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Çevrimiçi 
seyredebileceğiniz 
ödüllü belgeseller

MEHMET AÇAR  7’de

Efkâr

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’da

En çok neyi 
dilendik?

MELTEM YILMAZKAYA  11’de

“Atık dağları 
oluşturmayalım”

İşsizlik artıyor, 
rakamlar düşüyor

Belediyeye “iklim 
başarı rozeti”

 Salgın sürecinde plastik atıkların 
arttığını vurgulayan Greenpeace 
Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu 
Nihan Ataş: “Hijyenimizi korurken 
yarınlarımızı da düşünmemiz 
ve atık dağları oluşturmamamız 
gerekiyor”  l Sayfa 8'de

 TÜİK’in “işsizliğin düştüğüne” dair 
raporu tepki çekti. İşsizler, pandemi 
sürecinden sonra iş bulmanın daha 
da zorlaştığını söylerken Prof. Dr. 
Veysel Ulusoy “Halkı yakından 
ilgilendiren veriler artık çok 
sorgulanır oldu” diyor  l Sayfa 3'te

 Kadıköy Belediyesi, Belediye 
Başkanları Küresel İklim ve Enerji 
Sözleşmesi’ne üyeliği kapsamında 
iklim değişikliğiyle mücadelede 
yürüttüğü sera gazı azaltım 
çalışmaları ile uluslararası başarı 
rozetine layık görüldü  l Sayfa 2'de

 

Kadıköy’de yaşayan Afrikalı mülteci 
Enzo İkah ile ABD’den yükselen 
‘siyah isyan’ı konuştuk. İkah, ırkçılığa 
şarkısından şu sözlerle yanıt veriyor; 
“Bana siyah demeyi bırak, sana beyaz 
demeyi bıraktım. Sorun olan insanlar, 
renkler değil…” l Sayfa 10'da

Kadınlık hallerini sahneye taşıyan 
komedyen Seda Yüz, “Bir kadın tarafından 
güldürülmek bir erkek için iktidarının 
sarsılması anlamına geliyor. Asla onu 
bırakmak istemiyorlar. Çoğu şey öyle ama 
komik olmak bir erkeğin çok önemsediği 
bir şey” diyor  l Sayfa 11’de

“Sorun renklerde değil, 
insanlarda!”

“Komedi erkek iktidar alanı”

“Belirsizlikten 
kaçmak için 
normalleşiyoruz”
Aylarca evden çıkmamaya da, 
“yeni normale” de hızla alıştık. 
O kadar alıştık ki önlemleri 
unutmaya başladık. Maltepe 
Üniversitesi öğretim üyesi 
ve psikoterapist Dr. Alper 
Çuhadaroğlu, “Eski yaşantının 
tanıdıklığına, yarattığı güven 
duygusuna bir an önce 
kavuşmak istediğimiz için 
hızla normalleşiyoruz” diyor
 l Sayfa 14'ta

1 Temmuz’da açılması planlanan düğün salonları için 
hazırlıklar devam ediyor. Yeni dönemde üretilen maskeli 
gelinlikler ve salonlarda alınacak önlemleri araştırdık  l Sayfa 4’te

“Maskeli “Maskeli 
düğün” düğün” 
başlıyorbaşlıyor

panzehiri;
Pandeminin

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 76

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL  5'te

Spor eğitmeni çağrıları yanıtladı, merkez 
sorumlusu sıcak yemek dağıttı; temizlik 
çalışanları ise 7/24 görevdeydi… Tüm 
dünyada görülen salgın nedeniyle 
hayat dururken Kadıköy Belediyesi’nin 
pek çok çalışanı, gerekli hizmetlerin 
yerine ulaşması için gönüllü sorumluluk 
üstlendi, elini taşın altına koymaktan 
çekinmedi. Kadıköy, dayanışmanın da 
en güzelini sergiledi  l Sayfa 2’de
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üm dünyada ve ülkemizde hızlı bir yayıl-
ma gösteren korona virüsü, insanlığı çok 
derinden etkiledi. Hem psikolojik hem de 
ekonomik anlamda zorlu bir süreç yaşayan 

insanlar, virüsün etkilerini hissetmeye devam ediyor. 
Yardımlaşmanın ve desteğin önemini daha iyi kavra-
mımızı sağlayan salgın döneminde Kadıköy Belediye-
si, bünyesinde bulunan tüm personeliyle hizmetlerini 
en üst düzeye çıkardı. Farklı meslek gruplarından in-
sanlar, uzmanlıkları dışındaki birimlerde görev alarak 
sürece katkı sağladı. Güvenlik görevlisinden spor eğit-
menine pek çok çalışan, korona virüsü sürecinde gö-
nüllü olarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştılar. Üst dü-
zey bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösteren 
Kadıköy Belediyesi çalışanları, bu süreçte neler yaşa-
dıklarını Gazete Kadıköy’e anlattı.

“YALNIZ OLMADIĞIMIN FARKINA VARDIM”
Hazal Tanrısever: İki yıldır Kadıköy Belediyesi’n-

de proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Korona virüsü 
başladıktan hemen sonra çağrı merkezinde bir yığılma 
oldu. Bu yığılmadan sonra Kadıköy Belediyesi, çalışan-
larına çağrı merkezinde çalışmak isteyip istemedikleri-

ni sordu. Kamu bi-
linciyle çalışmak 
istediğimizi belirt-
tik. Hemen gönül-
lü oldum ve çok he-
yecanlandım. İlk 
başta biraz şaşır-
dım ve yapabilir 
miyim diye düşün-
düm. Çünkü tama-
men farklı bir konu 
üzerine çalışacak-
tık. Çağrı merke-

zinde çalışan arkadaşlarımızla beraber hem işi öğren-
dik hem de çalıştık. Sokağa çıkma yasağı olduğunda 
bile bizler buraya gelip çalışıyorduk. Benim için çok 
güzel bir deneyimdi. Vatandaşlarla birebir iletişime ge-
çip onların sorunlarını dinledik. Kamu yararına çalışan 
biri olduğum için bana ayrı bir perspektif kazandırdı di-
yebilirim. Bu süreçte yaptığım iş empati kurmamı sağ-
ladı. Değişik hikâyeler dinledik ve çok fazla anı birik-
tirdik. Korona süresince yalnız olmadığımı ve benden 
başka da mücadele eden insanların olduğunun farkına 
vardım. Sokaklar boş da olsa, telefon başında insanlarla 
bir bağ kurabilmeyi başardık. Arayan insanların bazıla-
rının çok büyük sorunları vardı. Daha önce yaptığım iş-
lerden ötürü bu tarz bir olayla hiç karşılaşmamıştım. O 
yüzden çok fazla üzüldüğüm ve duygusallaştığım anlar 
oldu. Kadıköy Belediyesi’nin bu süreçte iyi bir sınav 
verdiğini düşünüyorum. Herkesin elinden geleni yap-
tığını gördüm ve kamuda çalışmanın önemini bir kez 
daha anladık. İyi geri dönüşler almamız ve insanların 
bize teşekkür etmesi beni daha da motive etti. Tekrar 
böyle bir durum olursa tereddütsüz kabul ederim. 

“DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAYA BAŞLADIM” 
Mert Nuray: Yaklaşık 6 yıldır Kadıköy Beledi-

yesi’ne bağlı olarak Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
salon sorumlusu olarak çalışıyorum. Korona virüsü 
döneminde çağrı merkezinde görev aldım. Kadıköy 
Belediyesi’nin bu çalışmasını çok yararlı buluyorum. 
İnsanlardan çok fazla destek aldık. İhtiyacı olan in-
sanlara yardımcı olmak bizim için de çok güzeldi. 

Çok yoğun bir süreç yaşadık ama her şey yolunday-
dı. Orada ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu ama 
çalışarak her şeyi öğrendim. İnsanlara yardım etme-
ye başlayınca ve bir dayanışma içinde olduğumu fark 
edince daha verimli çalışmaya başladım. Süreç biz-
ler için de çok zorlu ve korkutucuydu fakat elimizden 
gelenin en iyisini yaptık. En azından bir nebze de olsa 
insanları rahatlattığımızı düşünüyorum. Kadıköy Be-
lediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yar-
dımı yaparak bence çok büyük bir iş başardı. Bu tarz 
hizmetler dayanışma açısından çok önemli. 

“HERKESİN ÖZVERİLİ OLMASI GEREKİYOR”
Erdem Coşar: Kadıköy Belediyesi’nde 11 yıldır 

güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Korona virü-
sü sürecinde paket dağıtım ekibinde görev aldım. He-
pimiz itiraz etmeden, gönüllü olarak bu işe başladık. 
Amirimiz Erkan Aras, motivasyon olarak bizim en 
büyük destekçimiz oldu. Kendi ekip arkadaşlarımız 
arasında da yar-
dımlaşarak bu işi 
sağlıklı bir şekil-
de yürüttük. Bu 

proje Kadıköy halkı için çok yararlı oldu. Erzak gö-
türdüğümüz yerlerde ihtiyaç sahibi insanları gördü-
ğümüzde çok duygulandık. Kişisel olarak çok önemli 
bir tecrübe yaşadım. Artık nerede ihtiyaç sahibi in-
sanlar olduğunu ve neler yapılabileceğini biliyorum. 
Biz bu projeden bağımsız olarak, kendi arkadaşları-
mız arasında da yardım toplayarak insanlara destek 
olduk. Tüm güvenlik görevlisi personeli olarak her 
türlü desteğe açığız. Bünyemizdeki kişi sayısına göre 
çok üst düzey bir iş başardık. İnsanlar hiç izin yap-
madan işe geldi. Sokak sokak dolaşıp ihtiyaç sahibi 
insanlara ulaşmaya çalıştık. Tıpta da her şey bir yere 
kadar. Bu süreci atlatabilmemiz için herkesin özveri-
li olması gerekiyor. 

“HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM”
Neslihan Gökçe: 

Kadıköy Belediyesi Ta-
sarım Atölyesi Kadı-
köy’de iki yıldır sanat 
yönetmeni olarak çalı-
şıyorum. Korona virü-
sü salgını döneminde 
destek ekiplerine ihti-
yaç duyulduğu için çağ-
rı merkezinde görevlen-
dirildim. Yardımlaşma 
adına önemli bir hizmet 

olduğu için bu görevi hiç düşünmeden kabul ettim. 
Görev süresi boyunca alınan yüzlerce çağrıyı yetki-
li arkadaşlarımın da yönlendirmeleri sayesinde doğ-
ru ve gerekli bilgileri vererek yanıtladım. Aramaların 
çoğu sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üzeri va-
tandaşlarımızdan gelmekteydi. Taleplere zamanında 
cevap vermek ve memnun olduklarını bilerek konuş-
mayı sonlandırmak duygusal anlamda iyi hissettiri-
yordu. Bu görevde elimden gelenin en iyisini yaptı-
ğımı düşüyorum. Salgın sürecinde böyle bir ekibin 
parçası olduğum için mutlu hissediyorum.

 “ELİMDEKİLERİN KIYMETİNİ ANLADIM”
Orkun Sofuoğlu: 12 yıldır Kadıköy Belediye-

si’nde ses ve ışık teknikeri olarak çalışıyorum. Ko-
rona virüsü sürecinde paket dağıtım ekibinde gönül-
lü olarak yer aldım. Herhangi bir rahatsızlığım yoktu 
ve insanlara yardım edebilecek durumdayım. Yar-
dımlaşmayı seven bir birey olduğum için bu süreç-

te evde duramazdım. 
Bu nedenle teklifi he-
men kabul ettim. Bu 
süreçte yardım edile-
cek insan sayısı çok 
fazlaydı. Bu insanlara 

ulaşılması gerekiyordu. 
Bu görevi yerine geti-
rirken manevi konula-
ra olan ilgim arttı diye-
bilirim. Kötü durumda 
olan insanlara ulaştıkça elimdekilerin kıymetini an-
ladım. Çalıştığımız süreçte bize haftalık bir liste veri-
liyordu ve bir gün içinde yaklaşık 80 adrese teslimat 
yapıyorduk. Bu tarz olaylarda insanların dayanışma 
içerisinde olması çok değerli. İhtiyaç olduğu takdir-
de bireysel olarak desteğe hazırım. Kamu kuruluşun-
da çalışmayan insanlar da kesinlikle ihtiyaç sahibi in-
sanların yanında olmalılar. 

“YARDIM EDEBİLMENİN MUTLULUĞU”
Hasret Atlıbaşı: Yaklaşık 3 yıldır Kadıköy Be-

lediyesi bünyesinde yüzme havuzunda jimnastik 
antrenörü olarak çalışıyorum, aynı zamanda yaz 
okulunda da tenis antrenörlüğü yapıyorum. Korona 
virüsü sürecinde belediyemiz çağrı merkezine des-
tek vermemizi talep etti ve biz de hemen kabul et-
tik. İlk başlarda biraz zorlandığımı söyleyebilirim. 

Örneğin ben bilgi-
sayardan pek faz-
la anlamam, tek-
noloji ile aram iyi 
değildir. Yardım-
cı olup olamaya-
cağım konusunda 
tereddütlerim var-
dı. Ama bekledi-
ğim gibi olmadı, 
her şey çok güzel 
ilerledi. Üstlen-
diğim görev bana 

çok şey kattı. Belediyenin ne iş yaptığını öğrendim 
ve farklı bir meslek edindim. Bir gün sakatlık ya-
şarsam ve spora devam edemezsem benim artık ya-
pabileceğim bir meslek daha var. Orada çok güzel 
arkadaşlıklar edindim ve bir nebze de olsa persone-
lin yükünü hafiflettim. Pandemi döneminde gönüllü 
olarak çalışarak hem kendimi gururlandırdım hem 
de yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadım. Uma-
rım böyle bir durum bir daha yaşanmaz fakat yaşa-
nırsa da bizler spor müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi 
insanların her zaman yanındayız.

Kadıköy Belediyesi’nin 
2012 yılında imzaladığı Be-
lediye Başkanları Küresel 
İklim ve Enerji Sözleşme-
si (Global Covenant of Ma-
yors for Climate and Energy 
- GCoM); iklim değişikli-
ğiyle mücadele ve enerji he-
deflerini uygulamaya gönül-
lü olarak bağlı olan binlerce 
yerel ve bölgesel yetkiliyi bi-
raraya getiriyor. Bu şehir ve 
bölgeler; sürdürülebilir ener-
ji eylem planları hazırlaya-
rak sürdürülebilirlik çerçe-
vesinde, bölgesel veya ulusal 
düzeyde belirlenen hedefleri 
gerçekleştirmekte ve şehirlerin bölgelerle, devletlerle ve merkezi 
hükümetlerle birlikte çalışmasını teşvik ediyor.

Kadıköy Belediyesi de 
Paris İklim Anlaşmasının 
yeni hedefleri doğrultusun-
da 2030 yılına kadar ilçe sera 
gazı salım miktarının yüz-
de 40 oranında azaltılmasına 
yönelik proje ve faaliyet ça-
lışmalarına GCoM platfor-
munda hız verdi. 2018 yılın-
da hazırladığı “Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Adaptasyon 
Eylem Planları” ile daha da-
yanıklı ve düşük emisyonlu 
kentlere ulaşmak için gerekli 
adımları hayata geçirdi. Azal-
tım ve adaptasyon çalışmala-
rına yönelik gerçekleştirilen 

bu eylem planının 2019 yılındaki raporlaması sonucu Kadıköy Be-
lediyesi  “İklim Başarı Rozeti”ne layık görüldü.

l Simge KANSU / Görkem DURUSOY

T

Kadıköy Belediyesi’ne İklim Başarı Rozeti
Kadıköy Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadelede 

yürüttüğü sera gazı azaltım çalışmaları ile uluslararası 
başarı rozetine layık görüldü

Pandemiye karşı
örnek dayanışma

Kadıköy Belediyesi’nin pek çok çalışanı salgın 
sürecinde, kendi çalışma alanları dışındaki 
işleri gönüllü yüklenerek dayanışmanın en 
güzel örneğini sergiledi. Kimi erzak dağıttı, 

kimi 7/24 çağrıları yanıtladı. Söz bu dönemin 
özverili insanları belediye çalışanlarında….

Covid-19 vakalarının Türkiye’de de görülmeye başlanmasıyla birlikte, 
öncelikli olarak 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla Kadıköy Belediyesi bünyesinde Korona Kriz Masası 
oluşturuldu ve hızlıca çalışmalara başlandı. Bu masada öncelikli olarak 
Kadıköy Belediyesi’nin 444 55 22 numaralı çağrı merkezine gelen 
sıcak yemek, ilaç ve market alışverişi gibi talepleri karşılamak üzere 
planlamalar yapıldı. Zamanla değişen talepler, beklentiler ve ihtiyaçlar 
da yine kriz masasında değerlendirilerek hızlıca çözüme kavuşturuldu. 
24 Mart – 29 Nisan arasında; 2.011 haneye 61.373 öğün sıcak yemek 
dağıtıldı ve 28.245 kişiye ulaşıldı, 1.921 kişiye eczane ve market alışverişi 
yapıldı. Ayrıca talep edilmesi halinde yaş almış vatandaşların maaşları 
çekilip kendilerine teslim edildi. 700 kişiye hasta bezi dağıtıldı. Mart 
ayında 1.146 haneye 2.011 kez gıda, 1.146 kez de temizlik malzemesi 

için kart yüklemesi yapıldı. Nisan 
ayında ise 1.162 haneye 2.035 kez 
gıda alımı için yükleme yapıldı, hem 

Mart hem de Nisan ayında 180 kişiye bebek bezi alımı için yükleme 
yapıldı. 8.500 haneye içerisinde maske, el dezenfektanı, sabun gibi 
temizlik malzemelerinin bulunduğu hijyen kiti ulaştırıldı. 2.824 haneye 
kuru gıda yardımı yapıldı, 4.735 çocuğa destek paketi verildi. Hasta 
nakil hizmetlerinden 363 kişi yararlandı. Kadıköylülerin toplu taşıma 
araçlarına binmemeleri ve kalabalık alanlara girmemeleri için Mobil 
Belediye hizmeti başlatıldı. 4 adet mobil hizmet noktası her gün 8 
mahallede olacak şekilde hizmete sokuldu. Online Belediye sistemine 
geçilerek, ertelenmek zorunda kalınan etkinlikler daha küçük ölçeklerde 
sosyal medya hesapları üzerinde gerçekleştirilmeye başlandı ve 300 
bin kişiye erişildi. Her zamankinden daha çok bizlere ihtiyacı olan sokak 
hayvanlarını beslemek için Veteriner Müdürlüğü, hayvanların uğradığı 
alanlara 21 Mart’tan bu yana yaklaşık 750 kilo mama bıraktı. 

SALGIN BOYUNCA NELER YAPILDI?
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orona virüsü ile yapılan mücade-
le kapsamında birçok iş yerinin ka-
panması sonucu birçok insan işsiz 
kaldı. Ancak Türkiye İstatistik Ku-

rumu (TÜİK)’in açıkladığı rakamlara göre ül-
kede işsizlik azaldı. TÜİK’in açıkladığı işgücü 
istatistiklerine göre, Mart döneminde işsizlik 
oranı yıllık bazda 0,9 puanlık azalmayla yüz-
de 13,2 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının 
Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart 
döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yu-
karı yaştakilerde işsiz sayısının bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 
3 milyon 971 bin kişiye gerilediği kaydedildi. 
Biz de açıklanan işsizlik rakamlarındaki azal-
mayı ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve 
Kadıköy İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) önünde 
bekleyen insanlarla konuştuk. 

“VERİLER SORGULANIR OLDU”
Türkiye İstatistik Ku-

rumu’nun açıkladığı ve-
rilerin sorgulanır bilgiler 
olduğunu söyleyen Eko-
nomist Prof. Dr. Veysel 
Ulusoy, “Bunlar enflas-
yon oranı, işsizlik, istih-
dam oranı, kazanç veri-
leri, ekonomik büyüme/
küçülme gibi cebimizi 

çok yakından ilgilendiren verilerdir. İşsizlik ve 
istihdam ise bunların içinde en sorgulanır olanı 
olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, Covid-19 sal-
gınının başladığı 15 Mart’tan sonraki bir süreyi 
de içine alan verilerin işsizlikte azalma olarak 
karşımıza gelmesi şaşırtıcı bir yaklaşım oldu. 
Birkaç ay öncesinde yüzde 14,5’lara varan iş-
sizlik oranının salgınla beraber yükselmesi, 
hem de inanılmaz boyutlara ulaşması gerekir-
ken yüzde 13’lere gerilemesi verileri sorgulatır 
hale getirdi. Bununla beraber işgücü piyasasın-
da daha değişik oranlar da karşımıza çıkmaya 
başladı. Örneğin, 29 milyona yakın insanın ça-
lıştığı bir dönemden 26 milyon kişiye inen bir 
veri görüyoruz. Yani son bir iki yılda yaklaşık 
3 milyona yakın kişi çalışma yaşamında ayrıl-
mış gözüküyor. Bu garip durumu açıklayacak 
bir veri seti yok elimizde. Buna ek olarak, genç-
lerde çalışmak istemeyen yığınla insanın varlığı 
işsizlik verileri konusunda çok sorular ortaya çı-
karıyor. Tüm bu yaklaşımların yanında oluştur-
duğumuz modeller kapsamında istatistiki tah-
minini yaptığımız güncel işsizlik oranı yüzde 
29, istihdam oranı ise yüzde 35’ler civarında-
dır.” ifadelerini kullandı. 

“KRİZİ AŞMAK OLANAKSIZ”
Ekonomik krizin ve işsizliğin gelecek gün-

lerdeki durumuna da değinen Ulusoy şunları 
paylaştı: “Yaşanan krizle refah seviyemizden 
yaklaşık 15 yıl kaybettiğimizi açıkça söylemek 
isterim. 2018 krizini daha aşamamışken yüzde 
14’lük bir işsizlik oranı, 450 milyar ABD do-
larını aşan bir dış borç, çalışmayan bir Türki-
ye, üretime dönüşmeyen yatırımlarla yakalan-
dık yeni sağlık krizine. Ekonomik büyümenin 
durduğu, fakirleşmenin ve aşırı zengin bir gru-
bun varlığı ile şekillenen bir ekonomi ile de-
vam ediyoruz bu sürece. Hatırlatmam gereken 
önemli bir nokta var, o da Türkiye ekonomi-
sinin yaklaşık 4 yıldan beri ‘ani duruşu’ yaşa-
dığıdır. Günü kurtaran, borcu borç ile ödeme-
ye çalışan, finansala türev araçları ile yaşamaya 
çalışan bir ekonomik yapı ile karşı karşıyayız. 
Ekonomik dengelerin tamamen bozulduğu böy-
le bir ortamda krizi aşmanın olanaksız olduğunu 
da belirtmek isterim. Her bir kriz kısa dönem-
de finansal piyasaları etkiler. Döviz ve içerideki 
para hacmi hızlı bir şekilde değişir. Sonraki sü-
reçte bu reel sektöre yayılır ve üretim sürecinde 

kırılmalar oluşur. Son salgınla gelen derin kriz, 
diğer anlamıyla buhran hem finansla piyasaları 
hem de üretimi aynı anda ve derinlikte etkiledi. 
Kısa dönemde belki de talep şokundan dolayı 
fiyatlarda yukarı yönlü baskı azalsa da bundan 
sonraki süreçte hem gelirsizlik hem de üretim 
zincirindeki kırılmalardan dolayı enflasyonun 
artacağını ön görmek zor değildir.” 

İŞSİZLER NE DÜŞÜNÜYOR?
Açıklanan işsizlik rakamlarını Kadıköy İŞ-

KUR’a başvuruda bulunanlara sorduk. Sade-
ce salgın döneminde değil hep işsizlik olduğu-
nu söyleyen insanların ortak görüşü rakamların 
inandırıcı olmadığı yönündeydi.

“RAKAMLARA GÜVENMİYORUM”
Açıklanan iş-

sizlik rakamla-
rıyla oynandığı-
nı düşünen Metin 
Yüce şunları söy-
ledi: “Türkiye’de 
işsizliğin yüzde 
25 civarında ol-
duğunu düşünü-
yorum. Bunla-
ra gizli işsizleri 
ve iş aramaktan 
vazgeçenleri de 

katmak gerekiyor. Şu anda devletin açıklamış 
olduğu işsizlik rakamlarına güvenmiyorum. 
Büyük ihtimal o rakamlarla oynamalar yapılı-
yor. Salgın sebebiyle birçok kişi işsiz, rakamlar-
la oynanmasındaki amaç halkın ayaklanmasını 
önlemek bence. Aynı durumu enflasyon rakam-
larında görmek mümkün. İş sahalarının açılma-
sı ve gençlerin iş bulabilmesi için Türkiye’de 
bazı şeylerin değişmesi gerekiyor.” 

“ÜÇ ÜNİVERSİTE BİTİRDİM, İŞSİZİM”
Üç üniversite 

bitirmesine rağ-
men henüz iş bu-
lamadığını söyle-
yen Nihal Fidan 
ise, “Şu anda eli-
mizde olan im-
kanlardan pek 
memnun değilim. 
Ekonomi ile ilgi-
li bir iletişim ağı 
kurulmuş değil. 
Az maaşla çalışan 

ya da hiç çalışamayan insanlara destek olunsa 
daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. İşsizliğin 
düştüğüne kesinlikle inanmıyorum. Ben şu anda 
İstanbul, Marmara ve açık öğretim iktisat olmak 
üzere üç üniversite bitirdim ve hala iş bulamı-
yorum. Bu çok acı bir durum.” şeklinde konuştu

“ÇÖZÜM İSTİYORUM”
Yaklaşık 8 ay-

dır işsiz olduğunu 
ve artık bir çözüm 
bulunmasını iste-
yen Alican Övez 
de, “Ben Sancak-
tepe taraflarında 
oturuyorum ama 
iş bulamadığım 
için Kadıköy İŞ-
KUR’a geldim. 
Henüz olumlu bir 
sonuç alamadım. 

Kendi oturduğum bölgelere dikkat ettiğimde iş-
sizlik oranının giderek yükseldiğini görüyorum. 
Sadece salgın dönemi için değil onun dışında da 
durumlar böyleydi. Şimdi insanlar yakın temas-
ta bulunamadığı için iş yerlerindeki sayı giderek 
düşürülüyor ve iş bulmak daha fazla zorlaşmaya 
başladı. Yaklaşık 8 aydır işsizim bu duruma bir 
çözüm istiyorum” dedi.

Sendikal hakları kısıtlayan maddelerin  mecliste kabul 
edilmesi üzerine, 15-16 Haziran 1970’te İstanbul, iş-
çilerin düzenlediği büyük bir kitle eylemine tanıklık 
etti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (DİSK) tarafından başlatılan ve binlerce işçinin ka-
tıldığı eylem, tarihteki önemli direnişlerden biri olarak 
yerini aldı. 50. yıl dönümünde DİSK, 15-16 Haziran di-
renişini anmak için Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir et-
kinlik düzenledi. 

15-16 Haziran direnişinin öyküsünü anlatan yazar 
Zafer Aydın direnişe giden yolun DİSK’in kuruluşu ile 
başladığını söyledi. “DİSK’in kuruluşu o güne kadar 
sendikal hareketler içinde var olan anlayış farklarının 
hem ürünü hem de sonucuydu.” diyen Aydın şöyle de-
vam etti: “Oluşum sürecinden itibaren sendikal hareket 
içerisinde iki farklı görüş vardı: Biri mücadeleyi, de-
mokratik sendikacılığı, sendikal mücadeleyi sınıf mü-
cadelesi içerisinde gören bir anlayış; diğeri ise vesayet 
altında verilenle yetinmeyi kendine temel prensip ola-
rak  görmüş bir sendikal anlayış. Bu iki sendikal anla-
yışın kendi arasındaki yol ayrımı 1967’de DİSK’in ku-
ruluşu ile birlikte örgütsel kimliğe büründü.”

15-16 HAZİRAN’A GİDEN YOL
DİSK’in, sınıf hareketini ilerletip önemli haklar 

elde ederken aynı zamanda işçilerin haysiyetinin mü-
cadelesini de verdiğini belirten Aydın, DİSK’in işçile-
rin hayatında ekmek, su kadar önemli bir yer tuttuğunu 
ifade etti. Devletin ve sermayenin DİSK’i sevmediğini 
ve iş yerlerinden DİSK’i uzaklaştırmaya çalıştıklarını 
söyleyen Aydın; Derby, Kavel, Singer, Demirdöküm, 
Sungurlar işgallerinin aynı zamanda 15-16 Haziran’a 
giden yolun hazırlayıcısı 
olduğunu belirtti.

15-16 Haziran dire-
nişiyle DİSK’in güçlen-
diğini söyleyen Aydın 
şöyle bir anektod da an-
lattı: “Maden-İş yöneti-
cisi Hilmi Üner eylem-
den sonra Antalya’ya 
gidiyor, Antalya havali-
manından kente gitmek 
üzere bir taksiye biniyor. Taksi şoförü ile siyaset konu-
şuyorlar. Ama taksi şoförüne ben sendikacıyım, DİSK 
yöneticisiyim demiyor. Adalet Partisi hükümetinin ya-
rattığı açmazlardan söz ederken taksi şoförü diyor ki 
‘Ecevit diye biri çıkmış, DİSK kadar kuvvetli diyorlar.’ 
Bu, o dönemde sadece işçiler açısından değil, toplum-
da nasıl bir DİSK algısının olduğunu da gösteriyor.”

Aydın, 15-16 Haziran’ın 
işçi hareketinin içinde bu-
lunduğu gerileme ortamında 
‘ne yapacağız’ sorusuna ce-
vap arayanların bakacağı en 
önemli örneklerden olduğu-
nu söyledi ve ekledi: “Çün-
kü tarih sadece bize tarih 
vermiyor, aynı zamanda il-
ham ve güç veriyor.”

15-16 Haziran’ın tanık-
lıklarından Yunus Uysal ise 
direnişe dair anılarını anlat-
tı. Uysal, 15 Haziran’da fab-
rikalarından çıktıklarını, ka-
dınların tankların üzerine 
çıkıp onları almaya gelen 
polis ve askerlere durumu 
anlattıklarını dile getirdi. 
Akşam saatlerinde işçilerin 
evlere dağıldığını belirten 
Uysal “Biz temsilciler Pen-
dik’te yarın neler yapacağı-
mızı konuştuk. Eve gitme-
dim, iş yerinde pankartları 
yazdım. Anadolu Yakası’n-
daki bütün pankartlar sade-
ce benim yazdığım pankart-
lardır. Sonuçta ikinci gün 
devam ettik. Fabrikalardan 
sabah saat dokuz gibi çı-
karak Küçükyalı’ya kadar 
geldiğimizde arkadaşları-
mızdan bir kısmı ‘Minibüs 
Caddesi’ne gidelim’ dedi-
ler. Ben de ‘Hayır, bizi sö-
mürenler hep Bağdat Cad-
desi’nde oturmaktadır. Biz 
oradan yürüyeceğiz’ de-
dim.” diye anlattı.

“TARİH ÇARPITILIYOR”
Basın açıklaması-

nı gerçekleştiren DİSK 
Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu 15-16 Ha-
ziran’ın güncel emek si-
yaseti ve sınıf hareketi 
açısından işçilerin yolu-
nu aydınlatmaya devam 
ettiğini belirtti.

15-16 Haziran dire-
nişine yalnızca DİSK iş-
çilerinin değil, sendikasız ve başka konfederasyonla-
ra üye işçilerin de sahip çıktığını söyleyen Çerkezoğlu 
“Çünkü Türkiye işçi sınıfı biliyordu ki DİSK’e sahip 
çıkmak emeğine ve geleceğine sahip çıkmaktı. Bazen 
tarih çarpıtılır, sanki 15-16 Haziran’ın kendiliğinden 
bir direniş olduğu yazılır birçok yerde. Genç arkadaşla-
rım sakın buna inanmasınlar. 15-16 Haziran, dönemin 
DİSK yönetiminden, sendika başkanlarından iş yeri 
temsilcilerine kadar bütün DİSK’lilerin merkezi ve ira-
de olarak aldığı bir kararla hayata geçirildi. 14 Hazi-
ran akşamı, DİSK genel merkezinde Merter’de yapılan 
toplantıda karar alınmış ve ölümsüz genel başkanımız 
Kemal Türkler, orada yaptığı konuşmada direnişin işa-
ret fişeğini yakmıştır.” dedi.

Çerkezoğlu, 15-16 Haziran pankartında yazan şu il-
kenin 50 yıldır DİSK’e rehberlik ettiğini söyledi: “Gü-
cümüz birliğimizden gelir.”

Pandemi koşullarında işçi sınıfının kazanılmış hak-
larının ortadan kaldırılmaya ve sendikal örgütlenmele-
rin dağıtılmaya çalışıldığını söyleyen Çerkezoğlu, işçi 
sınıfının işsizlikle yüz yüze bırakıldığını, özellikle genç 
ve kadın işsizliğinin ürkütücü boyutlarda olduğunu dile 
getirdi. Kıdem tazminatının kalkması tartışmasına iliş-
kin ise Çerkezoğlu “Yıllardır kıdem tazminatımızı fona 
devretmek adı altında gasp etmeye çalışanlara karşı 
DİSK gereken cevabı verdi. Dün olduğu gibi, bugün 
de kıdem tazminatı hakkımıza el uzatmaya kalkarlarsa 
DİSK bütün gücüyle, bütün işçilerle birlikte, sendikalı 
sendikasız tüm işçi kardeşlerimizle birlikte sonuna ka-
dar kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkacağız.” dedi.

15-16 Haziran anması 
Kadıköy’de gerçekleşti
15-16 Haziran direnişinin 
50. yıl dönümünde DİSK, 
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 
bir anma düzenledi

l Evin ARSLAN

?
İşsİzlİk rakamları 
gerçeğİ yansıtıyor mu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun “işsizliğin düştüğüne” 
dair raporu şaşkınlık yarattı. Ekonomist Prof. Dr. Veysel 
Ulusoy “Halkı yakından ilgilendiren veriler artık çok 
sorgulanır oldu” derken İŞKUR önünde bekleyenler 
işsizliğin azaldığına inanmadıklarını söylüyor

l Görkem DURUSOY

K

16 Haziran 
sabahı 
yürüyüşe 
geçen işçiler, 
Kadıköy’deki 
Yoğurtçu 
Parkındaki 
tank 
barikatlarını 
aşarken…
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KALAYCIOĞLU ÇATI UYGULAMA
◆ Ahşap Çatı 
◆ Çelik Konstrüksiyon 
◆ Kenet Çatı Kaplama 
◆ Sandviç Panel 
◆ Atermit
◆ Kiremit

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

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

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

GEREKLİ 
TELEFONLAR!
KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral     542 50 00
Çağrı Merkezi  444 55 22
Evlendirme Dairesi  542 50 02
İmar Müdürlüğü  542 50 71
Temizlik İş. Müd.  542 50 75
Zabıta Müdürlüğü  542 50 79
Alo Engelli Taksi  444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu 345 42 62

ACİL
İtfaiye    347 32 28
Emniyet Müdürlüğü 411 08 19
Kaymakamlık  330 60 99
İSKİ Kadıköy  345 03 04
Yangın İhbar  110
Polis İmdat   155
Elektrik Arıza  186
Gaz Arıza   187
Ambulans  112
Vefa Hattı  199
Telefon Arıza  121
Alo Zabıta   153
Sağlık Danışma  184
Bilinmeyen No  11811
Cenaze Hizmetleri  188
İBB Beyaz Masa  153
Maliye   189

HASTANELER
Göztepe Eğt. ve Araştırma  566 40 00
Haydarpaşa Numune 542 32 32 
Siyami Ersek H.  542 44 44
Erenköy Ruh ve Sinir H. 302 59 59
Dr. Rana Beşe Polik. 348 40 27
Zeynep Kamil   391 06 80
FSM Araştırma H.  578 30 00
Erenköy Fizik Ted. ve R. 411 80 11

orona virüsü ile 
mücadele kap-
samında yayım-
lanan genelgeyle 

birçok işletme faaliyetini dur-
durdu. Özellikle düğünlerin erte-
lenmesi mayıs, haziran ve temmuz 
gibi yakın tarihlerde evlenecek olan çift-
lerin bu planlarını askıya almasına neden oldu. 
Fakat 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber ya-
saklar kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. 
Seyahat kısıtlamasının kaldırılması, kafe, restoran, 
park alanlarının kullanıma açılması derken, mart 
ayından itibaren kapalı olan düğün salonlarının da 1 
Temmuz’da açılması planlanıyor. Salonların açılaca-
ğını öğrenen evlilik arifesindeki çiftler düğün salon-
ları ile gelinlikçilerin yolunu tutmaya başladı. Salgın 
sonrası üretilen maskeli gelinlikler ise raflarda yavaş 
yavaş yerini alıyor. Peki yeni süreçte düğün salonla-
rında ne tür önlemler alınıyor? Yeni model maskeli 
gelinlikler ilgi görüyor mu? 

“ÇİFTLERE ANI OLARAK KALACAK”
Düğün salonlarının açılması ve yeni çıkan mas-

keli gelinlik modelleri hakkında konuşan Karmi-
ne Gelinlik mağazası işletmecisi Mehmet Aydoğan, 
“Alınan önlemler neticesinde doğal olarak biz de iş-
letmemizi kapalı tutma kararı aldık. Ama üretimimiz 
sokağa çıkma yasağının olduğu günler hariç atölye-
mizde ufak da olsa devam etti. Bu sebepten finan-
sal bir dönüşüm olmadı ancak yeni sezon hazırlıkla-
rımızı tamamlaya fırsatımız oldu. Acil nikah durumu 
olanlarda bir iki işlem yapılması dışında pek bir ha-
reketlilik yaşamadık. Maskeli gelinlik sadece mo-

del açısından ön plana çıkabilir. Tabi ki gelini çevre-
sindeki virüslerden korur ancak genellikle dikkat 

çekme olarak değerlendiriyorum. Çiftle-
re bir anı olarak kalacaktır. İlerleyen 

senelerde virüs sebebiyle evlili-
ğimizi şu şartlarda yaptık diye 

çocuklarına anlatacaktır. Ge-
linlikte tasarım ön planda 
olduğu için çiftler konsep-
te uygun gelinlikler seç-
meyi tercih ediyor. Dü-
ğün sezonunun başlaması 
işlerin hareketlenmesine 
katkı sağlayacaktır. Sek-
törümüz görünmeyen bir 

cevherdir. İki gencin ev-
lenmesi sadece gelinlik ma-

ğazalarını değil; terzi, alışve-
riş merkezi gibi birçok sektöre 

katkısı olacaktır. Bu sebepten biz 
görünmeyen önemli bir sektörüz.” 

şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN HİJYENİK KUMAŞ”
Yeni sezonda kullanıla-

cak hijyenik kumaşlar aradık-
larını söyleyen Nuray Gelin-
lik’in modelisti Talip Kesik, 
“2020 modellerimizi hazırla-
maya başladık. Maskeli gelin-
likleri tercih edenler şimdilik 
az ama önemli olan gelinlik-
lerdeki hijyen. Biz de bu ko-
nuda titiz çalışıyoruz. Ayrıca esnaf olarak maske 
kullanımına, sosyal mesafeye önem veriyoruz. Sa-
lonlarda da aynı kurallara uyulacağına inanıyorum. 
Yaklaşık iki ay kadar kapalı kaldık, buralar yüksek 
kiraların ödendiği yerler olduğu için biraz zorlan-
dık açıkçası. Düğün salonlarının açılacağını duyan 
insanlar ilk hafta bir yoğunluk yaşattı. Önümüzdeki 
haftalarda bu yoğunluğun artacağına inanıyorum. 
Bu sezon hemen bitmeyeceği için kışa kadar uza-
yacaktır. Farklı modellerde maskeler hazırlamayı 
planlıyoruz. En uygun, hijyenik kumaşları araştırı-
yoruz o sebepten ekibimiz çalışmalara başladı. Sağ-
lıklı kumaşlara ulaştığımızda her modelin kendine 
has maskeleri olacak. ” dedi.

“KAPALI SALONLAR TERCİH EDİLMİYOR”
Temmuz ayı için yoğun-

luk yaşandığını ancak çiftle-
rin kapalı salonları pek tercih 
etmediğini belirten Kadı-
köy Belediyesi Zübeyde Ha-
nım Kokteyl Salonu organi-
zasyon yöneticisi Elif Polat, 
yeni dönemle ilgili şunları 
söyledi: “Düğün salonlarının 
1 Temmuz’da açılması kesin-
leşti ama kısıtlamaların han-
gi doğrultuda olduğu ile ilgili 
resmi bir belge henüz elimize ulaşmadı. Organizas-
yoncuların öncelikle maske, dezenfektan ve sosyal 
mesafe kuralına kesin uymaları gerekiyor. Salonu-
muzda havalandırma sistemlerimiz mevcut ve bizzat 
bakımları yapıldı. Gerekli görülen yerlerin dışına da 
birçok el dezenfektanı koymayı düşünüyoruz. Ayrı-
ca içerideki kirli hava ile temiz hava akışını dönüştü-
recek birtakım cihazlar var, bu cihazlarla ilgili birkaç 
firma ile görüşmeyi düşünüyoruz. Her gelen davetli-
nin ateşinin ölçülmesinin yanında ekip olarak mas-
ke ve siperlikler kullanacağız. Biz nikah kokteyliyle 
uğraştığımız için menülerde bir sınırlama getirmeyi 
planlıyoruz. Şu anda temmuz için bir yoğunluk var. 
Üst katta terasımız var ancak yine de çiftler kapalı sa-
lonları pek tercih etmiyor.” ifadelerini kullandı.

“HERKESE DAVETİYE DAĞITAMAYIZ”
Düğün davetiyelerinin kısıtlanması gerektiği-

ni belirten Aktaş Düğün Salonu müdürü Ufuk İs-
lamoğlu şöyle devam etti: “Öncelikle yaşadığımız 
süreç gerçekten çok zor, tedbiri elden bırakmamak 
gerekiyor. Bizim için maddi boyutu yüksek oldu 
çünkü birden düğünler bıçak gibi kesildi. Mart sü-
recinden bu yana çoğu çift, düğünleri ya iptal etti ya 
da ileri bir tarihe aldı. 1 Temmuz’da açılıyoruz ama 
ne olacağı belli değil çünkü insanlar tedirgin. Kapa-
lı alanlara girme korkusu, yapalım mı yapmayalım 
mı gibi soru işaretleri var kafalarında. Kapalı sa-
lonlarda bir kriz yaşanıyor ancak aldığımız tedbir-
ler doğrultusunda bu krizi en aşağı çekmeyi planlı-
yoruz. İlk olarak kişi sayısını düşüreceğiz örneğin 
bin kişilik salonu dört yüz kişi gibi bir rakama çe-
keceğiz. Masa aralarında sosyal mesafe bırakacağız 
ve her masaya davetlilerin rahat kullanabileceği de-

zenfektan ürünler koyacağız. İşletme olarak mas-
kesi olmayanlara maskeleri biz temin edeceğiz ve 
kapı girişlerinde insanların ateşini ölçeceğiz. Yiye-
cek ürünlerinde kısıtlama gelirse kullan at ürünler 
almayı düşünüyoruz örneğin kapalı kutu paket içe-
risinde içecek, kapalı paket top kek ve jelatinli kuru 
pasta vereceğiz. Ortamın havası, sayısı uygunsa dü-
ğün yapılabilir. Burada en önemli nokta eğlencede 
kendimizi biraz kısıtlamalıyız. Ayrıca düğün sahip-
leri olarak davetiye dağıtırken 65 yaş üstü veya 20 
yaş altına özen gösterilmeli. Eskisi gibi herkese da-
vetiye dağıtılmamalı.” 

Kendini “laik, bilimsel ve nitelikli eğitim isteyen ve-
lileriz” diye tanımlayan Öğrenci Veli Derneği (Ve-
li-Der), “Uzaktan Eğitim Raporu” hazırladı. 400 ve-
liyle anket yoluyla yapılan görüşmelerden oluşan 
rapor, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için 
Vakıf (TAKSAV)’ın Kadıköy Şubesi’nde yaptığı ba-
sın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Veli-Der Başkanı İlknur Kaya Bahadır, uzaktan 
eğitimin, salgın koşullarının zorunlu bir sonucu ola-
rak yaşamımıza girdiğini anımsatarak, “Uzaktan eği-

timin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağı 
herkesçe kabul edilmiş bir gerçeklik olmakla 
birlikte, olağan dışı zamanlarda başvurulabi-
lecek bir yöntem olduğu da açıktır. Elbette bu 
yöntemin tüm öğrenciler için eşit ve adil bir 
erişime sahip olması ve bilimsel bir içerik-
le sunulması koşuluyla. Bu bağlamda uzak-
tan eğitim uygulamasına dair velilerin görüş 
ve gözlemlerine dayanan bir anket çalışma-
sı yaptık. Anketin sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaşarak; yaşanan aksaklıkların, olumsuz-
lukların ortaya çıkarılması, bu doğrultuda 
gerekli düzenlemelerin yapılması ve uzak-

tan eğitimin zorunlu olduğu du-
rumlarda tespitlerimizin dikkate 
alınarak daha iyi bir eğitim orta-
mı sunulmasına katkı sağlamak 
isteriz.” dedi.

5 TALEP
Ankete katılan velilerin yüzde 69’u uzaktan eğiti-

mi verimsiz buluyor. Uzaktan eğitimin yüz yüze eği-
timin yerini alamayacağını vurgulayan Veli-Der’in 
talepleri şöyle:

❱ Yüz yüze eğitimde yaşanılan eşitsizliğin uzak-
tan eğitimin bu haliyle devam etmesi  durumunda 
resmi ve özel okullar arasındaki eşitsizliği daha da 
artıracağını,

❱ LGS ve YKS’nin Haziran’da yapılmasına yöne-
lik kararın doğru olmadığını,

❱ Sınavların yapılması kararının 
nedeninin bilimsel veriler ve şeffaf 
bilgi esas alınarak kamuoyu ile pay-
laşılmasını, tek bir öğrencinin dahi 
mağdur olmasını engelleyecek tüm 
önlemlerin planlanması ve açıklan-
masını;

❱ Özellikle yoksul çocukların 
uzaktan eğitime ulaşmak için kul-
landıkları internet, bilgisayar vb tek-
nolojik aygıtların olmamasının eği-
timde fırsat eşitliği ilkesini ortadan 
kaldırmasından kaynaklı gereksinimi 
olan tüm öğrencilerin bilgisayar, tab-
let, tv cihazlarının, internet erişim ve 
kullanım olanaklarının devlet tarafın-
dan sağlanması ve ücretsiz karşılan-
masını,  

❱ Uzaktan eğitimde kullanılan ders 
ve materyal içeriklerinin yetersizliği belirgin bir şe-
kilde ortaya çıkmıştır. Ders sunum ve içeriklerinin 
belirlenmesinde bilimsel eğitim ilkesinin referans 
alınmasını, ders sunum ve içeriklerinin dezavantajlı 
öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmasını ta-
lep ediyoruz.

(Raporun tamamına Veli-Der’in https://twitter.com/
Veli_Der ve www.facebook.com/pg/VeliDernegi 
hesaplarından ulaşmak mümkün)

Düğünlerde

dönemi!

l Görkem DURUSOY

Yeni 
normal sürecine 

bir adım da evlenecek 

çiftler için atıldı. 

1 Temmuz’da açılması 

planlanan düğün 

salonlarında alınan 

tedbirleri ve üretilen 

maskeli gelinlikleri 

araştırdık

K

Uzaktan eğitim  uzak
Öğrenci Veli Derneği’nin “Uzaktan Eğitim Raporu”na göre veliler uzaktan eğitim sisteminden hoşnutsuz…

l Gökçe UYGUN

yeni normal

Kadıköy Belediyesi’nden almış 
olduğum, 2014-2020 yılları arasındaki 

Emlak Vergisi tahsilat makbuzlarını 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

SEMA ÖZDEK

KAYIP İLANLARI
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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.

Bir hafta olmuştu geleli. Bizde paralar suyunu 
çekti. Mevsim yaz olduğu için bir pantolon, bir 
gömlek. Satacak bir şey de yok sırtımızda. Şim-
di anladım Ahmet’in dediklerini. “Kardeşim” 
derdi Ahmet, “bir saatle, bir yüzük şart bir ada-
ma. Darda kaldın mı paraya çevirir birkaç ay ida-
re edersin.” Ne akıllı adamlar var şu dünyada!.. 
Parmaklarına kamyon gibi şövalye yüzük takış-
ları, kollarına değirmentaşı kadar saatler oturtuş-
ları boşuna değilmiş!.. Bunlar hep görgüyle olur. 
Bizde o görgü nerdeee!..
Ah bir iş bulabilsem!.. İş çok diyorlar. Evet, ben 
de biliyorum, iş çok. İş çok ama, nerde olduğu-
nu bir türlü bilemiyorum. Sonra, işten önce bir 
temiz gömlek gerek bana. Gömlek kirli. Göm-
lek kirli olunca berbere de gidemiyor adam. Sa-
kal oldu on günlük. Gömlek kirlenir, sakal uzar 
da, gövde kirlenmez mi? Başladım kaşınmaya. 
Parmaklarımı kaburgalarımda gezdirdikçe kir 
yuvarlanıyor. Bir hamal için belki bunlar gayet 
olağandır, ama gözü kör olsun, biraz okumuşuz, 
suyun, berberin, aşçının, otelin, temiz giyinme-
nin ne demek olduğunu biliyoruz. Bilmekle bil-
memek arasında çok şey var kardeşim. Bildiniz 
mi, yandınız!..
Cebimde para bir hafta daha yaşatabilir beni. 
Yani sokakta, iki ayak üstünde tutabilir. İş de so-
kakta olduğuna göre, eh, mesele yok, bu bir haf-
tada nasıl olsa bir iş buluruz.

Sanayi Çarşısı’na gidecektim:
-Affedersiniz, dedim birine, Sanayi Çarşısı ne 
yana düşer?
Adam hiç bakmadı bile yüzüme:
-Şu yandadır. Atla otobüse, git!
O yana doğru yürüdüm. Binsem mi, binmesem 
mi otobüse? Paracıklarımı bir daha saydım. Ha-
yır, en iyisi yaya gitmek. On kuruş daha koydum 
mu, bir francala alabilirim.
Otobüs kalktı. Düştüm otobüsün ardına. Git git, 
görüneceği yok Sanayi Çarşısı’nın. Bir otobüs 
durdu az ötede. İnenlerden birine sokuldum.
- Sanayi Çarşısı daha uzak mı?
-Yaya gidemezsin, dedi, atla bir otobüse!
-Atlayayım mı?
Adam şöyle bir baktı yüzüme “kık” yaptı.
-Yoo atlama, sıçra!
Öyle bir bozuldum, sormayın! Gözlerimin önü 
çıngılandı. Ama ne diyebilirim adama?
Ben bu şaşkınlık içindeyken otobüs kalktı. Düş-

tüm yine ardına. Bir saat sonra Sanayi Çarşısı’n-
daydım. Aradığım adam yokmuş. Biri:
-Bugün göremezsin kardeşim, dedi. En iyisi atla 
bir otobüse, Hurdacılar’a git.
-Nerde bu Hurdacılar?
-Son duraktan az ötede. Atla şurdan otobüse, son 
durakta in.
Durakta bekliyorum. Binsem mi, binmesem 
mi? Binsem mi, binmesem mi? Paracıklarımı 
bir daha saydım. A-ah.. binemem! En iyisi yü-
rümek. On kuruş daha koydum mu, bir franca-
la alabilirim.
-Abi, Hurdacılar ne kadar çeker?
-Yarım saat falan…
-Otobüsle mi yarım saat?
Adam iyice bir gülecek birilerini aradı çevresin-
de. Sonra da başladı nereli olduğumu falan sor-
maya. Otobüs durdu.
-Tamam, dedi, atla şuna git! Hadi, yürü!
Kendisi atladı otobüse, ben düştüm ardına. Git 
git, tükeneceği yok yolun.
-Kardeşim, daha uzakta mı bu Hurdacılar?
-Yaya gidemezsin, atla şu otobüse…
-Atlayayım mı?
-Yoo atlama, devam et yürümene. Akşama varırsın.
Binecektim, fakat adam öyle edepsizce buruştur-
du ki yüzünü, utandım binmeye. Otobüs kalktı, 
ben yürüdüm. Önce kaval kemiklerimde bir sı-
zıdır başladı. Sonra başladım şımarık şehir ço-
cukları gibi kıvırmaya. Kıvır-
mamak elde değil ki… Belden 
aşağıma töbe sahip olamıyo-
rum. Ben sola gidiyorum, bel-
den aşağım sağa. Ben ileriye gi-
diyorum, belden aşağım geriye. 
Boyumun da en az on santim kı-
saldığını sanıyorum. Çünkü öyle 
küçülmüştüm ki…bacak kadar 
çocukların kemerlerine varmı-
yordu başım. Yumruk kadar tak-
siler yürüyen birer dağdılar san-
ki. Daha da ufalıyordum. Baktım, 
toz olup gideceğim, ilk durak-
ta atladım otobüse. Hurdacılar’da 
da olmadı işim. Başka bir iş yeri-
ne bakmam gerekiyordu.
-Atla otobüse, üçüncü durakta in, 
dediler.

Atladım otobüse, üçüncü durakta indim. Açlık-
tan da sallanıyorum. İki gündür francala parası-
nı yedik. “Boşver yahu” dedim içimden, “üç gün 
ararsam, nasıl olsa iş bulurum”.
Üç gün daha “atla otobüse” dolaştık koca şehir-
de. İş bulmanın imkanı yok!
-Canım, hemen iş bulunur mu, dedi bir tanıdık. 
Hele şöyle on beş gün, bir ay dolaş bakalım. Bak, 
sana bir iş yeri söyleyeyim. Atla şu otobüse…
-Atladık yahu, n’oolacak?
-Atlarsın otobüse, anlıyor musun, inersin Bira 
Fabrikası’nın yanında. Sorar soruşturursun.
Öfkeden tir tir titriyordum. Cebimdeki bozuk-
lukları olanca gücümle sıktım, sıktım, sıktım…
-Sonra? Dedim. Sonra n’aapacağız?
-Yine atlarsın otobüse…
-E, tabi atlayacaksın!
-Sonra?
-Bakarsın birkaç yere daha. Yoksa…
Oracığa oturdum, yüzümü elime dayadım:
-Atlarsın otobüse…
Baktı ki iyiden dalga geçiyorum kendisiyle;
-Hadi be sen de, dedi. Zaten size iyilik yaramaz 
ki… Biz herife yol gösteriyoruz, herif tutmuş bi-
zimle matrak geçiyor.
Sadaka vermiş kimselerin gönül hoşluğuyla 
çekip gitti. Ben bir zaman daha oturdum ora-
cıkta. Oturdukça oturası geliyor adamın. Ye-

dikçe yiyesi geliyor. Uyu-
dukça uyuyası geliyor. 
Konuştukça konuşası. Sus-
tukça susası. Sövdükçe sö-
vesi. Çaldıkça çalası. Öldür-
dükçe öldüresi. Ne bileyim, 
güldükçe gülesi geliyor 
adamın. Bir gülmedir gel-
di içimden. Güldüm, gül-
düm, güldüm… Dönüp 
baktım ki, daha birkaç kişi 
de gülüyor benimle birlik-
te. Sonra daha başkaları da 
gülmeye başladılar. Der-
ken ağaçlar da başladılar 
gülmeye. Derken apart-
manlar a başladılar gül-
meye. Derken heykel de 
başladı gülmeye. Cadde-
ler, bulvarlar, otobüsler, 

troleybüsler, hepsi hepsi gülüyorlardı. Şehir tüm 
gülüyordu.
Doğruldum ki beş kişi daha var yanımda. Sermese-
rim yatmış uyuyorlar. Dürtüp uyandırdım beşini de:
-Kalksanıza be, dedim, yatılır mı burada? Otel 
mi burası? Utanmıyor musunuz yolun ortasında 
uyumaktan? Bak, maşallah, kazık gibi adamlar-
sınız, gidip çalışsanıza!
Hepsi birden konuştu, ama sanki konuşan bir 
kişiydi.
-İş arıyorduk, dediler, yorulduk…
-Yorulursunuz yaa, dedim. Yoruldukça yorulası 
geliyor adamın.
-Şöyle oturalım azıcık dedikti, sızmışım…
-Sızdıkça sızası geliyor adamın, dedim.
-Bildiğin yerlerde iş yok mu, dediler, sevap 
olur…
-Çoook, dedim. İşten çok ne var? Hadi kalkın 
bakalım, tembel herifler sizi!.. Uyudukça uyuya-
sınız geliyor değil mi? Hadin bakalım, atlayın şu 
otobüse! Hadin, atlayın!.. Bu memlekette iş var, 
anladınız mı!
Atladılar otobüse.
Beşine de iş bulmuştum… Onlar da sevinçli, ben 
de… Birbirimize sevinçli sevinçli el salladık...

ATLA OTOBÜSE
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HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL
(1927- 26 Şubat 1984)
Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden toplumcu şair 
ve yazar  Hasan Hüseyin Korkmazgil, 1927 yılın-
da Sivas Gürün’de doğdu. 1948’de Adana Erkek 
Lisesi’ni, 1950’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü-
nü bitirdi. Enstitüyü bitirdikten sonra öğretmenlik 
yapmaya başladı. 1951’de Maraş’ın Göksun ilçe-
sinde öğretmenlik yaptığı sırada, Türk Ceza Ya-
sasının 142. maddesine aykırı eylemde bulunmak 
iddiasıyla tutuklanarak 3 yıl hapishanede kaldı. 
Öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Cezaevinden çık-
tığı 1954’ten 1960’a kadar tabelacılık, ressamlık, 
dilekçecilik, tarım işçiliği gibi işler yaptı.
Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Hasan Hü-

seyin’in ilk şiiri  1959’da Dost 
Dergisi’nde yayımlandı. 
1960’da İstanbul’a, son-
ra Ankara’ya yerleşti. 
1961-1967 yılları ara-
sında Metin Toker’in 
yayınladığı hafta-
lık “Akis” dergisin-
de çalıştı. 1964 yı-
lında bir öğretmen 
olan Azime Hanım 
ile evlendi. 1965 yılın-
da “Bir Oğlum Olacak 
Adı Temmuz” şiirinde adı 
geçen Temmuz Korkmazgil 
(1965) isimli bir oğlu oldu. 

1970’ten itibaren Yenigün gazetesi, Barış ga-
zetesi, Toplum dergisi, Ankara Ekspress 

gazetesi, gibi gazete ve dergilerde yazı-
lar yazdı. 1960 sonrasında yayımlama-

ya başladığı şiirleri, yazıları, kitapla-
rı nedeniyle hakkında pek çok dava 
açılan usta şair ve yazar 1964 Yedi-
tepe Şiir Armağanını, 1970 TRT Sanat 
Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü’nü, 
1981 Toprak Şiir Ödülü’nü, 1981 Nev-

zat Üstün Şiir Ödülü’nü kazandı.  26 
Şubat 1984’te hayata veda etti. Hasan 

Hüseyin Korkmazgil’in Bilgi Yayınevi ta-
rafından basılan “Öhhööö!” öykü kitabın-

dan “Atla Otobüse” öyküsünü ve “Akarsuya 
Bırakılan Şiir”ini okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yazın DünyasıYazın Dünyası

stanbul’un ilk şehir rehberinden edebi-
yat erkânının toplandığı Küllük Kahveha-
nesi’ne, toplatılan ilk dergi Cüzdan’dan, 
ekslibrisin Türkiye serüvenine, Hasan Ali 

Yücel mektuplarından, en eski kitap ayracına edebi-
yat tarihinin kıyıda köşede kalmış anıları kitap kurdu 
bir sahaf olan Emin Nedret İşli sayesinde kitap hali-
ne geldi. 
Türkiye’nin önemli sahaflarından biri olan Emin 
Nedret İşli’nin Kırmızı Kedi Yayınevi’nde çıkan Sa-
hafnâme isimli kitabı edebiyat tarihimizin pek de bi-
linmeyen yanlarını gün yüzüne çıkarıyor. İşli’nin 
“Giriş” yazısında “Yaklaşık 40 yıla yakın zaman-
dır (Beyazıt’ta Beyaz Sa-
ray Çarşısı’ndaki Ende-
run Kitabevi’nde, 1978 
ilkbaharındaki çıraklıktan 
bu yana) sadece bu mes-
leği icra eden bir kişi, ‘Bu 
gözler neler gördü’ cümle-
sini kurmaya hak kazanmış 
kıdemli bir sahaf olarak, 
elimden gelip geçen yüz-
lerce belge, binlerce kitabın 
küçük bir kısmının kaydı-
nı tutmak, bunları meraklı-
larıyla paylaşmak fikrinden 
doğdu bu kitap” dediği Sa-
hafnâme dört ana başlıktan 
oluşuyor.  Mazruf, Kitapha-
ne, Portre ve Efemera.
Bir dönem Milli Eğitim Ba-
kanlığı yapan Hasan Ali Yü-
cel’in Nahid Sırrı’ya yazdı-
ğı mektuplardan tutun, Orhan 

Veli’nin gizli takipçisine, Halit Ziya Uşaklıgil’in 
“Kırık Hayatlar’a dair yazısına, Neyzen Tevfik’ten 
Ahmet Refik’e vedaya kadar edebiyat meraklıları-
nın ilgiyle okuyacağı pek çok farklı bilgi bulunuyor. 
Kitaptan ilginç birkaç bölümü okurlarımızla payla-
şıyoruz.

 TOPLATILAN İLK DERGİ 
Gazete ve dergi alanında yasaklanan ve toplatılan ilk 
derginin adı Cüzdan’dır… 25*17 boyutunda, 32 say-
falık, resimsiz bu dergiyi Türk yayın yaşamına bir-
kaç kuşak hizmet edecek olan “Ebüzziya” ailesinin 
en büyük ismi Ebüzziya Tevfik Bey çıkarmıştır.  
Dergide Namık Kemal, Recaizade Mahmud Ekrem, 
Edhem Pertev, Reşad Beyi Doktor Aziz Bey gibi 
dev- rin önemli fikir ve edebiyat insan-

ları yazmıştı. Namık Kemal ve ar-
kadaşları gibi mimlenmiş kişile-
rin yazılarından rahatsız olundu 
ve 5 Şubat 1873 tarihinde çıkarı-
lan  Cüzdan dergisi dağıtımının 
ikinci gününde toplatıldı ve bi-
rinci baskısında da kapatıldı. 

HERKESİN KİTABI
Akıllı telefonların ve internetin 
olmadığı yıllarda insanlar ula-
şım, etkinlik ve gündelik haya-
ta dair diğer bilgi ve tarifeleri 
kitaplardan, broşürlerden veya 
gazetelerden öğreniyorlardı. 
İstanbul’da ilk tarifeler daha 
çok kentin ulaşım araçlarının 
kalkış varış saatlerini, hareket 
noktalarını, seferlerin yapıldı-
ğı günleri gösteren kitapçık-
lardı. 1900’lü yıllardan sonra 
kapsamlı ve düzenli çıkarılan 

tarifeler, özellikle şehir ulaşımının gelişimini göste-
ren kaynak kitaplardır. Bu kaynak kitaplardan biri 
1930 yılı Haziran ayında ilk sayısı yayımlanan Her-
kesin Kitabı’nın alt başlığı “Faideli ve Ameli Bilgi-
leri Muhtevi Olarak İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış 
Mevsimlerinde Neşrolunur Mecmuadır” şeklindeydi. 
64 sayfalık, cepte saklanabilecek ölçüde tasarlanan 
kitapçık kentin deniz, kara, demiryolu ulaşımına dair 
yararlı bilgiler içeriyordu. Kitapçıkta İstanbul Bele-
diyesi İktisat İşleri Müdürlüğü’nün uyguladığı “Ha-
mallar Tarifesi” de yer alıyordu. 

İSTANBUL’UN İLK KENT REHBERİ
İstanbul’da basılan ilk kent rehberi Alexandre Timo-
ni’nin 1841 yılında yazdığı Fransızca eserdi. Harf 
Devrimi’nden sonra Latin alfabesiyle yayınlanan ilk 
İstanbul rehberi Photo Français- Artistik Foto Fran-
se isimli fotoğraf stüdyosu sahibi Jean Weinberg ta-
rafından hazırlandı ve bastırıldı. 1929 yılında 15*12 
cm ölçülerinde 53+275 sayfa olarak basılan rehberde 
şehrin yüzölçümü, eski eserleri semtlerin tarihi, ma-
halle ve sokak isimleri gibi bilgiler yer alıyordu. 

TELEFONA YASAK
İstanbul telefonla 1881 yılında tanıştı. 16 Ağustos 
1886 yılında telefonu “gizli kapaklı işler görülmesine 
müsait bir icad” olarak değerlendiren II. Abdülhamit 
emriyle yasaklandı. Bu yasak II. Meşrutiyet’e yani 
1908 yılına kadar sürdü. 1909 yılında Büyük Postane 
binasına bir telefon santrali kurulmasıyla İstanbul’un 
telefonla serüveni başladı.

İLK KİTAP AYRACI
Emin Nedret İşli’nin araştırmalarına göre ilk kitap ay-
raçları 1950’li yıllardan sonra üretilmiş. Hatta ilk ör-
neklerinden biri hem yabancı hem de politik. 1952’de 
Türkiye’nin Nato'ya katılmasıyla üretilmişti. Tasarım 
olarak da kendinden sonra gelenlerin içinde benzeri 

yoktu. Yarısı katlanmış 
bir kapak gibi dizayn 
edilmişti. Modern kıya-
fetli bir askeri ikiye bö-
len bu tasarımda kapağı 
ve küçük sayfayı çevir-
diğinizde ayracın yarı-
sında da “Nato Türkiye 
sayesinde daha kuvvetli-
dir” yazmaktaydı. 

Toplatılan ilk dergimiz neydi? İlk 
kitap ayracı kimin? İstanbul’un 
ilk rehberi ne zaman çıktı? 
İstanbul’un önemli sahaflarından 
Emin Nedret İşli edebiyat 
meraklılarının ilgiyle 
okuyacağı kitabında 
bu soruların yanıtlarını 
belgelerle anlatıyor

AKARSUYA BIRAKILAN MEKTUP
incecikti 
gül dalıydı 
dokunsam kırılacaktı 
dokunmadım kurudu
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç 
Ağaçlar bükmesinler n’olursun boyunlarını 
Neden akşam oluyorum tren kalkınca 
Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince 
Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum 
Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki 
Az önceki çiçekler nasıl da diken diken 
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç. 

O sularda çimdik, bitti; köprüleri geçtik, bitti 
O elmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti 
Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz 
Günler devlet alacağı, yıllar bir kadehçik buzlu rakı 
Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı 
Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı 
Nerde şimdi, nerde şimdi, nerde o kan sarhoşluğu 
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.

l Leyla ALP

İ
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Pandemi

Guardian’ın, “21. 
yüzyılın en iyi 100 
kitabından biri” 
olarak seçtiği; 
The Economist’in, 
“Dokunaklı ve usta 
işi bir roman,” olarak 
tanımladığı “Kızların 
Suskunluğu”nda, 
Man Booker ödüllü 
İngiliz yazar Pat Bar-
ker, Troya Savaşı’nı 
Akhilleus, Odysseus 
ve Agamemnon gibi intikam peşindeki 
erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan 
bir kadın olan Briseis’in gözünden anlatıyor 
ve İlyada Destanı’na yepyeni bir bakış açısı 
getiriyor.
“Kızların Suskunluğu, Briseis’in hayal ettiği 
yeni şarkı: Savaşın kadınlar için ne anlama 
geldiğini anlatan bir anlatı… Ama bu hikâye 
savaşın nasıl şanlı olduğunu, erkeklerin 
ne kadar cesurca çarpıştığını anlatmaya-
cak… o defalarca yapıldı. Hayır, bu, tarihte 
unutulmaya zorlananların hikâyesi. Yine de 
unutulmayacağız, yıllar sonra bile anneler 
çocuklarına Troya şarkılarını söyleyecek, biz 
de onların rüyalarından eksik olmayacağız… 
kâbuslarından da.”
Seda Çıngay Mellor’un çevirisiyle 19 Hazi-
ran’da okurla buluşacak romanı Sam Baker 
şöyle tanımlıyor: “Ben, Kirke muazzam bir 
feminist anlatıydı, Kızların Suskunluğu ise 
her parçasıyla bambaşka bir seviyede. Pat 
Barker’ın külliyatında Damızlık Kızın Öykü-
sü’ne denk gelen bir an.” (Tanıtım Bültenin-
den) İthaki Yayınları / 320 sf 
Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu:
■ İkinci Hayat / Nurdan Gürbilek / Metis 
Yayınevi / 208 sf
■ Normal İnsanlar / Sally Rooney / Can 
Yayınları / 264 sf
■ Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri 
Üzerinde / Olga Tokarczuk / Timaş 
Yayınevi / 304 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Kızların Suskunluğu

Sertab Erener / Ben Yaşarım
Sertab Erener 
“Kırık Kalpler Al-
bümü”nden yak-
laşık 4 yıl sonra 
13. stüdyo albümü 
“Ben Yaşarım”ı 
12 Haziran’da 
yayınladı. Merakla 
beklenen albü-

mün online lansmanı ise, Sertab Erener’in 
instagram hesabından gerçekleşecek.
Ağırlıklı olarak kendisinin yazdığı sözlere 
ve Emre Kula’nın müziklerine yer verdiği 
albümde ayrıca Ersel Serdarlı imzalı şarkılar 
var.Sözleri Sezen Aksu’ya ait “Belki de 
Aşk Lazım Değil”, Redd grubundan Doğan 
Duru’ya ait “Koyudur Karanlığı” ve sözleri 
Can Bonomo’ya ait olan “Anca Gidersin” 
albümün sürprizleri olarak dikkat çekiyor. 
Daha önce tekli olarak yayınlanan “Belki de 
Dönerim” ve Sezen Aksu’nun yazdığı şarkı 
“Kız Leyla”nın da yer aldığı albümü Sertab 
Erener şu sözleri ile anlatıyor: “Ne kadar 
söz, ne kadar duygu birikmiş içimde. Her 
notasını ilmek ilmek içimde bağlayıp size 
aktardım. Çok heyecanlıyım. Umarım siz de 
seversiniz.”
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Wait for you / Tom Walker
■ Beni bana bırak / Yasemin Mori
■ Ağlaya ağlaya / Jabbar

İngiliz orta-üst sınıf beş kardeşten olu-
şan bir aile olan Lyonsların eşleri ve ço-
cukları ile beraber 2019’dan 2030’a kadar 
olan yaşamlarını konu edinen Years and 
Years’ın belki de en büyük alametifari-
kası bugünden bakarak kurduğu gelecek 
tasvirinin korkutucu derecede gerçekçi 
oluşu. Amerika başkanı Donald Trump’ın 
ikinci dönem için seçildiği, Brexit’in so-
nuçlarının iyice somutlaştığı, Çin ve Ame-
rika arasındaki ekonomik gerginliğinin 
dehşet verici bir zirveye ulaştığı, küresel 
ısınmanın sonuçlarının, mülteci krizinin ve 
dünya genelinde aşırı sağa yönelişin bizi 
nasıl bir geleceğe sürüklediğini aktaran 
Years and Years, izleyiciyi sarsıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunun harika per-
formansları da Years and Years’ı son dö-
nemin en iyisi yapan sebeplerden biri. 
Emma Thompson’ın hayat verdiği, fü-
tursuz, cüretkâr, kötücül, gerçek-öte-
si popülizm ile kitleleri manipüle eden po-
litikacı Vivienne Rook, bugün maalesef 
hepimizin tanıdığı bu figürü ve etrafında 
yarattığı politik yerçekimini mercek altına 
almamızı sağlıyor. BBC One ve HBO ortak 
yapımı olan dizi tek sezon ve 6 bölümden 
oluşuyor, takviminize almayı unutmayın!

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

undan yaklaşık 1 yıl önce, mesleki alanda 
özel tiyatroları temsilen, tiyatro sektörün-
deki tüm üretim ve uygulama süreçlerinin 
iyileştirilmesini ve profesyonelleştirilmesi 

amacıyla kurulan Tiyatro Kooperatifi, henüz ilk yaşı-
na bile varmadan büyük bir krizle karşılaştı; pandemi.

Süreç tüm sektörleri olduğu gibi tiyatrocuların 
dünyasını da derinden sarstı. Zira karantina tedbirle-

ri kapsamında ilk kapatılan 
yerlerden biri oldu tiyat-

ro salonları. Tiyat-
ro Kooperatifi de 
bu sürecin tiyat-
rolar ve emekçi-
leri açısından en 
az hasarla atlatı-
labilmesi için ça-
lışıyor. Detayları 

Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardım-

cısı Yeşim Özsoy’a 
sorduk.
◆ Pandemi sürecinin 

en başından beri pek çok çalışma 
yaptığınızı biliyorum. Önce özet geçebilir misiniz?

14 Mart’ta Kültür ve Turizm Bakanının çağrısıy-
la, taleplerimizi iletme sürecine girdik. Temel isteği-
miz hibe konusu ve vergilerin indirilmesi, harcamala-
rın kısılması için neler yapılabileceği üzerineydi. Süreç 
devam ediyor. Genelde özel tiyatrolara destekle ilgili 
taleplerimiz de vardı, onlar karşılandı. Vergi ve kredi 
konusunu da halen gündeme getiriyoruz. Ayrıca bele-
diyelerle görüşmelerimiz sürüyor. Bunların dışında bir 
ekip kurduk. Var olan mevzuat ve hukuksal düzenle-
melerin iyileştirilmesi üzerine öneriler geliştiriyoruz. 

◆ Pek çok sektör zora girdi malumunuz. Görebil-
diğim kadarıyla Tiyatro Kooperatifi aksiyon alan ilk 
oluşumlardan oldu. Bu refleksi nasıl sağlayabildiniz?

Ben göreve gönüllü olarak Kasım 2019’da geldim. 
Pandemiyle birlikte kendimizi bir kriz yönetiminin 
içinde bulduk. Her şey inanılmaz bir şekilde hızlanmak 
durumunda kaldı. Her gün farklı bir çözüm üretmemiz 
ya da var olan gündemle ilerlememiz gerekiyor. Du-
rumun vehameti ve tiyatrolarımızın piyasaya bağımlı 
olma durumu her şeyi daha elzem ve acil hale getirdi. 
Zamanla yarışıyoruz. 

◆ Devlet nezdinde muhatap alınıyor musunuz?
Evet ve bu çok değerli. Senelerdir gelen kemikleş-

miş reaksiyonlarımız var. Hepimizin canı yandı bu ile-
tişimsizlikten ve ilgisizlikten ötürü. Ama bunları çöz-
mek için bir şekilde sesimizi duyurmak da lazım. Bu 
da ancak beraber aynı masaya oturabilmekten geçiyor. 
Diğer türlü herkes kendi köşesinde bağırıyor ve bir yol 
kat edilmiyor. 

“KREDİ VE VERGİ KONUSU BEKLEMEDE”
◆ En öncelikli talepleriniz neler ve bunların ne 

kadarı karşılandı?
En öncelikli talebimiz tabii ki hibe ve vergilerin ipta-

li idi. Ama Kültür ve Turizm Bakanımızla ilk yaptığımız 
14 Mart’taki toplantıda bu durumun çok zor olacağını an-
ladık. Bu şartlar içinde neler olabilir üzerine 3 kapsam-
lı dosya ilettik. Öncelikle tiyatrolara özel vergi indirim-
leri ve kredi talebi üzerine bir dosya gitti ve sonrasında 
kaynak nereden yaratılabilir, dünyada neler oluyor 
konusunda örnekler ulaştırdık. Özel tiyatrola-
ra destek konusunun da öne çekilmesi ve 
bu sene oynanan oyunların oynama zo-
runluluğunun kalkması ilk talepleri-
mizdendi, yerine geldi. Bu sene 
desteğin artmasını da önermiş-
tik bu talebimiz de karşılan-
dı. Yüzde 50 olan destek yüz-
de 70’e çıktı. Bunlar artılar. 
Ama özellikle kredi ve ver-
gi konusu hala bekleme-
de. Hibe ve kaynakla ilgi-
li bir formül oluşturuldu 
ama o da dolaylı bir şekil-
de gerçekleşecek. Sanırım 
önümüzdeki günlerde tam 
mahiyetini açıklarlar.  

◆ 9 Mayıs’ta başlat-
tığınız #BizdeYerinAy-
rı kampanyası nasıl iler-
liyor?

Bu, bizim acilen aza-
mi süratle kendi ortaklarımız 
için oluşturduğumuz bir formül 
oldu. Özel sektör ve bireysel ola-
rak katılım mümkün. Dileyen ti-
yatroların ileride olacak oyunlarında 
yerini ayırtıyor seyircimiz. Başka kam-
panyalara da paydaş olarak katılıyoruz, des-
tekliyoruz. 

◆ Seyircinin desteği nasıl? Bu destek, tiyatrolara 
bir nebze olsun nefes aldırabildi mi?

Gayet iyi. Nefes aldıracak muhakkak. Ama ne bu 
ne de diğer ara kısa çözümler temelde krize giren ve gi-

recek olan tiyatroların durumunu çözmek-
te yeterli olmayacaktır maalesef. As-

lında bu gibi kampanyalara en çok 
seyircinin sahip çıkması lazım. 

◆ Lütfen bu soruyu yan-
lış anlamayın ama böyle 

kriz dönemlerinde devle-
tin görevi değil mi des-
tek olmak? Siz neden 
seyirciye başvurdunuz 
yardım için?

Bütün dünyada ti-
yatrolar kendi seyirci-
sine sesleniyor destek 
için. Bu bir aidiyet 
duygusudur. Nasıl ki 
sağlık sektörü için, 
market çalışanları ya 
da başka alanlar için 
dayanışmayı yaratıyo-
ruz seyirci de ait hisset-

tiği tiyatrolar için bunu 
yapmalı. Bu ayıp bir şey 

değil. Devlet yok ve onu 
devreden çıkarıyoruz da de-

mek değil. Hatta bu bakış açı-
sının yani sanat için bireysel ve 

kurumsal fon geliştirme anlayışı-
nın Türkiye’de daha da fazla gelişme-

si gerektiğine inanıyoruz. 

İstanbul Modern’den yapılan açıklamaya göre, sergi 
yeni tip korona virüsü tedbirleri sürecinde “Fotoğrafa 
dair neler yapabiliriz?” sorusu üzerine beraber düşü-
nebilmek amacıyla farklı kuşaklardan fotoğraf sanat-
çılarını biraraya getiriyor.

Müzenin web sitesinde 15 Kasım’a kadar görüle-
bilecek sergi, İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü ve 
Danışma Kurulu’nun davetiyle projeye katılan 43 sa-
natçının pandemi günlerinde gerçekleştirdikleri yeni 
çalışmaları izleyiciye sunuyor.

Sergiye katılan sanatçılar; Yasin Akgül, Me-
rih Akoğul, Burcu Aksoy, Emin Altan, Coşkun Aral, 
Ani Çelik Arevyan, Barbara & Zafer Baran, Ke-
rem Ozan Bayraktar, Dilan Bozyel, Orhan Cem Çe-
tin, Halûk Çobanoğlu, Yusuf Darıyerli, Burak Dikili-
taş, Sinem Dişli, Saygun Dura, Murat Durusoy, Eser 
Epözdemir, Didem Erbaş, Canan Erbil, Murat Ger-
men, Meltem Işık, Ali Kabaş, Elif Kahveci, Ege Ka-
nar, Yonca Karakaş, İzzet Keribar, Yağmur Kızılok, 

Neslihan Koyuncu, Sıt-
kı Kösemen, Aslı Narin, 
Ömer Orhun, Emin Öz-
men, Ahmet Polat, Joc-
hen Proehl, Ozan Sağ-
dıç, Ahmet Sel, Yusuf 
Sevinçli, Deniz Ezgi 
Sürek, Tahir Ün, Emre 
Ünal, Lale Tara, Begüm 
Yamanlar ve Pınar Yo-
laçan’dan oluşuyor.

Açıklamada görüşle-
rine yer verilen İstanbul 
Modern Fotoğraf Bölü-
mü Yönetici Demet Yıldız, tüm dünyada hareket ve 
etkileşimin kısıtlı olduğuna işaret ederek, “Kolay tarif 
edilemeyen, belirsiz ve tekinsiz bir zamanın içinde va-
roluşu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu 
dönem bazılarımız için yeni keşiflere vesile olurken 
bazılarımız için de geçmiş pratiklerini gözden geçir-
me ve onlara yeni anlamlar kazandırma süreci olabilir. 
Hissettiklerimiz ile gördüklerimiz karşısında keşfede-
ceğimiz yeni anlamların gelecek kuşaklar için önem-
li ve anlamlı bir kültürel miras olacağına inanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

günlerinde
fotoğraf…

Sanatçı Ecevit Üresin’in resim sergisi 
7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 
www.bahariyesanat.com adresinde online 
olarak sanatseverlerle buluşuyor.
2002 yılında ilk atölyesini Kadıköy’de açan Üresin  
soyut resim sanatıyla ilgilendi. Bir kişisel sergisi 
olan sanatçı, birçok karma sergiye katıldı.
Bahariye Sanat Galerisi online sergi 
platformunda sergiler yaz boyunca devam 
edecek. Galerinin online mağazasında ise pek 
çok sanatçıdan yüzlerce eser sanat severlerin 
beğenisine ve satışa sunuluyor. 

Bahariye Sanat’ta
ONLINE SERGI

“Özel 
tİyatrolar 
açılışa 
hazır değİl”

1 Temmuz’da tiyatrolar perde diyecek ama nasıl? 1 Temmuz’da tiyatrolar perde diyecek ama nasıl? 
Tiyatro Kooperatifi yöneticilerinden, oyuncu Yeşim Tiyatro Kooperatifi yöneticilerinden, oyuncu Yeşim 
Özsoy, “Özel tiyatrolar böyle bir açılışa hazır değil. Özsoy, “Özel tiyatrolar böyle bir açılışa hazır değil. 
Nasıl, hangi hijyen kurallarla, nasıl bir planla, nasıl bir Nasıl, hangi hijyen kurallarla, nasıl bir planla, nasıl bir 
ekonomik düzenle?” diye soruyor...ekonomik düzenle?” diye soruyor...

B
l Gökçe UYGUN

“EYLÜL’DEN 
ÖNCE AÇILMASI 

ZOR”
◆ Tiyatrolar 1 Temmuz’da 
perde açacak. Hazırlar mı?

1 Temmuz anladığımız kadarıyla Devlet 
Tiyatroları’nın hazırladığı bir program kapsamında 
ilerleyecek. Özel olarak düşünülmüş bir program 

oluşturulmuş DT için. Ama özel tiyatrolar böyle bir 
açılışa hiç hazır değil. Nasıl, hangi hijyen kurallarla, 

nasıl bir planla, nasıl bir ekonomik düzenle? Açık hava 
alanlarının kullanımı konusunda Kadıköy Belediyesi 

dahil bazı belediyelerin ön ayak olduğu projeler mevcut 
fakat zaten normalde tatilde olan özel tiyatroların 

kendilerine gelip bunlara katılması her ne kadar moral 
açısından iyi olacaksa da reel bir plan içermiyor 
şu an. Ekonomik yararı da çok kısıtlı olacaktır. 
Kapalı mekanların Eylül’den evvel açılacağını 
düşünmüyoruz. Açıldığında da çok düşük bir 

kapasitede açılacak. Hem şartlar ve kurallardan 
dolayı hem de seyircinin tiyatrodan bu dönem 

için elini eteğini çekmek isteyeceğinden 
dolayı. Bu sebeple bu ‘açılma’ durumunun 

var olan kriz konusunda çok büyük bir 
değişiklik yaratacağını 

düşünmüyorum. 

İstanbul Modern’in yeni çevrim 
içi sergisi “Pandemi Günlerinde 
Fotoğraf” sanatseverlerle buluştu
l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Sinema salonlarının pandemiye karşı alı-
nan önlemler ve yeni düzenlemelerle bir-
likte açılmasına az kaldı ama seyircilerin 
salonlara dönüp dönmeyeceğini tahmin 
etmek zor. Bazı sinemaseverlerin uzun 
süre evde film seyretmeye devam ede-
ceği kesin… Salonlar açılana veya pande-
mi tehlikesi tümüyle geçene kadar evde 
film izleyecek sinemaseverler için 6 bel-
gesel önerim var.  

Bal Ülkesi (2019)
(Honeyland) Kuzey Makedonya’nın 

dağlık bölge-
sinde bulu-
nan Bekirlija 
köyünde ya-
şayan ve ata-
larından öğ-
rendiği kadim 
yöntemler-

le balcılık yapan Türk asıllı Makedonya 
vatandaşı Hatice Muratova’nın hikâye-
si… Hatice’nin terk edilmiş köydeki yalnız 
hayatı 7 çocuklu göçebe ailenin gelişiy-
le değişir. Tamara Kotevska ve Ljubomir 
Stefanov’un mizansen vermeden, pro-
va yapmadan sadece köydeki hayatı çe-
kerek hazırladıkları belgesel, balcılığa iki 
farklı yaklaşımı karşılaştırıyor ve “daha 
çok üretim, daha çok kâr” mantığının do-
ğaya verdiği zararı anlatıyor. En iyi ulus-
lararası film ve en iyi belgesel dallarında 
Oscar’a aday olarak bir ilki gerçekleştir-
mişti. (MUBI)

Mekânlar ve Yüzler (2017)
(Visages Villages) Film, Fransız Yeni 

Dalga akımı-
nın simge yö-
netmenle-
rinden Agnes 
Varda ile so-
kak sanatçı-
sı ve fotoğ-
rafçı JR’ın Fransa’nın kırsal kesimlerinde 
yaptıkları bir yolculuğu getiriyor karşı-
mıza. Farklı kuşaklardan gelen iki sanat-
çı için yolculuğun amacı yeni insanlarla 
tanışmak, onları görüntülemek ve bü-

yük portrelerini yapmak… Başta ABD ve 
Fransa olmak üzere Türkiye dahil birçok 
ülkede gösterime giren film, çok olumlu 
eleştiriler almasının yanı sıra Cannes da-
hil önemli festivallerde gösterilmiş ve çe-
şitli ödüller kazanmıştı. (BeinConnect)

Kraliçe Lear (2018)
Pelin Esmer, Arslanköylü kadınların 

tiyatro serüvenini anlattığı 2005 yapı-
mı ‘Oyun’dan 
yıllar sonra, 
bu kez onla-
rı köylere doğ-
ru çıktıkları bir 
turne kapsa-
mında belge-
liyor… Köyler-
de önce ‘Oyun’ filmi gösteriliyor, sonra 
da kısaltılmış bir ‘Kral Lear’ uyarlama-
sı sahneliyorlar. Pelin Esmer kamerasıy-
la sadece tiyatrocu kadınları değil onların 
turne sırasında karşılaştıkları köylü ka-
dınlarla ilişkisini de gözlemliyor. Kame-
ranın varlığını bize pek unutturmayan bir 
anlatım tarzı yakalayan Pelin Esmer, ti-
yatronun ve genel olarak sanatın değiş-
tirici dönüştürücü gücünü koyuyor orta-
ya… (MUBI)

American Factory (2019)
Çinli bir işadamı General Motors’un 

kapanmış bir fabrikasını satın alarak üre-
time geçer… Yıllardır ucuz işgücü ne-
deniyle ulusal endüstrileri baltalamakla 
suçlanan Çin, ABD’de istihdam yaratarak 
genel eğilimi tersine çevirmiş gibi görü-
nür. İlk günlerde her şey iyi gider ama bir 
süre sonra Çin 
usulü kapi-
talizmin ren-
gi ortaya çık-
maya başlar. 
Çinli patron 
ve yöneticile-
rin üretime ve 
işçi sınıfına bakışı öylesine farklıdır ki so-
runlar artarak büyür. Onlar için çalışanla-
rın sosyal ve ekonomik hakları değil, sa-
dece üretkenlik ve kâr önemlidir. Bir süre 
sonra Çinlilerin demokrasiye ve işçi hak-
larına uyum sağlamasının kolay olmadığı 
ortaya çıkar. Steven Bognar ve Julia Re-
ichert’in yönettiği film geçtiğimiz yıl, en 
iyi belgesel Oscar’ını kazanmıştı. (Netflix)

13th (2016)
Ava DuVernay’in yönettiği film adı-

nı ABD anayasasının köleliği ve zorun-
lu çalışmayı sona erdiren 13. maddesin-
den alıyor. Filmin amacı ABD’deki cezaevi 
sisteminin ardında yatan gerçek hedef-

leri deşif-
re etmek, ırk 
ayrımcılığı-
nın boyutları-
nı göstermek 
ve beyazla-
rın uyguladığı 
yeni kölelik düzenini tartışmaya açmak… 
Eleştirmenlerin yüksek notlar verdi-
ği film, Oscar’a aday gösterilmesinin yanı 
sıra BAFTA dahil birçok ödül kazanmış-
tı. (Netflix)

Icarus (2017)
Her şey 

Bryan Fogel’ın 
Fransa Bisik-
let Turu’nda 
amatörlerin 
ulaştığı ‘in-
sanüstü’ so-
nuçları araştırmak istemesiyle başlıyor. 
Fogel, sporcuların doping testlerini yanıl-
tıp yanıltamayacakları sorusundan ha-
reket ediyor ve Rusya’daki anti-doping 
laboratuvarının yöneticisi Grigory Rod-
chenkov’a başvuruyor. Rodchenkov’un 
konuşmaya karar vermesiyle birlikte işin 
rengi değişiyor ve Fogel buzdağının gö-
rünmeyen yüzünü keşfetmeye başlıyor. 
2018’de en iyi belgesel Oscar’ını kazan-
mıştı. (Netflix)

Çevrimiçi seyredebileceğiniz ödüllü belgeseller

MEHMET 
AÇARAÇAR

exx Sineması’nın kapatılma kararının 
ardından başladığımız Rexx’in İzleri se-
risinin bu haftaki konuğu Kaan Sez-
yum. Sezyum, ortaokul ve liseyi Saint 

Joseph’te okuduğu için uzun yıllardır Kadıköy’de 
yaşıyor ve hem Rexx Sineması hem de sinemanın 
çevresi Kadıköy’de en fazla zaman geçirdiği yer-
lerden biri.

ANILAR KABUK DEĞİŞTİRİYOR
“Kadıköy’ün bilinen birkaç yeri vardı. Zaman-

la isimleri değişti, formları değişti ama konumları 
hep aynı kaldı” diyen Sezyum, “Anılar anı olduk-
larından mı güzeller yoksa zaman geçtikçe hayat 
daha acılı bir hal mi alıyor?” diye soruyor: “Yıllar 
önce havuz olarak bilinen alan şimdilerde heykel 
ve oturma düzeniyle Mehmet Ayvalıtaş Meydanı 
oldu. Kadıköy’ün meşhur boğası mesela uzun süre 
sahilde dururken son-
rasında Altıyol’a gel-
di. Şimdi de zamanı-
nın ‘Reks’ Sineması, 
şimdinin Rexx Sine-
ması aramızdan ayrılı-
yor. Anılar anı olduk-
larından mı güzeller 
yoksa zaman geçtik-
çe hayat daha acılı 
daha çekilmez bir hal 
mi alıyor, ya da biz 
mi daha tahammül-
süz, daha istediğim 
hemen olducu, daha 
aceleci oluyoruz 
tam bilemiyorum.”

14 yıldır Kadıköy’de yaşa-
dığını, ortaokul ve liseyi Ka-
dıköy Anadolu Lisesi’nin 
komşu okulu Saint Josep-
h’te okuduğunu söyleyen 
Sezyum, “Bakalım ne 
kadar daha Kadıköy’den 
ayrılmayacağım? Rexx 
ve çevresi müziğe baş-
ladığım yıllarda da son-
rasında da hep stüdyolarla 
dolu bir alandı. Müzik grup-
ları malum köşede buluşup 
stüdyolara gider, sevgililer bir-
birini o köşede beklerdi. Tarif etmesi 
kolaydı ve geniş bir alanı görüyordu” diyor.

“SAYILI GENÇ SEMTTEN BİRİ”
“Semt kenti, kent de bölgeyi belirler” diyen 

Sezyum, Kadıköy’ün geçirdiği dönüşü-

mü şöyle özetliyor: “Kadıköy yıllardır ül-
kemizin genç kesiminin daha çok bulun-

duğu, tarihi olarak ise İstanbul’un en 
eski yerleşim alanlarından biri. Haliy-
le genç insan çok olunca gençlerin 
yaptığı ve yapmayı sevdiği şeylerin 
çok olduğu bir yer haline gelmesi de 
kaçınılmaz. Dünyadaki sayılı ‘genç’ 
semtten biri  Kadıköy. Tabii nüfusu 
ile çoğu Avrupa şehrine yaklaşan bir 

büyüklüğü de var ama Rexx ve Altı-
yol Kadıköy’ün iki merkez noktası be-

nim için. Semt için Kadıköy için anlamlı 
olan, kent için de anlamlı olmalı.”

Sezyum, kapanma kararına dair asıl sorunun 
Kadıköylülerin ve bu kentte yaşayanların ne ya-
pacağı olduğunu söylüyor: “Mecralar ve tüketim 
türleri değişiyor, gelir modelleri değişiyor. Tüke-
tim yöntemleri ve süreleri değişiyor. Artık bunla-

rın hepsi çok hızlı olmaya başlıyor. Bu durum 
içinde de artık sinemaların eski hallerinden 
uzaklaşmalarını, giderek izleyicileri müşte-
ri olarak gören AVM sinema salonculuğu-
nun yaygınlaştığını gördük. Peki buna karşı 
ne yapılabilir? Belki Beyoğlu Sineması’nın 
yaptığı gibi bir destek projesi, belki ala-
nı daha farklı kullanmanın bi yolu, belki de 
şu anda bilmediğimiz ama bulabileceğimiz 
bambaşka bir yol tercih edilebilir. Önem-
li olan soru ise şu: Biz bu değerimizi yaşat-
mayı istiyor muyuz?”

R

Bİz bu değerİmİzİ yaşatmayı
İstİyor muyuz?

Rexx’in 

İzleri (5) 

l Fırat FISTIK

Rexx’in İzleri serisinin 
bu haftaki konuğu Kaan 
Sezyum. Sezyum, kentin çok 
hızlı değiştiğini söylerken 
bundan sonrası için “Önemli 
olan soru ise şu: Biz bu 
değerimizi yaşatmayı istiyor 
muyuz?” diyor

Türk sinemasına geçtiğimiz yıl mısır 
ve promosyon krizi damga vurmuştu. 
Organize İşler Sazan Sarmalı’nın 
vizyondayken Netflix’te yayınlanması, 
Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun 
Kırmızıgül gibi isimlerin yeni filmlerinin 
vizyon tarihlerini ertelemesi sinemayı 
oldukça kötü etkilemişti. Bunun üzerine 
sinema yasasında değişikliğe gidilmişti. 
Tüm bu yaşanılanların gişeyi nasıl 
etkileyeceği merak ediliyordu.

YERLİ FİLMLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerine göre sinema seyirci sayısı 
2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,8 
azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişi oldu. 
Yerli film seyirci sayısı yüzde 17,5 azalarak 
32 milyon 331 bin 764 kişi olurken, yabancı 
film seyirci sayısı yüzde 5,6 azalarak 24 
milyon 147 bin 445 kişi oldu.
Gösterilen film sayısı 2019 yılında, 2018 
yılına göre yüzde 4,4 artarak 68 bin 
386 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli 
film sayısı yüzde 3,6 azalarak 29 bin 64 
olurken, gösterilen yabancı film sayısı 
yüzde 11,2 artarak 39 bin 322 oldu.

TİYATRO KOLTUK SAYISINDA ARTIŞ
Sinemanın aksine tiyatroda ise tiyatroya 
yönelik ilginin arttığı görüldü. Tiyatro salon 
sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 
sezonuna göre yüzde 4,1 artarken, tiyatro 
salonu koltuk sayısı yüzde 12,8 arttı. Buna 
göre; 2018/2019 sezonunda tiyatro salon 
sayısı 766 olurken, tiyatro salonu koltuk 
sayısı 354 bin 688 oldu.
Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 
2018/2019 sezonunda, 2017/2018 
sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan 
gösteri sayısı yüzde 0,2 artarak 33 bin 
835 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan 
yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona 
göre yüzde 0,3 azalırken, yabancı/çeviri 
eser gösteri sayısı yüzde 1,9 arttı.
Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 
2018/2019 sezonunda, 2017/2018 
sezonuna göre yüzde 4,5 artarak 9 
bin 796’ya ulaştı. Tiyatro seyirci sayısı 
2018/2019 sezonunda, 2017/2018 
sezonuna göre yüzde 0,7 artarak 7 milyon 
899 bin 547 oldu.

SİNEMADA REKOR 2017’DE KIRILMIŞTI
Sinemada tüm zamanların rekoru 2017’de 
kırılmıştı. 2017’de 70 milyonu aşkın bilet 
satılmış, toplam gişe geliri ise bir milyar 
500 milyon civarında olmuştu.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl, 
bir önceki yıla göre sinema 
seyircisi sayısı yüzde 12,8 
azaldı ve 56 milyon 479 bin 209 
kişi oldu. 2017'de 70 milyonun 
üzerinde satılan biletle Türk 
sineması rekor kırmıştı

Sinema 
izleyicisi 
2019’DA 
AZALDI
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“Mobil Atık Getirme Merkezi” 

Kadıköy Belediyesi 15 Haziran itibariyle “Kadı-
köy Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi” pro-
jesini başlattı. 29 noktada hizmet vermeye baş-
layan Mobil Atık Getirme Merkezi'nin bekleme 
noktaları, günleri ve saatleri hakkında bilgi al-
mak için; Kadıköy Belediyesi Mobil Atık Getirme 
Merkezi Haritası'nı ziyaret edebilirsiniz. 

Ayrıca, “Kadıköy Belediyesi Atık Getirme Nokta-
larımız” cep telefonu uygulamasını indirerek hız-
lı ve kolayca size en yakın atık noktasını bulabi-
lirsiniz. 

Soru, şikayet ve önerileriniz için Atık Koordi-
nasyon Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Tele-
fon: (0216) 414 38 15

orona virüsü salgını ile birlikte maske ve 
eldivenler hayatımızın bir parçası haline 
geldi. Birçok ilde ise maske takmak zo-
runlu hale getirildi. Mart ayından beri 

salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımı 
artsa da bu “yeni normal” dönem başka sorunları da 
beraberinde getiriyor. 

Özellikle sokağa çıkma yasağının son bulma-
sı ve kısıtlamaların kaldırılmasından sonra; sahiller-
de, parklarda, yeşil alanlarda  yerlere atılmış maske 
ve eldivenleri görmek mümkün. Uzun vadede yeni so-
runlara kapı aralayacak bu atıklar, rüzgar ve yağmurla 
birlikte kanalizasyona girip denize karışıyor. Aynı za-
manda karantina süresi boyunca tek kullanımlık plas-
tik çatal, kaşık ve tabakların kullanımı da yaygınlaştı. 

İBB’nin paylaştığı verilere göre; salgın dolayısıy-
la risk oluşturan atıklar, İSTAÇ'ın tıbbi atık yakma 
ve sterilizasyon tesislerine getiriliyor. Atıklar içeri-
ye girerken öncelikle radyasyon kontrolünden geçi-
yor. Tıbbi atıklar, 850 ila 1000 derece arasında yakı-
larak bertaraf ediliyor. 

“TEŞVİK EDİLİYOR”
Peki, maske ve eldivenlerin bilinçsizce sokağa 

atılması ilerde ne gibi sorunlara yol açabilir? Green-
peace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz 
Ataş ile bu konunun detaylarını konuştuk. Plastik 
sektörünün bilimsel bir dayanağı olmasa da hijyenik 
olduğu gerekçesiyle plastik tüketimini teşvik ettiği-
ni belirten Ataş, “Sektör tek kullanımlık plastik ça-
tal, kaşık, tabak, yiyecek ve içecek kaplarının korona 
virüsüne çare olacağını söylüyor. Hatta 1 yıldır üc-
retli olan plastik poşetlerin yeniden ücretsiz olması-
nı isteyerek, içinden geçtiğimiz dönemde plastik tek 
kullanımlık üretim ve tüketiminde Türkiye’de yüzde 
25’lerin üzerinde bir artış olduğunu öne sürüyor.” bil-
gisini paylaştı. 

Bir malzemenin tek kullanımlık plastikten yapıl-
masının, kullanım sırasında viral enfeksiyonların bu-
laşma olasılığını azaltmadığını ifade eden Ataş, şöyle 
devam etti: “Aksine plastik, 2 ila 9 gün tutunma sü-
resi ile virüsün üzerinde en uzun kalabildiği mater-
yallerden biri. Dolayısıyla bu süreçte plastik atıkların 
arttığı bir gerçek, ancak daha gerçek olan şu ki kişisel 
hijyenimizi korumak kadar yarınlarımızı da düşün-
memiz ve atık dağları oluşturmamamız gerekiyor.”

“GÜVENLİ BERTARAF EDİLMELİ”
“Salgının yayılmasını durdurmanın çok önemli ol-

duğunu ve bununla maskelerin ve eldivenlerin oyna-
dığı önemli rolü anlıyoruz.” diyen Ataş, şunları söy-
ledi: “Maske ve eldivenler tıp uzmanlarının tavsiye 
ettiği gibi kullanılmalı ve çevre ile toplulukların yara-
rına güvenli bir şekilde bertaraf edilmeli. İçinde bulun-
duğumuz zaman ne yazık ki maske ve eldiven kullanı-
mını sorgulama zamanı değil. Ancak bununla birlikte 
bu artan kullanım bu ürünleri akıllıca, olması gerektiği 
gibi bertaraf etme ve plastik atık dağlarına mahal ver-
meme sorumluluğunu barındırıyor. 

Özellikle İstanbul Boğazı’nda ortaya çıkan eldiven 
ve maske çöpü görüntüleri üzücü bir şekilde kendi hij-

yenimiz için doğayı tehlikeye attığımızı açıkça göste-
riyor. Bu noktada her bireyin sorumlu davranarak, bu 
ürünleri doğru bir şekilde bertaraf etmesi gerekiyor.”

72 SAAT KURALI
Ataş “Maske ve eldivenler nereye atılmalı, Bu soru-

nun çözümü için neler yapılmalı?” sorusuna ise şu şe-
kilde cevap verdi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geç-
tiğimiz aylarda tek kullanımlık maske, eldiven gibi 
hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge 
yayımladı. Korona virüsü salgını ile mücadele kapsa-
mında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme 
atıklarının bertarafında ‘72 saat’ kuralına dikkat edilme-
li. Yayımlanan 72 saat genelgesine göre maske ve el-
diven atıkları, kurum ve işletmelerin bina giriş çıkışla-
rı ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme 
ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilmeli, geçici depo-
lama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra evsel 
atık olarak belediyeye teslim edilmeli. Ev ve işyerlerin-
de kullanılan maske ve eldiven atıkları ise ağzı kapatı-
larak, yine en az 72 saat süreyle insan temasından uzak 
bölümde bekletildikten sonra “evsel atık” olarak beledi-
yeye teslim edilmeli.” 

Bu genelge ve yayımlanan kurallara karşın, so-
kakta ve denizlerde artan maske ve eldiven görüntü-
lerinin  hem insan hem de çevre sağlığını tehdit eder 
boyuta ulaştığını vurgulayan Ataş, “Çözüm için atı-
lacak en öncelikli adım tek kullanımlık plastik pipet, 
kaşık-çatal-tabak, bardak, gıda kapları, poşet gibi di-
ğer plastik ürünlerin korona virüsten koruduğu algı-
sına düşmemek. Salgından plastik ürünler değil, kişi-
nin hijyeni korur.” diye konuştu.  

“YÜZDE 9’U DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”
Bugüne kadar üretilen plastiklerin sadece yüzde 

9’unun geri dönüştürüldüğünü söyleyen Ataş, şu bil-
gileri paylaştı: “Geri kalanlar çöp sahalarına, çevreye 
dağılıyor ya da yakılıyor. İster karada, ister denizde 
olsun, plastik kirliliği tüm ekosistemlerin gıda zinciri-
nin en üstünden altına kadar biyolojik çeşitliliği tehdit 
ediyor. Çin’in plastik atık ithalat yasağının ardından 
plastik atık ithalatı önce Güneydoğu Asya’ya kaydı 
ve oradaki etkileri sarsıcı oldu: Kirlenmiş su kaynak-
ları, ekinlerin yok olması, aşırı plastik atığa maruz 
kalma ve bunları yakmaktan kaynaklı solunum yolu 
hastalıkları ve akışın en yoğun olduğu bölgelerde or-
ganize suç bolluğu. Buralarda yaşayanlar ve gelecek 
nesiller, tüm insanlığın yarattığı bu kirliliğin ekono-
mik, sosyal ve çevresel bedelini ödüyor. Türkiye de 
aynı sorunları yaşamamalı. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Sıfır Atık politikasıyla plastik kirliliğine karşı 
bir süredir mücadele ediyor. Fakat diğer yanda ülkeye 
girmesine izin verilen bu atıklar Türkiye'nin denizle-
rini ve toprağını kirletmeye devam ediyor.”

Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz 
Ataş, salgından korunmak için kullanılan maske ve eldivenler 
ile tek kullanımlık plastik çatal, kaşık ve tabakların yeni çevre 
sorunlarına yol açabileceğini söylüyor 

Plastik atıkların 
çevreye zararları

Ataş’ın paylaştığı bilgilere göre plastik 
atıkların zararları şöyle: 
“Plastikler, makro veya mikro plastik form-
da, tarımsal ve  kırsal topraklarda, sucul ya-
şamda gıda zincirlerini kirletiyor, deniz canlı-
larının ölümüne neden oluyor, besin zincirine 
girerek insan sağlığını tehdit ediyor. Biliyo-
ruz ki mikro plastikler insan dışkılarında var. 
Bu da çevremizdeki plastiklerin nasıl her 
yere nüfuz ettiğini gösteriyor. Tüm plastik 
atık yönetimi teknolojileri kirlenmiş havanın 
solunması, kirlenmiş toprak veya su ile doğ-
rudan temas ve bu maddelerle kirlenmiş bir 
ortamda yetiştirilen yiyeceklerin yutulması 
dahil olmak üzere, işçiler ve yakın topluluk-
lar için toksik maddelere doğrudan ve dolay-
lı maruz kalmaya yol açıyor.” 

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Salgında plastIk atıklar arttı

hizmete başladı
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dİyorsanız…

Faydam 
Dokunsun

uğday Ekolojik Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin öncülüğünde biraraya ge-
len Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum 
Ağı’nın çalışmaları kamuo-

yunda ve karar vericiler nezdinde kar-
şılık bulmaya devam ediyor. 100’ün 
üzerinde kurum ve inisiyatifin yer 
aldığı ağ tarafından başlatılan Ze-
hirsiz Kampanya için Tarım ve 
Orman Bakanlığı’ndan güzel ha-
ber geldi. Bakanlık, 16 pestisit et-
ken maddesinin yasaklanmasına 
karar verdi.

“İYİ AMA YETERSİZ”
Zehirsiz Sofralar İletişim ve Kam-

panya Koordinatörü Turgay Özçelik, yasak-
lama kararının sevindirici, ama yetersiz olduğunu 
söyledi. Özçelik, “Bakanlığın bu kararı ile, Zehirsiz 
Kampanya’da yasaklanmasını talep ettiğimiz, Dün-
ya Sağlık Örgütü tarafından ‘son derece tehlikeli’, 
‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve ‘muhtemel kansero-
jen’ olarak belirtilen 13 etken maddeden 4’ü yasak-
lanmış oldu. Ayrıca yine Bakanlık tarafından ge-
çen yılın  sonunda üniversitelerden kullanımlarının 
sonlandırılmasına yönelik görüş talep edilen 41 et-
ken maddeden de 14’ü bu kararla yasaklandı. Oysa 
Avrupa Birliği, bu 41 etken maddeden 32’sini ya-
sakladı, kalan 9 maddenin yasaklanmasını da gün-
demine aldı. Elbette tek bir zehirden kurtulmak bile 
sevindirici ama bizde neden sadece 16’sı yasaklan-
dı? Geriye kalan tarım zehirleri de yasaklanacak 
mı? Bakanlıktan bu konuda tatmin edici bir açıkla-
ma bekliyoruz.” dedi.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirli-
oğlu, yasaklamanın yanında atılması gereken adım-
lara dikkat çekerek, “Mesele sadece pestisitleri 
yasaklamak değil mevcut tarım sisteminin sürdürü-
lemezliğini görüp ekolojik, sağlıklı, adil ve sürdü-
rülebilir bir tarım - gıda sistemine bir an evvel ge-
çebilmek için AB gibi hedefleri ve yol haritasını 
belirlemek. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, Ze-
hirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın hazırladığı ve 
bu sürece dair önerilerimizi kapsayan Zehirsiz Sof-
ralar İçin Yol Haritası  metnini dikkate almasını ta-
lep ediyoruz.” çağrısında bulundu.

1 YILLIK PROJE
Pestisitlerin zararları konusunda farkındalık ya-

ratmak ve Türkiye’deki pestisit kullanımını azalt-
mak için, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum 
Diyaloğu V Programı kapsamında desteklenen ve 

PAN Europe (Avrupa Pestisit Eylem Ağı) or-
taklığında yürütülen “Zehirsiz Sofralar” 

projesi, 1 Nisan’da başladı, 1 yıl sür-
dü. Proje kapsamında 12 ay boyun-

ca, pestisitlerin olumsuz etkileri 
ve pestisitlere alternatif yöntem-
ler hakkında üretici ve tüketici-
lerde farkındalık yaratmayı, Tür-
kiye ve AB’de pestisitlerle ilgili 
çalışan STK’lar arasında işbir-

liğini artırmayı ve pestisit kul-
lanımını sınırlamak için Buğday 

Derneği ve Türkiye’deki STK’ların 
kampanyacılık ve lobicilik çalışmaları-

nı güçlendirmeyi hedefledi.
Bu hedeflere ulaşmak için, “Zehirsiz Sofralar” 

kapsamında, ortak amaçları olan STK ve sivil gi-
rişimleri bir araya getirerek Türkiye’de pestisitle-
rin kullanımını azaltmak ve alternatif tarım ve za-
rarlılarla mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak 
için bir arada hareket etmelerini sağlayacak Zehir-
siz Sofralar Sivil Toplum Ağı kuruldu. 

Proje kapsamında hazırlanan web sitesi (www.
zehirsizsofralar.org) bilgilendirici belge, makale 
ve dokümanlara (pestisitler ve alternatif tarım ve 
zararlılarla mücadele yöntemleri, iyi uygulamalar, 
Türkiye ve AB’deki güncel durum, AB’ye üyelik 
sürecinde atılan adımlar, geleceğe yönelik planlar, 
mevzuat ve mevzuat değişiklikleri, gıda için yasal 
denetim mekanizmaları, pestisitler açısından gıda 
güvenliği, vb.) yer vererek önemli bir bilgi kayna-
ğı sunuyor.

Pestisitlerin zararlarını anlatan ve sağlıklı gıda-
ya ulaşmak için tüketiciye öneriler sunan “Zehirsiz 
Sofralar Tüketici Rehberi” ve üreticiler için, pesti-
sitlerin zararlarını ve alternatif yöntem ve teknik-
leri anlatan “Zehirsiz Sofralar Üretici Rehberi”ne 
yine web sitesinden online ulaşılabiliyor. Zehirsiz 
Sofralar Sivil Toplum Ağı, 28 Şubat 2020’de ger-
çekleştirdiği toplantısında platform olma, sadece 
pestisitler konusunda değil, gıda güvenliğini ilgi-
lendiren tohum, organik tarım gibi farklı alanlar-
da da ağlar kurarak çalışmalarına devam etme ka-
rarı aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 16 pestisit (tarım zehiri) etken maddesinin 
yasaklanmasına karar verdi. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı 
karar için “Bu olumlu bir adım, diğer tüm pestisitlere yönelik de aynı 
kararın alınmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı

tarım zehiri
YASAKLANDI

B

Temiz Hasat Tüketim 
Kooperatifi, hem çiftçiye hem 
de sağlıklı beslenmek isteyen 
herkese “Faydam Dokunsun” 
diyerek harekete geçiyor

l Gökçe UYGUN

Tamamı gönüllülerden oluşan, kazancıyla çalı-
şan yörelerde sürdürülebilir ekonomik kalkınma 
modelleri kurmayı amaçlayan bir sos-
yal girişim olan Temiz Ha-
sat Tüketim Kooperatifi, hem 
çiftçiye hem de bağışıklığın 
çok büyük önem taşıdığı bu 
dönemde sağlıklı beslenmek 
isteyen herkese “Faydam Do-
kunsun” diyerek yıllık Daya-
nışma Paketi projesini hayata 
geçirdi. Bu proje ile hem sağ-
lıklı beslenebilir hem de çiftçi-
lere destek olabilirsiniz. 

Dayanışma Paketi’yle, Temiz Hasat'ın direkt 
olarak üreticiden aldığı sağlıklı ve temiz temel gı-
daya bir yıl boyunca üç ayda bir adrese koli teslimi 
şeklinde ulaşılabiliyor. Temiz Hasat gerçekleştir-
diği bu projeyle mevsiminde yapılan hasatla bere-
keti artan toprağın zenginleşmesine destek oluyor. 
Aynı zamanda, tüketici kendi mutfağını planlarken 
üreticiye de yıllık planlama olanağı sağlayarak, 
üreticinin kazancını güvence altına alıyor.

Siz de Temiz Hasat Dayanışma Paketi üyele-
ri arasına katılarak sofranıza sağlıklı ve temiz gıda 

koyabilir, sevdikleri-
me ve küçük çiftçi-
ye “Faydam Dokun-
sun” diyebilirsiniz. 
Temiz Hasat projesi-
ne katılmak ve daha 
detaylı bilgi almak 
için isim, telefon 
ve e-postanızı fay-
damdokunsun@te-
mizhasat.com ad-
resine iletmeniz 
yeterli.

16
l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Kul Himmet’in dizeleri düşürdü aklıma bu kav-
ramı. “Seyyah olup şu âlemi gezerim / Bir dost 
bulamadım, gün akşam oldu” diye başlayan tür-
küde hani, “Kendi efkârımca okur yazarım” der 
ya ozan. Kendi efkârınca okuyup yazmaya ta-
kılıp kalmıştım. Kendi düşüncelerini dile getirdi-
ğini, kendi düşüncelerine göre okuyup yazdığını 
söylüyordu. Efkâr, fikir sözcüğünün çoğulu çün-
kü; düşünceler demek. Daha doğrusu Kul Him-
met’in zamanında, yani on altıncı yüzyılda öy-
leymiş anlamı. Peki şimdi... 

Bir sorun kendinize bu sözcüğü duyduğu-
nuzda aklınıza nelerin geldiğini. Ben sordum.

“Kara gözlüm efkârlanma, gül gayrı
İbibikler öter ötmez ordayım,
Mektubunda diyorsun ki gel gayrı
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım” 
Bekir Sıtkı Erdoğan’ın bu şiiri geldi ilkin. Ne 

diyor? “Düşüncelere dalma” da diyor bir yandan 
sanki ama daha çok “Üzülme kara gözlü sevgi-
lim; kederlenme, en kısa zamanda geleceğim,” 
diyor. “Bugün benim efkârım var” diyen türkü-
deki anlam da bu: tasa, sıkıntı...

Nasıl olmuş da “efkâr” sözcüğü, “fikirler, dü-
şünceler” anlamından “tasa, kaygı, sıkıntı, üzün-
tü” anlamlarına kaymış? Akıl sağlığımızı koru-
mak için bizi düşünmekten alıkoymaya çalışan 
büyüklerimiz, onların düşünmemeyi salık ve-
ren sözleri mi kaydırmış efkâr sözcüğünün an-
lamını bu kadar? Ne çoktur öyle sözümüz değil 
mi? “Düşün düşün...” diye başlayıp sonunda iş-
lerin sarpa saracağını söyleyerek bizi uyaranın-
dan “kafayı yeme” tehlikesine dikkat çekip, fazla 
düşünmemeyi önerenlere kadar. Yenilerde duy-
muşluğum da var. Gencecik bir sesin söylediği 
ezgide kulağıma çalınmıştı geçenlerde: “Düşün-
me hiç neden diye, yorulma.” Yorulmamak için, 
kafayı yememek için, düşünmekten kaçmaya 
çalışmışız hep. Niye korkuyoruz düşünmekten 
bu kadar? Tam da bu düşünülmeli aslında ama 
şimdilik “efkâr”da kalalım biz; bu sözcükteki il-
ginç anlam kaymasına odaklanalım.

Düşünme, düşünce kavramlarıyla ilgisi ‘ka-
muoyu’ kavramının eski dildeki karşılığı olan 
“efkârıumumiye” gibi birkaç eski söyleyişte kal-
mış yalnızca. Düşünceler anlamına geldiği nere-
deyse unutulmuş, daha doğrusu biz unutmaya 
çalışmışız ve başarmışız unutmayı. Yeni yükle-
diğimiz anlam çok ilginç ve tümüyle bizim toplu-
mumuza özgü bir ruh halinin adı. Demin anlam-
larını, “tasa, kaygı, sıkıntı, üzüntü” diye saydım 
(Sözlük öyle diyor çünkü). Oysa “efkâr”a verdi-
ğimiz anlam bunların hiçbiri değil. 

Basan bir şey “efkâr”. Dağıtılması gereken. 
Uçucu, kaçıcı ama uçmayan, çöreklenen, kap-
kara değilse de epeyce esmer, adı konamayan 
bir duygu, Üzüntü değil, keder değil, acı hiç değil. 
Üstünüze ne zaman, nerede çökeceğini de başı-
nızdan nasıl savacağınızı da bilemediğiniz bir ruh 
durumu. En yakın düştüğü kavramların eski dil-
de daha yakın karşılıkları bulunabilir. Biraz “hü-
zün” demek olabilir, azıcık “elem” ya da Ahmet 
Haşim’in anlamayanla tanış olamayacağını söy-
lediği “melal”. Şimdilerde sanırım “depresyon” 
alacak “efkâr” sözcüğünün yerini. Ne de olsa 
efkârdan daha havalı ama bana sorarsanız o da 
tam karşılamıyor anlamı. Batı’da en yakın karşı-
lığı “melankoli” olabilir. Ancak başka dilde karşı-
lığını aramak boşuna. Baksanıza Türkçede başka 
hangi sözcükle ifade edilebilir diye aranıyorum 
deminden beri, bir karşılık bulamadım. Neden-
siz basan bir iç sıkıntısı. Nedeni olmadığı gibi, ila-
cı da yok. Kendiliğinden geçmesini beklemekten 
başka çaresi de yok. Tümüyle bize özgü olan bu 
durumu gerçek anlamından koparıp aldığımız, 
aslını, neslini çoktan unuttuğumuz bir sözcükle 
ifade etmişiz. O zaman başka dilde karşılığı ol-
mamasına niye şaşmalı? Durum bu kadar bize 
özgüyse sözcük de bize özgü olacak tabii. 

Türkçe notu: “Efkâr” sözcüğünü bahane 
edip Türkçenin ünlü “şapka” sorunsalına de-
ğinelim. “Şapkalar kalktı” diyenlere inanma-
yın. “Efkâr”ın şapkasını koymasaydım Arapça 
“fakr”dan (yoksul olmak) gelen “çok fakir, muh-
taç” anlamında başka bir sözcük olurdu. Tıp-
kı “kâr”ın şapkasız olması durumunda “kar”a, 
“hâlâ”nın “hala”ya dönüşeceği gibi. Böyle ya-
zılışları aynı, okunuşları ve anlamları farklı söz-
cükleri ayırt etmede bu işareti kullanmaktan 
başka çaremiz yoktur. Bir de efkâr, kâğıt, dük-
kân, mekân, rüzgâr, yekûn’daki gibi, k ve g’den 
sonra gelen a’ların, u’ların üstüne konması gere-
kir. O sesleri ince ve uzun okutmanın da başka 
çaresi yoktur.

Efkâr
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alumunuz, ABD’de beyaz bir polisin si-
yah bir vatandaşı öldürmesiyle fitili ateş-
lenen ‘siyah isyan’, dünyaya yayılıyor. 
Biz de Türkiye’de yaşayan bir siyah yurt-

taş ile durumu konuşmak istedik. Ve Enzo İkah’ı seç-
tik. Zira kendisi ‘Kadıköy’de yaşayan bir Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti vatandaşı’ olmasının yanı sıra, 
yaşamı hak mücadelesiyle geçen bir aktivist. Aslında 
onu 2 yıl önce de sayfalarımıza konuk etmiştik. Ma-
den ocaklarında çalışan çocukların durumunu basına 
yansıttığı için işkencelerden geçen, gerçeklerin pe-
şinden gittiği için kara kıtadan kaçmak zorunda ka-
lan İkah, 12 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Yaklaşık 3 ay 
önce de Kadıköy’e taşınan müzisyen ve psikolog İkah 
ile konuştuk.
 Enzo önce şunu sorayım: Türkçe’de kararsız 

kaldık biz, hangi kelimeyi kullanalım diye; siyah/si-
yahi? Türkçeniz iyi. Sizce hangisini kullanmalıyız? 

Ben insan olarak görmeyi tercih ediyorum ki isim-
lerimiz de bunun için var zaten. Renk, ırk, dil.. Bu ko-
nularda ayrımcılığa  karşıyım. Mesele insanı bir gö-
rebilmekle ilgili… Bugün siyahi insanları ilgilendiren 
tüm konular aslında evrensel sorunlarımız. Sistemin 
şiddeti herkesi hedef alıyor. Bu konuyu yeni albümü-
me de yansıttım. Şarkımın nakaratıyla cevap vereyim; 
“Bana siyah demeyi bırak, sana beyaz demeyi bırak-
tım… Sorun olan insanlar, renkler değil…”

“DEĞİŞİM HER BİRİMİZLE BAŞLAR”
 Siz zaten şarkılarınızda ırkçılığa karşı durup, 

barışı savunuyorsunuz. 
Kendimi gerçekleştirme serüvenimin ve gözlemi-

min kaçınılmaz bir parçası bu. Ortak umutlar ve so-
runların sanatın meselesi olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Ve tabi ki amacımız adil ve barış dolu bir 
yaşam içinde nefes alabilmek… Hepimizin zihinsel, 
duygusal ve fiziksel insanlar olarak aynı olduğunu 
düşünüyorum. Daha barışçıl bir dünya, daha sağlık-
lı bir çevre için bazen başkalarını parmakla göstere-
rek, ‘Şöyle ya da böyle yapmalılar’ diyoruz. Ama de-
ğişim her birimizle, birey olarak başlamalı. Eğer bir 
kişi daha şefkatli olursa, o başkalarını da etkileyecek-
tir ve bu şekilde dünyayı değiştirebiliriz. 
 ABD’deki olayları ilk 

duyduğunuzda neler düşündü-
nüz, neler hissettiniz?

Bu yeni bir durum değil as-
lında. Faşizmin şiddetine ma-
ruz kalan her canlı adına tabi ki 
üzücü ve insanların hak arayışı 
da kaçınılmaz sonuç. Toplumlar 
taleplerini özgürce ifade edebil-
meliler.
 Siyah insanların neden bu 

kadar öfkeli olduğunu bir de 
sizden duymak isteriz.

Yaşam hepimiz için ortak 
alan; bir türün, bir dilin ve bir ren-
gin tekelinde değil. Şiddetin şid-
deti doğurması doğal sonuç, hele 
ki yüzyıllardır ötekileştirilen, göz 
ardı edilen insanları dinlemek yeri-

ne onların yaşam haklarını tehdit ederseniz… Bu duru-
ma her türden ve biçimde tepki olacaktır ki öfke de bu 
tepkilerden biri… 

“BİR İNSAN DÜNYAYI ETKİLEDİ”
 Bu eylemlerin sonu nereye varır sizce? 
Bu eylemler dünyanın her yerine yayıldı. Bir adam 

(George Floyd) dünyayı etkiledi. Eylemlerin tepki-
si, faşizme karşı ciddi bir bü-
tünlüğü gösteriyor ve siste-
min buradan çıkarması gereken 
önemli dersler olduğunu dü-
şünüyorum. Bu eylemlerin tek 
bir amacı var, o da daha adil ve 
herkes için yaşanabilir bir dün-
ya…  
 Geçenlerde Kadıköy’de 

bir destek eylemi yapıldı ama 
polis müdahale etti.  Türki-
ye’de de eylemler olmasını is-
ter miydiniz? 

Evet Kadıköy’de bir grup 
konuya dikkat çekmek için top-
landı ve tepkilerini barışçıl yol-
larla gösterdikleri halde darp 
edilip gözaltına alınanlar oldu. 
Barışçıl ve özgür ifadeye bile 
tahammül edemeyen bir şiddet 
söz konusu. Belki de hepimizin 
sesini artık biraz daha fazla çı-
karması gerekiyordur…  
 Sizce ırkçılık nedir? Bize 

kendi açınızdan anlatır mısınız?
Bu soruyu keşke sistem yöneticilerine de sorabil-

seydik… Aldığımız yanıtlar bize net bir cevap vere-
cektir. ABD Başkanı’nın, faşizm karşıtlığını ‘terö-
rizm’ olarak görmesi yeterli bir yanıt olur sanırım 
faşizmi tanımlama adına. Bu söylem, herkesin aynı 
olduğunu gördüğümüz zeminde, hangi inanışın sevgi 
kriterleriyle nasıl örtüşür buna bakmak lazım…

Bildiğiniz gibi ben sadece müzisyen değilim, eği-
tim psikoloğuyum aynı zamanda. İnsan kendi duru-
mundan asla tatmin olmaz, her zaman başkalarını kıs-
kanır. Bu kıskançlık, kıskançlık yaratır ve bu ırkçılığa 

neden olur. Herkes bir yarış halinde, çeşitli nedenler-
den dolayı birbirlerine düşmanlar ancak herkesin ne-
deni de aynı… Yani aslında oturup konuşsalar, çözüm 
bulabilecekler ama çözümsüz olması birilerinin işine 
geliyor sanki. Kimse farklı olanda benzerlik görmek 
için çaba harcamazsa sevginin ne anlamı kalır ki…  
 Siz hiç ırkçılığa maruz kaldınız mı?
Zaman zaman elbette…  8 yıl Fransa’da yaşa-

dım. Irkçılığın -Afrika’da bile- 
her yerde olduğunu biliyorum. 
Türkiye’de daha önce hiç gör-
memiş olan birisinin beni sa-
dece takip etmek istemesi, laf 
atması gibi durumlara maruz 
kaldım. Eskiden çok iyi Türk-
çem yoktu bazen cevap veremi-
yordum ama şimdi birçok insa-
nın düşüncesini barışçıl yönde 
etkileyebiliyorum.
 Ne zamandır Kadıköy’de 

yaşıyorsunuz? Siyahi bir kişi 
olarak size yaklaşım nasıl bu-
rada? Diğer ilçelerden fark-
lı mı? 

Karantinadan 2 hafta önce 
taşındım. Bu duruma nerede 
maruz kaldığımın önemi yok. 
Önemli olan bunun var oldu-
ğu gerçeği… Farklı kültürler-
den birçok insan da maruz ka-
lıyor; saat satan arkadaşlarım, 
Kürt, Alevi arkadaşlarım, Av-

rupalı arkadaşlarım. Suriyeli arkadaşlarım da benzer 
durumları yaşadılar. Bu arada Kadıköy’ü seviyorum, 
aydın insanlarla dolu bir yer…
 Bir röportajınızda “Kimseden üstün ya da daha 

iyi değilim; kara, kızıl ve beyaz... Hepimiz aynıyız.” de-
mişsiniz. Bu cümleye başka neler eklemek istersiniz?

İnsan kendini doğadaki bütünlük ilişkisinden ko-
pardığı gün faşizm başladı. Sanayi devrimiyle birlik-
te başlayan sömürgecilik ve artan milliyetçilik ile de 
bencillik bir virüs gibi yayıldı. Aslında birçok inanı-
şa göre kaynağın kendisine ihanetiyle karşı karşıya in-
sanlık. Tek tipleştirme çabası içinde, taraflar yaratıp 

bundan beslenen bir sistemde savaşlar da ka-
çınılmazdı. İnsanlar birbiriyle savaşıyor, do-
ğayla savaşıyor ve doğayla savaşını kaza-
nınca kaybettiğini görmeden buna devam 
ediyor. Bunun kötü sonuçları ise renk, dil, 
tür, ırk ayırt etmiyor. Hepimizin bir oldu-
ğunu söylerken, ‘benim sevgim, senin sev-
ginden üstün’ diyerek diğerini yok etmeyi 
hangi sevgi biçimi nasıl açıklayabilir? Fa-
şizm bir sorun ve bu sorunu meydana geldi-
ği algı seviyesinde çözemeyiz. Kaynağına 
inip kaynağı ortadan kaldırmak gerekiyor.

daha fazla
Sesimizi

çıkarmalıyız
Aktivist-müzisyen-psikolog Enzo İkah, dünyadaki ırkçılık karşıtıAktivist-müzisyen-psikolog Enzo İkah, dünyadaki ırkçılık karşıtı
 eylemlerin amacının ‘herkes için yaşanabilir bir dünya’ olduğunu vurgulayarak,  eylemlerin amacının ‘herkes için yaşanabilir bir dünya’ olduğunu vurgulayarak, 
“Sistemin buradan çıkarması gereken önemli dersler var” diyor“Sistemin buradan çıkarması gereken önemli dersler var” diyor

M
l Gökçe UYGUN

Beyoğlu’ndan bir destek pankartı… 
Floyd’un öldürülmesi,  ilk kez 2013’te 
ortaya çıkan “Black Lives Matter/
Siyahların Yaşamları Değerlidir” 
hareketini de canlandırdı. 
(Fotoğraf: Durrie Bouscaren)
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“Bir liran var mı abla?”. Yolda 
yürürken kaç kez bu soruyla irkildim, 
hatırlamıyorum. Var desem bir lira ne 
seni kurtarır kardeş, ne de beni zorda 
bırakır. Al sana bir, beş hatta Allah ne 
verdiyse. “Hayat paylaştıkça güzel!” 
diye yaşıyoruz madem vermezsek 
olur mu? Böyle böyle zengin olanların 
hikâyelerini de biliyoruz, dilenmenin 
kötü olduğunu öğrettiler hep bize. Eli 
ayağı tutuyor çalışsın, dedi büyüklerim. 
Ben de inandım çok uzun yıllar. 
Şimdi daha fazla düşünüyorum ama 
ya gerçekten açsa, ya işi yoksa, ya 
bilmediği bir ülkenin bilmediği bir dilinde 
sadece tek bir soru öğrenmişse? “Bir 
liran var mı?” İnsan yoku görünce, 
yapmadığı şey kalmıyormuş. Yeni 
dünya düzeni seni senden beni benden 
uzaklaştırıyor, hayatta ve ayakta 
kalmanın sınavını verdirtiyormuş. Aç 
mısınız siz de bir şeylere? İlla para olması 

gerekmiyormuş ayrıca, hiç mi dilenmedik 
karşımızdakinden bir şeyleri, mesela 
sevgi? 
Eski Türk filmlerinde çocuğu aç kalınca 
hırsızlık yapıp hapishaneye düşen 
karakterler izledik, üzüldük, ah vah dedik. 
Yıllar geçtikçe ne senaryolar değişti 
ne yaşananlar. Birileri sattı malı mülkü 
toprağı arsaları parselledi, biz baklava 
çalan çocuğun yediği cezayı okuduk 
gazetelerden, ya da bebeğine bez 
alamadığı için bez çalan babanın haberini. 
Hangi yüzümüz gerçek? Hırsızlığın 
kötü bir şey olduğunu iddia ettiğimiz 
ama mevzu kendi çıkarlarımıza gelince 
sustuğumuz mu? Yoksa kötü kötüdür 
affı yoktur mu? Ya da her şey insan için 
“Allah zorda bırakmasın!”mı? Hangisi? 
Liseyi Beyoğlu’nda okudum ben. 
İstiklal’in daha hikâyesi olduğu 
zamanlar. Tramvay yolunun iki tarafı 
yeşillik, biraz yürüyünce sağdan soldan 
duyduğunuz yeni çıkan şarkılar, Emek 
Sineması hatırladığınız gibi, büyük 
büyük markaların dükkânları daha 
istila etmemiş güzelim caddeyi. Her 
renk insan, öğrencisi, entellektüeli, 
sokak müzisyeni, rasta saçlısı, 
şarapçısı… Her renk! Çok güzel insanlar 
tanıdım o zamanlar. En sevdiklerim 
de şarapçı amcalarımdı… İskenderiye 
Kütüphanesinin önünü mesken tutmuş, 
sabahtan akşama kadar aynı hikâyeleri 
ilk kez anlatıyormuş gibi aynı heyecanla 
anlatan amcalarım. Mekânları cennet 

olsun, Hayyam elbet 
okur ruhlarına, şarap 
da bizdendir, sevda da… 
Herkesi ara ara unutursun 
da bazıları çıkmaz aklından 
ya… Nejat Amcam da 
öyle işte bende. Uzun 
beyaz sakalları, masmavi 
gözleri, uzun tırnaklarıyla 
sanki şimdi de karşımda. 
Oldum olası hikâye sevdim 
ben. Dinledim onları 
saatlerce. Evin tek kızı 
olarak annemin bu duruma 
tansiyonu sürekli yükselse 
de bırakmadım onları 
dinlemeyi. İçlerinden biri 
öldüğünde annem helva 
kavurup dağıttı komşulara, 
anacım da helal etsin 
hakkını. Korkar, korurdu 
beni, söylenirdi ama kızamazdı da. 
Mavi Nejat. Size göre şarapçı bana göre 
derya deniz. Gençliğinde Güneş diye 
bir kız sevmiş. Zengin bir ailenin kızı. 
Nejat Amca o sıralar hukuk okuyor, 
Erkin Koray’la arası çok iyi konserlerde 
ondan önce çıkıyor. İyi de müzisyen. Ama 
parasız. Ne zaman ülkemizde gerçek 
sanat yapanlar köşeyi döndü ki zaten, 
belki birkaç isim, şimdi bile iki kafiye bir 
dımtıs gelsin milyarlar baş göz üstüne. 
Neyse… çok seviyorlar birbirlerini ama 
vermiyor babası Güneş’i. Nejat daha 
da hırslanıyor, fakültede birinci, ama bu 

haksızlıklar üst üste 
geldikçe, genç aklı 
karışıyor ve siyasi 
olaylara giriyor Nejat, 
yoksulluk, özgürlük 
üstüne bir de insan 
hakkı denince, 
Nejat bu davadan 
yargılanıyor ve yıllar 
süren cezaevi süreci 
başlıyor. Otuz yıl! 
Bu sırada Güneş 
evleniyor, çocukları 
oluyor, Güneş 
hala Yeşilköy’de 
oturuyor. Nejat 
Amca hayattayken 
gitmiştik bir kere 
sahile. Aşk var ya 
aşk, zaman geçse de 
unutulmuyor, belki 

de kavuşamadığının adı aşk oluyor. Nejat 
Amca sokakta, üstü başı yok, yoksul, 
kesmiş her şeyden ümidini, Güneş ona 
gel diyor, balıkçı barınaklarında bir yer 
bulalım sana, hem yakın olursun bana. 
Nejat amca gururlu kabul etmiyor. 
Aşk diyor bekleyince aşk Güneş, ben 
senden sevgi dilenmem artık. Seven 
beklerdi. Şimdi bakıyorum insan insanı 
bir ay beklemiyor. Nerede o eski 
insanlar, nerede o eski sevdalar. Ve 
Küçükparmakkapı Sokak’ta ölünceye 
dek yaşamaya devam ediyor.
Benim hikayem de öyle başladı işte 

onlarla. O zaman para milyon, “Bir 
milyonun var mı kızım?” Var! Yemez 
içmez, harçlıklarımdan para biriktirir, 
salam kaşar sandviç alırdım onlara, 
para çok biriktiyse şaraplarını da ihmal 
etmezdim. Şu dünyada kimin duası 
size yeter bilinmez, ama ben onlardan 
eminim. Kimsenin uzatmadığı el, 
kimsenin çıkaramadığı ses olunca, 
kendinizi daha çok seveceksiniz bundan 
da eminim. 
Ne zor günler geçiriyoruz. Kapanan 
kepenkler, gelen zamlar, işten çıkarılan 
insanlar. Kimin neye ihtiyacı var 
bilemezsiniz? Eğer ben o zaman amaaan 
şarapçı deyip yanlarından geçsem, iki hal 
hatır sorup, her ders sonrası kolamı alıp 
yanlarına çökmesem, bu hikâyelerden 
nasıl haberim olurdu? Karşılaştığımız 
her insanın bir nedeni bir de hikâyesi var. 
Ya gözümüzü kapar geçeriz, ya hal hatır 
sorar rızkı biraz paylaşır insanlığımızla 
yola devam ederiz. Tercih bizim. Ben hala 
İspanya’dan dönemedim. Her şeyi çarpı 
7.5 alsam da, burada sokakta yaşayanları 
da ihmal etmedim. Makarna mı kaynıyor, 
yarısı plastik kaplarda onlara. Artık ne 
gün, hangi yemek varsa tabağımda. 
Ne bir lira ne de sevgi dileneceğimiz 
günlerimiz olsun dostlar! Ama olana 
da biraz kulak verip, ekmeğinizi kırın 
şefkatle vefayla… Hayat bir döngü 
nasılsa, vurduğumuz yerden vuruluyor, 
sardığımız yerden sarılıyoruz. Hepinize 
özlemle sarılıyorum!

En çok neyi 
dilendik? 

MELTEM MELTEM 
YILMAZKAYAYILMAZKAYA

eçtiğimiz haftalarda bir 
sosyal medya kullanıcı-
sının “kocam isterse çalı-
şabilir” paylaşımıyla baş-

layan “Erkek yerini bilsin” akımı, 
cinsiyet eşitsizliğini her zamankin-
den farklı bir şekilde gündeme getir-
di. Günlük hayatta farkında olarak 
ya da olmayarak kadınlara yönelik 
kullanılan ve ‘masum’ gelen pek çok sözün, erkekle-
re uyarlanmasıyla cinsiyetçi söylemlere dair ezberler 
sarsıldı. Bu sarsıntının benzeri Seda Yüz’ün “Sıfır 
Makyaj” isimli stand-up gösterisinde de yaşanıyor. 
Erkeklerin kadınlara yaklaşımını, eril dili, cinsiyet 
eşitsizliğini, kadınlık hallerini sahneye taşıyan Seda 
Yüz ile komik ve kadın olmayı, Sıfır Makyaj’ı ve er-
keklerin “neden yerlerini bilmediğini” konuştuk. 

◆ Gösterinizi ben izleyemedim ama pandemi sıra-
sında gösteriden kısa bir videoyu arkadaşım gönder-
mişti. Sıfır Makyaj’da kadınlık hallerinin eşitsizliğin 
mizahı anlatılıyor tanımlaması var.  Siz nasıl tanımlı-
yorsunuz? Derdiniz neydi, ne anlatmak istediniz?

Üç sene önce stand-up yapmaya karar verdim. 
Stand-up kendi dert ettiğin şeyleri kendi bakış açın-
dan anlattığın bir şey. Dolayısıyla ben nasıl bir insan-
sam dünyayı nasıl görüyorsam, neleri dert ediyorsam 
gösteriye onlar yansıdı. Ben bir kadın, bir feminist ol-
duğum için doğal olarak onunla ilgili şeyler gösteri-
nin içinde çok fazla var.

◆ Adı neden Sıfır Makyaj?
Makyaj meselesi benim hep dalga geçtiğim bir 

şeydi. Stand-up’ın doğasına da bir gönderme var, me-
cazi anlamda o sahnede makyajsızsın. Bir rolde değil, 
kendin olarak oradasın. Hepsi biraraya gelince öyle 
bir isim seçtim.

◆ Gösteriye gelenlerin tepkileri nasıl oluyor? 
Erkek ya da kadınların tepkileri farklı mı?

Gösterinin içinde bolca ironi var. Biraz sınırlarda 
dolaşma gibi bir durum oluyor. Ben esasen komedi 
yapıyorum yani orada bir bildiri metni okumuyorum, 
propaganda yapmıyorum. Bu önemli bir ayrım. Ben 
her şeyden önce komedyenim ve kendi bakış açım-
la ilgili bir şey anlatıyorum. Seyircilerin tepkileri her 
zaman çok iyi oldu. Olumsuz bir şey hiçbir zaman ya-
şamadım. Erkek kadın üzerinden gidersek, kadınlar 
daha fazla reaksiyon verir diye düşündüğüm birçok 
noktada erkekler çok daha fazla reaksiyon verdiler. 

 “KOMEDİ ERKEK İKTİDAR ALANI”
◆ Bu erkek izle-

yici ne izleyeceğini 
bilerek geldiği için 
de olabilir mi?

Bilmiyorum. 
Şöyle bir seyirci kit-
lesi de var; “bir ka-
dın stand-up yapı-
yormuş nasılmış 
acaba” diye ilgi du-
yup gelebiliyorlar. 
Benim gösterim soft 
bir içerik değil, sert 
bir içerik ama her 
zaman gülerek ayrı-
lıyorlar. Orada aya-
rı iyi yapmak la-
zım. Ben her şeyden 

önce insanları güldürmeyi hedefliyorum. Tabii inan-
dığım şeyi yaparak. Ama benim ilk hedefim iyi bir 
komedyen olmak, iyi mizah yapmak. Bunu başara-
mazsam dediğim şeyin de bir önemi yok. 

◆ Erkek komedyenlerin sahnede argo kullan-
ması makul görülürken kadınlar için bu durum öyle 
değil.  Sizin gösterinizin videosunu izlediğimiz bir 
bölümde argo var. Ona nasıl karar verdiniz? Çünkü 
bu biraz da cesaret işi.

Aslında ben bunun çok cesur falan olduğunu dü-
şünerek yapmadım. Çünkü bu bir dert üzerinden çı-
kan bir şey. Bir gün komedi kulisindeydim ve sadece 
ben kadındım. Herkes bu küfrü ediyor. Ve o soru gel-
di aklıma. Ne oluyoruz? Çok gerçek durumdan çıkan 

bir şey. Hepsini çocuksu bir yerden sorguladığım bir 
şey. O yüzden de çok dokunuyor. Bir sürü erkek bana 
gelip bunun sizin tarafınızdaki karşılığının bu olabi-
leceği hiç aklımıza gelmedi gibi şeyler söylüyorlar. 
Küfür etme meselesine gelince ben rahatsız olduğum 
küfrü söyleyerek anlatabilirim. Başka türlü nasıl an-
latabilirim. Böyle bir lafı nasıl ağzına aldın diyorlar. 
Ben almadım bu bana söylenen bir şey. Ben küfür et-
miyorum, küfürle ilgili bir şey söylüyorum. 

◆ Stand-up deyince bunu erkek yapar kurgusu 
var. Sahnede kadın olmak nasıl bir şey? Bunu yapa-
cağım dediğiniz zaman ne gibi tepkilerle karşılaştınız?

Asıl mesele onu diyene kadar. Biz kadınlar ola-
rak hayalini kuramadığımız şeylerle ilgili sorun yaşı-
yoruz. “Ben komedyen olabilirim” fikri kafanda hiç 
oluşmadığında buna karar verebilmen ve yapabilmen 
zaten imkansız. Bu kadınlarda çok fazla meslek için 
geçerli. Şu an 35 yaşındayım, esas problem 33 yaşına 
kadar bunun aklıma gelmemesi. Ben o kadar yıldır ti-
yatro yapıyordum neden aklıma gelmemiş. 

Bunun dışında komedi erkekler için çok ciddi bir 
iktidar alanı. Çoğu şey öyle ama komik olmak bir er-
keğin çok önemsediği bir şey. 

◆ Komedi niye erkeklerin bu kadar hakim ol-
dukları bir alan?

Aslında birini güldürmek başka bir güç. Senin üs-
tünlüğünü kabul etmesi gibi bir şey haline geliyor. 
‘Bir kadına gülmek mi?’ Bir kadına güldüğünde kü-
çük duruma düşeceklerini düşünüyorlar. Onlar için 
komedi bir kadını etkileme aracı. Ellerinde bulundur-
dukları bir koz. En temelde baktığınızda güldürmek 
bir insanı değiştirmek anlamına geliyor

◆ Nasıl?
Bir insanın güldüğü an, savunmasız olduğu an. 

Dolayısıyla bir kadın tarafından güldürülmek bir er-
kek için iktidarının sarsılması anlamına geliyor. Asla 

onu bırakmak istemiyorlar. Bunu çok net bir şekilde 
gördüm. “Kadınlar yapamıyor, asla komik olmuyor” 
derecesinde bunu savunuyorlar. Bu bana çok komik 
geliyor. Bunu da gösterimde kullanıyorum.

“KAVUK İŞİN SON NOKTASI”
◆ “Kadın komedyen olur, neden olmasın” den-

se bile kavuk şimdiye kadar hiçbir kadın komedye-
ne gitmedi. Bu gücü bir kadının eline vermek iste-
memek anlamına mı geliyor?

Kavuğun verilmesinin çok sembolik bir şey ol-
duğunu düşünüyorum. Kavuk bir kadına da gidebilir. 
Ama şu an kavuğun sahibi olan Rasim Öztekin’in ka-
dın komedyenlerle ilgili açıklamasına bakarsanız, “ka-
dınlar komediyi yapamıyor çünkü kadınların doğal 
hayatta yaşadığı şeyler komediye uygun değil. Sarhoş 
kadın komik değildir, iticidir” açıklamaları var. Yani 
kavuk işin son noktası. Önemli olan niyetin değişmesi. 
Bu açıklaması olmasın kavuk erkekte kalsın. Politika-
yı böyle söylemler üretiyor. Sözler böyle bir şey, bu-
nun varlığına inanıyorsun ve bu çok tehlikeli bir şey. 

◆ Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada olduk-
ça gündeme gelen  #erkekyerinibilsin akımı ile sizin 
gösteriniz arasında benzerlikler var. Bu tersten gön-
derme ve yer değiştirmeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Twitter'da akımı görüp ne yapılmaya çalışıldığı-
nı anladığımda bir videomu yükledim. Bu video pan-
deminin başından beri internette var. Erkeklerin altına 
yazdığı korkunç yorumlardan o yorulmuştum ki. Ben 
ne yaptım dediğim zamanlar oluyordu. Bazen kendi-
ne çok güvenemiyorsun. İnişler çıkışlar yaşıyorsun. 
Etiketi gördüm ve benim gösterimden video tam da 
yerine oturdu. O akım da yerini değiştiriyor. Erkek-
ler normal hayatta bu konuyla ilgili çok düşünmüyor 
anlamıyorlar. O kadar fazla yer değiştirme yapıldı ve 
mizah o kadar güçlü bir şekilde kullanıldı ki bence bir 

sürü erkek “böyle bir şeymiş” diye düşündü. Değiştir-
me şansı olması açısından önemli buluyorum. Kome-
di bu açıdan çok güçlü. Değiştirme gücü çok yüksek. 

◆ Peki sizce kadın-erkek yer değiştirirse hayat 
nasıl olur? 

Ben biraz daha denge meselesi olarak bakıyorum. 
Bu dünyanın dengesinin şaşmış olmasıyla ilgili bir 
şey. İnsanın içinde dişi ve eril olan taraf iki cinste de 
var. Biz bunların farkında olarak, baskıdan uzak dav-
ranamıyoruz. Cinsiyet problemi erkek için de ciddi 
bir problem. Bir şeyde sürekli erillik ön plana çıkarsa 
vahşi bir iktidar anlayışına doğru gideriz. Kadın eril-
liğini, erkek dişilliğini baskılamak zorunda kalıyor. 
Mesela neden biz kadınlar sürekli anaç olmak, kap-
sayıcı olmak, barışçıl olmak durumundayız. Bunlar 
oluyordur ama böyle hissetmeyen de bir sürü kadın 
var. Annelik mesela,  her anne öyle mi olmak zorun-
da? Bütün kadınlar kendinden vazgeçmek zorunda 
mı? En büyük özgürlük kendin olabilmek özgürlüğü 
ama bir kadın için neredeyse imkansız bir şey. Ken-
dini düşünmek bir kadına asla yakıştırılmayan bir 
şey. İşini düşünmek bir kadına asla yakıştırılamayan 
bir şeyken bir erkek için çok okey bir durum. 

“HERKES AYNI KALIPTA OLAMAZ”
◆ Hele anne olan bir kadına?
Anne olan bir kadın için işini ön plana koymak et-

rafındakiler için bile “nasıl böyle bir şey olabilir” diye 
düşünüp algılanamıyor. Kendini gerçekleştirme me-
selesi asla kadına yakıştırılmıyor. Kadın kendini sa-
dece anne olarak gerçekleştirebilir diye düşünülüyor.

◆ Sizin iki çocuğunuz var, siz o süreci nasıl ya-
şadınız?

Evet, ikiz çocuklarım var. Hamilelikten bir süre 
önce stand-up yapmaya karar vermiştim. İkisini aynı 
anda götürmeye çalıştım. Bir yanda ezberler var ta-
mam ama ben böyle bir insanım ve böyle yaşayaca-
ğım dedim. Ben kendim için bunu yaparak çocuk-
larım için iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bu 
öyle ciddi bir tabu ki kendini kötü hissettiğin zaman-
lar oluyor. Ben kötü bir anne miyim diye çelişki için-
de devam ediyorsun. Herkes o kalıpta bir anne, bir eş 
olmaz. Olmak zorunda değil. 

◆ Pandemi nedeniyle gösteriler doğal olarak ip-
tal olmuştu. Sizi yeniden ne zaman izleyebileceğiz?  

Tuz Biber Stand-up’ta gösteriler Temmuz’da baş-
layacak. Onun dışında Gri Sahne’de de çıkıyorum. 
Temmuz’da başlatırız diye düşünüyorum. Turne de 
olabilir. Bir yandan talep de geliyor.

◆ Gösteride bir metin var. Bu metin gündeme 
olaylara göre gelişip değişen bir metin miydi?

Bu metin benim çok uzun zamandır yazdığım 
bir metin. Sadece küçük bir şeyler eklenip çıkabili-
yor. Ama her gösteride büyük değişiklikler olamıyor. 
Şimdi daha farklı şeyler de yazdım. Biraz elden geçi-
rip güncelleyeceğim.

◆ Pandemi sürecinde kadınlık hallerinde fark-
lı deneyimlerimiz de oldu. Onlara ilişkin bir şeyler 
yazar mısınız?

(Gülüyor) Sekteye uğramayan tek sektörün ev ha-
nımlığı olması olarak. Tüm sektörler battı ev hanımlı-
ğına gene bir şey olmadı. Gerçekten kadınlar için zor 
bir süreçti. Ev işleriyle ilgili şakalar olur diye düşü-
nüyorum. Bir şeyler yazdım. Biraz çalışmam lazım.

Erkeklerin günlük hayatta rahatça kullandığı eril dili, 
cinsiyet eşitsizliğini, kadınlık hallerini sahneye taşıyan 
komedyen Seda Yüz, “Bir kadın tarafından güldürülmek 
bir erkek için iktidarının sarsılması anlamına geliyor. 
Asla onu bırakmak istemiyorlar” diyor Güldürmek

anlamına gelİyor

l Leyla ALP

G
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Sevgili Dostlar;
3 aydır evlerde hareketsiz 

yaşam sonrası, gereken 
Check-Up Test Paneli

Haziran boyunca 
size özel fırsatlarla sunulacaktır.

Kedi ve köpekler ağır hastalıklar so-
nucu hayatını kaybedebiliyor. Bu 
ağır hastalıklardan biri de gençlik 
hastalığı. Tokat’taki bir ilkokul-
da öğrencilerle birlikte önlük giyip 
derslere giren Fındık isimli köpek, 
mart ayında gençlik hastalığı sebe-
biyle hayatını kaybetmişti. Kadıköy 
Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Reha-
bilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde vete-
riner hekim olan Eda Dilek ile gençlik has-
talığı üzerine konuştuk. 

Eda Dilek, kedi ve köpeklerde oluşan gençlik hastalı-
ğının ayrı virüs ailelerinden geldiğini söylüyor. Kedilerde 
gençlik hastalığının Panleukopenia adı altında DNA virü-
sünden; köpeklerdeki gençlik hastalığının ise Canine dis-
temper virüsünden ileri geldiğini belirten Dilek, ikisinin 
de öldürücü ağır hastalıklar olduğunu dile getiriyor. 

Öncelikle kedilerdeki gençlik hastalığından bahseden 
Dilek, Panleukopenia virüsünün doğada yaygın olarak 
görüldüğünü ifade ediyor. Özellikle kedilerin çok oldu-
ğu bölgelerde virüsün bir iki yıla kadar canlı kalabildiği-
ni ve pek çok dezenfektana duyarlı olduğunu aktaran Di-
lek şöyle devam ediyor: “Semptomları ateş, kusma, ishal 
ve bunlara bağlı dehidrasyon görülmektedir. Yüksek ate-
şin olduğu formunda yüksek oranda ölüm oluşmaktadır, 
yüzde 80 ölümcüldür ama akut dönemi atlatan hayvanlar 
yavaş yavaş iyileşme gösterebilmektedirler. Bu virüsten 
korunmanın tek yöntemi aşılamaktır. 6 ila 8 haftalıkken 
hayvan aşılanmalıdır.” 

Hastalığın ağız yoluyla ve salgılarla bulaştığını ifade 
eden Dilek, sık olmamakla birlikte dışkı ve idrarla da bu-
laşabildiğini söylüyor. Dilek, semptomları gören hayvan 
sahiplerinin hemen veteriner hekime başvurmaları gerek-

tiğini dile getiriyor. 

KURTULMA ŞANSI AZ
Köpeklerde ise hastalığın solunum yo-

luyla bulaştığını belirten Eda Dilek çok na-
dir de olsa enfekte olmuş kaplardan da bu-
laşabileceğini ifade ediyor. Soğuk havada 
virüsün yaşama olasılığının daha çok ol-
duğunu söyleyen Dilek, bu sebeple bu-
laşmanın da daha çok görüldüğünü akta-

rıyor. 
Hastalığın beş formu olduğunu belir-

ten Dilek şöyle anlatıyor: “Birincisi göz for-
mu. Göz formunda gözlerde sulu ve sümüksü 

bir iltihap, akıntı olur. Göz kapaklarının içi kır-
mızı renkte olup birbirine yapışabilir; ateş, öksürük, is-

hal, kusma, iştahsızlık, dehidrasyon ve zayıflama görüle-
bilir. İkincisi bronkopnömoni hali. İrinli, balgamlı burun 
akıntısı olur. Daha sonra iştah azalır, hayvan durgunlaşır, 
ateş, öksürük, akciğer ve nefes darlığı görülür. Üçüncü-
sü gastrointestinal form. Bu form birinci ve ikinci formla 
da seyredebiliyor. Bunda da yine kusma, iştahsızlık, kan-
lı bir ishal, zayıflama ve dehidrasyon görülür. Dördüncü 
form deri formu. Deri formu, vücudun tüysüz bölgelerin-
de yani bacak içlerinde, karın bölgesinde kızarıklık ve le-
keler, kabarcıklar şeklinde görülmektedir. Beşinci form 
ise sinirsel form. Bu form, yukarıdakilerden sonra veya 
direkt olarak açığa çıkmaktadır. Belirli kas gruplarında 
tikler oluşur: yüzde, bacaklarda olabilir, bazen sara nö-
betleri görülebilir. Sinirsel formda kurtulma şansı çok az-
dır ama ben hekim olarak kurtulmuş hayvanlar gördüm.”

ÇÖZÜM: AŞI
İyi bakım koşullarında vakalardan sonuç aldıkları-

nı söyleyen Dilek, köpeklerin hastalıktan korunması için 
5-7 haftalık arasında aşılamaların yapılması gerektiğini 
ifade ediyor. Dilek “Vücutlarındaki antikorları sütle bir-
likte yavruya geçirdikleri için 16 haftaya kadar aşılı anne-
ler yavrularını koruyabilmektedir. Ama 5-7 hafta olunca 
ilk doz ve daha sonra üçer hafta arayla ikinci ve üçün-
cü dozlar yapılarak bu hastalıklardan yüzde 100 korunma 
sağlanabilmektedir.” diyor.

Hayvan sahiplerinin yapması gerekenleri ise Dilek 
şöyle açıklıyor: “Aşılama yapılmamış kedi ya da köpek-
lerini yoğun hayvan bulunan, kedi köpek otelleri, kalaba-
lık oyun alanları gibi yerlere sokmamalılar. Sokak hay-
vanlarını sevip ellerini yıkamadan kendi hayvanlarını 
sevmemeleri ve özellikle köpekleri ilk iki karma olmadan 
sokağa çıkarmamalarını tavsiye etmekteyiz.”

Kedi ve köpekler için riskli olan 
gençlik hastalığını veteriner 
hekim Eda Dilek ile konuştuk

Gençlİk hastalığına
karşı aşı şart!

orona virüsü salgını nedeniy-
le kişisel hijyen ve sosyal izo-
lasyon her geçen gün daha fazla 
önem kazanıyor. Evde kaldığı-

mız süreçte büyük, küçük demeden he-
pimizin yaptığı en yoğun aktivi-
te teknolojik aletlerle uğraşmak 
oluyor. İnsanların evlerine 
kapanmasıyla birlikte, diji-
tal cihazların kullanımında 
da büyük bir artış yaşan-
dı. Ancak aşırı kullanım-
larda bu durum göz sağlı-
ğımız açısından tehlikeler 
yaratıyor. Uzmanlar dijital 
ekranlardan yayılan mavi 
ışığın göz üzerinde oluştur-
duğu zararların kalıcı sonuçla-
ra sebep olabileceğine dikkat çe-
kiyor. Peki karantina sürecinde göz 
sağlığımızı nasıl koruruz? Teknolojik alet-
lerin yaydığı mavi ışığın göz sağlığı üzerin-
deki etkileri neler? Göz rahatsızlığını tetik-
leyen başka unsurlar var mı? 

“DÜNYA NÜFUSUNDA MİYOP ARTIYOR”
Salgın sürecinde özellikle çocuklarda 

göz rahatsızlığının giderek arttığını vurgu-
layan göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Em-
rullah Taşındı, “Yakına gözümüzdeki kaslar 
kasılarak, gözü içe döndürerek ve göz bebe-
ği küçülerek bakarız. Bir şeyi yakından gö-
rebilmek için uyum yapmak mecburiyetin-
deyiz. 30 ila 60 cm mesafede uyumumuz 
kuvvetle çalışır. Çocuklarda uyum gücü çok 
kuvvetli olduğu için yaşlılar gibi yakın göz-
lüğüne ihtiyaç duymazlar. Ancak yakın ek-
ran süresinin uzaması durumunda büyük so-
run, çocuklarda uyumun çok olması sonucu 
göz uzunluğunun bozulması ve miyopiyi ar-
tırma riskidir. Dünya nüfusunda miyop gi-
derek artıyor. Bu artışla da 2040’larda dün-
ya nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinin miyop 
(uzağı az görme) olması bekleniyor. Bun-
da çocukların çok yakın çalışmasında cep 
telefonu, tablet kısmen de bilgisayarın çok 
büyük etkisi var. Bu yüzden çocukların bu 
aletleri uzun süreli kullanımını özellikle iste-
miyoruz. Okul çağındaki çocuklarda normal 
ders süreleri olan 45 dakika üzerinde kullan-
malarını önermiyoruz. Okul çağından daha 
küçük olanlarda bu sürenin çok daha kısa 
ve mümkünse olmaması gerekir. Bu teknik 
olarak her zaman mümkün değil ama miyop 
riskinin artırıcı özelliği geleceğin dünyasın-
da da en büyük sorun olarak görülmektedir. 
Salgın süresince evde kapalı kalan çocuklar-
da miyopinin belirgin olarak arttığı da görü-
lüyor.” dedi. 

“GÖZ DİNLENMESİ BOŞLUĞA BAKMAKTIR”
Gözü dinlendirmenin uyumayla müm-

kün olamayacağını söyleyen Taşındı, “Gö-
zümüzü dakikada 20 kere kırparız. Bu kırp-
ma ekrana baktığımız zaman dakikada 
sekize düşmektedir. Uyum yaparken dikkat 
nedeni ile göz kapaklarımızı kırpmayı unu-

tuyoruz. Yani telefon, tablet ve 
bilgisayar kullanırken, uyum 

yapmak için göz kırpma 
azalır. Yaşadığımız sü-

recinde etkisi ile özel-
likle uyku düzeninin 
bozulmasıyla genç-
lerde ve çocuklarda 
görmediğimiz göz 
kuruluğunun arttı-
ğını gözlemliyoruz. 

Normalde gençler-
de ve çocuklarda fazla 

rastlamadığımız yanma, 
batma, özellikle akşamları 

gözlerini kapattıklarında bat-
ma hissi bu dönemde çok sık karşı-

laştığımız bir göz sorunu olarak karşımıza 
çıkıyor. İleri yaşlarda göz kuruluğu önem-
li bir toplumsal sorundur, ancak çocuklar-
da bu süreçte telefon ve tablet kullanımın 
artmasıyla göz kuruluğu da artmıştır. Şu 
anda salgın döneminde bizi en çok rahatsız 
eden olay göz kuruluğu ve miyopidir. Ayrı-
ca kontakt lens kullananlarda kuruluğa bağ-
lı problemler arttı. Gözümüzü dinlendirmek 
gözümüzü kapatarak uyumak değildir. Gö-
zün dinlenmesi boşluğa bakmaktır. Boşluğa 
baktıklarında uyumlama ortadan kalkaca-
ğı için göz dinlenmesi ve miyopi riski azalt-
maktadır. Bütün dünya korona günlerin-
de önce okul çağı ve okul öncesi çocukların 
haftada en az 7 – 8 saat açık havada boşluk-
ta olmaları konusunda hemfikirdir.” şeklin-
de konuştu.

“DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENİN”
Göz sağlığını tetikleyen başka unsurların 

da olabileceğini belirten Prof. Dr. Emrullah 
Taşındı, “Göz sağlığımızı değil, genel sağ-
lığımızı korumak için gerekli besin grupla-
rını dengeli ve düzenli almak yeterlidir. İle-
ri yaşlarda maküla dejenerasyonu (sarı nokta 
hastalığı) ve kuru göz hastalarında ek gözün 
beslenmesinde yararlı nutrisyon ilaçları ge-
rekebilir. Hipertansiyon, diyabet, tiroid ra-
hatsızlığı gibi bazı sistemik hastalıklar gözde 
görülen sorunların artmasına neden olabil-
mektedir. Bu kişilerin göz muayenelerinin 
düzenli yapılması oluşabilecek sorunların 
erken teşhis ve tedavisini sağlayabilecektir. 
Fakat bu tür hastalıklarda sistemik hastalı-
ğında düzenli takip ve tedavisi yapılmazsa, 
gözde oluşabilecek zararlar çok ileri boyut-
lara taşınabilir.” ifadelerini kullandı.

Salgın sebebiyle evde kalan insanların teknolojiye olan 
ilgisi göz problemlerini beraberinde getiriyor. Göz sağlığı 
üzerine konuştuğumuz Prof. Dr. Emrullah Taşındı 
“Dünya nüfusunda miyop giderek artıyor” diyor

gözleri vurdu,
Korona

şikayetler artıyor

K
l Görkem DURUSOY

l Evin ARSLAN
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ayatın her alanında etkisini gösteren ko-
rona virüsü, spor camiasını da büyük öl-
çüde etkiledi. Avrupa liglerinden gelen 
peş peşe normalleşme haberleri, ülkemiz-

de de etkisini gösteriyor. Pandemi sürecinde bazı lig-
ler tamamen iptal edilirken, bazıları kaldığı yerden 
devam ediyor. Türkiye’de en çok izleyicisi bulunan 
Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağ-
lık Kurulu’nun pandemi nedeniyle ertelenen liglerin 
tamamlanmasına yönelik hazırladığı “Futbola Dönüş 
Öneri Protokolü” ile yeniden sporseverlerle buluştu. 
27.hafta maçlarıyla start veren Süper Lig, şampiyon-
luk ve küme düşme mücadelesiyle kaldığı yerden de-
vam ediyor. 

YENİ BİR ATMOSFER
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ön planda 

tutulduğu maçlar, TFF’nin aldığı kararla ilk aşama-
da seyircisiz oynanacak. Taraftar desteğinin mümkün 
olamadığı bu süreçte, karton taraflar uygulaması sa-
yesinde tribünler boş kalmıyor. Bu uygulama saye-
sinde kulübe gönderdiğiniz fotoğrafın gerçek boyut-
larda çıktısı alınıp tribündeki koltuklara konuluyor. 
Karton taraftar uygulamasını ilk kullanan kulüp Al-
manya Bundesliga’dan Borussia Mönchengladbach. 
12 Haziran’da tekrar başlayan Süper Lig’de ise ku-
lüpler hem statta atmosfer oluşturmak hem de gelir 
elde etmek için karton taraftar uygulamasını başlattı. 

27.HAFTA MÜCADELESİ
Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden de-

vam ettiği Süper Lig’de kritik maçlar oynandı. Hafta-
nın açılış maçlarında Göztepe, evinde Trabzonspor’a 

3-1 mağlup oldu. Fener-
bahçe ise konuk ettiği 
Kayserispor’u 2-1 mağ-
lup etti. Aytemiz Alan-
yaspor’u konuk eden Me-
dipol Başakşehir rakibini 
2-0 mağlup ederken, An-
talyaspor Beşiktaş dep-
lasmanından 2-1’lik 
galibiyetle ayrıldı. Şam-
piyonluk yolundaki Gala-
tasaray, Çaykur Rizespor 
deplasmanında 3 puanlık 
kayıp yaşadı. Maçın 15. 
Dakikasında Çaykur Ri-
zespor’lu Skoda ile girdi-
ği ikili mücadele sırasın-
da sağ ayağına darbe alan 
Urugaylı file bekçisi Fer-
nando Muslera, ayağında 
tespit edilen kırık sonucu 

sezonu kapatmak zorunda kaldı. 

AMATÖR LİGLER İÇİN YENİ KARARLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 

Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda koro-
na virüsü salgınına karşı alınan kararlar doğrultusun-
da Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. 
Amatör Ligler ile U19 kategorisi 1. ve 2. liglerin mü-
sabakaları ertelenmişti. Atılan normalleşme adımla-
rıyla birlikte, büyükler kategorisinde yerel olarak oy-
nanan Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör ligler ile U19 
1. ve U19 2. Amatör ligler seyircisiz olarak oynanma-
ya devam edecek.  U17, U16, U15, U14, U13, U12 
ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında 
yerel müsabakalar oynanmayacak. U19, U17, U16, 
U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları 
bu sezon yapılmayacak. Deplasmanlı olarak oynana-
cak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim ligleri bu se-
zon oynanmayacak. 

ANTRENMANLAR ÖNLEMLERLE BAŞLIYOR
Antrenman hazırlıklarına başlayan takımlardan 

biri olan Koşuyoluspor, grup antrenmanları için al-
dıkları önlemleri duyurdu. Bu doğrultuda her sporcu 
kendi suyunu getirecek, antrenman öncesinde görev-
li antrenör tarafından her sporcunun ateşi ölçülecek, 
grup çalışmaları en fazla 12 kişi ile yapılacak, soyun-
ma odaları geçici bir süre kullanılmayacak, sahaya 
giriş ve çıkışlar sosyal mesafe kurallarına uygun bir 
şekilde gerçekleştirilecek ve sporcular antrenman bo-
yunca kişisel hijyenine dikkat edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası’n-
daki Caddebostan 1- 2-3 Plajları ile Avrupa Yaka-
sı’ndaki Güneş ve Menekşe Plajları’nda 2020 yılı 
sezonunu 15 Haziran itibariyle açtı. Bu sene işletme-
si BELTUR’a geçen plajların İstanbullular için çok 
daha keyifli ortamlar haline getirilmek üzere proje 
çalışmalarına da başlandı. BELTUR plajlara giriş üc-
retini yükseltmedi.

Geçen sene belirlenen yetişkinler 25 TL, öğrenci-
ler 12 TL, şezlong kirası ise 10 TL olan fiyatlar, bu 
sene de aynen geçerli olacak. Plajlardan, 0-7 yaş ara-
sı çocuklar, engelli vatandaşlar ile refakatçisi bir kişi 
de ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Sezon boyunca her gün günübirlik de olsa deniz, 

kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen İstanbullu-
nun ağırlanacağı BELTUR Plajları, haftanın yedi 
günü sabah saat 8.00 ile akşam 19.00 saatleri arasın-
da hizmet verecek.

COVID-19 TEDBİRLERİ 
BELTUR, COVID-19 tedbirleri kapsamında Sağ-

lık Bakanlığı tarafından plajlar için açıklanan tüm 
tedbirleri harfiyen uyguluyor. Bu kapsamda plajlar, 
fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. 
Her plaj için fiziksel mesafe kurallarına göre bir ka-
pasite belirlendi. Gün içinde de plajlarda sık sık de-
netim yapılarak, fiziksel mesafe kurallarına uyma-
yan misafirler uyarılacak. Plaj girişinde misafirler 

tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antisep-
tiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bu-
lundurulacak. Plajlara maskesiz gelen misafirler uya-
rılarak kendilerine maske verilecek. Plajdan ayrılan 
misafirlerin yerleri, dezenfekte uygulamalarının ar-
dından yeni misafirlere tahsis edilecek. Tuvalet gibi 
alanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Plajlarda, hijyen ve sağlık açısından gün boyunca 
görevli personellerce temizlik işleri yürütülürken gü-
venlik ve cankurtaran personeli sayesinde de gerek-
li tedbirler alınacak.

İstanbul’da 
plaj sezonu açılıyor

İBB plajları, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında 15 Haziran’da açıldı

İŞTE İSTANBUL’UN PLAJLARI
İstanbullu açısından günübirlik tatilin yeni adresi 
olan, aynı zamanda eski İstanbul’u hatırlayanlar için 
nostaljik bir öneme de sahip olan İBB Beltur Plajları 
ile ilgili bilgiler şöyle:

Caddebostan Plajları
İstanbul’da özellikle 60’lı ve 70’li yılların en popüler 
mekânlarından biri olan ve “statü sembolü” olarak 
görülen Caddebostan Plajları, semt sahilinde 
belediyeye ait toplam bin metre uzunluğunda 3 
ayrı plaj olarak uzanıyor. Olası olumsuz durumlara 
karşı zodyak kurtarma botu ve ambulansın hazır 
bekletildiği plajlarda gün boyunca müzik yayını 
yapılıyor.

Menekşe Plajı
Küçükçekmece Gölü yanında bulunan ve ücretsiz 
olarak hizmet verilen Menekşe Plajı, 630 metrelik 
sahil şeridine sahip. Olası olumsuz durumlara karşı 
kurtarma botu ve ambulansın hazır bekletildiği 
Menekşe Plajı’nın 120 araçlık bir de otoparkı 
bulunuyor.

Güneş Plajı
Florya Tren İstasyonu karşısında yer alan ve yaz 
aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi 
olan 840 metre uzunluğundaki Güneş Plajında iki 
bölüm halinde hizmet veriliyor. Güneş Plajı’nda, plaj 
voleybol sahası ve 240 araçlık otopark bulunuyor.

Tribünler boş kalmıyor
Süper Lig heyecanı 27.hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam 
ediyor. Korona virüsü sebebiyle boş kalan tribünler, karton 
taraftar uygulamasıyla yeni bir atmosfere büründü

l Simge KANSU

H

Hangi ligler iptal 
veya tescil edildi?
Fransa Ligue 1, İskoçya Premiership, 
Galler Premier Lig, Belçika 1.Lig A (Tescil 
edildi)
Hollanda Eredivisie, CONCACAF Ligler 
Kupası, Kuzey Amerika Şampiyonlar 
Kupası, Meksika Liga MX (İptal edildi)

2015 yılından beri İstanbul Anadolu Ya-
kası resmi etkinliklerini düzenleyen İs-
tanbul Yoga Merkezi’nin Kadıköy Be-
lediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu 
işbirliğiyle düzenlediği yoga günü prog-
ramına bu sene sVYASA Yoga Üniver-
sitesi de katıldı. Hindistan’da bulunan ve 
bugüne dek “dünyadaki tek yoga üniver-
sitesi” olan sVYASA - Vivekananda Los 
Angeles ABD’de kurduğu ikinci üniver-
sitesi VAYU - Vivekananda da yoga yük-
sek lisans eğitim programını online ger-
çekleştirecek. 

Birleşmiş Milletler, 
Hindistan Başbakanı 
Narendra Modi’nin 
yaptığı talep doğ-
rultusunda, 27 Ara-
lık 2014 tarihinde, 
Türkiye’nin de için-
de bulunduğu 177 ül-
kenin desteğiyle, 21 Ha-
ziran’ın Uluslararası Yoga Günü olarak 
her sene tüm dünyada kutlanmasına karar 
vermiş ve bu özel gün ilk defa 21 Haziran 
2015 tarihinde kutlanmaya başlanmıştı.  

21 Haziran Uluslararası Yoga Gü-
nü’nde tüm gün boyunca çeşitli hasta-
lıklar ve yaş gruplarına özel yoga etkin-
likleri düzenlenecek. Yoga Günü resmi 
internet sayfasında da yer alan programa 
göre etkinlikler sabah 9.00’da Sabah Yo-
gası ile başlıyor. Eklem, boyun, bel ağ-
rıları, Multiple Sklreosis, otizm gibi ko-
nularda tüm gün sürecek programın ana 
etkinliği ise 19.15’te başlayacak. 

ETKINLIK PROGRAMI
9.00 - Sabah Yogası 
10.15 - Çocuk Yogası
10.35 - Açılış Konuşması 
11.00 - Eklemler için Yoga
11.30 - Felsefe: Yoga Etiği 
12.30 - MS (Multiple Sklreosis) için Yoga
13.45 - Yaratıcı Drama ve Yoga 
14.15 - Otizm icin Yoga
15.15 - Stres için Yoga
16.15 - Boyun Ağrıları için Yoga
17.15 - Felsefe: Yoganın Temelleri 
18.15 - Bel Ağrıları için Yoga
19.15 - Açılış Konuşmaları ve Ana Etkinlik 
(Yoga, nefes ve meditasyon)

Uluslararası 
Yoga Günü 
çevrİmİçİ 

kutlanacak
İstanbul Yoga Merkezi’nin 
Kadıköy Belediyesi ve 
Hindistan Başkonsolosluğu 
ile birlikte her sene bir dizi 
etkinliklerle kutladığı 21 
Haziran Uluslararası Yoga Günü 
bu yıl korona virüsü dolayısıyla 
internet ortamına taşındı
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okağa çıkma yasaklarına da normalleş-
me sürecine de hızla alıştık. Aylarca evle-
re kapandıktan sonra, yarınlar ve korona 
virüsü yokmuşçasına kendimizi sokakla-

ra attık; sahillerde parklarda mesafesiz sosyalleştik. 
Peki, nasıl bir psikolojiyle hareket ediyoruz? Bu du-
rum uzun vadede bizi nasıl etkileyecek? Günlük ya-
şam normalleşirken ruh halimiz neye evriliyor? Mal-
tepe Üniversitesi öğretim üyesi ve psikoterapist Dr. 
Alper Çuhadaroğlu ile konuştuk.

 Öncelikle karantina sürecinden başlayalım; 
evden çalışma şansı olanlarla birlikte, 65 yaş üstü 
veya 20 yaş altı geniş bir kesim 2 buçuk ay boyunca 
evdeydi. Bu durum insanların ruh halini nasıl etki-
ledi? Sizin gözlemleriniz neler?

Öncelikle ortaya çıkan durum son derece alışıl-
mışın dışında ve görece ani gelişen bir durumdu. 
Şu anda hayatta olan insanlar daha önce hiç böyle 
bir durumu hatta buna benzer bir durumu bile dene-
yimlemedir. Evet daha önce de pandemiler olmuştu. 
Buna benzer son pandemi 1918 yılında yaşanan İs-
panyol gribi pandemisiydi. Hatta sonuçları bakımın-
dan Covid-19’dan daha yıkıcıydı ancak o dönemler 
henüz kitle iletişim araçları gelişmemişti. O dönem 
yapılan çalışmalar ve günümüze kalan belgeler ol-
dukça yetersiz olduğu için insanları nasıl etkiledi-
ğini bilemiyoruz. Bu yaşadığımız süreç ise müthiş 
bir belirsizlik yarattı. En önemli psikolojik sorunla-
rın da temelinde bu belirsizlik durumu yatıyor. Bir 
kere hastalığın ne olduğu, nasıl bulaştığı, kimleri et-
kilediği, öldürücülüğü belirsizdi. Hala daha bu du-
rumlar tam olarak netleştirilebilmiş değil. İnsanlar 
“Ne oluyor?”, “Bu yaşadıklarımız ne?” “Bundan 
sonra ne olacak?” sorularıyla karşı karşıya buldular 
kendilerini. Halen daha da sormaya devam ediyor-
lar. Sağlıkla ilgili belirsizliklerin yanına sosyal ha-
yat ve ekonomik durumla ilgili belirsizlik de eklen-
di. Bu da insanların ruh sağlığını belirgin bir şekilde 
etkiledi ve sarstı. Bambaşka bir yaşamın içinde bul-
dular kendilerini. Birçok insan eve kapandı, çocuk-
larıyla 7/24 vakit geçirmeye başladılar. Evden çalış-
maya alıştılar. Yüz yüze sosyal iletişimleri oldukça 
kısıtlandı. Eşleriyle daha fazla vakit geçirmeye baş-
ladılar. Yani insanlar hastalığın getirdiği kaygılar-
la birlikte yeni bir yaşam tarzı bombardımanına ma-
ruz kaldı. 
 Bu yeni yaşam tarzı nasıl etkiledi insanları?
Takdir edersiniz ki bunlarla başa çıkabilmek ko-

lay olmadı. Ama şu da bir gerçek, hemen herkesin 
aynı durumda olduğunu bilmek bu sürecin en önemli 
kolaylaştırıcı etkeniydi. Biliyorduk ki sadece biz de-
ğil dünyadaki milyarlarca insan aynı süreçlerden ge-
çiyor. Bu zaten genel anlamda yatıştırıcı bir psiko-
lojik etmendir. Grup terapilerinde de bu faktörden 
yararlanılmaya çalışılır örneğin. Tabi bu süreç biz ruh 
sağlığı uzmanları için de yepyeni bir deneyim oldu; 
bizim için de belirsizliklerle dolu bir süreç oldu ve 
olmaya devam ediyor. Uzun vadede etkilerini kes-
tirmek güç. Kaygıların arttığını, hijyen kurallarının 
katılaşmasıyla birlikte obsesif – kompulsif bozuk-
luk gibi sorunların arttığını ve var olanların da daha 
kötüleştiğini görebiliyoruz örneğin. Ancak bu süreç 
bittiğinde arkasında nasıl bir psikolojik enkaz bıra-
kacağını kestirmek güç. Hemen her şey bundan etki-

lenecektir. Bireysel ruh sağlığı olduğu kadar aile içi 
ilişkiler, çocukların anne babaya bağlanma süreçleri, 
ekonomik zorlukların getireceği sıkıntılar da bu sü-
recin içinde ve bitiminde karşımıza çıkacak sorunlar 
olarak görünüyor. Ruh sağlığı uzmanlarının hazırlıklı 
olması gerekiyor. Asıl etkilerin henüz tam olarak or-
taya çıkmadığını düşünüyorum.

“BELİRLİ MİKTARDA KAYGI SAĞLIKLI”
 Yoğun kaygı hali, psikolojimizde kalıcı bir ha-

sar bırakır mı? Yoksa bizi salgına karşı koruyan bir 
kalkan mı?

Aslında kaygı olmasını istediğimiz bir şeydir. 
Ama tabi derecesi önemli. Belirli miktarda kaygı in-
sanı koruyucu bir işlev görür. Bir çan eğrisi gibi dü-
şünün. Kaygının çok az olması da çok fazla olması 
da sorun yaratacaktır. Bu zaten hemen tüm duygu du-
rumları için geçerlidir. Belirli sınırları aşmayan her 
türlü duygu normaldir ve sağlıklıdır. Sorun, bir duy-
gu insanı çok fazla zorladığında, normal işlevlerini 
yerine getirmesini engellediğinde ortaya çıkar. Kaygı 
da böyledir. En basitinden, virüsle ilgili kaygısı çok 
düşük bir birey gerekli koruyucu önlemleri almaya 
güdülenmeyecektir. Bu da onun başta fiziksel sağlı-
ğını bozacak bir tehdide dönüşecektir. Aşırı bir kaygı 
durumu da gayet anlaşılır bir şekilde ciddi psikolojik 

sorunlar yaratabilir hatta beraberinde başka fiziksel 
sorunlar getirebilir. Yüksek kaygı fiziksel hastalıkla-
ra doğrudan ya da dolaylı olarak yol açabilir. Bağı-
şıklığı zayıflatır en basitinden. Sindirim sistemi hatta 
kalp damar sorunlarına dahi yol açabilir. Bu neden-
le kaygının optimum düzeyde tutulması çok önemli. 
Bizi gerekli önlemleri almaya itecek ama bizi pani-
ğe sürüklemeyecek bir kaygının olması ideal ve is-
tendik olandır. 
 Karantina süreci ya da sosyal izolasyonda in-

sanlar, yalnız hissetme, tükenmişlik gibi duygular, 
uykusuzluk, stres gibi sıkıntılar yaşadılar. Bunlar 
karantinadan sonra da devam ediyorsa tehlikeli bir 
durumdan bahsedebilir miyiz?

Evet, bunlar mutlaka ciddiye alınması gereken so-
runlar. Bu gibi yakınmalar gelip geçici olabilir. Nor-
mal yaşamla birlikte birçoğu ortadan kalkabilir ya da 
eskisi gibi rahatsız edici olmayabilir. Ancak bunlar 
kronikleşme riski de taşıyan sorunlar. Hatta berabe-
rinde depresyon ya da panik bozukluk gibi başka so-
runları da getirebilecek ya da bunlara yol açabilecek 
sorunlar. O nedenle insanların bunları ciddiye alması 
ve gerekli sağlık uzmanlarına ya da kurumlarına baş-
vurmaları önemli. Koruyucu ruh sağlığı tedavi edici 
ruh sağlığından daha fazla önem verdiğimiz bir alan. 
İnsanlarımız da buna önem vermeliler. 

NORMALLEŞME = BELİRSİZLİKTEN KAÇIŞ
 2 buçuk aylık karantinadan sonra 1 Haziran’da 

çoğu yasak kalktı ve biz bir anda “normal” yaşamın 
içinde bulduk kendimizi. Kalabalık metro- metrobüs-
lere binmeye, işe gitmeye, sahillerde kalabalık sos-
yalleşmeler yaşamaya başladık. Neydi bize -bitmediği 
halde- virüs korkusunu bir anda unutturan? Mecbu-
riyet mi, umursamazlık mı?

Bana kalırsa büyük ölçüde ne mecburiyet ne de 
umursamazlık ağır basıyor. Bunların tabi ki etkisi var. 
Mecburiyet kısmı salgının başından itibaren var. Bir-
çok insan işe gitmek durumunda kaldı ya da zorlandı. 
Özellikle işçiler hiç eve kapanmadılar örneğin. Hatta 
sosyal medyada “sınıf bağışıklığı” yakıştırmalarının 
ve eleştirilerinin yapıldığını gördük. Şu anki normal-
leşme sürecinde kendisini normal yaşama dönmek zo-
runda hisseden bir başka kesim de esnaf oldu. O ka-
dar ciddi maddi kayıplar yaşadılar ki artık ne olursa 
olsun noktasına gelip iş yerlerini açmak zorundaydı-
lar. Umursamazlık da tabi bir etken. Baştan beri umur-
samaz olanlar umursamazlıklarına devam ediyorlar. 
Ama buna artık bitti, virüsü yendik, tehlike geçti al-
gısının yaratılmasıyla birlikte yeni umursamazlar da 
eklendi. Yasakların, kısıtlamaların görece hızlı bir şe-
kilde kaldırılması bu algının yaratılmasına yardım-
cı oldu. Ama bu kadar hızlı normalleşmenin altında 
yatan en önemli psikolojik etkenin belirsizlikten ka-
çış olduğunu düşünüyorum. İnsanlar evrimsel olarak 
tanıdık bildik durum, ortam ve kişilerle birlikteyken 
kendilerini rahat hissederler. Tehlike algısını düşürür 
bu durum. Farklılık, yenilik ve belirsizlik ise kaygıya 
yol açar. İnsanlar da doğal olarak bu belirsizlikten ka-
çarak tanıdık bildik olana yönelmek, kavuşmak ister-
ler. Burada da olan aslında bu. İnsanlar eski yaşantının 
tanıdıklığına, yarattığı güven duygusuna bir an önce 
kavuşmak istediler. Hep yeni normal denilip duruyor. 
Ama yeni bir durumun insanlar açısından normale dö-
nüşmesi epey bir zaman alır. Yaşamımızın hemen her 
alanını etkileyen böyle bir sürece alışmak da kolay ol-
muyor tabi. İnsanlar da doğal olarak fırsatını bulduk-
larında eski normallerine koşuyorlar. Okula yeni baş-
layan bir çocuğun akşam onu almaya gelen annesine 
koşa koşa sarılması gibi. 

“DUYARSIZLAŞMA KAPASİTESİ İNANILMAZ”
 Devlet yasakları kaldırsa da artan vaka sayı-

sı aslında salgının yükselişte olduğunu gösteriyor, 
buna rağmen sokakta maskesiz pek çok insan gö-
rüyoruz, çoğu önlem unutulmuş durumda. Aylarca 
evde korkuyla marketten her aldığımızı dezenfekte 
ederken nasıl bu kadar rahatlayabildik?

Aslında bu durum da daha önce söylediğim belir-
sizlikten kaçışla ilişkili. Zaten toplumda başından beri 
bu durumun ciddiyetini reddedenler vardı. Onların tu-
tumları zaten değişmedi. Ama başlarda oldukça özen 
gösteren hatta zaman zaman önlem almada aşırıya ka-
çanlarda bile bir gevşeme olduğunu gözlemliyoruz. 
Moda sahilde ya da Maçka parkından gelen görün-
tüler de sosyal medyada tepki çekti. Sanki bu gevşe-
me birden oldu gibi görünüyor ama aslında çok ani 
bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece birden gö-
rür olduk. İnsanlar evdeyken de yavaş yavaş gevşeme 
sürecine girmişlerdi. Kısıtlamaların kalkmasıyla göz 
önüne serildi ve biz sanki birden oldu gibi algıladık. 
Bunda en önemli etken siyasi iradenin salgınla müca-
delede başarılıyız algısını yaratmak istemesi. Evet ra-
kamlara göre belirgin bir kazanım var. Özellikle te-
davi aşamasında ciddi başarılar var. Sahada çalışan 
sağlık personeli de epey deneyim kazandı ve çok şey 
öğrendi. Bu da tedavi başarısına yansıyor. Ancak halk 
sağlığı açısından, her şey iyiye gidiyor, salgın bitti al-
gısını oluşturmamaya özen göstermek gerek. Çünkü 
bir de şöyle bir tehlike var; İnsanın alışma, duyarsız-
laşma kapasitesi gerçekten inanılmazdır. Düşünün; 
salgının başlarında günlük vaka sayıları iki haneli ra-
kamlardayken insanlar panik oldular. Evlere kapan-
dılar, hijyen çılgınlığı yaşandı. Ama kısa süre içinde 
günlük vaka sayıları beş binli rakamlara çıktı. İnsanlar 
bu yüksek rakamlara alıştılar. Bu nedenle vaka artışla-
rının binin altına düşmesi insanlarda her şey geçti bit-
ti algısına yol açtı. Sıcaklığı 40 derece olan bir şehirde 
uzun süre kalırsanız sıcaklığı 20 derece olan bir şehre 
gittiğinizde üşürsünüz. Normalde 20 derece sizi üşüt-
mediği halde. Bu biraz da bunun gibi. İnsanlar maale-
sef bu tür sayılara çabuk alışabiliyor, duyarsızlaşabili-
yorlar. Sağlık Bakanlığı’nın ve siyasi otoritenin biraz 
bu algıyla da mücadele etmesi gerek. 
 Sağlık çalışanları bu denli hızlı normalleşmeyi 

özellikle sosyal medyada çok eleştirdi. Bu durum bir 
süre önce alkışlanan sağlık çalışanları ile yurttaşlar 
arasında bir gerilime neden olur mu? 

Aslında kendi kişisel gözlemim şu: Toplumda in-
sanlarda genel olarak bir gerginlik hali var salgının 
başından beri. Bu da doğal ve beklendik aslında. Bun-
ca sıkıntı, kısıtlama, kaygı vs insanlarda gerginlik ya-
pacaktır ve öfke duygusunun artmasına, öfke patla-
malarına yol açacaktır. Bundan maalesef ki sağlık 
çalışanları da payını alabiliyor. Bilindiği gibi sağlık 
çalışanlarına şiddet ülkedeki ciddi sorunlardan biri. 
Salgının başlarında sanki bunda bir azalma oldu. O 
minnet duygusu, balkonlardan alkışlamalar, konvan-
siyonel ve sosyal medyaya düşen, sağlık çalışanla-
rının ne kadar zor şartlarda ve özveriyle çalıştığını 
gösteren görseller bunda etkili oldu. Ama şimdi in-
sanlardaki boş vermişlik ve gevşeme hali kimi geri-
limlere de zemin hazırlıyor gibi. Sağlık çalışanları da 
bu süreçte çok ama çok yoruldular. Bu da onları duy-
gusal anlamda limite getirdi. Bir de üstüne onlar bu 
kadar canla başla çalışırken insanların ne kadar gevşe-
diklerini görmeleri onlarda bir öfke yaratıyor haliyle. 
Belki de sağlık çalışanları hem bu süreçte de hem de 
pandemi sonrası dönemde profesyonel ruhsal desteğe 
en çok ihtiyacı olan gruplardan birisini oluşturacak. 
 Genelde bir rahatlama söz konusu olsa da ya-

sakların kaldırılmasına rağmen evden çıkmayan,  
“3 aydır evden hiç çıkmadım, çıkmak da istemiyo-
rum” diyen, bunu normalleştirenler de var. Buna 
ne dersiniz?

Henüz olayın psikolojik ve toplumsal boyutuyla 
ilgili bilimsel çalışma yapılmadı. Ama etrafımda az 
da olsa böyle düşünen insanlar olduğunu görüyorum. 
Bunu da alışma süreci ile açıklamak mümkün belki 
de. Evde olmanın rahatlatan bir yanı da var çünkü. 
Evden çalışmayı daha rahat hatta keyifli ve daha ve-
rimli bulanlar da var. Bu duruma alıştılar. Bu nedenle 
yeniden işe gitmek, belirli bir mesai süresine uymak 
bu insanlara zor geliyor olabilir. Onlar için ayrı bir 
sıkıntılı süreç de yeniden işe başlamak olacak ya da 
oluyor. Alışmanın yanında güvenlik ihtiyacı da etkili-
dir tabi bunda. Ev güvenli bir konfor alanıdır sonuçta. 

Uzun süren karantina sürecinden sonra uyum 
sağlamakta pek de zorlanmadığımız normalleşme 

sürecini psikoterapist Dr. Alper Çuhadaroğlu ile 
konuştuk. Çuhadaroğlu, belirsizlikten kaçmak için 

normalleşmeye ihtiyaç duyduğumuzu söylüyor

İnsanın

İnanılmazdır

alışma 
kapasitesi

S
l Semra ÇELEBİ
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SOLDAN SAĞA:
1.Moda Mühürdar’da oturan, Şair Nefi Sokak’ta, eşi Sanem’le Rita Moda adlı bir 
restoran açan tiyatro ve sinema oyuncusu, sunucu (Resimdeki) – “…Rozental” 
(Moda Sevgilim adlı bir kitabı da olan karikatürist, mizahçı, yazar ve işadamı) – 
Avukat örgütü 2. Mahallenin bıçkın abisi olarak tanınan, yaşadığı Ziverbey’deki Güleç 
Sokak’ta bugün heykeli bulunan ünlü kedimizin adı – Dolmakalem – Cihaz, aygıt. 3. 
Hakkında (Kısa) – “Hakan …” (Filinta adlı dizide de oynayan aktör) – “Yahya … Beyatlı” 
(Şair) – Athena’nın yaptığı müzik türü. 4. Acımtırak bir içki – Konuk – Kanun – Evet 
ünlemi. 5. Bir yağış biçimi – Konya’nın Karapınar ilçesindeki krater gölü – “… Canetti” 
(Körleşme’nin yazarı) – Okyanus. 6. Toplanma, birleşim – Mehil, önel – Çin’in eski 
lideri – Altının simgesi. 7. Eski Yunan mitolojisinde, Zeus’un eşi olan evlilik tanrıçası 
– Haydarpaşa’daki  kalp ve damar hastalıkları hastanesi – Samaryumun simgesi. 
8. Demirin simgesi – Ona tarif gerekmez – Dalaşı olur – Cezayir müziği. 9. İkisi bir 
arada – Takma organ. 10. Macun – Bulanık – Bulgaristan’da bir dağ – Yabancı bir 
haber ajansı. 11. Parola – Belirti – Bilinç – Tırpana balığı. 12. Ruh – Bir Azeri çalgısı. 13. 
Etki – Başlıca içecek – İlkel bir su taşıtı. 14. Kadıköy’ün bir mahallesi – Bir cetvel türü 
– Özgürlük Parkı’nda heykeli olan ünlü ressam. 15. Akilah Azra Kohen’in bir romanı – 
Değirmen oluğu – Bayağı – Bir yüzey ölçüsü – Tunus’un plaka imi. 16. Bir göz rengi 
– “Oktay …” (Rumuz Goncagül adlı oyunu da yaratan oyun yazarı) - Mesafe – Hayli, 
çok. 17. İliştirilmiş olan – Türk para birimi – Cerahat – Eski Mısır’da güneş tanrısı. 18. 
Çare – Nikaragua’nın plaka imi – Osmanlı’da bir devir – İlaç – İki anlamı veren bir 
önek. 19. Güzel, hoş görünen – Batı Anadolu yiğidi – Osmanlılarda gece bekçisi – İnka 
mitolojisinde, güneş tanrısı. 20. Uçurum – Anıtkabir’i Orhan Arda ile gerçekleştiren, 
Moda Deniz Kulübü’nün de mimarı  olan, Kadıköylü değerli Türk mimarı – Protein 
sentezine yardımcı olan asit türü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1.Eski Yunan mitolojisinde, Odysseus’un memleketi – Kadıköy’ün bir mahallesi – 
Japon halk türküsü. 2. Kuran’da ve halk efsanelerinde adı geçen, ölümsüzlük iksirini 
bulduğuna inanılan hekim – Temayül. 3. Bin metre (Kısa) – Kuzey Amerika’da bir göl 
– Köpek – Güney Anadolu’da bir ırmak – Antalya’da bir çay. 4. Afyon’da bir göl – 
Hükümdar – “… Ekberg” (Fellini filmlerinde oynayan, İsveçli dişilik simgesi aktris) – 
Gelir. 5. Cezayir Sahrası’ndaki vahalar dizisi – “… Koleji” (Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 
eski adı) – Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu – Olumsuzluk 
veren bir önek. 6. Belirti – Abuhava – Yat limanı. 7. Kayıp – Finlandiya’nın plaka imi 
– Feza – Aslan sütü. 8. Hıristiyan – At yavrusu – Alevi töreni. 9. Hedefi vuramama 
– Dünyanın uydusu – İsrail’in plaka imi – Akilah Azra Kohen’in bir romanı. 10. Kıta 
(Kısa) – Uğruna verme – Hiç durmadan, ivedilikle. 11. İkiliğe düşme, dilemma – 
Karakter. 12. Önde bulunan – Baryumun simgesi - Meydan. 13. Çok sarhoş – Divit, 
yazı hokkası – Kaz Dağları’nın mitolojik dönemlerdeki adı – Avrupa Uzay Ajansı. 
14. Ayın etkisiyle huyunun değiştiğine inanılan kimse – Mengene – Canlı – Mısır’ın 
plaka imi. 15. Şehzade eğitmeni – Eski Mısır inanışında, baştanrı – Bir nota – Eski 
Yunan mitolojisinde, savaş tanrısı. 16. Kenar süsü – Uzun omuz atkısı – Avrupa’da 
bir ırmak – Parola. 17. Merdiven aşamaları – Bağ budama bıçağı – Hendek – İnsan. 
18. Su yolu – Kayıp bir kıta – Bir nota – Kalıtsal – Kalıtım asidi. 19. Bir hükümdarın 
yönetimi altındaki halk – Bir tatlı su balığı – İnce bağırsak iltihabı. 20. Rey – Kansızlık 
– Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olarak bilinen, bahçelerde süs bitkisi olarak 
yetiştirilen, her tarafa tohum döküp ortalığa yavrularına boğan  ağaç – İlkel benlik.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-İlhan Şeşen – Baylan – Ün. 2. Zum – Bahariye – AA – Euro. 3. İn – Sahih – Çatal – Eşme. 4. Dana – İlelebet – Kavata. 5. Opalin – 
Savarona – Arif. 6. Rasıt – Delon – Me – On – Ci. 7. Br – Piyore – İd – Far – Rif. 8. Oktay – Dan. 9. Azade – Sni – Dj. 10. Hayati – Kundura. 11. Ekar – Fa 
– Lo – Nil. 12. Va – Irak – Ot – Ne. 13. Rna – Anu – Haraza. 14. Arif Atılgan – Ein. 15. Akira – Ariel – Hilal – Ma. 16. Yadigar – Lee – Ay – Bam. 17. Aya – 
Analiz – Kle – Ara. 18. Ze – TN – Vakanüvis – Erör. 19. Mika – Sam – Hararet – Oha. 20. Asuman – Afoni – Erenköy.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.İzidor Bonhevr – Ayazma. 2. Lunapark – Akanak – Yeis. 3. Hm – Nas – Taya – Ariya – Ku. 4. Salı Pazarı – İra – Tam. 5. NBA – 
İtiyat – Rafadan. 6. Şahin – Difana – İn – Sn. 7. Ehil – Don – Akutagava. 8. Şaheser – Iralama. 9. Er – Lale – Lirik. 10. Niçevo – Ge – Zaho. 11. Yabani – 
All – Nan. 12. Beter – Eküri. 13. Atom – Helva. 14. Yal – Nefi – Ohri – Eire. 15. La – Ka – Sulta – La – Ser. 16. Ea – Ordino – Reaya – Te. 17. Neşvan – And 
– Mail – Re. 18. Umar – Rn – Un – Zn – Barok. 19. Üretici – Drina – Ma – Öhö. 20. No – Afife Jale – Samuray.
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BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Notam-Macera.2.Odabafl›-
Eder.3.Dakika-Aba.4.‹d-
Teketek.5.Lobiya-‹r-Sa.
6.Manifatura.7.Dut-Nan-
Tema.8.Or-Metal-Nil.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Nodul-Do.2.Oda-Omur.
3.Takibat.4.Abidin.5.Mak-Yine.
6.fiatafat.7.M›-Ana.8.Akit.
9.Ceberut.10.Edat-Ren.
11.Re-Esami.12.Araka-Al.

KELİME AVI BULMACA
Süzülüpmavigöklerdenyeredo€ru/
Omuzumabirbeyazgüvercinkondu

KUM SAATİ
1.Kastor.2.Karst.3.Kast.4.Kas.5.As.

6.Es.7.Sem.8.Seme.9.Mesel.10.Meslek.

SADAK

SADET

SADIK

SADIR

SAD‹K

SADME

SAFER

SAFHA

SAF‹R

SAFRA

SAGAR

SADRAZAM

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

S S K Ü Z Ü L Ü P M A V
‹ A G A Ö S K S L E M R
S D F E D N A Y A A E R
R A E R S A D D Z G ‹ O
⁄ R D A A A S A ‹ F A R
U S D I H S R O A K E R
M M A F K D A S U F Z U
E M A D A A B D A ‹ R B
E S Y S I A Z S E G Ü V
E R C ‹ N R K O N T D U
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1. Kunduzkürkü.
2. Kayaçlar›nerimesiyle

yeralt›ak›nt›lar›olan,
kireçtafl›vedolomit
bölgesi.

3. Hindistansosyal
s›n›flar.

4. Adale.
5. Arseni€insimgesi.
6. Notadadurakiflareti.
7. Zehir.
8. Ahmak,sersem.
9. Örnekal›nacaksöz.
10. Kariyer,ifl

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. Havac› bülteni - Serüven. 2.
Hanlardaçalışanuşaklarınbaşı-Fi-
yat.3. Birzamanbirimi-EskibirTürk
gürefli.4. ‹lkelbenlik-Birekarfl›bir.
5. Lazcada kurufasulye - ‹ridyumun
simgesi - fiart eki. 6. Fabrika yap›m›
her türlü dokumalar. 7. Bir meyve -
Ekmek-Sanateserikonusu.8. Ordu
(k›sa)-Maden-Afrika’dabir›rmak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Üvendirenin ucuna çak›lm›fl sivri
demirçivi-Birnota2. Evbölümü-
Omurgakemikleri.3. Kovuflturma.4.
“…Dino”(ressam).5. Birmastareki
-Yeniden,tekrar.6. Süsvegösterifl.
7. Sorueki -Valide. 8. Sözleflme. 9.
Zorbal›k.10. ‹lgeç-Avrupa’dabir›r-
mak. 11. Bir nota - ‹simler. 12. ‹ri
tanelibezelye-Hile,entrika.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

S

SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Notam-Macera.2.Odabafl›-
Eder.3.Dakika-Aba.4.‹d-
Teketek.5.Lobiya-‹r-Sa.
6.Manifatura.7.Dut-Nan-
Tema.8.Or-Metal-Nil.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Nodul-Do.2.Oda-Omur.
3.Takibat.4.Abidin.5.Mak-Yine.
6.fiatafat.7.M›-Ana.8.Akit.
9.Ceberut.10.Edat-Ren.
11.Re-Esami.12.Araka-Al.

KELİME AVI BULMACA
Süzülüpmavigöklerdenyeredo€ru/
Omuzumabirbeyazgüvercinkondu

KUM SAATİ
1.Kastor.2.Karst.3.Kast.4.Kas.5.As.

6.Es.7.Sem.8.Seme.9.Mesel.10.Meslek.

SADAK

SADET

SADIK

SADIR

SAD‹K

SADME

SAFER

SAFHA

SAF‹R

SAFRA

SAGAR

SADRAZAM

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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SDFEDNAYAAER
RAERSADDZG‹O
⁄RDAAASA‹FAR
USDIHSROAKER
MMAFKDASUFZU
EMADAABDA‹RB
ESYSIAZSEGÜV
ERC‹NRKONTDU
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1. Kunduzkürkü.
2. Kayaçlar›nerimesiyle

yeralt›ak›nt›lar›olan,
kireçtafl›vedolomit
bölgesi.

3. Hindistansosyal
s›n›flar.

4. Adale.
5. Arseni€insimgesi.
6. Notadadurakiflareti.
7. Zehir.
8. Ahmak,sersem.
9. Örnekal›nacaksöz.
10. Kariyer,ifl

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. Havac›bülteni-Serüven.2.
Hanlardaçalışanuşaklarınbaşı-Fi-
yat.3. Birzamanbirimi-EskibirTürk
gürefli.4. ‹lkelbenlik-Birekarfl›bir.
5. Lazcadakurufasulye-‹ridyumun
simgesi-fiarteki.6. Fabrikayap›m›
hertürlüdokumalar.7. Birmeyve-
Ekmek-Sanateserikonusu.8. Ordu
(k›sa)-Maden-Afrika’dabir›rmak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Üvendireninucunaçak›lm›flsivri
demirçivi-Birnota2. Evbölümü-
Omurgakemikleri.3. Kovuflturma.4.
“…Dino”(ressam).5. Birmastareki
-Yeniden,tekrar.6. Süsvegösterifl.
7. Sorueki-Valide.8. Sözleflme.9.
Zorbal›k.10. ‹lgeç-Avrupa’dabir›r-
mak.11. Birnota-‹simler.12. ‹ri
tanelibezelye-Hile,entrika.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

S

KARE BULMACA

LANDO

LANET

LANSE

LAPON

LARGO

LARVA

LASTA

LAT‹F 

LAT‹N  

LAV

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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K L U Y U L A R D A M E
R A D ‹ V E F L A N E T
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T A ‹ S S I L N D A B A
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1. Bir ili miz. 
2. Al lah. 
3. Tefl his. 
4. Se her vak ti. 
5. En kısa zaman. 
6. Bir sa y› 
7. Bin ki log ram l›k 

a€›r l›k bi ri mi. 
8. Bir mü zik se si ni 

be lirt me ye ya ra yan ifla ret. 
9. Pi lot, ha va c› bül te ni. 
10. Bir de li €i ka pa ma ya 

ya ra yan, her han gi bir 
mad deden yap›l m›fl 
büyük t›kaç.

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

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

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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1. Mavikantaron - Da var a€› l›. 2.
Tas vip - Akar su yun çok h›z l› ak t› -
€› yer. 3. Kir let mek - Sod yu mun
sim ge si. 4. ‹fla ret - Os man l› dev -
let ta rih çi si. 5. Çe kil mifl olan -
Dal ka vuk. 6. Yur du muz da ki ün lü
bir hö yük - Bir no ta. 7. Oje ç› kar -
t› c› s› v› - Bir no ta. 8. Anah tar - Üç
ay lar dan so nun cu su.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ya hu di ka d› n›. 2. C› l›z, za y›f, güç süz -
Ha ris. 3. Tah ta ci la s› - Pa ra do la b›. 4.
Es ki bir ‹s lam ha ne da n›. 5. Ba k›r ta fl›.
6. ‹la ve - Ba t› Si bir ya’da ya fla yan bir
Türk top lu lu €u. 7. Kut sal Hint des tan -
la r›. 8. K› y›. 9. Per çem - Su. 10. Bir sa y›
- Seyahat çan tas›. 11. Gemi havalan -
d›r ma bacas›. 12. Jim nas tik te bir at -
lama arac› - Ma€ara.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

N

SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Belemir-Kom. 2. Onama-
Akanak. 3. Lekelemek-Na. 
4. ‹z-Vakanüvis. 5. Çekik-Yalaka.
6. Aliflar-La. 7. Aseton-Mi. 
8. Açar-Ramazan. 
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Boliçe. 2. Eneze-Aç. 3. Lak-
Kasa. 4. Emeviler. 5. Malakit. 
6. Ek-fior. 7. Ramayana. 8. Kenar.
9. Kakül-a. 10. On-Valiz. 
11. Manika. 12. Kasa-‹n.

KELİME AVI BULMACA
Beni kör kuyularda merdivensiz b›rakt›n / Denizler ortas›nda bak yelkensiz b›rakt›n

KUM SAATİ
1. Bart›n. 2. Tanr›. 3. Tan›. 4. Tan. 5. An. 

6. On. 7. Ton. 8. Nota. 9. Notam. 10. Tampon.
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stanbul’un ve Kadıköy’ün kültürel miras-
larından biri olan Tarihi Haydarpaşa Garı 
sadece mimarlık ve kent planlaması için 
değil yazın dünyası için de bir ilham kay-

nağı. Şimdiye kadar hakkında kitap, makale ve tez ya-
zılan garın inşası sırasında Servet-i Fünun dergisinde 
de bir yazı kaleme alınıyor. Derginin kurucusu Ah-
med İhsan 1902 yılında yazdığı “Haydarpaşa Rıhtım-
ları” metni ile inşaatın bir gününde gezinti yaparak 
gözlemlerini aktarıyor, garın inşaatını ise bir “ame-
liyat” olarak tanımlıyor. İnşaat faaliyeti ile cerrahi 
operasyonu beraber düşünen İhsan, Haydarpaşa’nın 
nasıl bir ameliyat sahasına dönüştüğüne tartışma ala-
nı açıyor. “Servet-i Fünûn’da Toplumsal Mekânın 
Anlatılar ile Üretimi: Tahayyüller, İnşalar ve Dene-
yimler Atlası (1891–1910)” tezinin yazarı akademis-
yen Gürbey Hız 
da İhsan’ın 118 
yıl önce yazdığı 
metin üzerinden, 
Haydarpaşa’nın 
inşaattan önce-
ki süreçlerine de 
değiniyor ve  İh-
san’ın fotoğraf-
lar ve yazı dahi-
lindeki üslubu ile 
bu ameliyatın ku-
şatıcı manzarası-
nı okurlara nasıl 
aktardığı üzeri-
ne notlar düşüyor. 
Hız ile ilk bakış-
ta okura karmaşık 
gelen bu yazının detaylarını konuştuk. 

• İlk olarak Servet-i Fünûn’da Toplumsal 
Mekânın Anlatılar ile Üretimi: Tahayyüller, İn-
şalar ve Deneyimler Atlası (1891–1910)” teziniz-
den başlamak istiyorum. Bu çalışmanızdan bahse-
der misiniz?

2014 yılında İTÜ Mimari Tasarım programın-
da doktora eğitimine başladım. Prof. Dr. Ayşe Şen-
türer danışmanlığında tez çalışmalarıma başladığım 
zamanlarda, mimarlık ve medya ilişkisi üzerine dü-
şüyordum. Bir yandan da geç 19.yy yayın dünyası 
epey ilgimi çekiyordu. Servet-i Fünun ve o dönem-
deki diğer yayınlar ile olan ilişkim böyle meraklı ge-
zinmeler ile başladı. Aslında, tezi tamamladığımda 
bir nevi dergiyi odağa alan bir medya arkeolojisi ger-
çekleştirdim ve devamında buluntuları bir yönetmen 
edasıyla montajlayarak filmini çekmiş oldum. Der-
ginin kuruluş yılı olan 1891’den, Meşrutiyetin ilk 
yılları 1910’a kadar 1000 sayılık bir arşivi tararken 
şunu fark ettim. Mekâna dair üretilen anlatılar, insan 
pratiklerini içererek yer alıyordu. Özellikle bu benim 
çok ilgimi çekti, çünkü mimarlık ofislerinde üreti-
len içi boş, kuru, zamandan bağımsız bir mekân an-
latısı yerine insanların orayı nasıl deneyimlediği bil-
gisi su yüzüne çıkıyordu. Başka bir deyişle mekân 
anlatıya dönüşerek dergide yer alıyordu. Ayrı-
ca, gazeteler gibi sadece aktüel olaylara değil, 
geçmiş ve geleceğe dair de zengin bir içerik 
sunuyordu. Böylece, dergi içerisindeki metin-
ler ve görseller ile üretilen toplumsal mekân-
ların izlerini aradım. Böylece tez kapsamında, 
dergi içerisinde sıklıkla karşıma çıkarak keş-
fettiğim çeşitli mekânların ve bu mekânlardaki 
pratiklerin toplumsal olana yazarlar tarafından 
nasıl yerleştirilmeye çalışıldığının peşine düşe-
rek bir kavramsal atlas oluşturdum. Atlası oluş-
turan başlıklar şöyleydi: balon, büyükşehir, de-
niz banyosu, fabrika, köprü, mesken, panayır, 
sahne, sergi, sokak, şimendifer, tarla, velosiped, 
vesait-i nakliye, yeraltı. Her bir başlık eşliğin-
de yirmi senelik bir dilimi kapsayan tahayyülle-
ri, inşaları ve deneyimleri yüzyıl dönümündeki 
Osmanlı modernliğine eleştirel bir okuma yaparak 
su yüzüne çıkarmayı hedefledim. 

• Teziniz dışında bir de “Ameliyat” adlı yazınız 
var. Bu metninizde farklı bir bağlamda Haydar-
paşa ve çevresinin yaşadığı değişimi betimliyor-
sunuz. Bunu da Servet-i Fünun dergisinde çıkan 
yazılardan yola çıkarak yapıyorsunuz. Ameliyat 
ile Haydarpaşa’nın inşası nasıl yan yana gele-
biliyor?

Tez çalışmalarımı sürdürürken tasarım, tek-
noloji, sanat ve gündelik hayat üzerine deneme-
lere yer açan üç metin yazdım. Özellikle, Hangar 
ve Galata Köprüsü üzerine kaleme aldığım me-
tinlerde, tez içerisinde üretmeye çalıştığım yazı 
biçimi üzerine denemeler yapma fırsatı buldum. 
Bir kavrama veya mekâna takılarak, onun fark-
lı anlatılarda nasıl üretildiğini karşılaştırmalı okuyan 
metinler oldu bunlar. Tez dahilinde de Servet-i Fü-
nun içerisinde anlatılar ile oluşmakta olan toplumsal 
mekâna dair böyle metinler oluşturdum. Tabii tezin 
araştırma kapsamı yirmi yıllık bir zaman aralığına 
odaklandığı için, her bir mekâna dair çok daha faz-
la anlatıyı birarada ele alabilmem mümkün oldu. Tez 
sonrasında Manifold için Servet-i Fünun içerisinde-
ki keşiflerim ile nasıl bir yazı dizisi kuracağımı dü-
şünürken, tezdeki atlas yerine bu sefer kavramsal bir 
sözlük denemeye karar verdim. 

• Nasıl yaptınız bunu? 
A harfi üzerine düşünmeye başladığımda ise 

ameliyat kavramının gözüme farklı metinler içeri-
sinde sıklıkla kullanıldığını fark ettim. Bugünkü kul-
lanımından bağımsız olarak yüz yıl önce herhangi 
bir sürecin içerisinde gerçekleşen işlemleri aktarmak 
için kullanılan bir kavram. Dolayısıyla, inşaat anla-
tılarında da sıklıkla ortaya çıkıyor. Kavramı tartış-
mak için en elverişli metinlerden biri olduğunu dü-
şündüğüm 1902 tarihli Haydarpaşa rıhtımının inşaatı 
anlatısı diğerleri arasından böylece sıyrılmış oldu. 
Ameliyat ile Haydarpaşa inşasını yan yana getiren 
derginin kurucusu Ahmed İhsan. Onun inşaatın, baş-
ka bir deyişle ameliyatın bir anını gezme deneyimini 

neredeyse bir hastanenin ameliyat odasını gözetleme 
deneyimi gibi kurduğunu fark ettim. 

 AMELİYAT GİBİ SIRALI
• Ameliyat ve inşaat kavramını yan yana düşü-

nünce ilginç geliyor. Ahmed İhsan acaba bu dü-
şüncesini nasıl kurguladı? 

Hem yapılmış ve yapılacak olan işlemleri titiz-
likle özetliyor, hem de inşaatın kuşatıcı atmosfe-
ri üzerine deneyimlerini aktarıyor. Bir nevi okuyu-
cuyu dergi sayfası üzerinden o güne taşıyor. Bunu 
yaparken de resimli dergi olmanın avantajını kulla-
narak ameliyat sahasından çektiği fotoğrafları sayfa-
lara basıyor. Böylece, okuyucuları deneyime ortak 
olmalaya çağırıyor. Açıkçası derginin bu anlatı ya-
pısı ile yüzyıl başı için oldukça yeni bir alan açtı-
ğını düşünüyorum. Bir mecra üzerinden gerçekleş-
tirilmekte olan dönüşümü, kendi imkânları ile kayıt 
altına alıyor.

• Siz bir mimar olarak Haydarpaşa’nın kurulu-
şunu ameliyata benzetiyor musunuz?

Metni ele alırken bu soru üzerine ben de epey bir 
düşündüm. Özellikle, metnin başında dergiden iki 
kısa tıbbi ameliyat örneği vermemin nedeni de bu. 

Acaba ameliyathane içerisindeki ameliyatlar ile 
kentsel bir inşaatın ameliyat olarak tanımlanması 
arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Var mıydı ger-
çekten böyle bir bağ, yoksa sadece bir kelimenin 
gündelik hayatta genel geçer kullanımına mı işaret 
ediyordu? Benim kelimeyi mimari bir terminolo-
jide ele alabildiğim boyutu, kelimenin anlamında-
ki “süreç içerisindeki işlemler” tanımında yatıyor. 
Mimari bir inşaat, çok belirli, birbirini takip eden 
birtakım işlemler ile gerçekleşir. Özellikle Haydar-

paşa gibi kent özelinde ölçek olarak büyük inşaatlar-
da bu işlemlerin sırası bir ameliyathanede gerçekleş-
tirilen cerrahi operasyonun işlemlerinin sırası kadar 
önemlidir. Dolayısıyla, bu inşaat sürecinin, ameli-
yatın disipliner süreçlerine çok benzediğini düşünü-
yorum. Ahmed İhsan’ın modern tıp ile modern in-
şaatı bu yüzden beraber ele almaya gayret ettiğini 
gördüm. İnşai faaliyeti, geleneğin içerisinden çıka-
rıp adeta bir makine işleyişi ile anlatısını kuruyor. 
Süreç içerisinden çektiği fotoğrafların altyazılarında 
özellikle bu niyet çok iyi okunuyor.

MODERNLİK ÖRNEĞİ
• Sizce Servet-i Fünun dergisi neden özellikle 

Haydarpaşa’yı seçmiş olmalı?
Servet-i Fünun çok katmanlı bir dergi. İçeriğin-

de hem dünyada ve imparatorluk dahilinde gerçekle-
şen aktüel olaylar var hem de gündemden bağımsız 
tefrika eserler, eleştiri yazıları. Haydarpaşa gibi kent 
ölçeğinde büyük bir inşaat, derginin ilgisini özellik-
le İstanbul’da gerçekleşen aktüel olaylar kapsamın-
da çekmiş olmalı. Özellikle Ahmed İhsan, Haydarpa-
şa’da olduğu gibi gerçekleşen dönüşümleri yerinde 

gözlemleyerek aktarımını yapmayı çok önemsiyor. 
Söz gelimi, yeni kurulan fabrikalar veya yeni açılan 
demiryolu hatları, İhsan için heyecanlı deneyim an-
latılarına dönüştüğünü dergi içerisinde keşfettim. Bir 
yandan da Haydarpaşa çağın endüstrileşen Ameri-
ka ve Avrupa kentlerine benzer bir kent silueti oluş-
turma potansiyeli var. Bu siluet, tarihi yarımadadaki 
siluetten daha farklı. Özellikle, gar inşaatı bittikten 
sonra dergi kapağına renkli bir görselinin yerleştiril-
mesinin bu yeni üretilen siluetin kutlaması olduğunu 
düşünüyorum. Tabii bir yandan da ameliyatın, yeni 
inşaat teknikleri, silo gibi yeni mekân tipleri içerme-
si, derginin özellikle ‘fünun’ başlığı ile çok ilişkili. 
İnşaatı bilimsel bir faaliyet olarak ele alıyor. Haydar-
paşa’da gerçekleşen inşaat, dergi için yeni bir kentsel 
mekânın, yeni bir kara-deniz ilişkisinin ortaya çıktı-
ğının heyecanını da taşıdığını düşünüyorum. 

• Servet-i Fünun ile edebiyatta modernleşme-
nin başlangıcı bir yandan da Haydarpaşa ile mi-
mari ve kentsel yaşamın modernleşme başlangıcı. 
Sizce bu ikisi arasında bir paralellik var mı?

Servet-i Fünun’u incelemeye başladığımda, beni 
hem heyecanlandıran hem de şaşırtan konu, sıklık-
la anlatıldığı gibi sadece bir edebiyat dergisi olma-
dığıydı. Hatta, dergi, kapak sayfalarında kendisini 
şöyle tanıtıyor: “Edebiyat, fünûn, sanayi, tercüme 
edilmiş haberler, seyahat, roman vesaireden bahse-
den musavver [resimli] Osmanlı dergisi”. İçeriğin-
de, edebiyatın ötesinde birçok farklı alana da yö-
nelmiş durumda. Benim önemsediğim ise derginin 
yeni mekanlar, yeni yaşam pratikleri, yeni disiplin-
ler, yeni icatlar gibi “yeni” olan ile çok heyecanlı bir 
ilgi içerisinde olması. Edebiyat da bu düşünsel ya-
pının bir parçası olarak üretiliyor. Söz gelimi, dergi 
içerisinde ortaya çıkan edebiyat akımına Edebiyat-ı 
Cedide (Yeni Edebiyat) ismini veriyorlar. Yeni ola-
nı üretmenin farkında olarak fark yaratmayı hedefle-
mek olduğunu düşünüyorum. Kenti anlama, okuma 
ve tartışmaya açma kapsamında da benzer bir eği-
lim var. Gündelik kent deneyimini dergi sayfaları-
na aktarmanın, akış içinde farkına varılamayan yön-
lerini su yüzüne çıkararak mekanın toplumsallığına 
dair yeni bir tartışma alanı açma potansiyeli içerdi-
ğini düşünüyorum. Bu yönüyle kent üzerine konuş-
mak, onu bu yeni anlatı biçiminin öznesi olmaya da 
teşvik ediyor. Dolayısıyla, edebiyat da kentsel dönü-
şüm anlatısı da o kadar birbirinden ayrılmıyor. Her 
ikisinin de dergi içerisinde okuyucu nezdinde “yeni” 
olanın görünür olduğu fark yaratan pratikler olarak 
paralellik kurduğunu düşünüyorum. 

KESME, BİÇME…
• Kentsel bir ameliyat anlatısı sizin bahsettiği-

niz. Siz bu işlemi bir mimar olarak nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Bir mimar olarak ben dergiyi incelerken kentsel 
ameliyat anlatısını, bedene yapılan bir işlemler seri-
sine benzer olarak düşünmeye çalıştım. Tıbbi ame-
liyat anlatılarında ameliyattan önce düzeltilmesi 

gereken bir hastalıklı yapıdan bahse-
dilir. Böylece ameliyatın kesme, biç-
me işlemlerinin gerçekleşme gerekçe-
si meşru kılınır. Buna benzer anlatılar, 
kentsel dönüşüm bağlamında da sık-
lıkla kullanıldığını görüyoruz. Mev-
cut durum ile yeni yapılacak proje aynı 
açı ile gösterilerek benzer meşrulaştır-
ma pratikleri okunuyor. Mevcut durum 
gösterilirken de çoğunlukla kamunun 
ikna olacağı “hastalıklı” imgelere yer 
veriliyor. Bu anlatıların aksine Haydar-
paşa inşaatında gerçekleşen dönüşüm 
buna benzer bir hastalık üzerinden şe-

killenmiyor. İhsan, Haydarpaşa’da öncesinde ne ol-
duğu ile hiç ilgilenmiyor. Bu yönüyle farklı. Muh-
temelen bu ameliyatın bir kentsel tedavi olduğunu 
düşünmüyor. Aksine, Haydarpaşa’yı henüz kent-
sel donatıya sahip olmayan bir bölgenin kentin bir 
parçası olma yönündeki bir girişim olarak ele aldı-
ğını düşünüyorum. Hastalıklı bir yapının düzeltilme 
operasyonu değil aksine ticari potansiyeli yüksek 
bir bölgeye eklenen daha gelişkin bir protez işlemi-
ne benzer bir dönüşüm olarak anlatıya kavuşturuyor. 
Anadolu’nun İstanbul’a bağlanan bir kapısı olarak 
Haydarpaşa’nın bu potansiyeli barındırdığının farkı-
na varılmış bir anlatı hakim. Dolayısıyla, dönüşüm 
işlemleri teknolojik bir takım inşai yenilikler üzerin-
den ele alınıyor. Bunu yaparken de mevcut dokunun 
iyileştiğine dair bir anlatı değil, yeni makineler ile 
gerçekleşecek olan potansiyeller vurgulanıyor. Bu 
kentsel ameliyatı meşru kılan, denizi kara yapabi-
len, büyük hacimde tahılları depolayabilen teknolo-
jik imkânlar. Bu gibi imkânlar söz konusu olduğun-
da da kentsel ölçekte büyük metrekarelere yayılan 
kesme, biçme, doldurma gibi ameliyata yönelik iş-
lemler, gayet olumlu bir dil ile vücut buluyor. 

• Haydarpaşa ve çevresindeki ameliyat sürüyor 
mu sizce? 

Yüzyıl başında gerçekleşen ameliyat, yeni pro-
tezlerle ticari potansiyele işaret ediyordu. Günü-
müzde ise kentteki konumu nedeniyle başka protez-
ler öngörenler var. Uzun bir süredir birçok aktör, bu 
bölge hakkında tahayyüllerini sunuyor, projelerini 
üretiyor. Böylesi mega proje tahayyüllerinin, Hay-
darpaşa’yı kentsel bir ağın parçası olarak ele alma-
dığını, kendinden menkul bir bölge olarak tekrardan 
şekillendirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Dola-
yısıyla, kamusal bir kullanımdan ziyade, turizm ve 
gösteri endeksli projeler ile kentsel kullanım ağı içe-
risinde güçlendirilmeye çalışılan bir dönüşüm de-
ğil, daha ziyade ağın içerisinden koparılan öneriler 
sunuluyor. Bugün sürmekte olan ameliyata yöne-
lik işlemler, birçok farklı mecra yardımıyla yayıla-
rak yüzyıl öncesine göre daha çoğul bir tartışma ya-
ratabiliyor. İstanbul’un Haydarpaşa gibi su ile ilişki 
kurulan bölgelerinin dönüşümleri, kamusal düzeyde 
tartışmalar yaratabilmesini önemli buluyorum. Ser-
vet-i Fünun içerisindeki teknolojik meşruiyet anlatı-
sı artık o kadar da kolayca işe yaramadığı belli. 
Yazıya erişim için: https://manifold.press/a-ameliyat

Haydarpaşa 
rıhtımında

ameliyat
Haydarpaşa Garı ve çevresinin inşasını bir ameliyat 

ya da protez işlemi olarak hayal ettiğiniz oldu 
mu? Garın inşasını kentsel bir ameliyat olarak 

tanımlayan akademisyen Gürbey Hız ile “Ameliyat” 
adlı metni üzerine söyleştik  

İ
l Erhan DEMİRTAŞ

“Haydar Paşa Rıhtımları”, Servet-i Fünun, 1902, sayı: 591.

Servet-i Fünûn, 1892, sayı: 58
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