daha 
mutlu hissediyoruz. Yaptığımız işi paylaşım ve sanat 
olarak gördüğümüzden ötürü maddi kaynağa dönüş-
türme fikrine hiç kapılmadık.” ifadelerini kullandı.

“MÜZİK EVRENSEL BİR LİSAN”
Kendileri için en değerli olgunun insanlardan al-

dıkları alkış olduğunu ifade eden Kaya “Müzik ev-
rensel bir lisan olduğu için paylaşarak çoğaldık. Bi-
zim için müzik iletişimin bir diğer çeşidiydi adeta. 
Tebessüm ile büyüdük ve sesimizin değdiği herke-
sin enerjisine ihtiyacımız var. Fakat şu günlerde şah-
si hassasiyetimizden dolayı evimizde kalmayı tercih 
ediyoruz. Ayrıca tüm bunların haricinde müzisyen 
dostlarımızla birlikte sokak hayvanlarını da unutma-
dık. Onlar için günde 2 saat mama dağıtımında bu-
lunuyoruz, bu da bizim için ayrı bir keyif...” şeklin-
de konuştu.

Korona günlerinde 
Korona günlerinde 

balkondan yükselen notalarbalkondan yükselen notalar
Evinin balkonunda düzenlediği mini konserlerle komşularının 

motivasyonunu artırmak isteyen Kadıköylü müzisyen Hakan Kaya 

“Müzik evrensel bir lisan olduğu için paylaşarak çoğaldık” diyor

K

DANS SEVERLER ONLINE BULUŞUYOR

Hazırlayan: Görkem DURUSOY

Hollandalı ressam Hieronymus Bosch’un 1503 ve 1504 yılları arasında 
yaptığı “Dünyevi Zevkler Bahçesi” adlı bu tablosu, 1939’dan beri 
Madrid’deki Prado Müzesi’nde bulunuyor
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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.

irüs salgını olsa da olmasa bir he-
kim hastane dışındaki sosyal ortam-
larda mutlaka “Hocam benim de 
şöyle bir sorunum” var diyen biriy-

le karşılaşır. Şimdilerde ise bu durum daha da 
arttı elbette korona virüsü kaygısıyla.  

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi, Anestezist Algoloji uzmanı Prof.Dr. Ne-
bahat Bulut da bu duruma çözüm olarak “Sanal 
Hastane” kurdu.

Bulut, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını, “Bi-
zim toplumumuzda herkesin hekimleri görün-
ce şikayetini sorma kültürü vardır. Ben de her-
kesin hekim bir yakını olamayacağından ve 
birçok yerde hastaların doktorlarına ulaşmak-
ta güçlük çektiğini bildiğimden önce ‘Raporu-
mun Anlamı Ne’ projesi olarak bireysel, sonra 
Sanal Hastane olarak daha geniş kapsamlı bir 
proje düşündüm. Böylece hem hekimlerin meş-
guliyetini azaltmayı hem de vatandaşların acil 
olmayan tıbbi konular için evden çıkmalarına 
engel olmayı amaçladım.” diye anlatıyor.

TWİTTER’DE BULUŞUYORLAR
Peki bu online sağlık sisteminde hangi dok-

torlar var ve süreç nasıl işliyor? 30 Mart’tan 
beri Twitter’da #SanalHastane etiketi altında 
birleşen gönüllü doktorlar, vatandaşların soru-
larına yanıt veriyor.

Nebahat Bulut, “An itibarı ile 7 günde 115 
hekim ve uzman ile yolumuza devam ediyo-
ruz. Hekimlerin birkaçı dışında hiçbirini tanı-
mıyorum. Hepsi kendileri gönüllü olduklarınla 
dair bana ulaştılar. Kadroda 10 profesör, hemen 
her tıbbi branştan hekim, psikolog, fizyotera-
pist, diyetisyen ve can yoldaşlarımız hayvan-
lar için 2 veteriner de var. Çoğunluk İstanbul 
olmak üzere birçok kentten, hatta İngiltere’den 
bir patolog, Almanya’dan da bir genetik uzma-
nı var. Uluslararası olduk diyebiliriz.” açıkla-
masını yapıyor.

TIBBİ SORULARA BASİT YANITLAR
“Amacımız tıbbi sorulara basit cevaplar 

vererek #EvdeKal’manıza katkı sağlamak…” 
vurgusunu  yapan Bulut, şunları ifade ediyor;

“Burası resmi veya özel bir hastane değil. 
Reçete mümkün değil ve yasak. Tweet üzerin-
den ilaç veya tedavi önermiyoruz, bir hekime 
yönlendirme yapamıyoruz. Ancak güncel Co-
vid enfeksiyonu veya salgın öncesi mevcut her-
hangi bir tıbbi sorun hakkında akla takılan so-
ruları yanıtlıyoruz. Tetkik sonuçlarını anlaşılır 
dilde açıklıyoruz.”

Nebahat Bulut, sanal hastane takipçilerine 
de şu çağrı ve uyarıda bulunuyor; “Lütfen so-
rularımızı kısa-öz ve bir kerede soralım. Sabit 
tweetmize bakıp, hekim arasından ilgili hekimi 
seçip, soruyu ona yöneltelim. Cevap alamazsak 
yeniden deneyelim. Asla TC kimlik, mahrem 
görüntü, şifre paylaşmayalım.”

Bulut son olarak da “Tüm salgınlar gibi bu 
da bir son bulacaktır. Bu süreçte vatandaşlardan 
yanlarında olduğumuzu, bize bir tweet kadar 
yakın olduklarını bilmelerini istiyoruz.” diyor.

https://koronavirustesti.com/sanal-hastane/ 

İBB, Türkiye’de korona virüsü (COVID-19) 
vakalarının yüzde 60’dan fazlasının görüldü-
ğü İstanbul’da,kentlinin güvenilir bilgiye ulaş-
manı sağlamak ve belediye faaliyetlerinden ha-
berdar etmek amacıyla https://koronavirus.ibb.
istanbul adlı yeni bir site oluşturdu.

Sitenin ziyaretçileri, İBB’nin pandemi hak-
kında paylaştığı metinlere, görüntülere ve kam-
panyalara tek bir site üzerinden ulaşabilecek.

Vatandaş aynı zamanda, Başkan İmamoğ-
lu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi 
sosyal medya paylaşımlarının yer aldığı sitede, 
pandemi hakkındaki bilgilendirmeleri tek bir 
ekran üzerinden takip edebilecek.

Sitede paylaşılan interaktif harita üzerin-

den, pandeminin dünyadaki yayılma hızını, 
yarattığı etkiyi takip etme imkanı da sunulu-
yor. Yeni oluşturulan web sitesi, yaşadığımız 
bu zor dönemin gelecek nesillere hatırlatılma-
sı için de online arşiv görevi görüyor. Yaşanan 
her gelişme, anlık olarak siteye giriliyor. Böy-
lece vatandaşın, geçmişe dönük alınan kararla-
ra da ulaşması amaçlanıyor.

Dünyayı sarsan korona virüsünün hızını kes-
menin en etkili yolu evde kalmak, sosyal 
izolasyon sağlamak.Ancak evlerde geçirilen 
sürenin sağlığımızı olumsuz etkilememesi 
için hareketsizlikten kaçınmak da şart. Zira 
evde hareket kabiliyetinin azalması, gün 
içinde sürekli bilgisayar başında olmak ve 
ev içindeki aktiviteleri minimumda tutmak, 
kişide hali hazırda bulunan hastalıkları da te-
tikleyebiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım 
“Korona virüsü en çok akciğerleri etkili-
yor, zatürre gelişmesine neden olarak hasta-
larda nefes darlığı oluşturuyor. Bu nedenle 

bu hastalığa yaka-
lananların, tedavi 
olup iyileşenlerin veya sağ-
lıklı olup evde izole olan-
ların yapabileceği bazı so-
lunum egzersizleri mevcut. 
Bu egzersizler akciğer ka-
pasitesinin artmasına, solu-
num kaslarının güçlenmesi-
ne, oksijen satürasyonunun 
yükselmesine yardımcı olu-
yor.” diyor. Dr. Zekai Ta-
rım, akciğer kapasitesini 
geliştirmek için evde he-
men herkesin yapabileceği 

basit egzersizleri ise şöyle anlatıyor:

DİYAFRAM EGZERSİZLERİ

Dizleriniz bükülü olarak sırt üstü uzanın (des-
tek için dizinizin altına yastık koyabilirsiniz) veya 
bir sandalyede otururken, bir elinizi göğüs kafesinin 
üstüne diğer elinizi de karnınızın üst kısmına koyun 
(midenizin üstüne). Burnunuzdan sakince nefes alın 
ve bu esnada karnınızdaki elinizin yukarıya kalkması 
için karnınızı şişirin (göğüs kafesinizdeki eliniz hare-
ket etmemeli). Ardından burnunuzdan aldığınız hava-
yı, ağzınızdan yavaş yavaş verin, nefesinizi verirken 
karın kaslarınızı kasarak, karnınızdaki elinizin  aşağı-
ya inmesini sağlayın. Bu hareket en önemli solunum 
kası olan diyaframı güçlendirir. Gün içinde bu nefes 
egzersizini 5-10 dakika süre ile üç ya da dört kez ya-
parsanız, nefesinizi daha kolay almanızı sağlayacaktır 
ve zaman içinde otomatik hale gelecektir.

BÜZÜK DUDAK SOLUNUMU

Bu egzersizde, oturur vaziyette burnunuzdan ne-
fes alın, sonra dudaklarınızı olabildiğince büzerek 
ıslık çalar şekilde yavaşça nefesinizi verin. Böylece 
akciğer kapasitenizi artırıp, akciğerinizdeki havayı 
büyük ölçüde boşaltmış olursunuz. Bu egzersizi gün-
de 2-3 kez 5 dakika uygulayabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞ

Evde yürüyüş kapasitemizi 6 dakika yürüme tes-
tiyle belirleyebiliriz. Bu testte zaman tutarak ev içinde 
6 dakika süresince kaç metre yürüdüğümüzü hesapla-
yabiliriz. Her hafta bu takibi yaparak kondisyonumu-
zu da takip edebiliriz. Yürüyüşün temposunda hafif, 
orta tercih edilmelidir. Bu tempo yürürken konuşma-
mızı engellemeyecek bir tempodur. İleri düzey kalp 
yetersizliği olan hastalarımızın bu tempoda yürüyüş 
yapmaları uygun olmayacaktır. Bu hastalarımız ise 
iki saatte bir ayağa kalkarak, ayakta durma sürelerini 
uzatmaları veya bir, iki dakikalık kısa yürüyüşler yap-
maları yeterli olacaktır.

YOGA VE PİLATES

Yoga ve pilates gibi egzersizlerin diyaframı çalış-
tırarak akciğer kapasitesini arttırıcı, solunum kaslarını 
güçlendirici etkileri olduğu saptanmıştır. Yoga egzer-
sizlerinin bir diğer faydası otonom sinir sisteminde-
ki sempatik sinir sistemi etkilerini baskılamasıdır. Bu 
şekilde hem hava yolları kullanımı daha iyi hale ge-
lir, hem de stresle mücadele güçlenerek bağışıklık sis-
temi güçlenir.

Sanal hastane 
kuruldu

Bir grup gönüllü doktor, sosyal 
medyada sanal bir hastane 
kurdu. Amaç  tıbbi sorulara basit 
cevaplar vererek, vatandaşların 
zorunlu haller dışında hastaneye 
gitmesinin önüne geçmek

V
l Gökçe UYGUN

Covid’e karşı 
akciğerleri 
geliştirmenin 

4 etkili yolu
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan Covid-19’a 
karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini 
hemen hepimiz biliyoruz. Peki, virüsle mücadelede akciğer 
kapasitesinin de çok önemli olduğunu biliyor muydunuz? 

İBB’den korona hakkında yeni site 
İBB, korona virüsüne karşı verdiği mücadele kapsamında 
vatandaşı bilgilendirmek için yeni bir internet sitesi oluşturdu
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Evde yani sınırlı mekanlarda 
neler yetiştirebiliriz, balkonda 

yetiştirebileceğimiz sebze veya meyveler 
neler?

Saksılarda roka, maydanoz, dereotu, nane gibi 
yeşillikleri kolaylıkla yetiştirebiliriz. Ayrıca 
çeri yani fındık domatesin de kökü çok derine 
gitmeyeceği için 20-25 cm derinlikte bir saksıda 
yetiştirilebilir. Bunun dışında marul, turp, soğan, 
sarımsak da derin kök yapmayacağı için saksıda 
yetiştirmeye uygundur. Ayrıca derin saksılarda 
biber de yetişir. Ancak büyük domatesler, kabaklar 
veya patlıcanlar kökü derine ve büyük alana 
gittiği için yetiştirmek çok zor olur. Bunlar için 
bahçe gerekir. Meyveler için saksılarda limon gibi 
narenciyelerin evlerin kapalı balkonlarında sera 
etkisi ile yetiştirilebileceğini biliyoruz. Tabi yine 
saksımız bulunabilecek en geniş ve derin saksı 
olmak durumunda (Tercihen 50 cm derin, 50 cm 
geniş)

Balkonda bitki yetiştirmek için neye veya 
nelere dikkat etmek gerekir? Örneğin 

kapalı balkonlar bitki yetiştirmeye elverişli mi?

Açık ve kapalı balkonlarda bitki yetiştirilebilir 
yeter ki gereken sıcaklık, gün ışığı ve nem 
yakalansın. Kapalı balkonlar güneş alıyorsa sera 
etkisi yaratacağından daha da kolay bir şekilde 
bazı besinlerimizi yetiştirebiliriz. Açık balkonlarda 
şiddetli rüzgarlara, donlara ve kuş saldırılarına 
dikkat etmek gerekir. Kapalı balkonlarda da gün 
içinde sıcaklık çok yüksek olacağı için toprağın 
aşırı kurumamasına dikkat etmek, buna göre 
daha yoğun sulama yapma ihtiyacını gözetmek 
gerekiyor.

Özellikle acemiler için ilk önce ne 
yetiştirmeye başlamalarını önerirsiniz?

Pazardan aldığımız sarmısakların her bir dişini 
toprağa gömerek yetiştirmeye başlayabiliriz. 
Bunların her birinden filizler çıkacak ve uzadıkça 
toprağın 2-3 cm üstünden keserek taze sarımsak 
olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca yaz haricinde 
ilkbahar ve sonbaharda marul saksıda yetiştirmek 
için çok kolay ve pratik bir sebzedir. Yine nane, 
reyhan, fesleğen kolay adapte olan bitkiler oldukları 
için başlangıç olarak yetiştirilip salatalarınızda 
kullanabilirsiniz.

Nasıl toprak kullanmalıyız? Örneğin 
herhangi bir yerden bulabileceğimiz 

toprak sebze yetiştirmek için uygun mu?

Kaliteli ve bahçe toprağı karışımı kullanmak 
gerekir. Bunu ilkbahar mevsiminde fidancılarda 
bulabiliriz. Kaliteli bahçe toprağında ham toprak, 
kum, gübre ve torf karışımı bulunur. Büyük 
marketlerde çiçek toprağı olarak satılan torflarda 
bitki yetiştirmek için çabalamak anlamsızdır çünkü 
torfda besin bulunmaz ve ancak bazı çiçekler için 
ideal olabilir.

Tohumu nereden bulacağız?

Bu günümüzde en zor konulardan biri haline geldi. 
Eğer en yüksek besin değeri ve lezzete sahip bir 
bitki yetiştirmek istiyorsak mutlaka atalık/yerel 

tohum kullanmalıyız. Buna 
erişmek kolay olmayacaktır. 
Öyle ki köyü olanlar 2-3 kuşak 
büyüklerine sorduklarında bile 
artık o köye ait tohumların 
ekilmediği bilgisini alabilirler. 
Bu yüzden yerel tohumu 
koruyan belediye ve sivil 
toplum örgütleri ile temasa 
geçip, takas şenliklerinde ücretsiz 
olarak veya bazı belediyelerin 
kargo ile dağıtım hizmeti üzerinden 
kargo bedeli karşılığında tohum 
edinebiliriz. Şu anda güncel olarak Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin bir yerel tohum kargo 
kampanyası olduğunu biliyoruz. Bunun dışında 
İzmir’deki Seferihisar Belediyesi’ne ait Can Yücel 
Tohum Merkezi de yerel tohumların çoğaltılıp 
paylaşılması üzerine çalışan bir birim; kendileri 
ile temasa geçilebilir. Marketlerden, çiçekçilerden, 
seralardan aldığınız paketli tohumların çoğu 
mutlaka bir ıslah sürecinden geçmiş tohumlardır, 
olabildiğince uzak durmak gerekir. Fakat yeşillik 
yani maydanoz, roka vb. alabilirsiniz onların hibriti 
yok.

Tohum çimlendirmesi nasıl yapacağız? 
Nelere dikkat edeceğiz?

Bir bitkinin ekeceğimiz kadar tohumunu ekimden 
24 saat önce bir bardak içme suyuna atıp içinde 

bekletmemiz ve sonra da toprağa, tohumun 
boyunun 1,5 - 2 katı kadar derinliğe gömmemiz, 
üzerini çok değil ama parmağımızın ucuyla 
hafifçe bastırıp kapatmamız ve çok miktarda can 
suyu vermemiz iyi bir çimlendirme başlangıcı 
olur. Ayrıca bu tohumun çimleneceği güne kadar 
(ki bu süre her tohum için ısıya, neme bağlı 
olarak değişir) güneş ışığına ihtiyacı yoktur, 
sadece karanlık bir yerde sabah akşam spreyleme 
şeklinde bir fıs fıs yardımı ile nemli tutacak 
şekilde sulamamız yeterli olur. Ancak asla dökme 
sulama yapmayalım veya 1 günü sulamadan 
geçirmeyelim zira bu süreçte tohum çimlenme 
aşamasında 1 gün bile nemini kaybederse bir daha 
sulasak bile büyümesine devam edemeyebilir. 
Saksıların üzerini streç filmle örtüp yağmurlama 
etkisi yapmak da kolay ve etkili bir çözüm olur 
(Tabi ki tohum çimlendikten sonra filmi kaldırmak 
şartıyla).

Nasıl saksı kullanmak gerekir? Bu 
koşullarda yani pek çok yer kapalı iken 

saksı toprak vb. bulma güçlüğü çekeceğimiz 
de kesin. Bu koşullarda evde neleri bitki 
yetiştirmek için kullanabiliriz?

Olabildiğince derin saksılar kullanmak bitkinin 
gelişimine ve ürün kalitesine olumlu yönde etki 
eder. Hiçbir yerden alışveriş edemiyorsak da 
evdeki eski leğenler, derin yoğurt kapları veya 5 
litrelik bitmiş zeytinyağı tenekeleri (üst kapağını 
konserve açacağı v.b. ile çıkarmak suretiyle) bile iş 
görür. Saksı olarak kullanacağımız kabın mutlaka 
altında birkaç delik açmalıyız. Bu delikler dipte 
biriken fazla suyun alttan tahliye olması amacını 
taşır. Tahliye olmazsa bu fazla su, bitki köklerini 
çürütür ve ayrıca bu delikler köklere hava girmesini 
de sağladığı için faydalıdır. Saksının altından su 
akacağı için buna karşı önlem almak da iyi olur. 
Delikler açtığımız kabın içini; en alta varsa bir sıra 
çakıl taşı, onun üstüne çakıl taşını örtecek kadar 
kum, onun üstüne de bahçe toprağı şeklinde sıralı 
olarak doldurmalıyız.

Sulama hangi aralıklarla yapılmalı? 

Her bitkinin su ihtiyacı hem bitkiye, hem 
yaşadığımız coğrafyaya hem de sezona göre 

farklılık gösterecektir ancak özetle toprağın 
nemini kaybetmeyecek kadar su vermek 

/ toprağı devamlı nemli tutmak 
(ıslak veya çamur değil) ilkemiz 

olmalıdır. Fazla sulama bitkiyi 
çürütebileceği gibi boyunun 
da istenildiğinden çok daha 
fazla uzamasına ve hiç ürün 
vermemesine sebep olabilir. 
Bu yüzden toprağın 1 cm 
altı el ile kontrol edilmeli 
ve nemini yitirmeden yeterli 

miktarda su verilmelidir. 
Sulama aralığı ilkbaharda 4-7 

günde bir de olabilir, yazın her gün 
sulamak gereken dönemler de olabilir.

Sebzelerin hasadı nasıl yapılmalı? Neye 
dikkat edilmeli?

Sebzeler tüketilirken bir yandan da zor ulaştığımız 
yerel tohumları korumak adına mutlaka en az bir 
sebzeye hiç dokunmayıp onu tohumluk olarak 
ayırmamız yerinde olur. Örneğin bir kökteki 10-
15 domatesten en iri ve sağlıklı olanının dalına 
bir kurdele bağlarsak ve onu hiç ellemezsek 
yaşam döngüsünü tamamladığında yani en olgun 
zamanında (olabildiği en geç zamanda) alıp 
çekirdekilerini ayırabilir, bir tülbent üzerinde evde 
gölge ama havadar bir yerde 1 ay kadar kurutup 
sonra da kuru bir kavanoza kaldırıp bir sonraki ekim 
dönemine kadar saklayabiliriz. Böylece hem tohumu 
devam ettirmiş, hem çoğaltmış hem de yerel tohum 
isteyen diğer arkadaşlarımızla bir sonraki üretim 
sezonunda paylaşma imkanı yaratmış oluruz.
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HAZIRLAYAN: GÖKÇE UYGUN

Nisan, Gregoryen Takvimi’ne göre yılın 4. ayı 
olup 30 gün çeker. Nisan sözcüğünün, Farsça, 
Süryanice, Sümerce, Akadca ve İbranice 
sözcüklerinden alındığı söylenebilir. Nisan 
adının İngilizcesi olan April sözcüğünün Latince 
aprilis’den geldiği rivayet olunur. İlkbahar 
aylarından olan Nisan, çiçeklerin açmasıyla 
başlar. 3 Nisan’da bereketli yağmurlar başlar. 
Ertesi gün de (Feryad-ı Andelip) Bülbülün 
Feryadı denen fırtına, ardından 6-7 Nisan’da Kızıl 
Erik, 7 Nisan’da Kırlangıç Fırtınası olur. 11 Nisan 
leyleklerin geliş zamanıdır. 15 Nisan’daki Kuğu 
Fırtınası’nın ardı sıra gelen gün, lale mevsiminin 
başlangıcı sayılır. 18-20 Nisan arası Nisan 
soğukları yaşanır, 21-26 Nisan’da da ‘Sitte-i 
Seyir Fırtınası’ denen 6 günlük soğuklar olur. 
24-25 Nisan ipek böceğinin çıkması, 26 Nisan 
güllerin budanması ve 29 Nisan da serçelerin 
yavrulama zamanıdır.
î Ayın sebzeleri: Enginar, sultani bezelye,  
sakız bakla, taze soğan, taze sarımsak, 
madımak otu, semizotu, kuşkonmaz, havuç, 
şalgam, pancar, marul, dereotu, roka, biberiye, 
nane, maydanoz, tere.

î Ayın meyveleri: Çilek, çağla, can eriği.
î Ayın balıkları: Kalkan, gümüş, izmarit, mersin, 
morina, levrek, mercan, kefal, kaya balığı.  
î Ayın çiçekleri:. Nisan ayı baharın habercisidir. 
Ilık meltemler esen nisan ayında bakımı ve 
dikimi yapılması gereken çiçeklerden biri de 
papatyadır. Papatyalar ev çiçeği değil dışarı 
çiçeğidir bu nedenle de evde yetiştirmek yerine 
balkonda yetiştirmek tercih edilmektedir. 
Bakımı konusunda da sulamaya fazla ihtiyacı 

olan bir çiçek 
türü değildir 
bu sebeple 
de 2-3 
gün arayla 
sulanması 
papatya 
için yeterli 
olacaktır. 
Papatya 
tohumu 2 
yıllıktır bu 
sebeple 
her sene 
ekmeye ve 
değiştirmeye 
gerek 

yoktur. Mart ayının en güzel çiçeklerinden bir 
diğeri ise ıtırşahi çiçeğidir. Itırşahi çiçeği yıllık 
çiçektir. Kızıl, mavi, mor ya da gül renginde ve 
bezelye bitkisinin çiçeklerine benzer ve çok hoş 
bir kokuya sahiptirler. Çiçekler arasında yaprak 
bulunmamaktadır ve dört ila yedili çiçek içeren 
salkımları vardır.

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

1-7 Nisan: Kanserle 
Savaş Haftası
2 Nisan: Dünya Otizm 
Farkındalık Günü
4 Nisan: Dünya Mayın 
Tehlikelerine Karşı 
Korunma Günü
5 Nisan: Avukatlar 
Günü
6 Nisan: Öldürülen 
Gazeteciler Günü, 
Uluslararası 
Kalkınma ve Barış 
için Spor Günü
7 Nisan: Ruanda 
Soykırımı 
Kurbanlarını Anma 
Günü ve  Dünya 
Sağlık Günü 
10 Nisan: Polis 
Teşkilatının Kuruluşu
12 Nisan: İnsanlı 
Uzay Yolculuğu 
Uluslararası Günü
14-20 Nisan: Kutlu 
Doğum Haftası
15-22 Nisan: Turizm 
Haftası
20 Nisan: Çin Dili 

Günü
21 Nisan: Dünya 
Yaratıcılık ve 
Yenilikçilik Günü
21-28 Nisan: Ebeler 
Haftası
22 Nisan: Uluslararası 
Toprak Ana Günü
23 Nisan: Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, İngiliz ve 
İspanyol Dili Günü, 
Dünya Kitap ve Telif 
Hakları Günü 
25 Nisan: Dünya 
Sıtma İle Mücadele 
Günü, İstatistik Günü
26 Nisan: Dünya 
Fikri Mülkiyet Günü, 
Çernobil Felaketini 
Anma Uluslararası 
Günü, Pilotlar Günü
28 Nisan: Dünya İş 
Güvenliği ve Sağlığı 
Günü 
29 Nisan: Dünya Dans 
Günü
30 Nisan: Uluslararası 
Caz Günü

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

Balkonda 

bir bahçe 
mümkün

Balkonda 

bir bahçe 
mümkün

Balkonları birer küçük bahçeye dönüştürüp, saksıda maydanoz, dereotu yetiştirmeye ne dersiniz? 

Korona salgınıyla birlikte evlerde 

uzunca vakitler geçirdiğimiz şu günler, 

balkonları bahçeye dönüştürmek için 

şahane fırsatlar veriyor. Bu aralar 

balkonlarda neler yetiştirebiliriz, nasıl 

yetiştiririz ve nelere dikkat etmek 

gerek sorularını Buğday Ekolojik Yaşamı 

Destekleme Derneği’nden Mehmet Gürmen’e sorduk

1

2

3

7

8

9

6

4

5



Tarih - YaşamTarih - Yaşam14 17 - 23 NİSAN 2020

u an dünya korona virüsü salgını ile mü-
cadele ederken, çok değil yaklaşık 90 yıl 
öncesinde de Türkiye’de verem salgını in-
sanların hayatını olumsuz yönde etkile-

mişti. Şimdiki adıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalık-
ları Hastanesi, 1932 yılında sanatoryum olarak açılan 
hastanelerdendi. Uzun yıllar boyunca tüberküloz has-
taları burada tedavi edildi. Olgu Demir’in “Sanator-
yumdan Akıl Hastanesine: Erenköy Sağlık Yerleşke-
sinin Tarihi” adlı tezi, hastanenin kuruluşundan yani 
1932 yılından 2018’e kadar olan dönemde yaşadığı 
dönüşümü ele alıyor. Demir, “Bugün yine hayatları-
mızı hastalıklar üzerinden düşündüğümüz bir dönem-
deyiz, yaşadığımız ortamın sağlıkla ilişkisi üzerine 
düşünmenin tam zamanı sanki. Erenköy Sanatoryu-
munun bize bu konuda anlatacağı çok şeyin olduğunu 
düşünüyorum.” diyor. 

◆ Erenköy’ü neden incelediniz, özel bir sebebi 
var mı? 

Aslında bu tez çalışması genel olarak “Delilik ve 
Siyaset”, özel olarak da “Türkiye’de Ruh Sağlığı” şek-
linde özetleyebileceğim daha geniş bir ilgi alanında 
yaptığım çalışmalardan biri. Bir gün sevgili Fatih Art-
vinli hocamla bu konular hakkında sohbet ederken on-
dan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 
bahçesinde bir heykel olduğunu öğrendim; bu bilgi 
bana gerçekten çok ilginç geldi, Bakırköy’ün meşhur 
heykeli biliyor ama buradakini bilmiyordum. O gün 
başladı Erenköy’e olan ilgim diyebilirim.

◆ Bahsettiğiniz heykelin adı Umuda Dokunuş. 
Bir hikayesi var mı ya da neyi sembolize ediyor? 

Umuda Dokunuş heykeli de, bize bu kurumun dö-
nüşümlerinden bir tanesinin hikayesini anlatması 
açısından ilginç bir örnek olduğunu düşünüyo-
rum. 2006 yılında Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı kapsamında hastane Sağlık Bakanlığına 
devroluyor. SSK döneminden sonra yapıl-
mak istenen dönüşümü gerçekleştirme-
si için atanan ilk başhekim yaklaşık 2 yıl 
içinde hastanede köklü değişimler yapıyor. 
Bu dönem hastane yönetimi akıl hastanele-
rinin bir heykeli olduğunu düşünerek, yani 
Bakırköy’ün model alınarak hastaneye spon-
sorlar aracılığıyla bir heykel yapılmasına karar 
vermişler. Sponsor firmanın, heykelin yapımı için 
anlaştığı iki heykeltıraş hastane yönetiminin de yön-
lendirmeleriyle heykel hazırlanıyor. 2008 yılında hey-
kelin yapımı tamamlanıyor ve hastanesinin çam ağaç-
larıyla kaplı büyük bahçesinde, küçük ve gösterişsiz 
bir törenle açılıyor. Anlatılana göre heykeldeki üç kişi 
de farklı düzeylerdeki psikiyatrik sorunlardan muzda-
rip. Ucundan çekiştirdikleri örtü ise onlara umut olan, 
hayata tutunmalarını sağlayan tedavileri sembolize 
ediyor.

◆ Buraya dair hangi sonuçlara ulaştınız?
Çalışmanın birçok sonucu oldu ama en önemlisi-

nin bu sağlık yerleşkesinin gerek kent gerek tıp tari-
himiz açısından önemli olduğunun ortaya çıkmış ol-
masıdır diye düşünüyorum. Erenköy Sanatoryumunun 
cumhuriyetin ilk yılları politikalarıyla da beraber oku-
nabilecek kendine özgü minör bir tarihe sahip oldu-
ğunu söyleyebilirim. Ayrıca salgın zamanında sağlık 
söylemlerinin ülke genelinde imgeleşmesinde önem-
li bir katkı sağlayan, örnek gösterilen bir yer olması 
açısından da gerçekten çok önemli. Sanatoryum ayrı-
ca sağlık hizmeti alanında 60’lı ve 70’li yıllarda sen-
dikalaşma hareketlerinin de odağında olmuş. Sağlık-İş 
1962 yılında kurulduktan sonra ilk toplu iş sözleşme-
sini 1963 yılında Erenköy Sanatoryumunda yapmış. 
1975 yılında ise çalışanların tümü oylamayla Devrim-
ci Sağlık-İş’i seçmişler ve onlarda ilk toplu iş sözleş-
mesini burada imzalamış. 

Sözlü tarih çalışmalarında sanatoryumun kapan-
masından sonra yerleşkenin devrine ve SSK tarafın-

dan atanan ilk hekimleri ve personelinden bazılarına 
ulaştık. Yerleşke bir akıl hastanesine dönüştürülme-
den önce yaklaşık 1 yıl tadilat yapılıyor ve sonrasın-
da eski binalardan Akbaytugan Binası ilk servis olarak 
hasta kabul ediyor. 

BİTMEYEN DÖNÜŞÜM  
◆ Biraz da bu yerleşkenin mimari ve sosyal açı-

dan yaşadığı dönüşümü konuşalım istiyorum. Bura-
sı nasıl bir değişim dönüşüm geçirmiş?

Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında Osman-
lı’dan kalan önemli miraslardan biri de tüberküloz 
yani verem salgını olmuş. 1927 yılında İstanbul öze-
linde bu salgınla mücadele amacıyla kurulan İstanbul 
Verem Mücadelesi Cemiyeti, dönemin bilinen en ge-
çerli tedavisi olan ve temelde hastanın bünyesini güçlü 
tutmaya odaklanmış özel bir verem hastanesinin kuru-
labilmesi için çalışmalara başlamış. Yapılan araştır-
malar sonucunda Erenköy’de geniş ve çamlık bir arazi 
satın alınmış. 1932 yılında, burada hâlihazırda mev-
cut olan ahşap köşk ilk yataklı servis olarak düzenlen-
miş ve böylelikle Erenköy Sanatoryumu ilk hastaları-
nı kabul etmeye başlamış. Yaklaşık 50 dönümlük arazi 
içerisinde, ahşap köşke ilaveten bağışlarla elde edilen 
gelirlerle yeni binalar inşa edilmiş ve daha sonra sana-
toryum 1970’li yılların başına kadar hem yatak kapa-
sitesi hem de tesisler açısından genişlemeye devam et-
miş. Verem hastalığına yönelik etkili ilaçların keşfi ve 

verem hastalığının kontrol altına alınmaya başlama-
sıyla birlikte, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de 
de uzun süreli ve yatarak bakım sağlayan sanatoryum-
lara duyulan gereksinim azalmış. İşletme maliyetleri-
nin yükselmesi gerekçeleriyle Erenköy Sanatoryumu-
nu olarak kurulan yerleşke, 1976 yılında neredeyse 
tüm taşınmazlarıyla beraber SSK’ya satılmış, hatta 
bazı personel de SSK’ya devredilmiş. SSK satın aldığı 
yerleşkeyi, bu dönemde kuruma ait bir akıl hastanesi 
bulunmaması nedeniyle akıl hastalarına yataklı hizmet 
veren bir akıl hastanesine dönüştürmüş. SSK Erenköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 28 yıl boyunca si-
gorta kapsamındaki işçilerin faydalanabildiği SSK’nın 
tek akıl hastanesi olarak çalışmış bu dönemde. 2005 
yılında da Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla Sağlık Ba-
kanlığına devredilmiş. Ertesi yıl, 2006’da ise Erenköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne dönüştürülmüş. 

◆ Bu hastanenin kendine özgü özellikleri nelerdi?
Bir sağlık yerleşkesi olarak kendine özgü birçok 

özelliği var, bağışlarla yapılan ve anılan binaları, hey-
keli. Fevziye Çam Sever Çam Ormanından bahsede-
bilirim, ismi bu değil ama neden olmasın. 50’lerde 
çocukların tedavisi için kullanabilecek şekilde sana-
toryumu genişletmeye karar veriyorlar. Hemen biti-
şikte bulunan, Fevziye Çamsever’e ait olan yaklaşık 
45-50 dönümlük araziyi satın alıyorlar. Fevziye Ha-
nım anladığımız kadarıyla doğaya düşkün bir İstan-

bul Hanımefendisi. Ailesinden miras kalan, içinde bir 
de köşkü olan bu araziye tek tek kozalaklardan çıkar-
tıp filizlendirdiği fideleri dikiyor. Ne bir yardımcı ne 
de bir bahçıvanın yardımını almadan bu çam ormanı-
nı oluşturuyor. Bu açıdan bu ormanın şahsına münha-
sır ve önemli olduğunu düşünüyorum.  

SALGIN GÜNLERİNDE ERENKÖY
◆ Siz sözlü tarih çalışması da yaptınız. Biraz da 

bu çalışmadan bahseder misiniz? 
Sözlü tarih çalışmasını Erenköy Hastanesi Tarih 

Araştırma Grubu ile beraber gerçekleştirdik. Çalışma-
larda özellikle yerleşkenin 1970’lerdeki SSK’ya devri 
sonrasından bugüne kadar geçirdiği dönüşümleri biz-
zat yaşayanlardan dinleme fırsatı verdi. Bu gerçekten 
çok çok önemliydi. Zira dönüşümlerin öznesi sadece 
mekânlar olmuyor, dönüşümlerle birlikte direkt ya da 
dolaylı olarak yaşam pratikleri de dönüşüyor evriliyor. 
Yaptığımız çalışmanın bu bağlamda özellikle yerleş-
kenin akıl hastaneleri dönemini aydınlatabilmede çok 
önemli bir kaynak sağladığını söyleyebilirim.     

◆ Bu hastanede hangi tedavi yöntemleri kullanıl-
mış? Ya da örnek olabilecek çalışmalar yapılmış mı?

Akıl hastanesi döneminde genel olarak yaygınca 
kullanılan tedavi yöntemleri uygulanmış. 2005’teki 
dönüşümle birlikte terapinin tedavide öneminin arttı-
ğına şahit oluyoruz. Sanatoryum dönemi ise bu açıdan 
daha ilginç galiba, tedavi yöntemi için düzenli ve sağ-
lıklı bir hayat sunan sanatoryum aynı zamanda bir ya-
şam öğretisi gibi de görülmüş. Şehrin ve şehir haya-
tının getirdiği olumsuzluklarına karşın kırsal hayatın 
iyileşmeye olan etkisini gündeme getirmesi açısından 
önemli bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Bugün 
bu sorunun bir kere daha önemli bir hale geldiğine şa-
hit oluyoruz galiba.

◆ Evet, aslında bu noktada  hastanenin bugün 
yaşadığımız viral durumla da bağlantısı kurulabilir. 
Uzun yıllar önce doğayla bütünleşik böyle bir yapı-
nın inşa edilmesi bugünlerde karşılaşacağımız bir 
durum değil. 

Tüberküloz salgınına çare bulunması çok uzun sür-
müş. Sanatoryum bu uzun ve bir çok insanın hayatı-
nı yitirdiği bekleyişte ortaya çıkmış. Sanayileşmeyle 
artan şehir nüfusuna karşılık altyapının yetersizliği ve 
kirliliğin hastalığın ortaya çıkma sebebi olarak görülü-
yor. Kentin bu kötü etkisinden uzak doğal bir yaşam 
alanının hastalık kapmış kişileri iyileştirdiği gözlem-
lenmesine dayanıyor ilk çıkışı. Bugün de ortamın has-
talıklar üzerine olumlu etkisi hakkında birçok çalışma 
yapılmakta. Bugün yine hayatlarımızı hastalıklar üze-
rinden düşündüğümüz bir dönemdeyiz, yaşadığımız 
ortamın sağlıkla ilişkisi üzerine düşünmenin tam za-
manı sanki. Erenköy Sanatoryumunun bize bu konuda 
anlatacağı çok şeyin olduğunu düşünüyorum. 

YENİDEN İNŞA EDİLECEK
◆ Hastalar hakkında çalışmanız oldu mu, ilginç 

hikayelere rastladınız mı?
Öncelikle yaptığım çalışmanın yerleşkenin mekân-

sal ve kurumsal tarihine ve dönüşümlerine odaklandı-
ğını söylemeliyim. Bu açıdan çalışmada hastalarla do-
laylı bir yoldan ilgilendim. Hastaları da içerecek bir 
çalışmanın daha titiz ve kapsamlı olması gerektiğini 
düşünüyorum, özellikle de akıl hastalıkları konusun-
da. Ama yerleşkeye dair araştırmayı sürdürürken has-
tanenin altından geçen sanatoryum döneminden kalma 
kalorifer tünellerine dair bir olayı duyduk, ondan bah-
sedebilirim. 80’lerde bir hasta ortalardan kaybolmuş, 
hastaneyi aramışlar ama nafile. Aramalardan ümit ke-
silmiş kaçtı ama bir şekilde döner umuduyla 1 hafta 
bekledikten sonra birileri aşağıdan gelen sesi duymuş. 
1 hafta sadece o dar, eğilip durabileceği tünellerde ya-
şamış. Bulunduğu zaman çağrılan doktorun ifadesiyle 
karnı acıkmış ya da canı sıkılmış. Ben de bir yandan 
bu hikayeleri biriktirmenin yanında hâlâ anlamaya ça-
lışıyorum diyebilirim, öğretici bir alan. 

◆ Geçtiğimiz ay sonuçlanan mimari yarışma ile bir-
likte burası yeniden inşa edile-
cek. Ne düşünüyorsunuz?

Yerleşke bir kere daha bü-
yük bir dönüşüm geçirecek. 
Hastane yönetimini bu dö-
nüşümü yerleşkenin tarihi ve 
doğal yapısını koruma konu-
sunda attığı bu cesur ve yapı-
cı adım için tebrik ediyorum. 
Ayrıca yarışma jürisi ve dü-
zenleyen ekibin de bu konu-
da titizlikle çalıştıklarına şa-
hit oldum. Kazanan projenin 
de üretim aşamasında aynı ti-
tizlikle hayata geçirileceğini 
umuyorum. Bir yandan da or-
taya çıkardığı proje ve rapor-
lardan oluşan külliyat açısında 
da bu yarışmanın çok değerli 
olduğunu düşünüyorum.

Yaklaşık 90 yıl önce, doğası, çam ağaçları ve temiz 
havası ile verem hastalarının iyileşmesine uygun 
ortam hazırlayan Erenköy Sanatoryumu’nu 
ve daha sonra akıl hastanesine dönüştürülen 
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 

yaşadığı değişimi Olgu Demir ile konuştuk. 
Demir: “Yaşadığımız ortamın sağlıkla ilişkisi 

üzerine düşünmenin tam zamanı” 

Ağaçlar içinde bir hastane: 
l Erhan DEMİRTAŞ

Ş Erenköy

Hemşirelik Okulunun ilk öğrencileri İkinci Ahşap Köşk: Kadınlar Pavyonu (Servisi)

Erenköy Sanatoryumu’nun açılışının yıldönümü kutlaması (1951)Pul Pavyonu (Servisi) inşaat halinde, 17 Mart 1942

1943 yılında açılan Verem Savaşı 
Hemşire Okulu’nun ilk mezunlarından 
Muazzez Yazıcıoğlu üniformasıyla) 
ve bir dönem Sanatoryumda tedavi 
gören akrabası Meliha Hanım ile 
birlikte Pul Servisi önünde
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SOLDAN SAĞA:
1.1948’de İstanbul’da doğan, 1970 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitiren, TMMOB 
ve Mimarlar Odası’nda başkanlık dahil çeşitli görevler üstlenen, 2008 yılında Kent 
Konseyi’nin ilk seçilmiş başkanı olan, Kadıköy’de Zaman adlı kitabı da olan, Kadıköylü 
mimar ve yazar (Resimdeki) – Sözleşme – İnsan. 2. Bir tür şekerleme – Bilinç 
– Avrupa’da bir ulus adı – Negatif fotoğraf. 3. Bir tür rakı – Temel, esas – Nazım 
Hikmet’in soyadı – Halk. 4. Erzurum’un bir ilçesi – Atın bir yürüyüş biçimi – Hakan – 
Azeri çalgısı. 5. Kargaşa – Eskrimde bir dal – Aza – Fransa’da bir kent –Sodyumun 
simgesi. 6. Bağışlama – Başlangıçta yer alan – Bir vücut sıvısı – Bir strateji oyunu 
– Cüretkar. 7. Sırça – Antrakt – Bir deniz adı – Oğul, evlat. 8. Akıl – Konut – Şiirde 
dörtlük. 9. Kişisel duyguların, iç dünyanın esin yoluyla, coşkulu ve etkili bir biçimde 
anlatılması – Parola – Anlam. 10. Ebeveyn – Zorunlu gereksinme maddeleri için 
devletçe belirlenen zorunlu fiyat – Beddua. 11. Bulgaristan’da bir dağ – Ateş – Sert, 
kaba. 12. Bir renk – Bir tür küçük zurna. 13. Osmanlılarda gümrük vergisi – “… Yücel” 
(Şair) – Boru sesi – En gelişmiş röntgen. 14. Asılmış olan – Ph’ı ‘ı 7’den düşük olan 
sulara verilen ad – Hiddet – Rahatlama ünlemi. 15. Başrolünde Halit Ergenç ve Ozan 
Güven’in oynadıkları TV dizisi – Asker – “… That Jazz” (Ünlü müzikal filmi) – Kropotkin 
yapıtı. 16. Bir tatlı su balığı – Süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen çok yıllık bir bitki 
– Bir çeşit börülce. 17. Bir geyik türü – Bir bağlaç – Mahsul – Bir harfin okunuşu – 
Verme, ödeme. 18. Alamet – Berilyumun simgesi – Sağlıklı, salim – Bir soru eki – Baş 
çoban – Kemik ucu. 19. Uslu durmayan çocuk – Tunceli’nin bir ilçesi – Bir mastar eki. 
20. Edirne’nin bir ilçesi – Yiyeceklerdeki enerji değeri – Genişlik – Onursal.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Sunay Akın’ın bir şiir kitabı – Altıyol’dan başlayıp Moda’ya doğru giden cadde. 2. 
Yüz ,çehre – “Peyami …” (Yazar) – Piyasada etki ya da tepki – İsviçre’de bir göl. 3. 
Amazon’ndaki bataklık ve sık ormanlar – Kadıköy ve Yeldeğirmeni’nin apartman 
duvarlarına yapılan resimlere verilen ad – İrin birikimi – Bir nota. 4. Farsça – Bir şeyin 
geçmişi – Deterjanlara belirli oranda katılan bir madde – Bir asitle birleştiğinde bir 
tuz oluşturan madde. 5. Bir yüzey ölçüsü – Bir nota – Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
plaka imi – Kadıköy’ün bir mahallesi. 6. Sessiz, uslu – Arkadaşımın Aşkısın ve Ayşecik 
Canım Annem adlı filmlerde de oynayan ünlü aktör – Bir bağlaç – Namuslu. 7. Sahip, 
iye – Yabancı bir haber ajansı – Tuzağa düşürülen şey – “… Tayfur” (Küçük Moda’da, 
zamanında bir diskotek de açmış olan Öztürk Serengil’in filmi) – Eziyet. 8. Tane – 
Dargın. 9. Yeniden, tekrar – Sümer su tanrısı – Duman kiri – Yeniden geri alım vaadiyle 
satış anlaşması. 10. Türkiye’nin kurucusu – Filozof. 11. Olumsuzluk veren bir önek – 
Dünyanın uydusu – Lahza – Lityumun simgesi. 12. Lavrensyumun simgesi – Bir deniz 
adı – Elma, armut kurusu – Bir soru eki. 13. Bacağın yere basan bölümü – Bir sayı 
– Gerekçe. 14. Su yolu – Müsaade – İşlik – Ses. 15. Yabani hayvan barınağı – Kuru 
soğuk – Eğitim ve öğretim sistemi – Koca. 16. Pozitif elektrot – Protein sentezine 
yardımcı olan bir asit türü – Bir tür baharat. 17. Acı, sızı ünlemi – Dedesi, babası, annesi, 
kız kardeşi Kadıköy’de yaşamış olan ünlü Türk şairi – Sanat eseri konusu. 18. Gelir – 
Uzakdoğu savaş sanatlarında, hayali rakiple yapılan mücadele – Anasının gözü, cingöz 
çocuk – Üstü kapalı anlatma – Fena değil. 19. İnleyen – Genç erkek sığır – Rusya’da 
bir ırmak – Aşıboyası. 20. Nazım Hikmet’in evlendiği kadınlardan birisi – Bahariye 
Caddesi’nde, İngilizce öğretmeni Sabiha Hanım’ın evinde kiracı olarak oturan, “karşı 
yakadan Kadıköy vapuruna bindiğimde pijamalarımı ve terliklerimi giymiş gibi olurum” 
diyen ünlü şair.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1.Ebru Oral – Nektarin – Cu. 2. Kentsoylu – Trotinet. 3. İta – TK – Orak ayı – İvesi. 4. No – Arsenik – Cakarta. 5. Onega – Aabam – Sıla – 
Erk. 6. Kalecik – İpeka – Atiye. 7. Sri Lanka – Akilim – Kast. 8. Ma – Boa – Baliğ. 9. Tekrar – İni – Ira – 10. Au – Go – Bali – Av. 11. Kazamat – İzale. 12. Ataman 
– Komot. 13. Don – Yin – Balans. 14. An – Mikoloji – İdareli. 15. Manas – Mitomani – Eke. 16. Lostra – İnak – Kreatif. 17. Herodot – Makiler – Te. 18. Oturak – 
Bemol – Nifak. 19. Dudu – Etika – Erim – Ye. 20. Ani – Eta – Alata – Ulama.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Ekinoks – Tek Adam – Moda. 2. Betonarme – Atonal – Tun. 3. Rna – Elia Kazan – Nohudi. 4. Ut – Agel – Ruam – Maseru. 5. Ost – 
Acaba – Mayistra. 6. Roka – İnorganik – Roket. 7. Ay – Rakka – Ot – Nomad – Ta. 8. Llosa – Li – Obi. 9. Urebi – Otit – Ka. 10. Anapa – Jon – Bal. 11. Etkimek 
– İmame. 12. Krak – Ki – Akamet. 13. Toy – Sal – İn – Kora. 14. Atıcı – İbibik – Dikili. 15. Ri – Alamana – Oba – RL – Mu. 16. İnikat – Lili Marleen. 17. Neva – İki 
– İzole – Ariya. 18. Tereyağı – Atalet – Fem. 19. Stres – Ral – Nikita. 20. Umiak – Travers – Efekt.
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BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

KEF‹L

KEF‹R

KEFNE

KEHLE

KEK‹K

KEKRE

KELAM

KELEK

KELEM

KELEP

KELER

KEL‹K

KELLE

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. “... Aslı Pamuk” (aktris). 
2. “… Bayraktar” (aktör). 
3. Bir or ta ö€ re tim ku umu. 
4. Tafl k›n su. 
5. No ta da du rak ifla re ti. 
6. Ak›l. 
7. Ha fif sis. 
8. Bi ri ne sal d›r mak için 

sak la na rak bek le nen yer. 
9. Ha fif sis li. 
10. Üzi ren de ku zey-gü ney do€ rul tu -

su nu gös te ren bir m›k na t›s 
i€ ne si bu lu nan ve yön sap ta mak
için kul la n› lan kad ran l› araç.

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

veriyoruz. S’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. Çok uzun sü re li, ipo tek li ev kre di si ne ve ri -
len ad - Göz le ri gör me yen. 2. An tal ya’da bir
çay - “… Sto ne” (ABD'li si ne ma yö net me ni).
3. fieh za de e€it me ni - ‹kin ci Ab dül ha mit'in,
Se la nik'te sür gü ne gön de ril di €i köflk. 4. Ar -
se ni €in sim ge si - Aze ri çal g› s› - Ni ke lin sim -
ge si - Ba sit fle ker le rin or tak ad›. 5. Te re ke -
Arpa suyu. 6. Ja pon çi çek dü zen le me sa na t›.
7. Leb - Yu na nis tan’da bir ya r› m a da. 8. Kö -
pek - Çocuğu olan erkek - G›rt lak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Di yar ba k›r’da ki ta ri hi köp rü. 2. Muh te mel -
Bir çal g›. 3. He kim le rin ak ci €er den duy du €u
ses - ‹n gi liz ce k›r m› z›. 4. Tor ba l› ba l›k a€› - Bir
kan gru bu. 5. Gal yu mun sim ge si - Ye ni do€ mufl
ço cuk için ke si len kur ban. 6. C› l›z, za y›f. 7.
Fut bol da at› l›r - Sa nat ese ri ko nu su. 8. fiu an -
da, he nüz - Sü merlerde sa€ l›k tan r›ças›. 9.
Say maca. 10. Ban ka ödeme mak buzu -
Emanet. 11. Yasaklama - Radyum simgesi. 12.
Yük sek makama yaz›lan dilek çe - Yay silah›.

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

S

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Mortgage-Ama. 2. Alara-
Oliver. 3. Lala-Alatini. 
4. As-Tar-Ni-Oz. 5. B›rak›t-
Bira. 6. ‹kebana. 7. Dudak-
Mora. 8. ‹t-Baba-‹mik.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Malabadi. 2. Olas›-Ut. 
3. Ral-Red. 4. Trata-Ab. 5. Ga-
Akika. 6. Ar›k. 7. Gol-Tema. 
8. Elan-Bo. 9. ‹tibai. 10. Avi-
‹nam. 11. Men-Ra. 12. Ariza-Ok.

KELİME AVI BULMACA
Çocuk düflerse ölür çünkü balkon / Ölümün cesur körfezidir evlerde

KUM SAATİ
1. Melisa. 2. Selim. 3. Lise. 4. Sel. 5. Es. 

6. Us. 7. Pus. 8. Pusu. 9. Puslu. 10. Pusula.

KEF‹L

KEF‹R

KEFNE

KEHLE

KEK‹K

KEKRE

KELAM

KELEK

KELEM

KELEP

KELER

KEL‹K

KELLE

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1.“... Aslı Pamuk” (aktris). 
2. “… Bayraktar” (aktör). 
3. Bir or ta ö€ re tim ku umu. 
4. Tafl k›n su. 
5. No ta da du rak ifla re ti. 
6. Ak›l. 
7. Ha fif sis. 
8. Bi ri ne sal d›r mak için 

sak la na rak bek le nen yer. 
9. Ha fif sis li. 
10. Üzi ren de ku zey-gü ney do€ rul tu -

su nu gös te ren bir m›k na t›s 
i€ ne si bu lu nan ve yön sap ta mak
için kul la n› lan kad ran l› araç.

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

veriyoruz. S’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. Çok uzun sü re li, ipo tek li ev kre di si ne ve ri -
len ad - Göz le ri gör me yen. 2. An tal ya’da bir
çay - “… Sto ne” (ABD'li si ne ma yö net me ni).
3. fieh za de e€it me ni - ‹kin ci Ab dül ha mit'in,
Se la nik'te sür gü ne gön de ril di €i köflk. 4. Ar -
se ni €in sim ge si - Aze ri çal g› s› - Ni ke lin sim -
ge si - Ba sit fle ker le rin or tak ad›. 5. Te re ke -
Arpa suyu. 6. Ja pon çi çek dü zen le me sa na t›.
7. Leb - Yu na nis tan’da bir ya r› m a da. 8. Kö -
pek - Çocuğu olan erkek - G›rt lak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Di yar ba k›r’da ki ta ri hi köp rü. 2. Muh te mel -
Bir çal g›. 3. He kim le rin ak ci €er den duy du €u
ses - ‹n gi liz ce k›r m› z›. 4. Tor ba l› ba l›k a€› - Bir
kan gru bu. 5. Gal yu mun sim ge si - Ye ni do€ mufl
ço cuk için ke si len kur ban. 6. C› l›z, za y›f. 7.
Fut bol da at› l›r - Sa nat ese ri ko nu su. 8. fiu an -
da, he nüz - Sü merlerde sa€ l›k tan r›ças›. 9.
Say maca. 10. Ban ka ödeme mak buzu -
Emanet. 11. Yasaklama - Radyum simgesi. 12.
Yük sek makama yaz›lan dilek çe - Yay silah›.

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

S

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Mortgage-Ama. 2. Alara-
Oliver. 3. Lala-Alatini. 
4. As-Tar-Ni-Oz. 5. B›rak›t-
Bira. 6. ‹kebana. 7. Dudak-
Mora. 8. ‹t-Baba-‹mik.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Malabadi. 2. Olas›-Ut. 
3. Ral-Red. 4. Trata-Ab. 5. Ga-
Akika. 6. Ar›k. 7. Gol-Tema. 
8. Elan-Bo. 9. ‹tibai. 10. Avi-
‹nam. 11. Men-Ra. 12. Ariza-Ok.

KELİME AVI BULMACA
Çocuk düflerse ölür çünkü balkon / Ölümün cesur körfezidir evlerde

KUM SAATİ
1. Melisa. 2. Selim. 3. Lise. 4. Sel. 5. Es. 

6. Us. 7. Pus. 8. Pusu. 9. Puslu. 10. Pusula.



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

İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 21 / Sayı: 1035 17-23 NISAN 2020

İstanbul’da geçen haftasonu ilk 
kez uygulanan 2 günlük kısmi 
sokağa çıkma yasağının ilk günü 

olan 10 Nisan sabahında Gazete 
Kadıköy olarak sokaklardaydık. 
Her daim cıvıl cıvıl olan ilçenin 
ıssız sokaklarını hem sizlere 
göstermek hem de tarihe bir 

not düşmek için fotoğrafladık. 
Cadde ve sokaklarda çalışmak 
zorunda olanlar, işe giden sağlık 
çalışanları, görevleri başındaki 
Kadıköy Belediyesi çalışanları, 

nöbet tutan polis memurları 
ve bir de sokak canları vardı 
sadece...  Yeniden sokaklarda 
buluşacağımız günlerin 
umuduyla...

l Gökçe UYGUN
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