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Moda sahili ile ilgili tez 
yazan peyzaj yüksek mimarı 
Selvi Çeribaşı, ziyaretçilerin 
burayı daha aktif 
kullanabilmeleri için bir dizi 
öneride bulundu l Sayfa 2'de

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü, 
tarihi çeşmelerin restorasyon çalışmalarını 
tamamlayarak bu çeşmelerden yeniden 
su akmasını sağlıyor. Kadıköy’deki tarihi 
çeşmelerden Çatal Çeşme ve Selami 
Çeşme de restore edildi  l Sayfa 4'te

Moda sahil Moda sahil için önerileriçin önerilerKadıköy’ün çeşmelerinden su akıyor

“Bir cinse karşı 
tam anlamıyla bir 
savaş mevcut” 
diyen avukat 
Selin Nakipoğlu, 
Türkiye’nin 
İstanbul 
Sözleşmesinden 
imzasını çekmesi 
durumunda kadınlar aleyhine 
başka yasal düzenlemeler 
yapılabileceği tehlikesine dikkat 
çekti  l Sayfa 8'de

“Hayatımıza 
sahip çıkıyoruz”

Tarihte, sanatta ve hayatta

Kadıköy

“İstanbul 
Sözleşmesini uygula”

“İstanbul en ağır 
biçimde etkileniyor”

 İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin 
tartışmalar sürerken kadınlar 
Türkiye’nin farklı kentlerinde 
biraraya gelerek sözleşmesinin 
etkin uygulanması çağrısını yaptı. 
Kadınların İstanbul’daki buluşma 
noktası Kadıköy’dü  l Sayfa 9’da

 Sabancı Üniversitesi İstanbul
Politikalar Merkezi İklim
Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit
Şahin, Akdeniz havzasında yer alan 
İstanbul’un iklim değişikliğinden en 
ağır etkilenen bölgelerinden
biri olduğunu söylüyor  l Sayfa 11’de

Bir futbol yıldızının 
hatıratından…

Dinlemek 
ve anlamak

Bir İstanbul yazarı: 
Osman Cemal

BEHÇET ÇELİK 10’da BANU YELKOVAN  14’te UĞUR VARDAN  7’de

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanat dünyasına destek için 

Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen“Sanat Parkta” etkinlikleri, usta sanatçı 

Genco Erkal’ın “Yaşamaya Dair” oyunu ile başladı.  Sosyal mesafe kurallarına göre 

yeniden düzenlenen Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’daki etkinliklerde, 27 Eylül’e kadar 

32 tiyatro oyunu ve 21 konser yer alacak l Sayfa 6’da

başladı

Kadıköy Kültür Atlası, Twitter hesabından 100 yıl öncesine ait Kadıköy Kültür Atlası, Twitter hesabından 100 yıl öncesine ait 
fotoğrafları, 50’li yılların sinema- tiyatro biletlerini ve fotoğrafları, 50’li yılların sinema- tiyatro biletlerini ve 

semtin geçmişine dair ilginç bilgileri takipçileriyle paylaşıyor. semtin geçmişine dair ilginç bilgileri takipçileriyle paylaşıyor. 
Kadıköy Kültür Atlası ile söyleşimiz...Kadıköy Kültür Atlası ile söyleşimiz...    ll  Sayfa 10’daSayfa 10’da

sosyal & mesafeliSanat  Parkta
Festival
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Birçok uzman bitki yetiştirmenin insan sağ-
lığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını söy-
lüyor. Bahçede kendi yetiştirdiğimiz meyve 
ve sebzeler, fiziksel ve psikolojik sağlığı-
mıza da iyi geliyor. Özellikle korona virü-
sü döneminde evlerde sıkılan insanlar, hobi 
bahçelerine yöneldi.  Şehir hayatında  beton 
yığınları arasında bahçecilik pek mümkün 
görünmese de  kısıtlı olanaklara rağmen kü-
çük bir alanı yeşile dönüştürmek mümkün.  
Bunun örneklerinden biri de Göztepe’de-

ki  Evren apartmanı. 
Apartman yöneticisi 
Mehmet Sabri Evren, 
Karanfil Sokak’ta bu-
lunan Evren Apartma-
nı sakinleriyle el ele 
vererek binalarının önüne bos-
tan yaptı.

Yaşadığı bu toprakların 
kendisine aile yadigârı olduğu-
nu belirten Evren, çocukluk ve 
gençlik yıllarındaki mahallesi-
ni şöyle anlattı: “Yaşadığım bu 
mahallede zamanla apartman-
laşma oldu ama çocukluğum 
bu bahçede, ağaçların tepesin-
de geçti. Bahçemizde çeşit çe-
şit meyve ağaçları mevcuttu. Şu 
anda maalesef meyve vermeyen 
incir, kayısı ve erik ağaçları eli-
mizde kaldı. Dut ağacımız az da 
olsa meyve veriyor. Bizim çok 
önceden kümesimiz ve tavukla-
rımız vardı. Ben 17 yaşıma ka-
dar dışarıdan yumurta aldığımı 
hatırlamıyorum. Hep birinci el-
den yumurta yedim. 1970’li yıl-
larda kendi domatesimizi, sala-
talığımızı, marul ve soğanımızı 
bahçemizden tedarik ederdik. 
Bu duygular 40 sene sonra ye-
niden canlandı”

Evren, apartman bahçesine 
bostan yapma fikirlerinin ko-
rona virüsü salgını dönenimin-
de akıllarına geldiğini belirte-
rek şöyle konuştu “ Apartman 
sakinlerimizin önerisiyle ufak 
bir bahçe yapmak istedik. Fide-
lerimizi aldık, toprağımızı bel-

ledik ve bu hale getirdik. Domates, marul, 
fasulye, patates, kavun ve karpuz ekerek 
küçük bir bostan yaptık. Eskiden burada 
bizim bostan kuyumuz vardı. Toprak suy-
la birleştiği zaman suyu iyice emerdi, şim-
diki gibi beton değildi. Şehir karmaşası içe-
risinde böyle ufak bir yere sahip olmak huzur 
veriyor. Tüm apartman sakinlerinin bu bahçede 
emeği var. Şimdi hep birlikte meyveleri toplamayı 
bekliyoruz. Özellikle yakın çevremizden aldığımız 
olumlu tepkiler bize gurur veriyor. Bu bahçeyle bir-
likte herkes bir nebze olsun çocukluğuna döndü ve 
anılarını hatırladı.”

“İNSANLAR TOPRAKLARINA SAHİP ÇIKMALI”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu’nun kurduğu organik pazar uygulamasına 
değinen Mehmet Sabri Evren, 
“Bizler kendi içimizde bu or-
ganik döngüye ayak uydurmak 
amacıyla böyle bir girişimde 
bulunduk. Ayrıca ben kent kon-
seyi çevre alt yapı çalışma gru-
bundayım. Bu sebeple çevreye 
karşı duyarlıyız. Amacımız ha-
vamız temiz tutmak ve insanla-

ra iklim duyarlılığı kazandırmak” ifadelerini kullandı. 
Bu işin kendileri için bir başlangıç olduğunu ve önü-
müzdeki süreçlerde ürünleri çeşitlendirmeyi hedefle-
diklerini söyleyen Evren, “Tavuk kümesi kurmak ve 
taze yumurta elde etmek istiyoruz. Yeni yapılar ve 
kentsel dönüşümler maalesef toprağı mahvetti. Keş-
ke evler yapılırken ufakta olsa insanlar için bir hobi 
bahçesi de inşa edilse. Çünkü bahçeyle uğraşmanın, 

insanları ruhen diri tuttuğuna inanıyorum. Bu işi yap-
mak isteyenler öncelikle topraklarına sahip çıkmalı ve 
sonuna kadar betonlaşmadan uzak durmalıdır” dedi.

“KÖYÜ BURAYA TAŞIDIK”
Bina bahçesine bostan yapmış olmanın mutlu-

luğunu yaşadığını dile getiren 
apartman görevlisi İlhami Kı-
lınç, “Biz 30 - 40 sene önce bu 
işleri Anadolu’da yapıyorduk 
ama maalesef bazı şeyleri unut-
tuk. Bu bahçeyi yaptığımızda 
köyü buraya taşımışız gibi his-
settim, o özlemi tattım” dedi. 
Geç ekim yaptıkları için ürün-

lerin geç yetiştiğini söyleyen Kılınç, sözlerine şöy-
le devam etti: “Toprağı işlemek, gübresini ve suyunu 
eksik etmemek en önemli hususlar arasında yer alı-
yor. Bu sene bazı ürünlerde yanma meydana geldi. 
Örneğin fasulyeler pek olmadı gibi, sanırım korona 
virüsü sebzelere de bulaştı. Bu işi hobi olarak heye-
canla ve zevkle yapıyorum. Başta yöneticimiz Meh-
met Sabri Evren olmak üzere Cem Bey, Vedat Bey, 
Metin bey ve tüm apartman sakinleri bize büyük des-
tek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum.

azın gelişiyle birlikte in-
sanlar kendilerini sahil 
boylarına atmaya başla-
dı. Kadıköy’de de özel-

likle Moda kıyısı popüler, bilhassa 
gençler arasında. Peki neden?

Gündelik konuşmaların konu-
su bu soruyu akademik bir düzleme 
çekerek yanıtı bilimsel yolla arayan 
peyzaj yüksek mimarı Selvi Çeriba-
şı konu hakkında tez yazdı. Çeriba-
şı, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bi-
limleri Enstitüsüne Peyzaj Mimarlığı 
Anabilim Dalı’na yüksek lisans tezi 
olarak “Gençlerin Mekân Tercihlerinin Belirlenme-
si; İstanbul / Kadıköy - Moda Sahili Örneği” çalış-
masını hazırladı.

MODA’NIN HUZURU...
 “Moda sahili insanların ihtiyaç duyduğu bütün 

bu gereksinimleri bünyesinde barındıran İstanbul’da-
ki nadir alanlardan biridir.” diyen Çeribaşı, neden bu-
rayı  seçtiğini şöyle anlattı: “Moda’nın insana huzur 
veren bir dokusu var. Kendinizi bulabildiğiniz, öz-
gürleşebildiğiniz, olgunlaşabildiğiniz ve sosyalle-
şebildiğiniz bir atmosfere sahip. Bu atmosfer Moda 
Sahili’ni özel kılan nedenlerden sadece birkaçı. Ça-

lışmamda da gerçek ve daha başarılı 
sonuçlar çıkarabilmemde Moda’nın 
kendine özgü bu yapısının olması bü-
yük etken. Tez çalışmamın genç kav-
ramı üzerine olması bu özellikle-
rinden dolayı beni Moda’ya iten en 
önemli etken oldu. Benim hissettiğim 
duyguları eminim Moda’da zaman 
geçiren birçok birey hissediyordur. 
Ülkemiz Dünya üzerinde tartışmasız 
en güzel ve en özel konumlardan bi-
rine sahip. İstanbul‘da da aynı şeyin 
Moda için geçerli olduğunu düşünü-
yorum. Yoğun bir nüfusa sahip olan 
kentimiz içerisinde doğa ile birleşe-
bildiğimiz, yeşilin kokusunu ve mavi-
nin huzurunu duyabildiğimiz bir yer 

burası. Burayı tercih eden her bir birey de Moda’nın 
sahip olduğu bütün bu güzellikleri koruma içgüdüsü-
nü benimsemeli. Hayatının herhangi bir evresinde bu 
çalışmayla yolu kesişen herkes için buranın eşsiz bir 
güzelliğe olduğunu ve her açıdan korumamız gerekti-
ğini ele almaya çalıştım. Kadıköy’ün yerel halkı veya 
orayı ziyaret eden herkes için geçerli bu. Çünkü doğa 
sahip olduğumuz en değerli varlık. Bunu güzelleştir-
mek ve daha yaşanılası sağlamak bizim elimizde.”

MODA SAHİLİNİ KİMLER KİRLETİYOR?
Selvi Çeribaşı’na  son zamanlarda Moda ve sa-

hili üzerinden ilerleyen tartışmalara (sahilin çok pis 

bırakılması, yüksek ses vb., sosyal medyada-
ki çeşitli Modalı gruplarındaki ‘gerçek Mo-
dalı bunu yapmaz, bunu yapan dışardan ge-
lenler..’ söylemi...) hakkındaki görüşü de 
şöyle: “Evet maalesef sahip olduğumuz de-
ğerleri koruma bilinci henüz üst seviyelerde 
değil. Bu bilincin yetersiz olması değerleri-
mizin de bozulmasına neden oluyor. Günlük 
yaşantımda da oldukça sık tercih ettiğim bir yer bu-
rası. Ancak çalışma sürecinde ayrıca dikkatimi çeken 
bir nokta olmuştu doğa kirliliği. Yoğun ilgi görmesi 
Moda ve sahilinin kullanımını arttırıyor. Bahsetmiş 
olduğum bilinci herkes benimsemediği için de yoğun 
kullanımla beraber kirliliğe engel olunamıyor. Bu 
kirliliğe neden olan kesim Modalı veya değil! Önem-
li olan bu değil.  Doğa sadece bir kesimin tekelinde 
değil. Her bir birey kamusal açık alanlarda vakit ge-
çirme özgürlüğüne sahip. Herkes temiz bir doğa ister, 
ancak herkes bunun için bir çaba göstermez. Bizim 

toplum olarak öncelikle koruma içgüdüsüne sahip ol-
mamız gerekir.”

Selvi Çeribaşı, “Sihirli bir değneğiniz olsa bu 
konuda atacağınız ilk adım ne olurdu?” sorumuzu 
da “Doğada yer alan kaynaklar sınırsız değil. Ko-
runması ve sürdürülebilirliğinin devam ettirilme-
si gerekir. Bu da bizim elimizde. Sihirli değneğimi 
Moda özelinde kullanma hakkım olsaydı, ilk ola-
rak toplumun bu bilince sahip olmasını sağlardım.” 
diye yanıtlıyor.

Moda 
sahili 
neden
popüler

Moda kıyısını inceleyen peyzaj yüksek mimarı Selvi 
Çeribaşı, gençlerin Moda sahilini daha aktif kullanabilmeleri 
için yeni mekânlar kurgulanmasını öneriyor
l Gökçe UYGUN

Y

GENÇLER EĞLENCE 
VE SPOR İÇİN 
MODA’DA
Peyzaj yüksek mimarı Selvi Çeribaşı “Gençlerin 
Mekân Tercihlerinin Belirlenmesi; İstanbul / 
Kadıköy - Moda Sahili Örneği” tezinde, açık yeşil 
alanların huzur veren görüntüsünün Moda Sahili’nin 
birincil tercih edilmesine etken olduğunu tespit etti.
Alana gelen ziyaretçilerle görüşen Çeribaşı, 
alandan beklentileri hakkında bilgi sahibi oldu 
ve ziyaretçi davranışlarının mekânlara göre ne 
derece değişiklik gösterdiğini inceledi.  Buna göre 
gençlerin alana daha çok arkadaşları ile geldikleri 
ve alanı daha çok eğlence, dinlenme ve spor 
için tercih ettiklerini belirledi. Çeribaşı tezinde 
ziyaretçilerin sahilin yoğun olarak kullanıldığı 
bölgede bulunan mekânları (açık yeşil alan, spor 
alanları ve 1. ve 2. çocuk oyun alanlarını) daha 
pozitif değerlendirdiklerini; sahilin son kısmında 
yoğun olarak kullanılmayan mekânları (oval oturma 
alanı, ikinci bölge ve 1. ve 2. çocuk oyun alanları) 
daha negatif bulduklarını da tespit etti.

MODA SAHİL İÇİN ÖNERİLER
Selvi Çeribaşı’nın ziyaretçilerin Moda sahilini daha 
aktif kullanabilmeleri önerileri:
❱ Yeni spor alanlarının yapılması gerek. Aynı zamanda 
alanda var olan spor alanlarının bakımının daha iyi 
yapılması ve temizliğinin daha sık yapılması lazım.
❱ Ayın belirlenen günlerinde gönüllü ziyaretçilerin 
katılımı ile alan temizliğinin birlikte yapılması hoş 
bir aktiviteye olanak sağlayacaktır. Alanın çeşitli 
yerlerine konumlandırılmış panolarda alan temizliğini 
vurgulamak amacıyla alanda ziyaretçi yönetim 
merkezi konumlandırılmalı.
❱ Çöp kutuları için özel alanlar yapılmalı.

❱ Gençlerin, yeteneklerini daha çok ortaya 
çıkabilecekleri mekân tasarımları yapılmalı. Özellikle 
graffiti çalışması yapan gençler için alanın belirli 
bölgelerine yerleştirilebilecek çizim panoları 
belirlenebilir. Yapılan çalışmaların sergilenmesi 
de güzel bir aktiveye olanak sağlamış olacaktır. 
Böylelikle gençler yeteneklerinin daha çok farkına 
varabilecek ve özgüvenlerini daha çok ortaya koymuş 
olacaklardır.
❱ Yeni tuvaletler yapılmalı.
❱ Sokak müziği sergileyen gençler için mini bir konser 
alanı oluşturulmalı.  
❱ Ziyaretçi kapasitesine orantılı şekilde kent 
mobilyaları olmalı.

Apartman bahçesinde bostan
Bir apartman düşünün

 önünde otopark ya da beton 
değil domates ve salatalık fideleri 

var. Hem de bu bostan Kadıköy 
Göztepe’de. Binalarının önünü 

bostana çeviren Evren apartmanı 
sakinleri “Şehir karmaşası 

içerisinde böyle ufak bir yere 
sahip olmak huzur veriyor” diyor

l Simge KANSU / Görkem DURUSOY
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Binlerce öğrencinin beklediği 
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 
açıklandı. Öğrencilerin heyecan dolu 
bekleyişi sona erdi. 20 Haziran’da 
yapılan sınavın ilk oturumuna 1 
milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci 
oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 
öğrenci katılmıştı. Bu yıl yapılan 
LGS sınavı, öğrencilerin çoğunlukla 
uzaktan eğitim ile hazırlandıkları ilk 
sınav olarak MEB tarihinde yerini 
aldı. Sınava katılan 181 öğrenci tüm 
soruları doğru yanıtlayarak 500 tam 
puan aldı ve LGS birincisi oldu. Ailesi 
ile birlikte Kadıköy’de yaşayan Tuğra 
Eren, tam puan alan öğrenciler 
arasında yer alıyor. Büyük bir başarı 
elde eden Tuğra Eren ve annesi 
Fatma Eren, duygu ve düşüncelerini 
Gazete Kadıköy’e anlattı.

“BEKLEMİYORDUM”
Hasanpaşa Kandilli Koleji’nden 
mezun olan 14 yaşındaki Tuğra 
Eren, başarıya giden yolda neler 
yaptığından bahsetti. Eren, “İlk 
dönem matematik ağırlıklı olarak 
ortalama 300 soru çözüyordum. 
Pandemi sürecinde ortalama 220 
soru çözmeye başladım ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 
sorulara ağırlık verdim. İlk dönem 
her hafta 1 deneme çözüyordum, 
zaman ilerledikçe bu sayıyı giderek 
arttırdım” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Pandemi sürecinde 
okula gidememek benim 
tempomu ve motivasyonumu 
biraz düşürdü. Bu nedenle son 
denemelerde normalden daha 
az başarılı sonuçlar aldım ve bu 
da moralimin bozulmasına neden 
oldu. Korona virüsü sürecinde 
açığımı öğretmenlerime soru 
sorarak ve bildiklerimi tekrar 
ederek kapattım. Sınavdan 
çıktığımda tam puan almayı 
beklemiyordum, sonrasında 

cevaplarımı kontrol edince bir hayli 
sevindim.”

“HAYÂLİM DOKTORLUK”
Hayâlindeki mesleğin doktorluk 
olduğunu belirtten Eren, “Sınav 
sürecinde sosyal hayatım geçen 
senelere göre daha azdı. Sınava 
girecek olan arkadaşlarıma, 
denemelerden aldıkları sonuçları 
değerlendirerek nerelerde 
eksikleri olduklarını ve o 
eksikleri öğretmenlerine sorarak 
kapatmalarını tavsiye ederim. 
Onun dışında mümkün oldukça 
matematiğe ağırlık vermeleri 
gerekiyor” ifadelerini kullandı. Son 
olarak ailesinin ve çevresinin sınav 
sürecinde kendisine fazlasıyla 
destek verdiğini belirten Eren, 
özellikle kardeşinin bu süreçte büyük 
fedakârlık gösterdiğini söyledi. 

“AİLELERİN GÜVENİ GEREKİYOR”
Tuğra Eren’in annesi Fatma Eren, 
“Her anne babanın arzu ettiği 
sonuca evladımızın ulaştığını 
görmek bizleri ziyadesiyle 
sevindirdi. Anne ve baba olarak 
elimizden geldiğince çocuğumuzun 
fiziki ihtiyaçlarını karşılama 
ve kişisel konforunu sağlama 
noktasında maksimum özen 
gösterdik. Bizler ailesi olarak 
gerek televizyonu kapatarak 
gerek sosyalliğimizi azaltarak, 
kendisine ders çalışması için gerekli 
fiziki koşulları sağladık” şeklinde 
konuştu. Çocukları sınava girecek 
olan velilere tavsiyelerde bulunan 
Fatma Eren, “Ailelerin öncelikle 
çocuklarına güvenmelerini, 
çocuklarına hedef belirlemeleri 
gerekliliğini anlatmalarını, onlarla 
sürekli iletişim halinde olarak 
ihtiyaçlarını gidermelerini ve 
öğretmenleriyle sürekli iletişim 
halinde olmalarını tavsiye ediyorum. 
Sınava hazırlanan öğrenciler karışık 
duygular içerisinde olabiliyor. 
Ailelerin de bunu farkında olması ve 
çocuklarına anlayışla yaklaşmaları 
gerekiyor. Çocuğun motivasyonunu 
yükseltmek adına zaman zaman 
beraber küçük etkinlikler yapmak, 
sınav stresini azaltmaya yardımcı 
oluyor. Mümkün oldukça ders 
çalışma mekânlarında zaman zaman 
değişiklik yapmakta motivasyonu 
yükseltme noktasında yardımcı 
oluyor” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin (İBB), Adalar’da yüzler-
ce atın ölümüne ve hastalığına 
neden olan fayton taşımacı-
lığına son vermesinin ardın-
dan yerine getirilen elektrik-
li araçlar seferlerine başladı.  
30 Temmuz itibarıyla sefer-
lerine başlayan araçlar ilk ola-
rak Büyükada’da hizmet verme-
ye başladı.

HATLAR VE ÜCRET TARİFELERİ
Adalar’da hizmet verecek İETT Hatları 

da netleşti. BA-1 koduyla çalışacak Büyüka-
da hattı Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran güzerga-
hında, BA-2 kodlu hat Çarşı-Maden-Nizam 

güzergahında, BA-3 kodlu hat 
Lunapark Meydanı-Büyük-
tur güzergahında görev ya-
pacak.

 HA-1 hattı, Heybelia-
da’da Çarşı-Akçakoca-İt-
faiye güzergahında, HA-2 
hattı Çarşı-Çamlimanı gü-

zergahında çalışacak. BU-1 
hattı Burgazada’da Çarşı-Kal-

pazankaya güzergahında çalı-
şacak. KA-1 hattı Kınalıada’da Çar-

şı-Narçiçeği arasında sefer yapacak.
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 

(UKOME) kararıyla Adalar’da hizmet ve-
recek araçların ücret tarifeleri de geçtiğimiz 
hafta belli olmuştu. Tarifeye göre, 13 kişilik 

elektrikli araçlarla yapılacak seferlerde Ada-
kart sahipleri 3 lira 50 kuruş ödeyecek. Ada-
kart’ı olmayan ve İstanbulkart kullanacak 
yolcular ise 12 lira ücret ödeyecek.

Ada Taksi’lerde ise Adalılar için taksi-
metre açılış ücreti 5 lira, kilometre başına ise 
3 lira 10 kuruş ücret ödenecek. Turistler için 
ise açılış ücreti 15 lira ve kilometre başına 
ücret 12 lira olarak belirlendi.

TOPLAM 60 ARAÇ GÖREV YAPACAK
Adalar’da toplam 40 tane 13+1 kişilik, 

20 tane 3+1 kişilik araç görev yapacak. 13 
yolcu alabilen elektrikli araçlar, 40 kilomet-
re menzil gidebiliyor. Ayrıca araçların dolu 
halde 20 derecelik bir tırmanma açısı bulu-
nuyor. Maksimum 25 kilometre hız yapabi-
len araçların şarj süresi ise 9 saat.

3 yolcu alabilen ve Ada Taksi olarak gö-
rev yapacak araçların da 40 kilometrelik 
menzili bulunuyor. Yine 20 derece tırman-
ma açısına sahip olan araçlar ise yaklaşık 7 
saatte şarj oluyor. İETT, temin ettiği yedek 
akülerle araçların Adalar’da kesintisiz hiz-
met vermesini sağlayacak.

orona virüsü sebebiyle yüz yüze 
eğitime ara veren ve uzaktan eği-
time geçen okulların yeni dö-
nemde açılıp açılmayacağı me-

rak konusu olmaya devam ediyor.  Okulların 
açılış tarihi ile ilgili ilk bilgilendirme geçti-
ğimiz haftalarda yapılmış, yayımlanan tak-
vime göre, okullar 31 Ağustos’ta açılacağı 
belirtilmişti.  Konuya ilişkin konuşan  Mil-
li Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya iliş-
kin: “Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos’ta 
açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan 
eğitime hazırız”  demişti. Selçuk’un  “sosyal 
medya hesabından paylaştığı “Çocukları ve 
yetişkinleri bayramda denizde, plajda, park-
ta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maske-
siz görmek üzücü. Okulları birlikte açacağız, 
diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz 
mıyız?”  uyarı açıklaması dışında farklı bir 
açıklama henüz yapılmadı. Farklı bir geliş-
me yaşanmazsa okullar 31 Ağustos’ta açıla-
cak. Peki yeni takvim yılı nasıl olacak? 

YENİ TAKVİM NASIL OLACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının bi-

rinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü baş-
layacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul bi-
rinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 
Ağustos-4 Eylül arasında uyum eğitimle-
ri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara ta-
tili 16-20 Kasım’da yapılacak, 22 Ocak 
2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tati-
li ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlaya-
cak, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. 
İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başla-
yacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Ni-
san 2021’de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 
18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 
2021 Pazartesi günü başlayacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Telafi eğitimi okulların açılmasıyla bir-

likte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapı-
lacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Genel Müdürü Cengiz Mete, destekleme ve 
yetiştirme kurslarıyla beraber yıl boyu telafi 
eğitiminin devam edeceğini belirtmişti. 

ALINACAK ÖNLEMLER 
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Ku-

rulu tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde, 31 Ağus-
tos’ta açılacak olan okullarda ne gibi önlem-
ler alınacağı yer alıyor. Rehbere göre okul 
binasının girişleri ve içerisinde uygun yerle-

re kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, 
el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda 
okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgi-
lendirme afişleri asılacak. Okul binası giriş-
leri ve içerisinde uygun yerlerde el antisep-
tiği bulundurulacak. Virüsün bulaşma riskini 
en aza indirmek için alınacak önlemlerden 
bazıları şu şekilde:

❱ Covid-19’dan sorumlu bir okul yöneti-
cisi görevlendirilecek.

❱ Okullarda temassız ateş ölçer, maske, 
sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüz-
de 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. 
Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutu-
ları temin edilecek.

❱ Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi 
düşecek şekilde personel ve öğrenci planla-
ması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi 
sayısı buna göre düzenlenecek.

❱ Sınıf, çalışma salonları, işlikler, ye-
mekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım 
alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en 
az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

❱ Okulların açılmasıyla velilere, özel ha-
zırlanmış “Bilgilendirme Formu ve Taahhüt-
name” iki nüsha halinde imzalatılacak, bir 
nüshası velilere verilecek.

❱ Mümkünse her gün aynı velinin öğren-
ciyi alması ve bırakması, büyükanne, büyük-
baba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan 

hastalığı olanların öğrencileri bırakıp alma-
ması sağlanacak.

❱ Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve 
diğer çalışanlar maske takacak, maskesi ol-
mayanlar için bina girişinde maske bulundu-
rulacak.

❱ Okullara salgın döneminde mümkünse 
ziyaretçi kabul edilmeyecek.

❱ Salgın döneminde zorunlu olmayan 
toplu etkinlikler yapılmayacak. Yapılması 
gerekli etkinliklerin açık alanda yapılması 
tercih edilecek. Etkinliklerde maske takıla-
cak, sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

❱ Kantin, büfe ve benzeri yerlerde tek 
kullanımlık bardak, tabak kullanılacak.

❱ Okul binalarındaki her türlü eşya, araç 
gereç ve sık dokunulan yüzeylerin temizliği-
ne dikkat edilecek.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ MASKE
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğren-

cilere ve öğretmenlere ücretsiz maske veri-
leceğini söyledi. Maskeler, Sağlık Bakan-
lığı’nın standartlarına uygun, yıkanabilir 
şekilde olacak. Ders esnasında nefes almak-
ta zorlanan veya alerjik sorunları olan öğren-
ciler için LGS’deki standartlar uygulanacak. 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gözlük bu-
ğulamayan maske için Ar-Ge yaptıklarını da 
belirtti. 

Okullar 
yenİ önlemlerle 

açılıyor 
Korona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan 
eğitime geçen okulların, 31 Ağustos tarihinden 
itibaren yüz yüze eğitim vermesi bekleniyor

l Simge KANSU / Görkem DURUSOY

l Simge KANSU / Görkem DURUSOY

K

Adalar’da elektrikli 
araç dönemi başladı

LGS birincisi 
Kadıköy’den
Kadıköylü  öğrenci 
Tuğra Eren,2020 
yılı Liselere Geçiş 
Sınavı’nda tüm 
soruları doğru 
yanıtlayarak tam 
puan aldı

Adalar’da atlı fayton yerine toplu ulaşımı 
sağlayacak elektrikli araçlar, seferlerine 

başladı
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!KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral ................................................ 542 50 00
Çağrı Merkezi ................................... 444 55 22
Evlendirme Dairesi ........................ 542 50 02
Alo Engelli Taksi ...............................444 00 81
Evlendirme Dairesi 
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

GEREKLİ 
TELEFONLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye 
(İBB) Başkanlığı, kentin en önemli 
sorunlarının başında gelen deprem-
le ilgili, “Risk Analiz Çalışması 
Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”-
ni başlattı. Projenin tanıtım toplan-
tısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Avcılar Denizköşkler 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen tanı-
tım toplantısında ilk konuşmayı, İBB Dep-
rem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme 
Daire Başkanı Tayfun Kahraman yap-
tı. Projeyi, slaytlar eşliğinde sunum yapa-
rak tanıtan Kahraman, deprem konusunun 
sadece İBB’nin altından kalkabileceği bir 
sorun olmadığını vurguladı. “Bu, sadece 
merkezi hükümetin altından kalkabileceği 
de bir sorun değil” diyen Kahraman, şun-
ları söyledi:  “Kamu sektörü, özel sektör, 
üniversiteler, bilim insanları ve tüm sivil 
toplum örgütleri, meslek örgütleriyle bir-
likte hep beraber, topyekûn bir seferberli-
ğe başlamamız gerekiyor. Amacımız; risk 

barınma ihti-
mali olan bi-
naların yapısal 
durumlarının 
tespit edilme-
si. Hasar ala-
cak yapılara 
noktasal mü-
dahale progra-
mıyla birlikte, 

bu yapıları şu an da tespit etmek. Sonrasında, ikin-
ci aşamada, bu 790 bin binanın sıralamalarını yap-
mak. Öncelikli tabi göçme riski bulunan, hasar al-
ması beklenen yapılara güçlendirme ya da yeniden 
yapma yöntemleriyle birlikte, tabii ki İstanbullularla 
birlikte müdahale etmek. Sonrasında, güçlendirme ve 
yeniden yapma usulüne uygun, binaların dayanıklılı-
ğının artırılmasına, insanlarımızın olası bir İstanbul 
depreminden sonra bu binalardan iki ayaklarının üs-
tüne çıkmalarını sağlayacak bir altyapıya kavuşmak. 
Nihai hedefimiz bu.”

“BU İŞİN KURUMU, PARTİSİ YOKTUR”
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Si-

livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın konuşma-
larının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Depremi ben, hep 
bir seferberlik olarak tanımladım; hem de milli bir 
seferberlik olarak tanımladım. Böyle de tanımlama-
ya devam edeceğim” dedi.  “Bu işin kurumu, partisi 
yoktur” diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdür-
dü” Arkadaşlarım, yanılmıyorsam 160 milyar lira ci-
varında bir depremin bedeliyle ilgili bir tahminde bu-
lundular. Teknik tahminleri fazla iyimser buluyorum 

açıkçası. Tabii ki canın 
bedeli yok zaten. Dile ge-
tirmek istemiyorum. On 
binlerce desem çok acı bir 
rakam. Ama daha fazlası-
nı da demek zorunda ol-
duğumu düşünüyorum 
İstanbul’un mevcut duru-
munda. 50-60 bin binanın 
-daire demiyorum- ciddi 
anlamda yıkım tehdidi altında olmasını buraya yazdı-
ğınızda, ‘On binlerce’ demenin yetmeyeceği bir risk-
le karşı karşıyayız.”

“GÜNDEMİ BULANDIRMANIN ANLAMI YOK”
 Çözüm arayışlarını üç aşamalı olarak gözden ge-

çirmek gerektiğini belirten, İmamoğlu, “Yenilemenin 
kolayca finansman modeliyle çok uygun olan semtler 
var. Devreye o girecek. İnsanlar hiçbir başka arayışa 
motive edilmeyecek. Bir yerde plan mevzusu var ise 
hangi parti, hangi görüşe sahip, hangi binada kimin 
oturduğunu nereden biliyorsunuz? Bunun kapalı ka-
pılar ardında tartışılmasını asla istemiyorum. Bu tür 
uygulamalar, değişiklikler, statüler, genelgeler, yö-
netmelikler meclis kararlarının olduğu her yeri nak-
len yayınlayın.” ifadelerini kullandı.

 “Gündemi bulandırmanın, gündemi başka bir 
yöne çekmenin bir anlamı yoktur” diyen İmamoğlu, 
“Bu şehre harcanacak bir kuruş var ise, kredi bulun-
muşsa, bulunacaksa harcanacağı şey bellidir; deprem. 
Kanal safsatası değildir. Depremle ilgili sürecin çö-
zümüne harcamayıp başka bir yere para harcamak bu 
millete ihanettir. Milletin canını hiçe saymak demek-
tir.” vurgusu yaptı.

BB Kültür Varlıkları Projeler Mü-
dürlüğü, İstanbul’daki tarihi çeş-
melerin restorasyon çalışmalarını 
tamamlayarak bu çeşmelerden ye-

niden su akmasını sağlıyor.  Proje kapsamın-
da İstanbul’da çok sayıda çeşme yenilenirken, 
Kadıköy’deki tarihi çeşmelerden 470 yıllık 
Çatalçeşme ve 220 yıllık Selami Çeşme de 
restore edildi. Yenileme çalışmaları tamam-
lanan Çatalçeşme Bostancı’da yer alıyor. 

Çalışmalar hakkında Gazete Kadıköy’e 
bilgi veren İBB Kültür Varlıkları Projeler 
Müdürlüğü, restorasyon çalışmalarının dene-
yimli ekipler tarafından yürütüldüğünü pay-
laştı. Müdürlüğün paylaştığı  bilgilere göre; 

Çatalçeşme’nin yüzeyindeki muhdes derzler, dolgu, 
kaplama ve onarımlar temizlendi. 

Özgün malzeme esas alınarak çeşmenin gövde-
sinde taşlarda bütünleme çalışması yapıldı. Çeşmenin 
küfeki taş yüzeylerinde kontrollü mikro kumlama ile 
cephe temizliği yapıldı ve derzler yenilendi. Kitabe-
ler hassas mekanik yöntemlerle temizlendikten sonra, 
zemin rengi ve altın varak uygulaması gerçekleştiril-
di. Son olarak da çeşmeye su tesisatı çekilerek, yeni-
den su akması sağlandı. 

 470 YILLIK ÇEŞME 
Çatalçeşme’nin İhsan Ağa tarafından yaptırıldı-

ğı inşa kitabesinden anlaşılıyor. Bostancı Köprüsünü 
1523-24 yıllarında yaptıran İhsan Ağa ile aynı kişi 
olup olmadığı ise bilinmiyor. Kitabesinde inşa tarihi 
olarak 1550 yılı belirtilen çeşme İstanbul’un en eski 
çeşmelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Çeşme-
nin üzerinde yer alan ikinci kitabeden çeşmenin Hace 
(Hacce) Narkerab Kalfa tarafından 1865 yılında ona-
rıldığı anlaşılıyor.  

KERVANLARIN MOLA YERİ 
İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü çeşme-

nin tarihi ve mimari özellikleri hakkında da bilgi pay-
laştı. Müdürlüğün paylaşımlarına göre; iki ya da üç 
cepheli, her cephesinde lüleleri bulunan çeşmeler ça-
talçeşme olarak adlandırılıyor.  Bostancı Deresi Os-
manlı idaresi sırasında şehrin sınırını teşkil ediyordu. 
Anadolu’ya uzanan en önemli sefer ve kervan yolu 
ise bu noktadan başlıyordu. Bostancı semtinde tari-
hi İstanbul-Bağdat kervan yolu üzerinde konumlanan 
Çatalçeşme’nin ise  yolcuların su ihtiyacının karşı-
lanması için yapılmış bir menzil çeşmesi olarak ya-
pıldığı biliniyor. 1946’da taşları numaralanarak sö-
külen çeşme,1947 yazında yakınında yeniden 
inşa edilmiş. Mimari olarak klasik dönem üslu-
bunu taşıyan çeşme küfeki taşından inşa edilmiş. 
Sivri kemeri, niş yüzü ve yalakları mermerden 
olan bu tarihi çeşme söküldüğü sırada kemeri 
teşkil eden mermerlerin eski sütun gövdesi par-
çalarından olduğu anlaşılmış. Yalaklardan ikisi 
de eski Bizans lahitlerinden yapılmış. Eski fo-
toğraflarda çeşmenin yan cephesinde bulunan 
su yalağının daha alçak ve uzun olduğu göz-
lemlenmiştir ki bu buradaki haznenin hayvan-
lar için ayrıldığını gösteriyor. 

SELAMİ ÇEŞME DE YENİLENDİ
İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlü-

ğünün Kadıköy’de restorasyonu tamamladı-
ğı ve yeniden suyun aktı-
ğı bir başka yapı da semte 
ismini veren 2. Mahmud 
döneminde inşa edilen 
Selami Çeşme. 

Feneryolu ile Çifte-
havuzlar arasında bulu-
nan  Selami Çeşme, ker-
vanların mola verdiği bir 
menzil çeşmesiydi. Kadı-
köy Belediyesi’nin “Ka-
dıköy’ün Çeşmeleri” ki-
tabında çeşme hakkında 
şu bilgilere yer verilmiş: 
“Selami Çeşme 1800 yı-
lında Şuhi Kadın tarafın-
dan, daha önce burada bu-
lunan bir çeşmenin yerine 
yaptırılır. Çeşmenin kita-
besinden edinilen bilgiye 

göre 1830’lu yılların sonuna doğru II. Mahmud’un 
emriyle onarılır. Çeşmenin üstündeki tuğra da II. 
Mahmud’a aittir. Bu çeşme aynı zamanda II. Mah-
mud’un tuğrasının bulunduğu ikinci Kadıköy çeş-
mesidir. İlki 1831 yılında II. Mahmud’un yaptırdı-
ğı Bostancıbaşı Köprüsü’nün yanındaki II. Mahmud 
Çeşmesi’dir. Selami Çeşme’nin ana yapı malzeme-
si mermerdir. Bağdat Caddesi genişletilirken çeşme 
taşı ve yalağı caddenin karşısına monte edilerek kur-
tarılır. Namazgâhın mihrap taşı da korunarak son bir 
onarımla Selamiçeşme Camisinin musalla avlusuna 
duvarına konur. Namazgâhın yerinde ise şu an ben-
zin istasyonu bulunuyor.”

hayat buluyor

Kadıköy’ün Kadıköy’ün 
çeşmeleriçeşmeleri
İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü, 
Kadıköy’deki tarihi çeşmelerin restorasyon projelerini 
sürdürüyor. 470 yıllık Çatalçeşme ve  220 yıllık 
Selami Çeşme’nin restorasyonu tamamlandı 

İ
l Erhan DEMİRTAŞ

İBB, kentin en önemli sorunlarından biri 
olan depremle ilgili, “Risk Analiz Çalışması 
Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”ni başlattı

Yapı tespit 
taramaları başladı

ÇATALÇEŞME

SELAMİÇEŞME
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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... İyi okumalar diliyoruz.

BEN HAYATTA EN ÇOK 
BABAMI SEVDİM
Ben hayatta en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yerden bitme bir 
çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü ha 
düşecek
Nasıl koşarsa ardından bir devin

O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici - hep, hep acele işi
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezber ettim gurbeti

Sevinçten uçardım hasta oldum mu,
Kırkı geçerse ateş, çağırırlar 
İstanbul’a
Bi helallaşmak ister elbet, dimi 
oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oy’nunu,
Ohh dedim, göğsüne gömdüm 
burnumu,

En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki 
devin,
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar 
için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı sevdim.

GÖZLERİM DOLUYOR
Faytonla gelirken Şafak’a doğru
Şıp dedi çamların içinden
Güneşe mâyil üç parça tekne
Bakmıyorlar küsotları birbirlerine
Gözlerim dalıyor değil
Gözlerim doluyor
Mezarlık ki sıkıştığımda bir insanlık
En terkedilmiş kabri suladım
Bir top ışık başverdi topraktan
Gözlerime doluyor

BULUŞMAK ÜZERE
Diyelim yağmura tutuldun bir gün 
Bardaktan boşanırcasına yağıyor 
mübarek 
Öbür yanda güneş kendi keyfinde 
Ne de olsa yaz yağmuru 
Pırıl pırıl düşüyor damlalar 
Eteklerin uça uça bir koşudur 
kopardın 

Dar attın kendini karşı evin 
sundurmasına 
İşte o evin kapısında bulacaksın beni  
Diyelim için çekti bir sabah vakti 
Erkenceden denize gireyim dedin 
Kulaç attıkça sen 
Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su 
ortadan 

Ege denizi bu efendi deniz 
Seslenmiyor 
Derken bi de dibe dalayım diyorsun 
İçine doğdu belki de 
İşte çil çil koşuşan balıklar 
Lapinalar gümüşler var ya 
Eylim eylim salınan yosunlar 
Onların arasında bulacaksın beni  

Diyelim sapına kadar şair bir herif 
çıkmış ortaya 
Çakmak çakmak gözleri 
Meydan ya Taksim ya Beyazıt 
meydanı 
Herkes orda sen de ordasın 
Herif bizden söz ediyor bu ülkenin 
çocuklarından 

Yürüyelim arkadaşlar diyor 
yürüyelim 
Özgürlüğe mutluluğa doğru 
Her işin başında sevgi diyor 
Gözlerin yağmurdan sonra 
yaprakların yeşili 
Bi de başını çeviriyorsun ki 
Yanında ben varım

KUŞLAR VARDIR
Kuşlar vardır, cana benzer havalarda;
Soğuksa kar, baharsa yaprak;
Bir başına büyür toprakta ömrümüz,
Güneşle yeşil elleriyle çıplak;
– Uslu ayaklarla başlamış yolculuk –
Yürünmez öyle, bazen durulur,
Ve iner erenler katına yorgunluk;
Kapanır sukun üzre kitaplar.
Nefeslerle sürüp giden yaşamamız
Bir su kenarına gelir durur;
Ekmekten, şaraptan öte nimetler 
vardır;
Yürünmez öyle hep, bazen susulur.

YAPRAKTI
Bir başka yolculuk dalından düşmek 
yere,
Yaşadığından uzun;
Bir tatlı yolculuk dalından inmek 
yere.
Ağacın yüksekliğince,
Dalın yüksekliğince rüzgarda;
Ve bir yeni ö’mü’r
Vardığın çimen yeşilliğince.

DEĞİŞİM  
İnce uzun bir hayvan  
Çarpıyor  
Çarpıyor  
Çarpıyordu kendini taşlara.  
Canı mı sıkılıyor  
Can mı çekişiyordu yoksa?  
Yok efendim dedi yanımdaki adam  
Gömlek değiştiriyor yılan  
Bu hallerden anlarız dedi az çok  
Biz de sınıf değişmiştik bi zaman  

 
MARE NOSTRUM
En uzun koşuysa elbet Türkiyede de 
Devrim,
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namlusundan 
fırlayarak...
En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi...
Acıyorsam sana anam avradım olsun,
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!

SEVGİ DUVARI
Sen miydin o, yalnızlığım mıydı 
yoksa
Kör karanlıkta açardık paslı 
gözlerimizi
Dilimizde akşamdan kalma bir küfür
Salonlar piyasalar sanatsevicileri
Derdim gülüm insan arasına 
çıkarmaktı seni
Yakanda bir amonyak çiçeği
Yalnızlığım benim sidikli kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi

Kumkapı meyhanelerine dadandık
Önümüzde altınbaş, altın zincir, 
fasulye pilakisi
Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır 
Paşalar
Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi
Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle okşardım seni
Yalnızlığım benim süpürge saçlım
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi

Baktım gökte bir kırmızı bir uçak
Bol çelik bol yıldız bol insan
Bir gece sevgi duvarını aştık
Düştüğüm yer öyle açık öyle seçik ki
Başucumda bi sen varsın bi de evren
Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar 
iyi

İTİRAF
Nahide Hanım söyledi yine
Neden babama yazmışım da 
anama şiir döktürmemişim
Kaç kere yazdım
cebimden uçup gittiler
Ben onyedi yaşında beni yıkayan
Anneme şiir yazacak kadar şair 
değilim
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CAN YÜCEL
(21 Ağustos 1926- 12 Ağustos 1999)
21 Ağustos 1926’da İstanbul’da doğan usta 
şair Can Yücel,  eski Millî Eğitim Bakanı Hasan 
Ali Yücel’in oğludur. Ankara ve Cambridge 
üniversitelerinde Latince ve Yunanca okudu. 
Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra’da 
BBC’nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. 
1958’de Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Bodrum 
ve Marmaris’te turist rehberi olarak çalıştı. Ardından bağımsız 

çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul’da sürdürdü. 1956 yılında 
Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Güzel ve Su) ve bir oğlu 
(Hasan) oldu.
1945-1965 yılları arasında `Yenilikler`, `Beraber`, `Seçilmiş 
Hikayeler`, `Dost`, `Sosyal Adalet`, `Şiir Sanatı`, `Dönem`,`Ant`, 

`İmece` ve `Papirüs` adlı dergilerde yazdı. Daha sonraları `Yeni 
Dergi`, ‘Birikim`, `Sanat Emeği`, `Yazko Edebiyat` ve `Yeni Düşün` 

dergilerinde yayımladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleri ile tanınan Yücel, 
1965`ten sonra siyasal konularda eserler kaleme aldı. 12 Mart 1971 
döneminde Che Guevara ve Mao’dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 
15 yıl hapse mahkûm oldu. 1974’de çıkarılan genel afla dışarı çıktı. 

Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı “Bir Siyasinin Şiirleri” adlı 
kitabını yayımladı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu 
iddiasıyla ‘Rengahenk’ adlı kitabı toplatıldı. Taşlama ve toplumsal 
duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde, yalın dili ve buluşları ile dikkati 
çeken şairin ilham kaynakları ve şiirlerinin konuları; doğa, insanlar, 
olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygulardır. 
 Yaşamının son yıllarında Eski Datça’ya yerleşen Can Yücel 12 
Ağustos 1999 gecesi hayatını kaybetti. Günebakan çiçekleriyle 
uğurlanan usta şairi saygıyla anıyor şiirlerinden bir kaçını 
okurlarımızla paylaşıyoruz. Can Yücel’in eserleri İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından okurla buluşturuluyor.

İstanbul, güzelliğiyle olduğu kadar bi-
linmezliğiyle hatta tekinsizliğiyle de in-
sanları kendine çeken ve bağlayan bir 
şehir... Edebiyattan sinemaya, müzikten res-
me kadar pek çok sanat dalına ilham veren bu 
büyüleyici mekân, aynı zamanda karanlık hikâyele-
re, tuhaf sırlara ve gizemlere de ev sahipliği yapıyor.

Karakarga Yayınları’ndan çıkan “İstanbul’un Ka-
ranlığında- İki Kadın Altı Öykü” adlı kitap da şeh-
rin karanlık yanlarına ışık tutuyor.  Türk korku ede-
biyatının yetenekli yazarlarından Orkide Ünsür ve 
Zeynep Çolakoğlu’nun kaleme aldı-
ğı 184 sayfalık kitap; psikolojik ge-
rilim, gotik, fantastik ve gizem tür-
lerinin iç içe geçtiği 6 öyküyü bir 
araya getiriyor. 

Lamia - Kan Bağı kitabıyla bü-
yük bir okur kitlesine ulaşan Orki-
de Ünsür ve Mina, Büyülü Sözlük 
kitaplarıyla gotik ve heavy me-
tal’in derin sularına dalan Zeynep 
Çolakoğlu bu kez İstanbul’un ka-
ranlık sularına, zaman ve mekânı 
aşan öykülerle dalıyor. Huzur-
suz hayaletler, gizemli heykel-
ler, garip komşular, çözülme-
si gereken sırlar hepsi bu altı 
öyküde bir araya gelerek oku-
ru varlığından haberdar bile ol-
madığı dünyalara bir gezintiye 
çıkarıyor. Farklı üslupları, so-

fistike ve yaratıcı kalemleriyle bu iki 
kadın yazar, dişiliğin derinliğinden 
gotiğin dehlizlerine, mitolojinin este-
tiğinden psikolojinin girdaplarına sü-
rükleyip sarsacakları kitapseverleri il-

ginç, keyif verici bir edebiyat deneyimi 
yaşamaya davet ediyor. 

KADIKÖYLÜ ÖYKÜ
Kitapta Kadıköy’ü mekân olarak kullanan bir 

öykü de yer alıyor. Orkide Ünsür’ün “Lâl Uyanış” 
adlı öyküsünde Kadıköy’ün özel bir yeri bulunuyor. 
Ünsür, “Karakterim Zühre, aslen Bergamalı olan 
ama Çamlıca’nın tepelerinde kötü bir apartman da-
iresinde kocası ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan, 

29  yaşında, sessiz, sakin ve mut-
suz bir ev kadını. Fırsat bulduk-
ça kocasından gizli olarak Ka-
dıköy ve Üsküdar sahiline inip 
geziyor, Balıkçılar Çarşısı’nı, 
Kız Kulesi’ni, denizi izlemeyi se-
viyor. Kadıköy Halk Kütüphane-
si’nden ödünç aldığı kitapları yine 
ondan gizleyerek okuyor. Bir gün 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin 
önünden geçerken gördüğü bir ilan 
ilgisini çekiyor ve o kursa yazıl-
mayı çok istiyor… İçinde fantas-
tik, mitolojik ve psikolojik gerilim 
öğelerini barındıran, kadına yöne-
lik psikolojik, cinsel, fiziksel şidde-
te dair, hüzünlü ve aynı zamanda da 
şaşırtıcı bir öykü. Gerçek olaylardan 
da esinlenmiştim yazarken.” diyor.

2005’ten beri Türkiye’nin tek Fransızca ga-
zetesi olan Aujourd’hui la Turquie gazetesi-
nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan, tam 
bir Kadıköylü olan gazeteci-yazar Hüseyin La-
tif’in yeni kitabı “Yazarın Yaşamından Kesit-
ler” yayımlandı. 

 “Zamanın neresinde olduğumu arıyorum. 
A’nı yaşamak için… Şimdilik bu kadar” söz-
leriyle başlayan kitapta 
Latif, değişimiyle ken-
disini derinden etkile-
yen şehr-i İstanbul ve 
onu var eden unsurları 
anlatıyor. Latif, zama-
nın hızlı akışına kıza-
rak Paulo Coelho’nun, 
Amin Maalouf’un yol-
culuk ettiği trene bini-
yor. Bu trende kimler 
yok ki! Selçuk Altun, 
Mathias Énard, Yi-
ğit Okur, Tahsin Yü-
cel, Stefan Zweig, Bed-
ri Baykam, Füruzan ve 

daha pek çokları. İstanbul ve şehrin önemli 
sima ve unsurlarının çizgilere döküldüğü kitabı 
Meliha Serbes resimledi. Bizim Avrupa Yayın-
ları’ndan çıkan 126 sayfalık kitabın, görsel yö-
netmenliğini Ersin Üçkardeş üstlendi. 

LATİF’İN MODA’SI
Kitapta Kadıköy’e de büyük yer ayrılıyor. 

Bilhassa Fransız gazetesinin bulunduğu ve La-
tif’in de yaşamını sürdürdüğü Moda semtine. 
Buradaki değişimler ve değişmeyenler dile ge-
liyor. Mesela  şair-eczacı Melih Ziya Sezer, fo-
toğrafçı Aramis Kalay gibi portreleri, Baylan 
gibi köklü mekanları anlatıyor.

“İstanbul deyince Moda başta olmak üze-
re belli başlı semtler, yazarları, şairleri ve çi-
zerleri gelir aklıma.” diyen Hüseyin Latif, 

“Her ne kadar kendime 
merkez olarak Moda’yı 
seçmiş olsam da sevdi-
ğim, okuduğum yazar-
ların kentleri, mahalle-
leri farklıdır. Ama onlar 
hep benimle birlikte 
olurlar; ne düşündükle-
rini, nasıl yaşadıkları-
nı, ne yazdıklarını dai-
ma merak ederim. İşte 
bu merak ve bu kentte 
daha iyi yaşayabilme-
nin özlemidir bana bu 
kitabı yazdıran.” ifade-
lerini kullanıyor.

Modalı Fransız gazetesinin 
kurucusu, Kadıköylü gazeteci-
yazar Hüseyin Latif, bir nevi 
‘resimli otobiyografi’ denilebilecek 
ilginç bir kitap çıkarttı: “Yazarın 
Yaşamından Kesitler”

Yazar 
yaşamını 
anlatıyor

l Gökçe UYGUN

l Gökçe UYGUN

Orkide 
Ünsür&Zeynep 
Çolakoğlu… 2 
yazar kadın… 
Başrolünde 
kadınların, 
fonunda 
İstanbul’un yer 
aldığı 6 gotik 
öykü…

İstanbul’un İstanbul’un 
KaranlığındaKaranlığında    n n 

öyküler…

Hasan Ali Yücel- Can Yücel

Güler Yücel - Can Yücel 



osyal ve me-
safeli festival” 
sloganı ile Göz-
tepe Özgürlük 

Parkı’nda düzenlenen “Sa-
nat Parkta” etkinliğinin açılı-
şı, 4 Ağustos Salı günü Genco 
Erkal ile Tülay Günal’ın sah-
ne aldığı, Nâzım Hikmet uyar-
laması olan “Yaşamaya Dair” 
oyunuyla gerçekleşti. İzleyici-
lerin maskeleri ile mesafeli ola-
rak oturduğu oyun sonrasında 
sanatçılar uzun süre ayakta al-
kışlandı. Festival için, Göztepe 
Özgürlük Parkı içinde yer alan 
amfi tiyatro kapasitesi yüzde 60 
oranında düşürülerek sosyal mesafe ku-
rallarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. İzleyici-
ler 2 beyaz 1 mavi olarak düzenlenen koltuklardan 
sadece mavi renkli olanlarına oturdu. İzleyiciler ala-
na girerken ve etkinlik sırasında maske taktı. Etkin-
lik öncesinde festival alanı dezenfekte edildi, etkinlik 
alanı girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.

“SANATÇININ YANINDAYIZ”
“Sanat Parkta” etkinliğinin açılışında konuşan 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 
“Yaşadığımız zor günler nedeniyle özel bir etkinlik 
yapmak istedik. İstedik ki sizler evlerinizden gü-

venle çıkın ve sanatçı dostla-
rımız da alkışlarınızdan mah-
rum kalmasın. Buraya gelmek 
için aldığınız biletler her za-
mankinden daha değerli, çünkü 
festivalin bütün gelirleri sanat-
çı dostlarımıza kalacak. Bu se-
fer bir oyuna bilet alırken, da-
yanışmaya da destek oldunuz. 
Burada aldığımız bütün tedbir-
ler sizlerin daha güvenli zaman 
geçirmeniz için. Zor zamanlar-
dan geçiyoruz, ama ne sanattan 
ne de sanatçının yanında olmak-
tan hiçbir zaman vazgeçmedik, 
vazgeçmeyeceğiz.” dedi. 

SON GÜN 27 EYLÜL
27 Eylül’e kadar sürecek fes-

tival kapsamında Onur Saylak 
(Evlat) , Mert Fırat (Joseph K), 
Füsun Demirel (Şişman Güzel-

dir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Kabare), 
Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağlar Çorum-
lu (Übü Hep Übü), Serkan Keskin (Cimri), 
Berna Laçin (Hayal Satıcısı) gibi başarı-
lı oyuncuların tiyatro oyunları sahnelenirken, 
Moğollar, Ahmet Aslan, Feryal Öney, Erdal 

Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çi-
men, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, 
REDD, Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, Si-
bel Köse, Şakalı Akustik gibi birçok ses sanatçısı ve 
grup, izleyiciyle buluşacak.

l Görkem DURUSOY

Muhammed Cesur: Bu tür 
etkinlikler insanlar için çok 
gerekli. Karantinadan sonra 
kişilerin sosyalleşmesi 
ve sanatsal faaliyetlere 
katılması psikolojik açıdan 
olumlu bir etki uyandırıyor. 
Korona sürecinden 

sonra birçok tiyatro zor durumda kaldı. 
Sanata destek gerekiyordu fakat bu pek 
mümkün olmadı. Ancak belediyelerin 
bu şekilde yapacağı küçük katkılarla 
tiyatroların hayata tutunmaya çalıştığını 

söyleyebilirim. 
Burcu Zümrüt Tükel: 
Etkinliği duyduğumda 
çok mutlu oldum. Buraya 
gelince kendimi daha iyi 
hissetmeye başladım. 
Muhtemelen etkinlikleri 
takip edip gelmeye devam 

edeceğim hatta Moğollar konserine 
biletimi çoktan aldım. Genco Erkal’ın 
bütün oyunlarını izledim ancak böyle 
bir dönemden sonra kendisini sahnede 
görmek bana heyecan verdi. Güvenli bir 
ortam oluşturulmuş Kadıköy Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum.

“DAHA SAĞLIKLI SOSYALLEŞİYORUZ”
Uğur Köseoğlu: Korona 
virüsü sebebiyle 
sosyalleşemediğimiz 
bir zamanda böyle 
bir organizasyon 
düzenlenmesi hem 
iyi hissetmemize 
hem de daha sağlıklı 
sosyalleşmemize katkı 

sağladı. Özellikle açık havada tiyatro 
izlemek bana ayrı bir keyif veriyor. 
Tiyatrocuların yaşadığı böylesine zor bir 

dönemde onlara destek olmak çok önemli. 
Kadıköy Belediyesi bu konuda çok duyarlı 
bir tutum sergiliyor. Bu tutum tiyatro 
emekçilerinin yeniden canlanmasına sebep 
olabilir. 

Armanç Mat: İlk 
duyduğumda büyük keyif 
aldım. Hem açık havada 
olması hem de bir şeylerin 
yeniden canlanıyor olması 
çok güzel bir durum. 
Tiyatroya düzenli olarak 
gittiğimiz için oyun 
izlemeyi çok özlemiştik. 

Ama en önemli şey tiyatrocuların aktif 
olmaya başlaması, sonuç olarak onların 
gelir kaynağı sahnelerdir. Tiyatro bir bütün 
olduğu için dekorcusundan, oyuncusuna 
hatta seyircisine kadar birçok kişi bu 
salgından etkilendi. Umarım kısa sürede bu 
zorlu süreç geride kalır. 

“ÇALIŞANLAR ÖZENLİ”
Özge Demir: 
Çok uzun 
zamandır 
evlerde 
kapalıydık bu 

sebepten sosyalleşmeye çok 
hasret kaldık. Böyle güvenli 
güzel bir ortamda hem de 
Genco Erkal’la çok özel bir 
akşam olacağına inanıyorum. Hazırlıklar çok 
güzel insanlar seyrek oturtulmuş ve bütün 
çalışanlar çok özenli.  Girişte herkesin ateşinin 
ölçülmesi ve her yerde el dezenfektanlarının 
bulundurulması mantıklı bir hareket. Korona 
sürecinde tiyatroların yıpranması çok üzücü. 
Ben elimden geldiğince destek olmaya 
çalışıyorum, örneğin bir tiyatroya destek 
bileti aldım. Kapalı mekanların açılması çok 
zor ve insanların başka gelir 
kaynakları olmadığı için 
tiyatro biraz devlet destekli 
olmalıydı. 
Armoni Bayar: Girişte 
ateşlerimizin ölçülmesi, 
insanların oturma planında 
sosyal mesafe kuralının 

uygulanması kendimi güvende hissetmeme 
yetiyor. Tiyatro izlemek çok özlediğim 
bir duyguydu açıkçası. Etkinlikleri online 
izlemek bir noktada sıkmaya başlamıştı. Bu 
sebepten bugün canlı izleyeceğim için çok 
heyecanlıyım. Tiyatroya desteğin biraz daha 
artması gerekiyor. Özellikle birçok sektör 
normale geri dönmüşken tiyatrolarında aynı 
şekil faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 
Cem Arslan: Salgın 
öncesinde sık sık bu tür 
etkinliklere katılırdım 
bu sebepten tiyatro 
izlemeyi çok özledim. 
Korona virüsü için çok 
özel tedbirler alınmış bu 
ince düşünce için Kadıköy 
Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletiyorum. 
Bizim alt komşumuz tiyatrocu fakat kapalı 
alan olduğundan gitmeye çekindik. Böyle 
açık alanda olmak daha güvenli hissettiriyor. 
Komşumun tiyatrocu olmasının korona 
sürecinde sanatçıların yaşadığı zorluğu 
yakından görmemi sağladı. Bu yüzden 
devletin  sanatçıları destekleyici paketler 
açıklaması sanatı daha iyi ayakta tutacaktır. 

SANATSEVERLER NE DÜŞÜNÜYOR?
Seyirci kapasitesinin düşük olduğu açık hava sahnesine Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. İnsanlar festival hakkındaki görüşlerini gazetemiz ile paylaştı. 
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Şeyh Bedreddin
Şeyh Bedreddin’in hayatını 

anlatan “Hakikat: Bir 
Şeyh Bedreddin Filmi”nin 

çekimleri başlıyor. 128 
kurum ve 850 kişi tarafından 

desteklenen film son 100 
destekçi için çağrı yaptı 

filmi çekiliyor
“Ay ve güneş herkesin lambasıdır, 
hava herkesin havasıdır,
su herkesin suyudur.
Ekmek neden herkesin ekmeği değildir?”

Anadolu tarihinin ilk eşitlikçi isyanını başlatan 
Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan “Hakikat: 
Bir Şeyh Bedreddin Filmi”nin ön hazırlıkları 
tamamlandı.  14. yüzyılda yaşayan, sürgünde idam 
edilen üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen 
toplum hafızasında hâlâ yaşayan Şeyh Bedreddin 

hakkında onlarca kitap 
yazılıp belgesel çekilse 
de ilk kez sinemada 
izleyiciyle buluşacak.
Senaryosunu Hakan 
Alak ve Ali Şahin’in 
yazdığı filmde Şeyh 
Bedrettin’i Suavi 
canlandıracak. Filmin 
yapımcılığını ise 
bağımsız ve özgür 
sinema yapmak için 
kooperatif mantığıyla 
kurulan İmece Film 
Yapım üstlendi.  

Çekimlerine önümüzdeki günlerde 
başlanacak filmin yılsonunda 
vizyona girmesi planlanıyor.  
“Hakikat” imece usulü çekilen bir 
film olma özelliği taşıyor. Projeye 
şimdiye kadar 128 kurum ve 850 
kişi ayni ve nakdi destek verdi. 
Türkiye sinemasında ilk kez bu 
kadar bileşeni “Şeyh Bedreddin” 
ismi altında birleştirmeyi başaran 
İmece Film, son 100 destekçi için 
çağrı yaptı.  Projeye destek olan 
kişi veya kurumlar de bu özel filme 
ortak yapımcı olacak.
Destek başvuruları İmece Film 
web sitesi ve filmin sosyal medya 
hesapları üzerinden yapılabilir.

Avusturya’da Leh bir 
anne ile Çek bir babanın 
kızı olarak dünyaya gelen 
ve Türkçe dahil sekiz 
dili çok iyi derecede 
konuşan Berlinli 
müzisyen Petra 
Nachtmanova, saz 
çalan az sayıdaki 
Batı Avrupalı 
müzisyenlerden biri. 
2000 yıldır kuşakları 
bir araya getiren 
sazın, yüzyıllardır nasıl 
hâlâ birçok kültürün 
kalbinde yer aldığını öğrenmek isteyen Nachtmanova, 
Berlin’den yola çıkıp yedi ülke, 10.000 kilometre aşarak 
sazın doğum yeri Horasan’a gidiyor. Yönetmen Stephan 
Talneau’nun, Nachtmanova’nın bu yolculuğunu bir yol 
belgeseli haline getirdiği “Saz” filmi, 38. İstanbul Film 
Festivali’nde yaptığı dünya prömiyerinin ardından şimdi 
BluTV’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Saz”, 7 
Ağustos’tan itibaren BluTV’de!
Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Orta Asya üzerine 
eğitimini sürdüren Petra Nachtmanova, Türk göçmenlerin 
50 yıl önce Almanya’ya getirdiği ve hâlâ ilk günkü gibi 
tutkuyla yaşatılan köklü saz geleneği ile Kreuzberg’de 
tanışıyor. Aylar süren araştırmaları sırasında, zamanı ve 
sınırları aşmış bu çalgıya dair yüzlerce soruyla karşılaşan 
müzisyen, bu telli çalgının efsanevi kökenlerini aramak için 
sırtında bağlamasıyla hayatının yolculuğuna çıkıyor. 
Berlin’den başlayan yolculuk, Balkanlardaki gizli köyler 
üzerinden kalabalık İstanbul’a, oradan Anadolu’nun 
tepelerini aşarak Kafkas Dağlarına ve Azerbaycan 
aşıklarına ulaşarak, sazın doğduğuna inanılan gizemli 
Horasan Bölgesi’nde son buluyor. Bosnalı saz ustalarıyla, 
takım elbiseleriyle dağlara çıkan müzik erbaplarıyla ve 
Blues Rock’un muhtemel mucitleri Türkmenlerle tanışan 
yetenekli müzisyen, her karşılaşmada tek bir şey istiyor: 
“Bana eve götürebileceğim bir şarkı çalın”. Başlardaki 

kuşkucu şaşkınlık yerini önce hayranlığa, en sonunda 
da derin bir güvene bırakıyor. Belgeselde Nachtmanova, 
sazın öyküsünü Erkan Oğur, Erdal Erzincan, Murat 
Ertel, Gjovali Shani, Bosnalı Saz grubu “Sevdah”, Suat 
Kaya, Ayşe Sewaqî, Aşık Mübariz Aliyev ve Seyed Arash 
Shahriyari gibi müzisyenlerle birlikte keşfediyor.

MÜZİĞİN GÜCÜ, DÜNYANIN SINIRLARI
Müziğin gücünü gösteren ve dünyanın sınırlarını zorlayan 
“Saz”, kültürler ve zaman arasında köprü kuran bir yol 
filmi. Film sektöründe 12 yıllık deneyime sahip yapımcı, 
editör ve yönetmen Stephan Talneau’nun ilk filmi “Saz”, 
bir Avrupalı’nın gözünden insanların ortak kültürünü 
arayış yolculuğu. Yapımcılığını C. Cay Wesnigk’in üstlendiği 
Anthromedia yapımı belgesel; öznel bir bakışla şehirden 
şehre, yaylalardan dağlara, kültür ve zamanlar arasında 
köprü kurarak sazın özüne çıkılan yolculukta türküleri 
kovalıyor.
Talneau, gazetemize verdiği röportajda, “Kimseyi 
kızdırmak istemem ama Türkiye’de bir filmi göstermek 
gerçekten çok zor. Televizyonlarla iletişime geçmeye 
çalıştım defalarca ama ulusal televizyonlar telefonlarıma 
cevap vermedi. Hala bunun için çabalıyorum. Nisanda 
sinemada vizyona sokabilmeyi umuyorum. Vizyondan 
önce de büyük bir “Saz Festivali” organize etmek 
istiyoruz. İki gecelik bir festival olacak ve film boyunca 
yolumuzun kesiştiği müzisyenleri davet edeceğiz. Nisanda 
bir festival ve sonrasında filmin sinemada gösterilmesi, 
şu andaki planım ve hayalim bu. Televizyonda 
yayınlanabilmesi için de çok uğraşıyorum ve umarım 
başaracağım. Vizyondan sonra televizyonlardan da geniş 
kitlelerle buluşmasını istiyorum.” demişti. sazfilm.com

Saz’ın öyküsü 
ekrandaBerlinli  

müzisyen Petra 
Nachtmanova’nın 

saz entrümanın 
peşinden yaptığı 

yolculuğun belgeseli 
ekranlara geliyor

‘‘S

BİLETLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİR
Pandemide bir yandan sanatseverlere nefes aldırmak, bir yandan da sanat emekçilerine destek olmayı 
hedefleyen etkinlikler ücretli gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler 25 TL sabit bilet fiyatıyla internetten 

satışa sunulacak ve elde edilen tüm gelir sanatçı ve festivale katılan ekiplere verilecek. Haftalık olarak 
satışa sunulacak biletler www.mobilet.com adresinden alınabilir.

Kadıköylüler parktaKadıköylüler parkta
sanatla buluşuyorsanatla buluşuyor

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanat dünyasına destek olabilmek 
amacıyla Kadıköy Belediyesi 
tarafından organize edilen 

“Sanat Parkta” etkinlikleri, 
usta sanatçı Genco Erkal’ın 
“Yaşamaya Dair” oyunu ile başladı



7 - 13 AĞUSTOS 2020 7Kültür - YaşamKültür - Yaşam

Modern sanatlardan futbolun icracıla-
rı da, tıpkı diğer disiplinlerde olduğu gibi 
bazen yetenekleriyle bazen de farklı ki-
şilikleriyle damgasını vuruyor ait oldu-
ğu alana ve meslek hayatları sona erdi-
ğinde de anlatılacak öyküleri 
ön plana çıkıyor. Yolu Türki-
ye’den geçen Nicolas Anel-
ka da böylesi bir profile sahip 
yıldızlardandı. Aksi, mesafe-
li, duygularını beli etmeyen bir 
yapı sunuyordu sahada ama 
yeteneği tartışılmazdı ve bir-
çok üst takımda forma giy-
di; 1996’da başlayan profesyo-
nel serüvenine de 2015’te son 
noktayı koydu.

Martinik kökenli Fransız yıl-
dızın hayatındaki kimi döne-
meçler Netflix yapımı bir bel-

gesele dönüştürülmüş ve bu haftadan 
itibaren gösterimde. ‘Anelka: Misun-
derstood’ adlı bu yapımda oyuncunun, 
futbola dair ilk adımlarını attığı ve yete-
neğinin keşfedildiği Clairefontaine Aka-
demisi’ndeki günlerden start alınıyor. 
Bugünlerin önemli tanıkları ise daha 
sonra oyunun bilinen yüzlerine dönüşe-
cek olan Thierry Henry ve Robert Pires 
gibi isimler ve belgesel boyunca onların, 
Anelka hakkındaki görüşlerini de izliyo-

ruz. Tabii ki sadece 
onlar değil; okul ar-
kadaşı aktör Omar 
Sy, onu Arsenal’e 
getiren Arsene 
Wenger, The Times 
spor yazarı Hen-
ry Winter, Chelse-
a’dan takım arka-
daşı Didier Drogba, 
Emmanuel Pe-
tit, Patrick Vie-
ira, Patrice Evra 
da Fransız yıldıza 
ilişkin görüşlerini, 
anılarını, izlenim-

leri aktaran isimler…
‘Anelka: Misunderstood’, Clairefon-

taine günlerinin ardından Nicolas Anel-
ka’nın ilk büyük çıkışını gerçekleştirdi-
ği Paris Saint Germain dönemine, peşi 
sıra transferiyle ülkeyi karıştırdığı Arse-
nal serüvenine odaklanıyor. Futbolcu-
nun Wenger’le olan ilişkileri, sonrasın-
da Real Madrid’in radarına girişi, ardından 
La Liga’ya adım atışı, burada yaşadığı ba-
şarısız ve eleştirilerle dolu günler. Şam-
piyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e attığı 
golle kendisini kanıtlaması, sonrasında 
Liverpool macerası, Manchester City 
dönemi, bir sezonluk Fenerbahçe 
deneyimi, tekrar Premier Lig’e dö-
nüş, Bolton ve Chelsea’da forma 
giydiği sezonlar vs. vs…

Tabii bu arada Fransa Milli 
Takımı’nda yaşadığı problem-
ler, özellikle dönemin teknik 
direktörü Raymond Domo-
nech’le arasındaki sürtüşme, 
hocasına küfür ettiği şeklinde 
L’Equipe’de çıkan haberler, bu-
nun tüm ülkede ve siyasi are-
nadaki yansımaları… Gol sonrası 
yaptığı bir hareketin Yahudi karşı-
tı bir komedyenle bağdaştırılması ve 
Anelka’nın “Böyle bir niyetim yok, Ya-

hudilerle de bir problemim yok” demesi-
ne karşın İngiliz Futbol Federasyonu’nca 
kendisine beş maçtan men edilmesi ve 
para cezası verilmesi… Dolayısıyla sa-

hada fırsat verildiğinde yeteneğini gös-
teren ve takımını üst noktalara taşıyan 
ama kişiliğiyle her daim potansiyel bir 
sorun gibi görünen bir karakter… Wen-
ger’in, belgeselin bir yerinde işaret etti-
ği gibi daha iyi yerlere gelmesi muhtemel 
bir yıldızdı o ama tarihini bir anlamda ek-
sik yazdı. Hoş, o kadar kalbürüstü takım-
larda forma giydi ve o kadar iyi paralar 
kazandı ki, ortada sızlanacak bir durum 
olmadığı da söylenebilir. Zaten ‘Anelka: 
Misunderstood’u izleyince, eğer ortada 

bir kabahat ya da ‘yanlış anlaşılma’ (!) 
varsa bunun büyük oranda Nicolas 

Anelka’dan kaynaklandığını fark 
ediyorsunuz. Belgeselin kimi ek-
sikliklerine gelince; mesela na-
sıl müslüman olduğuna dair bir 
bölüm yok, sadece bir yerde na-
maz kıldığını görüyoruz.  Bir de 
Fenerbahçe serüveni çok çabuk 
geçiştirilmiş…

Sonuç? Futbol, malum sade-
ce sahada gördüklerimizle değil 

perde arkası hikâyelerle, serü-
venlerle, yaşanmışlıklarla güzel… 
Nicolas Anelka da bu malzeme-

yi sunan kişiliklerden biriydi, dola-
yısıyla ‘Anelka: Misunderstood’ iz-
lenmeye değer bir belgesel…

Bir futbol yıldızının hatıratından…

UĞUR 
VARDANVARDAN

eni nesil komedyenler son dönemde ol-
dukça revaçta. Deniz Göktaş da o isim-
lerden biri. Kadıköy’de de mekanlarda 
stand-up gösterileri yapan Göktaş, ço-

cukluktan beri yazmak, çizmek ve tiyatro ile ilgili bir 
mesleği olacağını hayal ediyordu. Dersleri iyi oldu-
ğu için çevresi de onu hep sayısal bölümlere yönlen-
diriyordu. Göktaş, bu döneme dair “Bir şekilde beni 
hem mühendis hem de sanatçı olabileceğime ikna et-
mişlerdi. Tabii olunuyor, birçok örnek var ama onlar-
dan kaçı gençliğinin baharında ‘yine de mühendislik 
okurdum’ der bilmiyorum” diyor.

Lisede sinemayla ilgilenmeye başlayan Göktaş, 
‘başarı’ ve ‘başarılı’ kavramlarını sorgulamaya baş-
ladığını, bu sebeple inşaat mühendisliğini bırakarak 
psikolojiye geçtiğini söylüyor. Göktaş, stand up yap-
maya  ise şöyle karar vermiş: “Ankara’dan bir arkada-
şımla birlikte birbirimizi motive ederek TuzBiber’in 
açık mikrofon etkinliğine çıktık. Sonra işler iyi git-
ti. Tabii öncesinde stand up yapmayı düşünmesem de 
takip ederdim. Deniz Alnıtemiz ve Yavuz Günal’ın 
gösterilerini izleyince çok etkilenmiştim. Türkiye’de 
de ana akım dışında bir mizah yapılabileceğini gör-
düm. İlk kez o zamanlar ‘Ben de mi yapsam acaba?’ 
diye düşündüm.”

Tek kişilik gösterilerde tüm sorumluluğun ken-
disinde olmasının hoşuna gittiğini söyleyen Göktaş, 
‘ofansif mizah’ tanımı hakkında şunları söylüyor: 
“Tabulara dokunan, seyirciyi rahatsız eden bir mizah 
türü için kullanılıyor. Açıkçası bu konuda ‘Bu şöy-
ledir, bu böyledir’ diyebilecek bir yetkinliğim oldu-
ğunu düşünmüyorum. Ama kendi metnim üzerinden 
gidersem, yaptığım şakaların akılda kalmasını ve bir 
şekilde binde birlik de olsa izleyende dönüştürücü bir 
etki bırakmasını istiyorum. Bu açıdan da seyirciyi eğ-
lendiren, mutlu eden, iyi hissettiren anlatılar ilgimi 
çekmiyor, güçsüz geliyor. Bu sinema ve edebiyatta 
da böyle. Yani hiçbir zaman tek hedefim tabu yıkmak 
ya da rahatsız etmek değil. Diğer komedyenlerin de 
çoğunluğu böyle. Komik olmalı, kişisel bir bakış açı-
sı içermeli ve hem kendi değerlerimi hem de seyirci-
nin fikirlerini zorlamalı. Belli ki bir sıkıntı var yani 
değerlerimizde. O sebeple değiştirmek, zorlamak ve 
hatta belki incinmek gerekiyor.”

TRAVMATİK OLAYLARDAN ŞAKAYA 
Komedyenlerle ilgili en büyük tartışma ise siya-

sete dair yaptıkları espiriler ve politik mizah konusu. 
“Güncel politika ile zehirlenmiş birisiyim. Son yedi 
yıldır politikaya dair tüketmediğim çok az şey var” 
diyen Göktaş, şöyle devam ediyor: “Bundan kurtul-
maya çalışıyorum. Bir işe yaramıyor çünkü. En azın-
dan o zehri başkalarıyla paylaşmak ya da bir hikâye-
ye dönüştürmek iyi geliyor. Onun dışında beni kötü 
etkileyen travmatik olayları şakaya çevirmek, üzerine 

konuşulabilir hale getirmeye çalışıyorum. Holiganlık, 
kurban, canlı bombalar, savaş vs. Stand-up gösterisi-
nin temel vaadi sık sık güldürmek. O yüzden o ritme 
uygun olabilecek, 1-2 cümlede bir komik bir şey gire-
bileceğim hikâyeleri tercih ediyorum. Genelde öfke-
lendiğim, yanlış bulduğum bir konuyu alıp etrafında 
dolaşıyorum. Oradan ilginç ve minik bir hikâye çıkar-
dıktan sonra üzerine yapılabilecek şakaları ekliyorum. 
Sahnede de deneye yanıla son halini alıyor.  Podcastte 
ise sadece anlatmak istediğim daha düşük ritimli anı-
ya yakın şeyler anlatmayı seviyorum. Çünkü bu hikâ-

yelerin de anlatılmaya değer olduğunu düşünüyorum 
ama stand-up’ın bol şakalı ritmine uymuyorlar.”

Göktaş’ın bahsettiği üzere bir de podcast progra-
mı var. Göktaş, podcast yayınlarının beklediğinden 
iyi gittiğini söylerken, “Podcast yapmaya karar verir-
ken zorlanmıştım. İnsanlar neden sürekli beni dinle-
sin, ne önemim var diye düşünüyordum. Bu düşünce 
hala geçmedi o yüzden olabildiğince interaktif yap-
maya çalışıyorum” diyor.

Göktaş podcast yayınına Podbee’den Candost 
Bayraktar’ın yönlendirmesiyle başladı. Karantina dö-

neminde hem paslanmamak hem de üretmeye devam 
etmek için podcastin kendisi için zorunlu hale geldi-
ğini söylüyor.

Podcastin ardından sinemaya geçiyoruz. Göktaş, 
sinemayla da ilgileniyor ve geçen yıl Bakanlık des-
tek fonuyla çektiği bir de kısa filmi var. Şu anda onun 
kurgusu üzerinde çalışıyor ve “Uygun muyum değil 
miyim yeteneğim var mı oralarda hala olumsuza ya-
kınım. Buralardaki karamsarlığımı aşabilirsem sine-
maya devam etmek istiyorum” diyor. 

“HER ŞEYİN MİZAHI YAPILIR “
Göktaş, politik konularla birlikte tartışılmaya baş-

lanan “Her şeyin mizahı yapılır mı?” sorusuna da ya-
nıt veriyor: Yapılır. “En politik doğrucu en solcu, en 
muhafazakar evlerde bile ne şakalar dönüyor kim bi-
lir” diyen Göktaş, şöyle devam ediyor: “Açıkçası ben 
sözden ve mizahtan bir zarar geleceğini düşünmüyo-
rum. Irkçı şakayı yasaklayınca ırkçılık bitmiyor. Ya-
pay ve etkisiz bir yasak. Tabii ki şiddete yönelten, 
ayrımcılığı körükleyen bir komedi benim seyirci ola-
rak bile katlanabileceğim bir şey değil. Ama orada 
bir çizgi çekmenin de sonu yok. Çünkü çizgi çekin-
ce güç, çoğunluk ve hukuk kimdeyse ona yarayan bir 
durum yaratıyorsunuz. Orada yapılabilecek şey, onun 
sözünü başka bir sözle çürütmek. Hayatta durduğu 
konumun, inandığı değerlerin doğru olduğuna güve-
nen insan zaten böyle kısıtlamaların taraftarı olmaz 
diye düşünüyorum. Bu konular ne kadar konuşulursa 
o kadar ilerleme kaydedilir. Mizaha bu kadar faydacı 
yaklaşılmamalı zaten oradaki samimiyet evde ne ko-
nuşuluyorsa onu konuşmak, gafsa gaf yapmak, aptal-
ca düşünmekse aptalca düşünmekten geliyor.”

“OTOSANSÜR DEVREYE GİRİYOR”
Göktaş’ın veganlarla ilgili yaptığı bir şaka da sos-

yal medya üzerinden fazlaca eleştiriye maruz kaldı. 
Bu konuda kendisinin de hatalı olduğunu söyleyen 
Göktaş, “Ben bu şakayı genelde ODTÜ, Boğaziçi, 
Kadıköy gibi vegan hassasiyetin yoğun olduğu sah-
nelerde yaptım. Oradaki insanlar zaten nerede cahili 
oynadığımı, nerede veganlığa hak verdiğimi anlaya-
biliyordu. Ama her gün veganlarla art niyetli bir şe-
kilde dalga geçilen bir ortama koyunca şakanın niteli-
ği de değişti. Bunu ön görememiştim, bana ders oldu. 
İkincisi ise yine politik doğruculuğu ön plana çıkarıp 
basit ironileri bile bilinçli bir şekilde yanlış yorumla-
mak. Aynı şakadan dolayı hem veganlar hem vegan 
düşmanları sövdü. Kırptığım çok oluyor. Genelde es-
tetik sebeplerle kırpardım. Ama biraz kitle büyüyüp 
ölüm tehditleri, mekan arama gibi durumlarla karşıla-
şınca ister istemez otosansür devreye giriyor. Burada 
da biraz akılcı davranmanın salt cesur davranmaktan 
daha anlamlı olduğunu düşünüyorum” diyor.

Son söz olarak Göktaş’a gösterilerini yaptığı, gez-
mekten keyif aldığı Kadıköy ve Kadıköylülere bir 
mesajı olup olmadığını soruyoruz, “Kadıköylüleri se-
viyorum” diye yanıtlıyor.

Korona virüsü sonrasında birçok meslek çalışanı 
maddi yetersizlikle yüz yüze geldi. Bir grup kül-
tür sanat emekçisi de ekonomik olarak güvence-
siz kalan görsel sanat alanı çalışanları için Omuz 
Dayanışma ve Paylaşım Ağı’nı kurdu. Başlatı-
lan bu dayanışma ile omuz.org sitesinden gör-
sel sanatlar alanında çalışanlara maddi destek 
sunabilir veya çalışan olarak maddi destek ta-
lebinde bulunabilirsiniz. Omuz, her iki ayda 
bir destek almak ve vermek isteyenler için baş-
vuruları açıyor. Her dönemin ise farklı kolay-
laştırıcıları bulunuyor. Bu oluşumu, dayanışma 
ağının birinci dönem kolaylaştırıcıları ile ko-
nuştuk.

Salgın sebebiyle daha görünür hale gelen 
ekonomik güvencesizlikler ortamında dayanışma-
yı güçlendirmek amacıyla böyle bir oluşumu kur-
duklarını söyleyen kolaylaştırıcılar “Oluşumu-
muz, görsel sanatlar alanında çalışan ve üretenler 
arasında bir paylaşım ağı olarak, maddi destek al-
mak isteyenleri destek sağlamak isteyenlerle bi-
raraya getirir. Gelişerek dönüşmeye niyet eden 
Omuz, görsel sanatlar alanında emek ve ekono-
mi paylaşımına dair örgütlenme yolunda bir adım 
olarak, aciliyeti önüne koyarak ihtiyaca odaklan-

mıştır. Omuz, bir dernek, vakıf ya da kurum değil, 
dolayısıyla bağış kabul etmiyor, bir banka hesabı 
bulunmuyor. Sadece kaynak paylaşımına aracılık 
eden bir yapı.” diyor.

Sanatçılar, sanat yazarları, işinden olan akade-
misyenler, galeri vb. kurumlarda çalışanlar, sanat 
nakliyecisi, muhasebecisi, sanat alanı çalışanları 
kısacası  düzenli geliri kesintiye uğramış, işinden, 
ek işinden edilmiş tüm görsel sanat çalışanlarının 
destek alabileceği ağa başvurmak için web sitesin-
deki “destek al” formunu doldurmak yeterli. 

Görsel sanatlar alanında üreten, çalışan, 
işsiz kalmış olmak dışında herhangi bir kri-
terin sorulmadığını belirten Omuz ekibi site 
aracılığıyla herkesin destek verebileceğini 
belirterek, “Kültür sanat alanında çalışıp dü-
zenli geliri olanlar ya da sanat alanında olma-
yıp kültür sanat izleyicisi olan, sosyal haya-
tı izlediği film, gittiği sergi, müze, tiyatro ile 
şekillenen herkesin, bunun devam edebilmesi 
adına sanat alanında üretenlere destek verme-
si kıymetli.” diyor.

“DAYANIŞMA MODELLERİNİ İNCELEDİK”
Omuz’u oluştururken hem Türkiye’deki du-

rumu hem de dünyadaki dayanışma modellerini 
incelediğini belirten ekip üyeleri “Fikir alışveri-
şinde bulunduğumuz SOS Relief ve daha birçok 
Türkiye dışından yapının işleyişini, devlet poli-
tikalarını izledik.Her sektörü vuran salgın, hak-
larını hali hazırda edinemeyen, güvencesiz ko-
şullarda çalışan tüm emekçilerle birlikte görsel 

sanatlar alanında da bir kez daha güvencesiz ça-
lışma koşullarını yüzümüze vurmuş oldu.”  açık-
laması yapıyor. 

30 Haziran’da “Destek Al” başvurularının, 15 
Temmuz itibariyle de “Destek Ver” taahhütleri-
nin ilk periyodunun tamamlandığını belirten ekip 
geri dönüşleri şöyle açıklıyor: “Başlarken ilk peri-
yot için niyetimiz en azından 100 kişi için kaynak 
paylaşımı olması idi. Bu ilk periyotta 323 destek 
al başvurusu yapıldı. Bunlardan 264 tanesi görsel 
sanatlar alanından çalışan emekçi idi. 92 kişiyle 
kaynak paylaşımı sağlandı.Genel olarak Omuz’un 
dayanışma önerisi olumlu karşılanıyor, takdir edi-
liyor olsa da alan içindeki aktörler arasında soru 
işaretleri olduğu aşikar. Aciliyet, ihtiyaç, karşılık-
sız destek hala herkes için kabul edilebilir, anlaşı-
lır değilmiş gibi duruyor. Bu anlamda kolaylaştırı-
cıların en önemli görevi de burada; birebir iletişim 
kurarak güven ve kaynak paylaşımını anlatmak, 
aktarmak sanıyoruz.”

Omuz.org’da ikinci dönem ise ağustosta başla-
dı. Omuz, 1-31 Ağustos tarihleri arasında destek al 
başvurularını; 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasın-
da da destek vermek isteyenlerin taahhütlerini ka-
bul edecek. 15 Eylül-30 Eylül arasında ise yara-
tılan kaynaklar destek alacak kişilere dağıtılacak.

Destek almak veya destek vermek için omuz.
org sitesini inceleyebilirsiniz.

Yeni nesil komedyenlerden Deniz Göktaş ile gösterilerini, 
‘ofansif mizah’ kavramını, karantinada başladığı podcast 
yayınlarını ve mizah anlayışını konuştuk. Göktaş, 
“Her şeyin mizahı yapılır” derken, tehditler nedeniyle ister 
istemez otosansürün devreye girdiğini söylüyor

l Fırat FISTIK
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Görsel sanatta dayanışma: Omuz.org
Kültür sanat alanında çalışan bir grup emekçi, salgın sonrası 

ekonomik olarak güvencesiz kalan görsel sanat çalışanları 
için Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı’nı kurdu

l Evin ARSLAN
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ile birliğini bozuyor”, “erkekleri na-
faka boyunduruğu altında tutuyor” 
“eşcinselliğe özendiriyor”… İstanbul 
Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar de-

vam ediyor. Kadın cinayetleri de öyle... Kadınların 
ısrarla savunup “ yaşatır” dediği sözleşmeyi ve söz-
leşme üzerinden yürüyen tartışmaları avukat Selin 
Nakipoğlu’na sorduk.
 Bakanlık şiddet azaldı diyor, kadın kurumla-

rı arttığını söylüyor. Kadına yönelik şiddet arttı mı 
azaldı mı?

Bakanlık bu kanıya hangi araştırma/araştırmalar 
sonucu ulaşmış? Ne zaman ve nerede bir veri çalışma-
sı yapmış? Şiddet arttı hem de öyle arttı ki bir cinse 
karşı tam anlamıyla bir savaş mevcut.  
 Bu nasıl bir savaş ve nedeni ne?
Erkek şiddeti sonucu yasam hakları ellerinden alı-

nan kadınların sayılarına bakın. Bu rakamlar ancak sa-
vaş rakamıdır. İmtiyazlarını kaybetmek istemeyen er-
keklerin kadınların yaşamlarına olan müdahalelerine 
kadınlar boyun eğmiyor. Ataerkil şiddet her yerde ikti-
dar ilişkisinin bir sonucu olarak zor kullanarak kadını 
kontrol altında tutmaya çalışıyor. Hayatına sahip çık-
mak isteyen kadın ise canını ortaya koymak zorunda 
kalıyor. Çünkü biliyoruz kadına yönelik erkek şiddeti 
eşitsizliğin doğal sonucudur. 
 Şiddetin artmasının nedeni ne?
Teşvik ve cezasızlık politikaları.  Özellikle bürok-

ratların toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren, 
ayrımcılık içeren beyanları, caydırıcılıktan uzak yargı 
kararları ve özellikle infaz yasasındaki son değişiklik.
 İnfaz yasasındaki son değişiklik ne?
Cezaevindeki hükümlülerin Covid-19 salgınından 

korumak gerekçesiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun’da değişiklik yapıldı. Ama bu 
gerekçe inandırıcı değil,  uzun zamandır hazırlığı yapı-
lan bir tasarı Covid-19 fırsat bilinerek alel acele yürür-
lüğe sokuldu. Hukuk fakültesi mezunlarının bile için-
den çıkmakta zorlandığı, kafa karışıklığı yaratmak için 
sanki özel çaba sarf edilmiş bir metin. Gri alanlar bıra-
kılarak ve bunun sonucunda uygulayıcıların rahat ma-
nevralarla yorumlama yolu açılarak, toplumun adalet 
duygusunu sarsan bir düzenleme. Bu düzenlemeyle 
kadın ve çocuklara karşı şiddet suçu işleyen, yüksek 
risk oluşturan suçlular denetimsiz bir şekilde kadın ve 
çocukların üzerine yollandı. 

 Gelelim son günlerde sıkça tartışılan İstanbul 
Sözleşmesi’ne. İstanbul Sözleşmesi hangi koşullarda 
ve ne zaman ortaya çıktı? 

İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih Mayıs 
2011. Fakat sözleşme, taraf devletler yeter sayısına 
ulaştıktan, 10 devlet tarafından imzalandıktan sonra 1 
Ağustos 2014 tarihinde, yani altı sene önce yürürlüğe 
girdi. Türkiye’yi bu sürece götüren dava ise, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2002 tarihinde verdiği 
Nahide Opuz kararıydı. Opuz davasında AİHM, Tür-
kiye’yi yaşam hakkını koruyamadığı için mahkûm 
etti. Mahkeme, Türk hükümetinin, “aile içi şiddet özel 
yaşamdır, karışamayız” tezini de geri çevirdi. Yani 
“insan yaşamını korumak söz konusu olunca özel ya-
şama karışılır” mesajı verdi. Bu, AİHM’in bu alanda 
verdiği ilk tazminat kararıydı. Karar Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası arenada oldukça olumsuz bir tab-
loya işaret etti. Bu kararı 6284 sayılı şiddet yasasının 
yürürlüğe girmesi takip etti. 

SÖZLEŞME ÖNEMLİ YOL HARİTASI
 İstanbul Sözleşmesi hangi hakları güvence al-

tına alıyor?
Cinsiyet temelli şiddet ile mücadelede önemli bir 

yol haritasıdır. Sözleşme bugüne kadar kadına karşı 
şiddet, hane içi şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şid-
dete ilişkin en detaylı tanımlamaları yapmaktadır. Fi-
ziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, ızdırap verebile-

cek her turlu eylem, zorla evlendirilme, kadın sünneti, 
cinsel saldırı/taciz gibi kimseye ayrımcılık yapılma-
yan, şiddetsiz bir toplum tahayyülü yapıyor.
 İstanbul Sözleşmesi uygulanıyor mu? Uygula-

nıyorsa şiddet neden azalmıyor?
Hayır, sözleşme yükümlülüklerinin aksine ya-

sal düzenlemeler yapılıyor. Örneğin Türk Ceza Ka-
nunu’ndaki uzlaştırmaya sokulan suçların kapsamı 
Aralık 2016’da çıkarılan bir KHK ile genişletildi, ka-
dınların ve LGBTİ+ bireylerin en çok maruz kaldığı 
suçlar olan basit yaralama, tehdit ve hakaret de uzlaş-
tırma kapsamına alındı. Oysa Sözleşme madde 48’e 
göre bu yasaktır. 

Sözleşme silahlı çatışma, savaş dönemlerinde bile 
uygulanır. Sözleşmenin öngördüğü önleyici tedbir-
leri hiçbir koşulda askıya alamazsınız. Ancak Covid 
19 önlemleri sebebiyle HSK Genel Kurul kararların-
dan madde 10 ile adeta 6284 sayılı yasa askıya alındı. 
6284 sayılı sözleşme le ile aynı ruhta, aynı düzlemde 
bir düzenlemedir. 
 Peki aslında uygulanmayan sözleşme niye he-

def? Kim neden karşı çıkıyor?
Bazı baskı gruplarının yazılı ve görsel kanalların-

da özellikle son üç senedir sözleşme aleyhine yayın-
lar yapılıyor. Bu baskı gruplarının tarikatlar olduğunu 
biliyoruz. İsmailağa Cemaati Türkiye’nin Sözleş-
me’den çekilmesi için açıklama ve Cumhurbaşka-
nı ile görüşmeler yaptı. Hususi olarak cinsel yönelim 
ifadesinin geçtiği madde 4’e itiraz ettiklerini söyle-
seler de esas derdin sözleşmenin toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin hayata geçirilmesi yönünde bir düzenleme 
olması sebebiyle ısrarlı bir karşı duruşta olduklarını 
biliyoruz. Ayrıca LGBTİ+ bireylere böyle hoyratça 
ayrımcılık yapılıyor olması bir suçtur, bu söylemler 
anayasaya aykırıdır.

“NAFAKA KELİMESİ DAHİ GEÇMİYOR”
 Sözleşmeye itiraz nedenlerinden biri erkeklerin, 

ödedikleri nafaka. Bu yüzden mağdur olduğunu id-
dia edenler var. Böyle bir durum var mı?

Sözleşmede nafaka kelimesi dahi geçmiyor.  Oku-
madan fikir sahibi olmak son derece tehlikeli. 
 Yeri gelmişken sorayım nafaka neye göre nasıl 

belirleniyor? Nafaka ödemek durumunda kalan er-
keği nasıl zor durumda bırakıyor?

Nafaka miktarının belirlenmesi hususunda takdir 
yetkisine sahip olan hakim, nafaka borçlusunun ya-
şam standardı ile nafaka alacaklısının hayat koşulları-
nı göz önünde bulundurur.  Şayet, söz konusu boşanma 

davası, anlaşmalı boşanma ise anlaşmalı boşanmalar-
da tarafların nafaka konusunda kararlaştırdığı bir mik-
tar varsa, boşanmanın protokolüne uygun olarak mah-
keme karar verir. Özellikle çocuğun masrafları için 
ödenen bir nafaka türü olan iştirak nafakasının belir-
lenmesi hususunda, öncelik olarak çocuğun yaşını da 
değerlendirerek eğitim, sağlık, bakım vb. ihtiyaçlarını 
belirleyen hakim, objektif bir perspektif ve kişinin ge-
lir durumu ve nafaka borçlusu ile alacaklısının yaşam 
standartları çerçevesinde nafaka miktarına karar verir.

Yoksulluk nafakası ise, boşanma ile birlikte yok-
sulluğa düşecek olan eş lehine hakim tarafından hük-
medilen parasal katkıyı ifade eder. Ülkemizde boşan-
ma ile yoksulluğa düşen taraf istihdam oranlarına, 
bakım emeğinin yüklendiği cins olduğu için ne yazık 
ki kadınlar olmaktadır.  Yani nafaka, nafaka yükümlü-
sünün gelirine göre belirlendiği için erkeği  zor durum-
da bırakacak bir rakam karara bağlanmaz.
 Peki sözleşme  aile kuruma karşı mı?
Hayır aileye karşı olduğuna dair de bir ifade yok-

tur. Sözleşme cinsiyet temelli şiddete karşı! 
 Bir itiraz da sözleşmenin eşcinselliği özendirdi-

ği üzerine. Böyle bir madde var mı? 
Hayır yok. Bir uluslararası sözleme ile eşcinselliğe 

özendirmek iddiası da taraf devletlerden sadece Türki-
ye’de dillendiriliyor olsa gerek. Komik bir iddia. Ama 
acı acı güldüren… Çünkü bu ayrımcı söylemler olduk-
ça tehlikeli ve endişe verici gelişmelere gebe. 

Meşhur maddeye bir bakalım;  Sözleşme madde 
4/3’te aynen: “ Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, 
özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik 
tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, 
din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal kö-
ken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, 
cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık du-
rumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci sta-
tüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele da-
yalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını 
temin edeceklerdir.”

Yani “Ayrımcılık yapma, şiddetin ortaya çıkaca-
ğı zemine engel ol, yasam 
hakkını savun” diyor.  Bu 
sözleşmeye itiraz edenler 

yoksa aksini mi istiyor?
 Bu sözleşme mevcut 

hükümet tarafından imza-
lanmıştı. Şimdi neden kal-

dırılmak isteniyor? Bir seçim yatırımı mı? Seçim 
yatırımı ise kadın seçmenler neden göz önünde bu-
lundurulmuyor?

Seçim yatırımı, gündem değiştirme gibi yorumla-
mıyorum. İstanbul Sözleşmesi tam adıyla Kadına Yö-
nelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bun-
larla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 
ne olduğunu anlamak açısından tam adının bilinmesi 
önemli, tam da gündemin kendisi. Çünkü saldırı kadı-
nın eşit birey olma yolundaki kazanımlarına. Özellikle 
beş senedir kız çocuklarının maruz kaldığı istismarın 
evlilik yoluyla affedilmesi için çaba gösterenlerin, na-
faka konusunda oluşturulan algı ile kanuna aykırı be-
yanlarda bulunanların, kadınların yaşam şekline mü-
dahale edenlerin, kahkahasına karışanların topyekûn 
saldırılarıyla uğraşıyoruz. 
 Sözleşme iptal edilirse kadınlar veya şiddet gö-

renler açısından sonuçları ne olur?
Uygulanmadığı halde iktidar çevresindeki birta-

kım güçleri bu kadar hiddetlendiriyorsa, sözleşmeden 
imza çekilirse nasıl bir felaketle karşılaşacağımızı tah-
min etmek zor değil. Hemen akabinde, belli ki 6284 
sayılı yasa hedefe konması, TCK madde 103’e ilişkin 
yasa teklifinin yasalaşma tehlikesi, Medeni Kanun’da 
madde 175 ve madde 176 gibi  kadınlar aleyhine yapı-
lacak değişiklikler bizi bekliyor olabilir. Kadınları ka-
ranlık bir koridora çekmeye çalışıyorlar. Biz ise haya-
tımıza sahip çıkıyoruz. 

Kadın
hayatı için

İstanbul Sözleşmesinin 
iptal edilmesi 

tartışmalarına ilişkin 
konuştuğumuz avukat 

Selin Nakipoğlu 
“Kadınları karanlık 

bir koridora çekmeye 
çalışıyorlar” diyor
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canını ortaya koyuyor

İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ
❱ İstanbul Sözleşmesi nedir?
Tam adıyla Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da 
imzaya açıldı ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi.  
❱ Sözleşme neyi amaçlıyor?
Kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcı niteliğe 
sahip ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul 
Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetin 
önlenmesini amaçlıyor.
Sözleşme kapsamında hem kadına hem de ev içi 
şiddet ele alınıyor. Bu doğrultuda Sözleşme’nin 
ana ekseni kadınlar ve kız çocukları olmakla 
birlikte; ev içi şiddet kapsamına kadın erkek fark 
etmeksizin yaşı ne olursa olsun herkes giriyor. 
Sözleşme’nin yaşlı ya da yetişkin erkekler dahil 
ev içi şiddet mağduru diğer gruplara uygulanıp 
uygulanmayacağı taraf devletlerin inisiyatifine 
bırakılıyor. Bununla birlikte, ev içi şiddete maruz 
kalan erkekler ve yaşlılar gibi diğer şiddet 
mağdurlarının da uygulamaya dahil edilmesi 
teşvik ediliyor.
Taraflara, anayasalarına veya ilgili diğer mevzuata 
kadın erkek eşitliği ilkesini dahil etmeleri ve bu 
ilkenin uygulanmasını sağlama, kadınlara karşı 
ayrımcılığı yasaklama ve kadınlara karşı ayrımcılık 
yapan yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldırma 
zorunluluğu getiren sözleşme, her türlü şiddet 
eylemini önleyecek “gerekli yasal ve diğer 
tedbirleri” alınmasını zorunlu kılıyor. 

❱ Sözleşmeden doğan haklar neler?
Sözleşmenin getirdiği yükümlülükler öncelikle 
imzacı devlet görevlileri ve devlete yönelik. Devlet 
kendi adına hareket eden görevlilerinin İstanbul 
Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmesini 
ve şiddet uygulayan failin cezalandırılmasını 
sağlamak zorunda.
Sözleşmeye göre şiddete uğrayan kadın ücretsiz 
hukuki yardım alma hakkına sahipken şiddet 
vakalarında arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil, 
zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri de 
yasak.
İstanbul Sözleşmesi’ne göre sadece taraf 
devletlerin vatandaşı olan kadınlar için değil, 
sığınmacı ve hukuki durumu ne olursa olsun 
göçmen kadınlar için de koruma sağlıyor.
Başta kadın ve çocuklar olmak üzere şiddet 
mağdurlarına barınaklar sağlanması sözleşmenin 
gereklerinden biri. 
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ürkiye’nin gündeminde İstanbul Sözleş-
mesi var. Kadınların haklarını güvence 
altına alınan, kadınların her gün maruz 
kaldığı şiddete karşı failin yargılanması-

nı, şiddetin önlenmesini sağlamaya dönük 2011 yı-
lında imzalanan sözleşme, 2014 yılında yürürlüğe 
girmişti.

AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş ilk olarak 
sözleşmeden çıkılabileceğini söylemiş, Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan da konunun incelenmesi gerek-
tiğini belirtmişti. Karar, 5 Ağustos Çarşamba günü 
yapılacak AKP MYK toplantısında tartışılacaktı an-
cak daha sonra toplantı 13 Ağustos’a ertelendi.

“HAYATTA OLABİLİRLERDİ “
Kadınlar da iptal edilen bu toplantı nedeniyle ülke 

genelinde eylem kararı aldı. İstanbul’da Kadıköy İs-
kele Meydanı’nda 19.00’da biraraya gelen yüzlerce 
kadın İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını talep 
etti. Kadınların, öldürülen kadınların isimlerinin ve 
İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” yazılı dövizler taşıdı-
ğı eylemde  “Kadın cinayetleri politiktir”, “Kadınları 
değil, erkek şiddetini engelle”, “Yaşasın kadın daya-
nışması”, “Susmuyoruz, kork-
muyoruz, itaat etmiyoruz” slo-
ganları atıldı.

Eylemin açılış konuşmasında 
“Sözleşme etkin uygulanana ka-
dar sokakları da geceleri de mey-
danları da terk etmiyoruz” deni-
lerek şöyle devam edildi: “Her 
gün bir kadının öldürüldüğü bir 
ülkede yaşıyoruz. Ansızın de-
ğil göz göre göre geliyor, ka-
dın cinayetleri. Kadınlara evine 
dön yuvanı koru diyorlar. Failler 
devlet eliyle korunuyor. Bugün 
İstanbul Sözleşmesi’ni feshet-
mek yerine etkin uygulamayı ko-
nuşsalardı Pınar Gültekin, Fatma 
Altınmakas ve öldürülen kadın-

lar yaşıyor olacaktı.” Açılış konuşmasının ardından 
gerçekleşen açık kürsüde söz alan kadınlar yaşadık-
ları sıkıntıları, sözleşmenin önemini anlattı. 

Eylemin sonunda yapılan ve “Mücadelemizin 
geri dönüşü yok demek için toplandık” sözleriyle 
başlayan basın açıklaması şöyle devam etti: “Hakla-
rımızdan vazgeçmiyoruz ve İstanbul Sözleşmesi uy-
gulansın demek için toplandık. Bu ülkede her gün 
kadınlar katlediliyor. Erkek şiddetiyle katledilen ka-
dınların isimlerini ezbere sayıyoruz. O isimler şim-
di ellerimizde. Eğer sözleşme uygulansaydı hayatta 

olabilirlerdi. Bize, yarın bir gün 
bizim de isimlerimizin bu dö-
vizlerde olabileceğini hissetti-
renler cinayetin sorumlularıdır. 
Hükümet, sözleşmeye imza at-
tığı halde bugün şiddeti önleme, 
failleri cezalandırma sözünden 
vazgeçeceğini ilan ediyor. On-
lar bu cinayetin suç ortağıdır. 
İstanbul Sözleşmesi için karala-
ma kampanyalarına göz yuman-
lar, bizzat bu kampanyalarına 
sözcülük yapanlar, kadınların, 
LGBTİ+’ların, göçmenlerin, 
mültecilerin, engellilerin, yaşlı-
ların, çocukların haklarını tari-
kat ve cemaatlerle pazarlık ko-
nusu haline getirenler, kadın 

cinayetlerinin, çocuk istismarlarının suç ortağıdır. 
Biz kadınlar yaşamak istiyoruz.”

Açıklamada iptal edilen AKP MYK toplantısına 
vurgu yapılarak “Biz kadınlar bu haklarımızın gere-
ğinin yerine getirilmesi için yan yana durmaya, hep 
birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi. 

“ÇEKİLMEK KADINLARI ATEŞE ATMAK”
Sözleşmenin içeriğinin anlatıldığı açıklama şöyle 

sona erdi: “İstanbul Sözleşmesi şiddete uğrayanların 
korunması ve şiddet faillerinin gerektiği şekilde ceza-
landırılması için somut, hukuki ve toplumsal adımları 
tanımlayan, devlete açık ve net yükümlülükler getiren 
uluslararası bir metindir. İstanbul Sözleşmesi, kadın-
ların ve çocukların hayatlarını korumak için verilmiş 
bir sözdür ve bu sözden dönmek, her gün kadınların 
öldürüldüğü bir ülkede kadınları ateşe atmaktır. Tür-
kiye’nin de taraf olduğu tüm diğer temel insan hakları 
belgelerini de tartışmalı hale getirmek, kadınların mü-
cadeleyle kazandığı tüm hakları tartışmaya açmak de-
mektir. Sözleşmeden çekilmek, ‘Kadınlarla erkekler 
fıtratları gereği eşit değildir’ sözüyle her fırsatta sal-
dırıya uğrayan haklarımızın, yasal güvencelerimizin 
tümüyle terk edileceğinin dünyaya ilan edilmesidir.”

İstanbul dışında Ankara, İzmir, Samsun, Hatay, 
Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Bursa, Çanakkale, 
Aydın, Manisa, Eskişehir’de de eylem yapılırken İz-
mir’de aynı saatlerde gerçekleşen eyleme polis mü-
dahale etti ve 16 kişi gözaltına alındı.

7 - 13 AĞUSTOS 2020 9Kadın - YaşamKadın - Yaşam

Türkiye’de kadına yönelik şiddet giderek artarken Tür-
kiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gündem-
deki yerini koruyor. Kadınlar ise dayanışmaya devam 
ediyor. Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı tarafın-
dan öldürülmesinin ardından kadınlar sosyal medyada 
bir akım başlattı. Kadınlar “İstanbul Sözleşmesi yaşa-
tır”, “Kadınlar kadınları destekliyor” etiketleriyle sos-
yal medyada siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Öldü-
rülen kadınların sosyal medyada, haberlerde paylaşılan 
siyah-beyaz fotoğraflarına gönderme yapan akım git-

tikçe büyüdü ve yayıldı. Akımın ardından İnstag-
ram’da #istanbulsözleşmesiyaşatır etiketiyle paylaşı-
lan gönderi sayısı 626 bine ulaştı. Ayrıca yurtdışından 
birçok kadın siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak Tür-
kiye’deki kadınlara destek verdi. Oyuncu Jessica Biel, 
Nicole Kidman, Jennifer Anniston, Sofia Vergara, Mi-
chelle Pfeiffer, Eva Green, şarkıcı Christina Aguilera, 
Juliette Lewis de destek verenler arasındaydı. 

MOR ÇATIYA DESTEK
Bir diğer dayanışma örneği de Mava Kollek-

tiv’den geldi. Bir bağış kampanyası başlatan Mava 
Kollektiv, sanatçıları, eserlerini Mor Çatı Kadın Sı-

ğınağı Vakfı yararına satmaya davet etti. Bu kam-
panya kapsamında sanatçılar kendi sayfasında eser-
lerini satışa çıkarıyor, eseri satın almak isteyenler ise 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın sitesinden vakfa 
bağış yapıyor. Dayanışmanın gücüne inandıkları için 
bu kampanyayı başlattığını söyleyen Mava Kollektiv 
değişimi beklemek yerine insanların harekete geçme-
si gerektiğini söylüyor. Bu kampanyanın bir harekete 
geçme aksiyonu olduğunu söyleyen Mava Kollektiv 
küçük bir aksiyon olsa da sonuçlarının güzel olaca-
ğını ifade ediyor. Kollektiv, bağış için Mor Çatı Ka-
dın Sığınağı Vakfı’nı seçmelerinin nedenini ise şöyle 
açıklıyor “Çoğu kadın şiddet görünce nereye gidece-
ğini bilemiyor, ekonomik şartlar el vermiyor çoğun-
lukla. O kadınlar da evde kalmayı tercih ediyor. Bu 
yüzden sığınaklar önemli.”

Bağış kampanyası 10 Eylül’e kadar devam ede-
cek. Eğer siz de eserlerinizi Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı yararına satmak veya eser satın alarak bağışta 
bulunmak isterseniz İnstagram’da @mavakollektiv 
hesabını inceleyebilirsiniz.

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, ha-
ber sitelerinden ve ajanslardan derlediği 
haberlere göre; erkekler Temmuz 2020’de 
en az 32 kadını ve kadınların yanlarında 
bulunan üç erkeği öldürdü, dokuz kadına 
tecavüz etti.

En az 17 kadının ölümünün basına  
“şüpheli” olarak yansıdığı temmuz ayın-
da erkekler, sekiz kadını “ayrılmak istedi-
ği”, “barışmak istemediği” bir kadını “ev-
lilik teklifini kabul etmediği”, bir kadını 
“kızı evlenmek istemediği”, bir kadını “kız 
kardeşi ayrılmak istediği”, iki kadını “kıs-
kançlık”, iki kadını da “arazi husumeti” 
bahanesi ile öldürdü.

19 KADIN EVDE ÖLDÜRÜLDÜ
19 kadını kocası/eski kocası, beş kadı-

nı sevgilisi, iki kadını damadı, bir kadını 
kardeşinin eski sevgilisi, bir kadını kızının 
eski sevgilisi, bir kadını kocasının baba-
sı, bir kadını babasının arkadaşı, bir kadı-
nı oğlu, bir kadını da kendisine ev gezdi-
ren emlakçı öldürdü. 19 kadının ev içinde 
öldürüldüğü temmuz ayında 12 kadın or-
manlık alan, sokak, otel odası gibi “ev dışı” 
alanlarda öldürüldü.

TACİZ-TECAVÜZ
Temmuz’da erkekler en az dokuz kadı-

na tecavüz etti. 2019 yılının Temmuz ayın-
da bu sayı ondu. .

Dokuz kadın kendisine tecavüz eden 
erkeği tanımıyordu. 

Erkekler beş kadına sokakta, iki kadı-
na toplu taşıma araçlarında tecavüz etti. 
Erkeklerin iki kadına nerede tecavüz ettiği 
basına yansımadı. Bir kadına tecavüz eden 
erkek ise cezaevinden izinli çıkmıştı. Aynı 
ay tacize uğrayan kadın sayısı ise 15. Ta-
cizlerin en az üçü sistematikti.

ÇOCUKLAR YİNE HEDEFTE
bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, 

haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği 
haberlere göre erkekler Temmuz’da en az 
üç çocuğu öldürdü. İki çocuğu babası, bir 
çocuğu bir grup erkek öldürdü.

Çocuklardan biri Suriyeli’ydi. Erkek-
ler, iki çocuğu ateşli silahla bir çocuğu da 
darp ederek öldürdü.

Van, Samsun ve Eskişehir’deki üç çocuk 
ölümü de basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Temmuz ayında en az 27 çocuk istis-
mara uğradı.   Geçen yıl, aynı ay bu sayı 
19’idi. Erkeklerin istismar ettiği çocuklar-
dan biri zihinsel engelleydi. Faillerden biri 
daha önce de aynı suçu işlemişti. En az 23 
çocuk kendisini istismar eden erkeği tanı-
mıyordu, bir çocuğu dedesi, bir çocuğu uz-
man çavuş, bir çocuğu patronu, bir çocuğu 
da komşusu istismar etti.

13 çocuğu park, asansör, sokak ve top-
lu taşıma araçlarında, yedi çocuğu da ev 
içinde istismara uğradı. 

Bianet’in “Erkek Şiddeti 
Çetelesi”ne göre Temmuz 
2020’de 32 kadın, erkekler 
tarafından öldürüldü

Temmuz 
ayında 
32 kadın 
öldürüldü

l Evin ARSLAN

Kadınlar kadınları desteklİyor

Artan kadın cinayetlerinin son bulması için kadınlar sesini 
yükseltmeye devam ediyor. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmesine karşı çıkan kadınlar #İstanbulsözleşmesiyaşatır 
etiketiyle sosyal medyadan siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı

MOR ÇATI NEDİR? 1990 yılında kurulan Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı, şiddete maruz kalan kadınlara 
sığınak imkanı sunarken aynı zamanda psikolojik, 
hukuki, sosyal destek sunuyor. Ayrıca şiddete karşı 
farkındalığı artırmak için çeşitli atölyeler düzenliyor. 
Mor Çatı’ya ulaşmak için (212) 292 52 31 / 
(212) 292 52 32 numaralarını arayabilir veya 
morcati@morcati.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin 
iptal edilmek istenmesini 

Kadıköy’de protesto etti. Yapılan 
açıklamada ertelenen AKP MYK 
toplantısına da vurgu yapılarak 

“Toplantının ertelenmesini 
kadınların mücadelesi, 

birlikteliği ve kararlılığı sağladı. 
Hep birlikte mücadele etmeye 

devam edeceğiz” denildi

T

İstanbul 
Sözleşmesi

KadınlarKadınlar

için ayaktaiçin ayakta
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osyal medya kulla-
nıyorsanız ve Kadı-
köy’ün tarihine de 
meraklıysanız bir-

kaç hesap dikkatinizi çekmiş-
tir. Semtin tarihine ilgi duyan 
Kadıköylüler, 100 
yıl öncesine ait fo-
toğrafları, 50’li yıl-
ların sinema ve tiyat-
ro biletlerini, şimdi 
yerinde yeller esen 
tarihi bir apartmanın 
satılık ilanını göste-
ren gazete kupürleri-
ni bizlere ulaştırıyor-
lar. Belki buna online 
efemeracılık da de-
nebilir. Sandığından 
eski belgeleri, fotoğ-
rafları aynı zaman-
da bilgileri de çıka-
ran “Kadıköy Kültür 
Atlası” da bir tür on-
line efemeracı. Twit-
ter üzerinden Kadıköy 
hakkında ilginç bilgi-
ler paylaşan “Kadıköy 
Kültür Atlası” ile söy-
leştik. Böyle diyorum çünkü hesabın sa-
hibi kendi isminin değil “Kadıköy Kül-
tür Atlası” adının kullanılmasını istiyor. 
 Gizemli bir hava oluşacak ama 

sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
O.D.T.Ü Sosyoloji mezunuyum. 

Öğrencilik yıllarımda girdiğim sınavı ve 
kursu başarıyla tamamladım. 25 yıldır 
profesyonel turizm rehberiyim ve turiz-
min her alanında çalıştım. Gündemdeki 
konu olan Ayasofya’nın Fransızca di-
linde hazırlanan  protokol rehberlerin-
den birisiyim.
 Kadıköy Kültür Atlası hesabını 

açma ihtiyacı nereden doğdu?
Bir ihtiyaç değil bir biriktirme alanı arayışın-

dan doğdu. Sosyal medya çok da meraklısı olduğum 
bir mecra değilken Twitter’ın esas anlamı olan mic-
ro-blog tam da bana göreydi. Yani elinde ve kafanda 
olanları en kolay yolla saklama alanı. Üstelik biriktir-
diğin bu sözel ve görsel hazineni başkaları da görüp 
seni yönlendirebiliyor ya da motive edebiliyorlar. 

“EN KIYMETLİSİ SÖZLÜ ANLATIMLAR”
 Kadıköy ile nasıl bir ilişkiniz var?
Kadıköy’le ilişkim 70’li yıllarda “Anne hadi Kadı-

köy’e gidelim” dediğim okul öncesi Suadiye yıllarım-
dan başlar. “İmam’ın bahçesi” dediğimiz boş arsada 
top oynadığımız, ağaçlardan erik, kiraz, dut toplayıp 
yediğimiz yıllardı. Bostancı-Erenköy tren yolu hattın-
da yürüdüğümüz babaannemim yol boyu otlar topladı-
ğı ve akşama onları pişirdiği yıllardı. “Hadi Kadıköy’e 
gidelim”in arkasında yatansa alış veriş ve içilecek bir 
gazozdu. O dönem Suadiye-Erenköy-Göztepe hattı 
hala alış veriş için Kadıköy’e giderdi. Bana alınan her 
şeyin Bahariye Bonmarşesi ve Nubebe’den olduğunu 
hala hatırlarım. Gitmişken kırtasiye alışverişlerimiz 
de Bahariye’den yapılır ve son olarak bir kahve mo-
lası verildiğinde ben de gazozumu hak ederdim. Ge-
nelde yazın hafta sonu akşamları Moda’ya dondura-
ma yemeğe ya da çay içmeye gitmek unutulmayacak 
güzellikte hatıralardır. İlişkim ilk gençlik yıllarımda 
Bağdat Caddesi’nde Atlantik ve Suadiye Sineması’na, 
Kadıköy’e Süreyya ve Opera Sineması’na gitmekle, 
karşıdaki okuluma her gün vapurla gidip gelmekle ve 
bazen okul dönüşlerinde Kadıköy çarşısında veya Mo-
da’da ufak gezintilerle devam ederdi. Üniversite yılla-
rımda sık sık Mavi Tren’le Ankara’dan İstanbul’a ge-
liş gidişlerimde Haydarpaşa Garı da önemli yer tutar.
 Çok sayıda döküman ve hikaye paylaşıyorsu-

nuz. Bu belgeleri nereden elde ettiniz?
Günümüzde belge edinmek araştırmayı bilene 

çok da zor değil aslında. En kıymetli belge sözlü an-
latımlar. Çevrenizden, ailenizden tanıdıklarınızın ya-
şadıkları, fotoğrafları sizi güzel hikayelere götürüyor. 
Türkiye’den ve yurt dışından birçok üniversitenin ar-
şivlerine, kütüphanelerine açık erişimle ulaşabiliyor-
sunuz. Yerli ve yabancı gazete arşivlerine ulaşmak da 
artık internet sayesinde eskisinden çok daha kolay. 
Mimarlık ya da İstanbul üzerine yayın yapan dergi-
lerin eski sayılarını sahaflarda karıştırdığınızda Kadı-
köy’den bir sokak, bir ev, bir bina ya da insan hikaye-
si bulmanız da büyük olasılık. 

BİLİNMEYEN ALANLARDA GEZİNTİ 
 Elinizde ya da arşivinizde Kadıköy ilgili neler 

var? Çok mu bunların sayısı?
Benim için en değerli olanlar ai-

lemden, yakın çevremden bana ge-
çen 50’li yıllar sonrası fotoğraf-
lar. Benim kendi koleksiyonumu 
oluşturmam 80’li yıllarda başladı. 
Çok sayıda sinema, tiyatro, spor 
karşılaşması bileti ve tabii İs-
tanbul ve Kadıköy üzerine hem 
kitap hem dergilerden oluşan 
zengin bir kütüphane. 
 Nasıl bir mesainiz var? 

Bunca belgeyi toplamak için 
ciddi emek harcamak gere-
kiyordur. 

Ailemden gelen belge-
ler dışında, belgeye ulaş-
manın en zevkli yolu sahaf 
gezmek. Eski fotoğrafla-
rı karıştırırken bir 
tanesinde umul-
madık bir ayrın-
tı yakalayabilirsi-
niz. Eski dergileri 
karıştırmak da aynı 
şekilde hep sürpriz-
lere açıktır. Gazete 
arşivlerini okuma-
ya hep meraklıy-
dım. Çok yıllar ön-
cesinde üniversite 
kütüphanesinde ve 
Taksim Atatürk Ki-
taplığı’nda yapardım 
bunu. Özelde Kadı-
köy odaklı gazete ar-
şivi taramak ayrı bir 
mesai. Tarihin akı-
şı içinde kimseyi ilgi-
lendirmeyen ve bugün 
de  Kadıköy için ha-
ber değeri pek olma-
yan olaylar ayrıca il-
gilendiğim bir bölüm. 
30’lu yıllarda 17 ve 19 
yaşında iki kız kardeşin 

evlerinin balkon korkuluğunun kırılması sonucu 
balkondan sokağa düşmeleri ve kızlardan birini 
ölmesiyle sonuçlanan olayın geçtiği sokağın bu-
gün pub’larla dolu olması ve orada balkonlu hiç-
bir ev kalmaması gibi detaylara harcadığım epey 
bir mesai var.

ANILARA YAPILAN TAHRİBAT
 Sizi takip edenler bilir, Kadıköy hakkında 

popüler olmayan bilgileri de paylaşıyorsunuz. 
Kadıköy ile ilgili çok fazla bilinmeyen birkaç 
şey sayabilir misiniz?

Bilinmeyen bir şeyi bildiğimi söylemek id-
dialı olur ama bilinmesini istediğim ilginç hi-
kayeler var. Ünlü müzisyen ve bestekar ayrıca 
İstiklal Marşımızın ilk bestecisi Kadıköylü Ali 
Rıfat Çağatay’ın oğlu Cafer Çağatay hem ec-
zacı hem de ilk milli futbol takımımızın kad-

rosunda yer alan Fenerbahçeli bir futbolcudur. 
Cafer Çağatay aynı zamanda ünlü şairimiz Oktay 
Rifat’la amca çocuğudur. Oktay Rifat da Nazım 
Hikmet’le teyze çocuğudur. Dolayısıyla kan bağı 
olmasa da Cafer Çağatay’la Nazım Hikmet arasın-
da uzaktan bir akrabalık vardır. Cafer Çağatay fut-
bolu bıraktıktan sonra dede memleketi Trabzon’a 
gider orada eczacılık yapar. İşte o yıllarda Ali Sami 
Yen’le birlikte Trabzon’da sporun gelişmesi ve bir 
futbol stadının yapılması için çok uğraşırlar. Pek bi-
linmese de Trabzon’da sporun ve futbolun gelişme-
si için bir Fenerbahçeli ve bir Galatasaraylı çok uğ-
raşmıştır.
 Topladığınız belgelerle Kadıköy’ün değişimi-

ne daha yakından tanık oluyorsunuz. Semtteki de-
ğişim sizi üzüyor mu? 

İnsanı üzen şeylerden biri yaşadığımız mekana 
ve anılarımıza yapılan tahribat. Kent planlamasında 
geri dönüşü olamayacak hatalar yapmamak gerekir. 
Dünyanın en güzel tren garlarından bir tanesi atıl bı-
rakılırken ilçenin kalbine gar adı altında yeni bir bina 

kondurma çabası çok acı. Sembolik ola-
rak bile olsa Kuşdili, İbrahi-
mağa, Haydarpaşa çayırla-
rını geri kazanmayı bırakın, 
elimizdeki ufacık alanları bile 
kaybediyoruz. Anlamsız yeni 

projelere harcanan parayla Ba-
lık Pazarı’nda ve Çarşı içinde 
yapılacak düzenlemeler ve res-
torasyonlar sonrası Avrupa’daki 

birçok örneği gibi Kadıköy mer-
kezini bir müze kent bile yapabi-
lirsiniz.
 Kadıköy’de sizi mutlu eden 

şeyler nedir?
Kadıköy’ün antik çağlardan bu 

yana çok kültürlü bir kim-
liği var. Bunu hissedebil-
mek ve bundan faydalana-
bilmek insanı mutlu eder. 
Kadıköy’ün mahalle, semt, 
cadde ve sokak isimleri bu 
kültürel zenginliği göste-
riyor aslında. Paşalar ve 
ağalarla dolu mahalle, 
semt isimleri ve yazarlar, 
şairler, gazetecilerle dolu 
sokak isimleri. Ağaların 
yaptırdığı camiler (Os-
manağa, Caferağa) ve 
padişahın yaptırdığı ca-
miyle (III. Mustafa İs-
kele Cami) ellişer yüzer 
metre mesafelerde kili-
seler var Kadıköy’de. 
Osmanlı’dan bu yana 
her dönem en çok sine-
ma ve tiyatro salonuna 
sahip ilçelerden biri ol-
ması ve günümüzde en 
çok dayanışma ağının, 
dernek ve fikir kulübü-
nün Kadıköy’de olma-
sı sevindirici şeyler.
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Osman Cemal Kaygılı, “Köşe Bucak İstanbul”da-
ki (der. Tahsin Yıldırım, Can Yayınları, 2019) yazı-
sında Kadıköy’ü “Bir Muharrir Yatağı” diye anar. 
1931’de “Yeni Gün” gazetesinde İstanbul’un 
semtlerini ve oralardaki yaşayışları anlattığı yazı 
dizisi içinde yayımlanan yazısına Kadıköy’de ya-
şayan yazar ve gazetecileri tek tek sayarak baş-
lar. Çoğunu, özellikle gazetelerde çalışanları 
“akşamları dokuzu beş, yahut onu çeyrek va-
purunda” görmek mümkündür. Osman Cemal’in 
andığı birkaç isim: Nazım Hikmet, Vâlâ Nurettin, 
Mahmut Yesari, Sadri Ertem, Ahmet Rasim, Ah-
met Haşim… Kafasına takılan bir soru vardır:

“Yalnız bu işte benim aklımın ermediği bir 
mes’ele var ki o da mürettipler cemiyeti reisi de 
dahil olduğu halde bu kadar muharrir ve gazeteci 
Kadıköyü’nde oturuyorlar da hep bir olup ne için 
orada yevmi [günlük] bir gazete çıkarmıyorlar?” 
Bunu Mahmut Yesari’ye de sormuş, usta yazar 
böyle bir niyetleri olduğundan söz ederek yarı 
edebi, yarı mizahi haftalık bir yayın düşündükle-
rini belirtmiş. Adının da “Kurbağalıdere” olmasını 
düşünüyorlarmış. 

Bu yazıyı günlük değilse de haftalık bir Ka-
dıköy gazetesi içi yazdığım düşünüldüğünde bir 
Kurbağalıdere parantezi açmamın yadırganma-
yacağını umuyorum. 1930’larda Yesari ve arka-
daşlarına Kurbağalıdere isminin neler çağrıştı-
ğını tam olarak kestirmek zor, ama bu yayının 
“yarı mizahi” olması bir ipucu olabilir. Günümüz-
de de bu isimdeki bir yayın hayli ilgi çekebilir, gör-
düklerinde Kadıköylülerin yüzünde müstehzi bir 
ifadenin oluşacağından ve kayıtsız kalamaya-
caklarından eminim – böyle bir yayında sadece 
Kurbağalıdere’yi temizleme girişimlerinin tarih-
çesi sayılar sürecektir. Bu iddiamın dayanaksız 
olmadığını belirteyim. Kaynağım Refik Halit’in 
“Kurbağalıdere’nin Kısmeti” (der. Tuncay Birkan, 
İnkılap Yay. 2014) yazısı. 1942’de “Tan” gazete-
sinde yayımlanan bu yazıda “Sene 1900…” “Sene 
1910…” “Sene 1920…” diye sıralayarak gazete-
lerdeki Kurbağalıdere haberlerini aktarıyor Re-
fik Halit. Konu hepsinde derenin temizlenmesi, 
zamanla sadece haberlerin dili sadeleşmiş! Re-
fik Halit hayli karamsar, “minelezel, ilelebet kıya-
met gününe kadar aynı terane ve kısmeti kapalı 
aynı Kurbağalıdere! Kurbağaları bize kahkahaları 
ile güldür en kokulu dere!” diye bitiriyor yazısını.

Hikâye, roman ve gazete yazılarından derle-
nen kitapları son on-on beş yılda farklı yayınev-
lerince yayımlanmış, ismi yeniden gündeme gel-
miş de olsa Osman Cemal pek bilinen bir yazar 
değildir. Hakkında yapılmış çalışmalar da çok az. 
Bu konuda Mustafa Apaydın’ın “Osman Cemal 
Kaygılı’nın Hikâyeciliği”ni (Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, 2006) ayrık tutmak gerekir. 

Genç yaşta gönderildiği Sinop sürgünü dö-
nüşü yaptığı işleri sıralamak sürdüğü hayat ve 
esin kaynakları konusunda bilgi verebilir: İnek 
besleyip sütünü satmak, dağlardan topladığı ko-
cayemişi satmak, Haliç vapurunda biletçilik, pa-
zarcılık… Aynı zamanda öğretmenlik yapmış, 
gazetelerde yazılar yazmış ve ortaoyunlarında 
sahne almıştır. İstanbul hayatının pek çok yö-
nünü yakından tanıyıp yazıya dökmüştür. Ta-
hir Alangu, “Halk hayatının eğlenceli, renkli gö-
rüntülerinin tasvirini yap[tığını]” belirtir, Mustafa 
Apaydın bunun doğru ama eksik olduğunun altı-
nı çizer: “Hangi sorunu ele alırsa alsın Türk toplu-
munda modernleşmenin yarattığı sorunları tar-
tıştığı fark edilecektir. […] Batılılaşma sorununu 
derinlemesine irdeleyen bir yazar olmadığını da 
kaydetmek lazımdır.”

Çok güzel iki romanı vardır: “Çingeneler” 
ve “Aygır Fatma”. Sait Faik, “Çingeneler”i “Türk 
edebiyatının ilk avantür roman tarzının bir şa-
heser numunesi” diye selamlar. Roman ve hikâ-
yelerini konuşma diliyle yazılmış gibi görünen 
bir üslupla kaleme alan Osman Cemal, edebiyat 
yapmadan edebi bir eser yaratmanın en yetkin 
örneklerini vermiştir. Nitekim Refik Halit İstan-
bul’u tarihe mal etme bahsinde Hüseyin Rah-
mi’den sonra onun adını zikreder. Andığım ro-
manlarının da “şimdiye kadar gelip geçmiş bütün 
muharrirleri birçok bakımdan geride bırak[tığı-
nı]” savunur. “Köşe Bucak İstanbul”daki yazı-
larıysa ayrı şahanelikte. Şu satırlar mesela bu 
sıcak yaz günlerinde biz Kadıköylülere “Ah!” de-
dirtiyor: 

“Kızıltoprağın, Feneryolu’nun, Göztepe’nin, 
Erenköyü’nün cuma günleri bile ıssız birer köy-
den farkı yok. Çünkü bohçasını, paketini yakala-
yan soluğu plajlarda alıyor. Caddebostan ile Sua-
diye kum gibi kaynıyor.” 

Bir İstanbul yazarı: 
Osman Cemal
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şırı sıcakları, bunal-
tıcı havaları ve göl-
gede bile serinleye-
mediğimiz bir yazı 

daha yaşıyoruz. Bunun sebebi 
olarak akla gelen ilk şeyler ise  
kentsel yoğunluğun artması, ye-
şil alanların azalması ve yüksek 
katlı binaların çoğalması...Sa-
bancı Üniversitesi İstanbul Poli-
tikalar Merkezi İklim Çalışmala-
rı Koordinatörü Dr. Ümit Şahin’e 
göre ise tüm bunların nedeni kü-
resel. Şahin, “Uzun kuraklıkla-
ra, bir anda şiddetli yağışlara, alı-
şık olmadığımız kadar uzun ve yakıcı aşırı sıcaklarına 
maalesef alışacağız. Bundan böyle daha sık ve yıkıcı 
orman yangınları çıkacak. Ormanların içine sokulan 
yerleşimler daha büyük tehdit altında tabii, ama aynı 
zamanda İstanbul’un temiz hava kaynağını ve su kay-
naklarının toplama havzalarını da kaybetmesi de söz 
konusu.” diyor. 
 2000’li yılların başında konuşulmaya başlanan 

iklim krizi, son yıllarda gündemimizin ana konula-
rından biri oldu. Neden daha çok konuşmaya başla-
dık bu meseleyi? 

Aslını isterseniz konu yeni gündeme gelmiş de-
ğil, tam tersine krizin ne kadar hayati olduğunu kav-
ramakta biz fena halde geç kalmış durumdayız. İklim 
değişikliği ilk kez 1980’lerde dünya kamuoyunun gün-
demine geldi, hatta konunun 1950’lerde ABD’de tele-
vizyonlarda konuşulduğunu da biliyoruz, ama araya 
uzun bir unutma ya da unutturulma devresi girmişti. 
Ancak ne zaman ki küresel sıcaklık artışı dikkati çe-
kecek bir düzeye ulaştı, ki bu da 1970’lerin sonudur, 
konu bilim insanlarıyla sınırlı olmaktan çıkıp ulusla-
rarası politikanın da alanına girdi. Son on, hatta on beş 
yıldır ise giderek artan ve şiddetlenen seller, kasırgalar, 
orman yangınları ve hızla yayılan kuraklık gibi iklim 
felaketleri nedeniyle, her yıl kırılan sıcaklık rekorlarıy-
la ev kutuplardaki buzulların hızla erimesiyle beraber 
artık mızrak çuvala sığmıyor, belki o nedenle medya 
da eskisi kadar aymaz değil. Ancak bir şeyler yapma 
noktasında yöneticilerin aymazlığı neredeyse bütün 
dünyada aynı düzeyde sürüyor. Yapılanlar çok az, çok 
geç ve çok yavaş. 
 Son 2 yıldır ise özellikle “İklim için grev” hare-

ketinin eylemleri, krizi daha fazla tartışmamıza vesi-
le oldu. 

Evet, son iki yılda iklim krizini duymayanın kal-
maması ise gelecek kuşağın kendi kaderine el koy-
maya karar vermiş olmasından dolayı. 2018’in yaz 
aylarında o zaman 15 yaşında olan İsveçli genç bir ak-
tivistin, Greta Thunberg’in başlattığı okul grevleri za-
man içinde genç kuşaktan milyonlarca insanın katıldı-
ğı küresel eylemlere dönüştü. İklim hareketinde yeni 
dalga olarak adlandırdığımız bu kuşak meseleyi popü-
lerleştirmekle kalmadı, kararlı bir sesle bu krizden so-
rumlu olan kuşağı doğrudan ve sert bir şekilde suçla-
dı ve harekete geçmeye çağırdı. Greta ve arkadaşları 
vicdanın, iklim adaleti talebinin ve kendi geleceklerini 
kurtarma mücadelesinin sembolü oldular. Artık 
eskisi gibi başkaları, bilim insanları ya da sivil 
toplum örgütleri onlar adına konuşmuyor, genç-
ler ve çocuklar kendi adlarına ve çok daha güç-
lü bir şekilde konuşuyorlar. Talepleri de olması 
gerektiği gibi, yani son derece radikal bir sistem 
değişikliği talep ediyorlar. Çocukları ve gençle-
ri pışpışlamaya ve ciddiye almamaya alışmamış 
yaşlıların, özellikle de politikacıların ve yönetici-
lerin yakında pişman olacağını söyleyebiliriz. En 
azından bunu umuyorum yani. 

“KAR GÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”
 Aşırı sıcakları hissettiğimiz, kış mevsiminde 

kar görmediğimiz için İstanbullular olarak biz de 
iklim krizini konuşmaya başladık. Tüm dünyada 
etkisini gösteren bu kriz, İstanbul’da nasıl bir or-
tam yaratıyor?

İstanbul Akdeniz havzasında bir kent. Akde-
niz havzası dünyada iklim değişikliğinden ku-
raklık ve aşırı yağışlarla en ağır etkilenen böl-
gelerinden biri. İstanbul’da bizi bekleyen en 
önemli tehlikeler kısa vadede artan ölümcül sı-
cak dalgaları, kuraklığa bağlı içme ve kullan-
ma suyu sıkıntısı ve aşırı yağışların, sellerin ve 
beklenmedik fırtınaların artışı. Orta ve uzun 
vadede buna deniz seviyelerinin yükselme-

si nedeniyle meydana gelen teh-
likeli fırtına dalgaları, deniz kıyı-
larındaki dolgu alanların, yolların 
ve parkların sular altında kalması 
eklenecek. Bundan böyle kış ay-
larında eskisi gibi kar yağışı gör-
memiz mümkün değil. Yağışlar 
da düzensizleşecek. Uzun kurak-
lıklara, bir anda şiddetli yağışla-
ra, alışık olmadığımız kadar uzun 
ve yakıcı aşırı sıcaklarına maale-
sef alışacağız. Bundan böyle daha 
sık ve yıkıcı orman yangınları çı-
kacak. Ormanların içine sokulan 
yerleşimler daha büyük tehdit al-
tında tabii, ama aynı zamanda İs-
tanbul’un temiz hava kaynağını 
ve su kaynaklarının toplama hav-

zalarını da kaybetmesi de söz konusu.
 Son 20 yılı baz alıp konuşursak, iklim meselesin-

de neler değişti somut olarak? Yani eskiden neyi yaşı-
yorduk da şimdi yaşamıyoruz, ya da neleri yaşıyoruz? 

Mevsimler eskisi gibi düzenli değil, uzun kurak-
lıklar ve aşırı yağışlar görülüyor, eskiden daha az ve 
daha az şiddetli görülen aşırı hava olaylarıyla her da-
kika karşılaşır hale geliyoruz; kasırgalar, aşırı sıcaklar 
gibi… Eskiden daha bölgesel gibi görünen iklim fe-
laketleri bütün dünyaya yayıldı. Küresel ısınma 19. 
yüzyılın dönem ortalamasına kıyasla ölçülür. Daha 
2015’te ısınma 1 dereceye ulaştığında şaşırmıştık. 
Aradan 5 yıl geçti, bugün 1,3 dereceden bahsediliyor. 
2015’de yapılan Paris Anlaşması’nda aşılmaması ge-
reken tehlikeli sınır olarak kabul edilen 1,5 dereceyi 
görmemize muhtemelen birkaç sene kaldı. Aynı şekil-
de birkaç yıl içinde kuzey kutup bölgesinin yazın ta-
mamen buzdan arınmış açık okyanus olduğuna tanıklık 
edebiliriz. Eskiden bunun için en yakın tarih 2050 ola-
rak tahmin edilirdi. Okyanus dibinden metan çıkışı ve 
Sibirya’daki donmuş toprağın erimesi de çok hızlan-
dı. Bunların hepsi korkutucu bulgular. İklim değişikli-
ği maalesef çığrından çıkıyor. Böyle giderse 2050’den 
çok önce 2 derece aşılacak ve ondan sonrasını kimse 
bilmiyor. İnsanların ve pek çok canlı türünün yaşamı-
nı sürdürmesi için fazlasıyla sıcak bir yeryüzüne doğru 
hızla gidiyoruz. Unutmayın ki insan türü bundan 1,5-
2 derece sıcak, kutuplarından birindeki buzullar tama-
men erimiş bir dünyada hiç yaşamadı. Başımıza neler 
geleceğini bilmiyoruz. 

ASIL NEDEN KÜRESEL 
 İstanbul’da kentsel dönüşüm ve kent planlama-

sı da lokal olarak hava şartlarını etkiliyor. Örneğin 
yüksek katlı binalar rüzgarın esmesini engelliyor. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Küresel düzeydeki yıkımın karşısında bunlar kü-
çük farklar yaratır. İklim değişikliğinin nedeni yüksek 
binalar, asfalt yollar, yeşilliklerin azalması veya şehir-
lerdeki ısı adaları değil. Nedeni küresel. Tabii giderek 
ısınan bir dünyada sıcak dalgalarının arttığı, aşırı sı-
caklardan yaşanmaz hale gelen, sellerin ve fırtınaların 
vurduğu, kıyıların sular altında kalacağı bir İstanbul’da 
yaşamaya devam etmek için yapılmaması gereken her 
şeyi de yapıyoruz. Bu anlamda yüksek binalar, dere 

yataklarında yapılaşma, kalan son doğal ormanları ve 
tarım alanlarını yollara, havalimanlarına, Kanal İstan-
bul gibi saçma sapan projelere kurban etmek akıl kârı 
değil. İyice ısınan bir dünyada hâlâ biraz konforlu ve 
sağlıklı yaşamak için yeşil alanlarını artırmak ve bütün 
kente yaymak zorundasınız. Plazalar, AVM’ler yapa-
rak, gökdelenler dikerek, asfalt dökülmemiş bir karış 
toprak bırakmayarak ve derelerin hepsini ıslah adı al-
tında boruların içine alıp bütün kıyıları doldurarak ik-
lim değişikliğine uyum sağlanmaz. Bunun adı mala-
daptasyondur, yani uyumsuzlaşma. İstanbul yıllardır 
bunu yaptı maalesef. Şimdi bu hataların hızla onarıl-
ması lazım. 
 Esas olarak küresel bir meseleden bahsediyo-

ruz, ama iklim krizi konuşulurken sanki sorunun 
yanı başımızda olması gerekiyormuş gibi bir görüş 
hakim. Amazon Ormanlarındaki yangın, kutuplarda 
artan sıcaklık, ya da Kaz Dağlarındaki orman katlia-
mı İstanbul’u nasıl etkiliyor?

İklim krizi küresel ama tabii etkilerinin ortaya çıkış 
biçimi yerel veya bölgesel. Bir yerde fırtına patlayınca 
o yeri etkiliyor, başka bir kıtayı değil. Sel İstanbul’un 
bir ilçesinde olup başka bir ilçesine yağmur bile düş-
meyebilir mesela. Hatta sıcak dalgalarının tanımı bile 
yereldir. Bir yere alışıldık sıcaklıklar başka bir yerde 
öldürücü olabilir. Ama iklim sistemi küresel işliyor. 
Yani kuzey kutbunda aşırı sıcak nedeniyle atmosferin 
üst katmanlarındaki jet akımlarının şekli değişince bu 
bütün kuzey yarımkürede aşırı sıcaklara ya da aşırı so-
ğuklara neden oluyor. Okyanusun yüzeyi fazla ısının-
ca binlerce kilometre ötede orman yangınları veya şid-
detli kasırgalar görülebiliyor. İstanbul da küresel iklim 
sisteminin bir parçası. Sorunun küresel olduğunu ve 
bizim de parçası olduğumuz ekonomik tercihlerin, fo-
sil yakıt kullanımının ve aşırı tüketimin iklim krizine 
neden olduğunu unutup kent ölçeğine sıkışıp kalma-
mız sorunun özünü kaçırmamıza neden olabilir.

DAHA DA KÖTÜYE GİDİYORUZ
 Sizin gelecek öngörünüz nedir? Her geçen yıl 

daha da mı kötüye gidiyoruz?
Hem de fazlasıyla. Son birkaç yıldır iklim krizi 

tahminleri aşan bir hız kazandı. Muhtemelen 2020 tüm 
zamanların en sıcak yılı olacak ve kuzey kutbundaki 
yaz buzu tarihsel olarak en düşük seviyeye inecek. At-
mosferdeki karbondioksit seviyesi son 5 milyon sene-
nin rekorunu kırdı ve 10-15 sene içinde hiçbir zaman 
aşılmayacağı düşünülen 450 ppm sınırına geldiğimi-
zi ve ısınmanın 1,5 dereceyi geçtiğini göreceğiz. Poli-
tikacıların iklim değişikliği çok önemli ama şimdi bu-
nunla ilgilenmenin sırası değil, daha önemli işlerimiz 
var ya da ülkenin kalkınması lazım demeye devam et-
meleri insanlığa ve doğaya karşı suç. Bütün insanla-
rın sokağa dökülmesi, sadece çocuklarımız için de-
ğil, kendimiz için de yaşanabilir bir dünya kalması için 
acil ve radikal bir değişim için politikacıları zorlama-
mız gerekiyor. İstanbul işe iklim acil durumu ilan ede-
rek başlayabilir. 
 İstanbul Kent Konseyi İklim Krizi Çalışma Grubu 

olarak yeni bir çalışma yaptınız. Sanırım bunu İBB’ye 
de ilettiniz. Bu çalışmanızdan da bahseder misiniz? 

İstanbul Kent Konseyi’nde kurduğumuz İklim Kri-
zi Çalışma Grubu olarak geçen haftalarda İB-
B’ye kapsamlı bir bilgi notu sunduk ve ye-
rel yönetimlerin sıcak dalgalarına karşı Sıcak 
Uyarı Sistemleri geliştirmesini önerdik. Sı-
cak dalgaları özellikle önemli, çünkü iklim 
değişikliğinin en doğrudan, en fazla can kay-
bına neden olan, belli hastalıkları en çok te-
tikleyen, ancak aynı oranda da sessiz ve dik-
kat çekmeyen bir sonucu. Örneğin seller ve 
fırtınalar gözle görünür, kimliği belli can 
kayıplarına yol açarken, sıcak dalgaların-
dan dolayı ölenlerin kim olduğu saptanamı-
yor, çünkü sıcak bir ölüm nedeni olarak ka-
yıtlara girmiyor. Oysa aşırı sıcak günlerde 
İstanbul’da da yüzlerce insanın öldüğü bi-

limsel araştırmalarla gösterilmiş durum-
da. Bu nedenle İBB’nin ve bütün yerel 
yönetimlerin meteoroloji ve sağlık yet-
kilileriyle işbirliği halinde her yaz bir-
kaç kez görülen ve her seferinde birkaç 
gün süren sıcak dalgaları öncesinde hal-
kı uyarması, yaşlılar ve kronik hastalığı 
olanlar gibi risk gruplarının korunması 
için özel önlemler alması ve sıcak-sağlık 
eylem olanları hazırlaması lazım. İklim 
değişikliği nedeniyle sıcak dalgalarının 
sıklığı ve şiddeti giderek artarken, sıcağı 
artık görülmeyen bir tehlike olmaktan çı-
karmamız gerekiyor.
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HAZIRLAYAN: GÖKÇE UYGUN

Gregoryen 
Takvimi’ne 
göre yılın 8. ayı 
olan Ağustos’a 
Türkçe’de  
“Harman 
ayı”, “Lobut 
ayı” da denir.  
Ağustos adının 
İngilizce karşılığı  
“August”’un 
adını, Roma 
İmparatoru 
Caesar 
Augustus’dan 
aldığı rivayet 
edilir. Augustus 
bu aya adını 
vermeden önce ağustos ayı, mart ayı ile 
başlayan Roma takviminde altıncı ay olduğu için, 
Latince ‘sextilis’ deniliyordu. Augustus,  tıpkı 
Julius Caesar’ın ayı Temmuz gibi (July- Temmuz) 
kendi ayının da 31 gün çekmesini istediği için, 
Ağustos’a Şubat’tan bir gün eklenerek 31 gün 
olması sağlanmış. Augustus, Cleopatra’nın 
öldüğü zamana denk geldiği için bu ayın, 
takvimde bulunduğu yere yerleştirilmesini 
istemiş. 

EN SICAK GÜNLER!
‘’Yarısı yaz yarısı kış’’ olarak kabul eden bu 
ay, Eyyam-ı Bahur’un yaşanmasıyla başlar. 
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine 
verilen Arapça kökenli sözcük olan Eyyam-ı 
Bahur, Ağustos’un ilk 7 gününde yaşanır. Bir 
rivayete göre bu en sıcak günlerde sam yeli 
estiğinde deniz girilince ve güneş altında ıslak 
olarak kalınınca, derideki su damlacıkları mercek 
görevi görerek deriyi zedeler ve beyaz lekeler 
oluşturur. O nedenle denize girenler mutlaka 
üzerlerinde metal taşırlardı.
3 Ağustos hurma zamanı, 5 Ağustos da arıların 
bal tutma vaktidir. 12 Ağustos’ta tarlalarda 
pamuk toplanmaya başlanır, 18 Ağustos’ta 
yemişler olgunlaşmaya başlar. 24 Ağustos’ta 
sam rüzgarları (keşişleme), ertesi gün de 
sıcaklar biter. 26 ve 27 Ağustos günleri göçmen 
kuş olan leyleklerin güneye göçmeye başladığı 
zamanlardır. Ağustos ayı, son gününde yaşanan 
Mihrican Fırtınası’yla sona erer, böylelikle 
sonbahar dönemine girilmiş olur.  
î Ayın sebzeleri: Domates, patlıcan, bamya, 
taze fasulye, barbunya, börülce, dolmalık biber, 
yeşil biber, kırmızı salçalık biber, fesleğen, 
biberiye, nane, tere, maydanoz, dereotu, reyhan
î Ayın meyveleri: Mürdüm eriği, üzüm, kırmızı 
erik, kayısı, incir, şeftali, kavun, karpuz, vişne, 
sarı kiraz, böğürtlen

î Ayın balıkları: Çingene palamudu ve 
sardalyanın en lezzetli zamanı. Çipura, akya, 
barbunya,orfoz, pavurya, kılıç, izmarit, sinarit ve 
mercan balıkları tavsiye ediliyor.  
îAyın çiçekleri: Yılın en sıcak ayı Ağustos’ta 
glayöl çiçeği ekimi ve bakımı yapılabilir. En 
görkemli ve eşsiz güzelliği ile, Ağustos ayının 
sıcağı, neşesi, canlılığı ve gösterişiyle birebir 
örtüşen bu çiçek, zor koşullara dayanıklıdır. 
Anavatanı Afrika, Akdeniz havzası ve Ortadoğu 
olan bu çiçeğe İncil’de göre “Kutsal Ekin 
Zambağı’ deniliyor. Eskiden, ezilmiş glayöl 
kökleri vücuda batan kıymık ve dikenleri 
çıkartmada kullanılırken, kurutulmuş glayöl 
tohumları ise kolik hastalığına iyi geleceği 
inancıyla toz halini alacak kadar dövülüp, keçi 
sütüyle içilirdi. Bu ayın diğer popüler çiçekleri 
de çanta, çuha, çan çiçekleri, hercai- menekşe 
saksı, beyaz zambak, şakayık çiçeği.

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

16 Ağustos: Türklerin 
Anadolu’da İlk Fetih 
Günü 
16-23 Ağustos: Hacı 
Bektaş-ı Veli’yi Anma 
Günü ve Haftası
17-25 Ağustos: Büyük 
Türk filozofu, bilgini 
ve hekimlerin piri 
anısına  İbni Sînâ 
Haftası

26 Ağustos: Malazgirt 
Zaferi Günü
26-30 Ağustos: Malûl 
Gaziler Haftası
30 Ağustos: Zafer 
Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
Günü

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

İklim krizini ve İstanbul’a olan sonuçlarını konuştuğumuz 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim 
Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin İstanbul’da kısa 
vadede ölümcül sıcak dalgalarının, kuraklığa bağlı içme 
ve kullanma suyu sıkıntısının, aşırı yağışların, sellerin ve 
beklenmedik fırtınaların artacağını söylüyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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PROTİA  GENİŞ KAPSAMLI ALERJİ PANELİ 
➲  Pratikte kullanılan en geniş allerji panelidir.
➲  107 allerjen tek bir panel içindedir.
➲  Gerçek spefisik IgE alleriji panelidir, 
        Gıda İntolerans Testi gibi IgG paneli değildir.
➲  Yiyecek, Solunum, Atopi, Çocuk allerjenleri 
        tek bir panel içindedir.
➲  Tüm farklı panel ihtiyaçları tek bir panelde 
         karşılamaktadır.
➲  Çok az bir kan ile 100’den fazla allerjen hakkında 
        bilgi edinilmektedir.

Korona virüs salgınında risk gru-
bunda yer aldıkları için 65 yaş ve 
üzerindeki yurttaşlara bir takım 
kısıtlamalar getirilmişti. Seyahat  
ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi 
kısıtlamalarI bir süre sonra kade-
meli olarak kaldırılarak saat 10.00 
ile 20.00 saatleri arasında soka-
ğa çıkma izni verildi. Türk Ta-
bipler Birliğ, (TTB) 65 yaş üzeri 
yurttaşlara getirilen ve uzun sü-
ren kısıtlamaların ruhsal ve sosyal 
olarak  olumsuz etkilere yol aça-
bileceği uyarısı yaparak tüm kı-
sıtlamaların kaldırılmasını istedi. 
Biz de  İstanbul Tabip Odası Yö-
netim Kurulu Üyesi ve 37 yıllık hekim Dr. Recep 
Koç ile 65 yaş üstü bireylere yönelik pandemi uy-
gulamalarını ve TTB açıklamasını konuştuk.

“ÖNCELİK TURİZM VE EKONOMİ”
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı veri-

lerine göre ülkemizde 7 milyon 550 bin kişinin 65 
yaşın üstünde olduğunu ve toplam nüfus içinde-
ki oranlarının yüzde 9’u bulduğunu belirten Koç, 
pandemi, sırasında 65 yaş üstü bireylere getiri-
len kısıtlamaları şöyle hatırlattı. ““65 yaş ve üze-
ri yurttaşlarımıza 22 Mart-10 Haziran arasında 71 
gün evden çıkma yasağı konmuştu. 22 Mart 2020 
tarih ve 5762 sayılı T.C. İçişleri Bakanlığı Genel-
gesi ile 65 yaş ve üzerindeki bireylere belirlenen 
saatlerde sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kı-
sıtlaması getirildi. 20 Mayıs 2020 tarih ve 8206 
sayılı Bakanlık Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri bi-
reylere 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren en az 
bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yön ola-
rak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni veril-
di.  29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Bakanlık 
Genelgesiyle 65 yaş ve üzerindeki bireyler ara-
sında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, ser-
best meslek sahipleri ile çalışanlardan durumla-
rını (aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet 
belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve 
birlik kimliğinden biriyle) belgeleyenlerin, soka-
ğa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açık-
landı.  10 Haziran 2020 tarih ve 9138 sayılı Ge-
nelge ile 22 Mart 2020’de yürürlüğe giren sokağa 
çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması esnetile-
rek 65 yaş ve üzerindeki bireylere her gün 10.00 
ile 20.00 arasında sokağa çıkabilme izni verildi.. 
Kısıtlama bugün de devam ediyor. Kısıtlamaların 
esnetilmesinde 65 yaş üzeri yurttaşların beden ve 
ruh sağlıkları yerine önceliğin turizm ve ekono-
mik gerekçeler olduğu genelgelerin içeriğinde de 
anlaşılıyor.” 

“SINIRIN BİLİMSEL BİR TEMELİ YOK”
Sokağa çıkma kısıtlamasının 65 yaş üstü bi-

reylere etkilerinden bahseden Dr. Recep Koç, 

“Yaklaşık iki buçuk ay boyunca süren soka-
ğa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasından 

dolayı pek çok yurttaşımız 
hareketsiz kalma nedeniy-
le hem beden ve ruh sağlı-
ğı hem de dolaşım ve kalp 
sorunları yaşamaya başladı. 
Ayrıca kas ve eklem ağrıları 
artmış, hareket kısıtlılığı ge-
lişti. Bir taraftan da gündelik 
işlerini (Bankadan para çek-
mek, alışveriş yapmak vb.) 
yapabilmekten ve yakınları, 
arkadaşları ile zaman geçire-
bilmekten alıkodular, yalnız-
lığa itildiler, ruh sağlıkları 
da bozuldu. Üstelik yapılan 
düzenlemeler içerisinde de 
65 yaş ve üzeri yurttaşları-

mız arasında ayrıcalık oluşturan yaklaşımlar da 
söz konusudur. Örneğin işletme sahibi olma-
sı ya da çalışması halinde aynı yaş grubundaki-
lerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutul-
ması, benzer biçimde turizm amaçlı seyahatlere 
izin verilmesiyle ilgili olarak getirilen düzenle-
me bunlara iyi birer örnektir” dedi. 65 yaş sını-
rının bilimsel bir temeli olmadığını ifade eden 
Koç, “65 yaş sınırının tıbbı ve bilimsel bir teme-
li de yoktur. Evde beraber yaşadığı aile fertle-
rinden bulaşma riski göz ardı edilirken, 65 yaşın 
altındakiler için herhangi bir kısıtlama yokken, 
65 yaşına giren kişiye getirilen sabah 10.00 ile 
20.00 arası dışında yasağın nedenleri de bilin-
memektedir.  Söz konusu saatler mevsim ve ik-
lim koşullarıyla günün en sıcak zamanları olup, 
bu yaştaki kişilerin sokağa çıkmaları sağlıklarını 
bozabilecektir. Yaşamları her bir insanımız gibi 
çok değerli olan 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımı-
zın sağlıklarının daha fazla olumsuz etkilenme-
sini önlemek için, bu gruba yönelik bütün kısıt-
lamalar ivedi olarak kaldırılmalıdır.”

“KISITLAMALARIN KALKMASINI İSTEDİK”
Türk Tabipleri Birliği tarafından 22/07/2020 

tarihinde Sağlık Bakanlığına durumu açıkla-
yan bir mektup gönderilerek kısıtlamanın bir an 
önce kaldırılmasının talep edildiğinin altını çi-
zen Dr. Recep Koç, “Sağlık Bakanlığı, yapaca-
ğı düzenleme ile özel hastanelerin 65 yaş üstü 
hastalarımızdan ek ücret almadan teşhis ve teda-
vilerini yapmalarını sağlamalıdır. Devlet ve Va-
kıf Üniversitelerine ait Tıp Fakültelerinin Covid 
poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakımları Co-
vid hastalarına ücretsiz hizmet vermeye devam 
etmelidir. PCR testleri bütün sağlık çalışanları-
na periodik süreler içinde, temaslı ve şüpheli va-
kaların hepsine yapılmalıdır. Her yıl yenilenen 
grip aşılarının zamanında ve yeterli miktarda it-
hali sağlanarak sağlık çalışanlarına, riskli grup-
lara, kronik hastalığı olanlara ve 65 yaş üzeri 
yurttaşlarımıza ücretsiz olarak yapılması sağ-
lanmalıdır”dedi.

adıköy Belediyesi’nin Alzheimer hasta-
larının sosyal yaşama katılmalarını sağ-
lamak ve hasta yakınlarını desteklemek 
için 2017 yılında hizmete açtığı Kadı-

köy’de Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, 
bugüne kadar yüzlerce hasta ve yakının hayatında 
önemli değişimler yarattı. Bu yıl ikincisi Göztepe’de 
hizmete açılan Alzheimer Merkezi’nden hem hastalı-
ğın 1 veya 2’nci evresinde olan hastalar hem de has-
ta yakınları faydalanıyor. 

Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz hizmet 
verdiği Alzheimer Merkezleri’nde hastaları yaşama 
bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçir-
melerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışma-
ları ile hastalığın evre atlamasını geciktirmek amaç-
lanıyor. Bu çalışmaların ise önemli bir kısmı Türkiye 
Kadıköy Alzheimer Derneği işbirliği ile hayata ge-
çiriliyor. Dernek ve belediye işbirliği ile çok sayıda 
toplantı ve eğitim yapıldı.  Korona virüsü salgını ne-
deniyle etkinliklerine ara vermek zorunda kalan der-
nek ve belediye çalışmalarını internet ortamına taşıdı. 

Prof. Dr. Türker Şahiner ve Türkiye Alzheimer 
Derneği Kadıköy Şubesi başkanı Prof. Dr. Nilgün Çı-
nar tarafından değerlendirilerek başlatılan ve oldukça 
ilgi gören online eğitim ve terapiler ise şöyle:

Online fiziksel egzersiz programı
Doğuş Üniversitesi öğretim görevlisi Kübra Nur 

Menengiç tarafından yürütülen 
online fiziksel egzersiz progra-
mında  hafıza, dikkat gibi bilişsel 
fonksiyonların eklenmesi ile has-
taların bu becerilerindeki gerile-
menin de önlenmesi amaçlanıyor. 

Telerehabilitasyon
Telerehabilitasyon adı veri-

len uygulama ile hastalara gün-
düz bakımevlerinde aldıkla-
rı hizmetin bir bölümü, güvenli 
ev ortamlarında ulaştırılmış olu-
yor. Ayrıca Kadıköy Belediye-
si Alzheimer Merkezi çalışan-
ları telefon ve video konferans 

aracılığıyla düzenli olarak hastaların evlerine misafir 
oluyorlar. Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şu-
besi hasta destek gruplarını ve hasta yakınlarına yö-
nelik bilgilendirme toplantılarını online şekilde sür-
dürüyor. Projede yükü artan bakım verenlere hem 
manevi anlamda hem de profesyonel destek sağlan-
mış oluyor. Katılım ve memnuniyet oranı çok yük-
sek olan bu çalışmanın sonuçlarının bilim dünyası ile 
paylaşılması planlanıyor. Böylece telerehabilitasyon 

ile daha çok hastanın hayatına dokunulabilece-
ği ve onlara gerekli sağlık hizmetlerinin ulaş-
tırılabileceği düşünülüyor. Alzheimer hastaları 
ile fiziksel egzersizlerin yapıldığı ilk telereha-
bilitasyon uygulaması olan bu çalışma, gele-
cekte bu hastalarla çalışan kurumlar için ör-
nek teşkil edeceği öngörülüyor.

Online Alzheimer Hasta Yakını Destek 
Grubu

Online Alzheimer Hasta Yakını Destek 
Grubu Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölü-
mü öğretim görevlisi İdil Arasan Doğan ta-
rafından sürdürülüyor. Hasta yakınlarının 
Alzheimer hastalığı üzerine psikoeğitim te-
melinde yaşadıkları sorunların tespit edil-

mesi ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak çö-
züm üretilmesi ve yapılması gerekenler konusunda 
rehberlik edilmesi hedefleniyor. Hasta yakınları ya-
şadıkları sorun ve problemleri paylaşma imkanı bu-
lurken; hastalarının içinde bulunduğu durumu an-
lamalarına ve kişisel destek mekanizmalarını fark 
etmelerine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. 

Online dil ve konuşma terapisi
Biruni Üniversitesi “Dil ve Konuşma Terapisti 

(DKT) öğretim görevlisi Fenise Selin Karalı tarafın-
dan yürütülen programda iletişimin güçlü yanlarını 
belirlemek ve arttırmak; iletişimi etkileyen zorluk-
ları ve bu zorlukların nedenlerini belirlemek; birey-
sel terapilerde dilbilimsel ilerlemeyi sağlamak; ile-
tişimde başarılı telafi edici teknikler ya da alternatif/
destekleyici iletişim becerileri öğretmek amaçlanı-
yor. Bu sayede, hastaların yaşam kalitesini olabildi-
ğince uzun süre korumayı hedefleniyor. 

Pandemi öncesinde Kadıköy Belediyesi Alzheimer 
Merkezi işbirliği ile hastaların rehabilitasyonu, bakım 
verenlerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi konularında 
eğitimler ve atölyeler yapan Türkiye Kadıköy Alzheimer 
Derneği bu çalışmalarını sosyal medyaya taşıdı

Hasta ve yakınlarına
online destekonline destek

K

?Pandemi önlemlerinde Pandemi önlemlerinde 
yaş ayrımcılığı doğru muyaş ayrımcılığı doğru mu
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, 
“Kısıtlamaların esnetilmesinde 65 yaş üzeri yurttaşların 
beden ve ruh sağlıkları yerine önceliğin turizm vb. ekonomik 
gerekçeler olduğu anlaşılmaktadır” diyor

l Simge KANSU/ Görkem DURUSOY
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“Kıdem tazminatı kalkacak mı?”, “Kıdem tazminatı 
nasıl düzenlenecek?” gibi sorular epeydir gündemde. 
Henüz resmi olarak bir tasarı sunulmasa da kamuoyun-
da kıdem tazminatına yönelik çeşitli modeller tartışılı-
yor. Biz de kıdem tazminatının önemini ve yapılması 
planlanan düzenlemeleri Türkiye Genel Hizmetler İş-
çileri Sendikası (Genel-İş) İstanbul Bölge Temsilcisi 
Nevzat Karataş ile konuştuk.

Karataş, kıdem tazminatının işçinin iş güvencesi 
olduğunu belirtiyor ve şöyle anlatıyor: “Bu hak, işçinin 
işten ayrıldığında sahip olduğu bir gelir ve gelecek gü-
vencesi olmasının yanı sıra işverenlerin, işçileri keyfi 
bir şekilde işten atmalarını engelleyen bir koruma me-
kanizmasıdır. Kıdem tazminatı almak için çalışanın o 
işyerinde en az bir yıl çalışmış olması zorunludur. Kı-
deme hak kazanmış çalışan kaç yıl çalışmışsa o kadar 
yıl tazminata hak kazanır. İşçilerin kıdemliliği arttıkça 
ücretleri ve hakları artar.”

Sendikalı işyerlerinde kıdemli işçilerin haklarının 
görece daha yüksek olduğunu söyleyen Karataş “Özel 
sektör dahil birçok işyerinde yasada belirlenen 30 gün-
lük kıdem tazminatı gün sayısı toplu iş sözleşmeleri ile 
daha da arttırılmış. Bu işçilerin büyük bölümü kıdem taz-
minatlarını tavandan alabilmektedir. Bu yüzden de işçi 
için kıdem tazminatı bir iş ve gelir güvencesidir” diyor.

İKİ MODEL ÖNERİLİYOR
Kıdem tazminatına yapılacak düzenleme hakkında 

ellerine resmi bir önerinin ulaşmadığını söyleyen Kara-
taş, bazı taslak ve modellerin gündeme geldiğini ancak 
resmiyet kazanmadığını ifade ediyor. Karataş, kamu-
oyuna yansıyan bilgilere göre karma model veya fon 
modelinin önerildiğini belirtiyor.

Karma modeli Karataş şöyle açıklıyor: “Karma 
modelde hem eski sistem devam ediyor hem de yeni 
fon sisteminin devreye girmesi planlanıyor. Mevcut 

kıdem tazminatı sistemi her hizmet yılına karşılık 30 
günlük ücret üzerinden ödeniyor. Yeni sisteme göre 
30 günlük kıdem tazminatının 19 günü mevcut sistem-
deki gibi devam ederken, 11 günü Kıdem Tazminatı 
Fonu’nda birikecek. Yeni sistemde yüzde 5.33 kıdem 
hakkı, eski kıdem tazminatı hükümlerine uygun olarak 
korunurken, yüzde 3 işveren katkısı, çalışanın birey-
sel fon hesabına aylık olarak yatırılacak. Böylece çalı-
şan, sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde 
sonlandırılmış ise yüzde 5.33 (19 gün) kıdem tazmina-
tını alacak, yüzde 3’lük (11 gün) prim de fon hesabın-
da tutulacaktır.”

Fon modelini ise Karataş şöyle anlatıyor: “Bu 
modelde her ay işverenin %4, işçinin %2,5, devle-
tin de %1 prim ödemesi yaparak bir fon oluşturulma-
sı planlanıyor. Bu modelde, karma modele göre işçi-
nin kıdem tazminatı hakkı neredeyse tümden ortadan 
kalkıyor, işverenin kıdem tazminatı yükümlülüğü za-
yıflatılıyor ve işçilerin ücretinden prim ödeme zorun-
luluğu getiriliyor.” 

Karataş’ın aktardığına göre her iki modelde de işçi-
ler, Kanun’da belirtilen koşulları sağlamış olsalar dahi 
kıdem tazminatı haklarını alabilmeleri için 60 yaşına 
kadar beklemesi gerekiyor. 60 yaşına gelen işçinin fon-
da biriken paranın yalnızca yüzde 25’ini peşin alabile-

ceğini söyleyen Karataş “Geriye kalan tutar aylık ola-
rak emeklilik maaşlarına eklenecektir. İşçi ancak 75 
yaşına geldiğinde fondaki parasının tamamını alabile-
cek. Ancak buna istisna olarak ilk konut alımı, evlilik 
ve ağır hastalık durumunda fondaki birikimin sadece 
yüzde 10’unu kullanabileceği söylenmektedir.”

Her iki modelin de kabul edilebilir olmadığını söy-
leyen Karataş “Yapılmak istenen değişikliklerin tek 
amacı, kıdem tazminatını ortadan kaldıracak şekilde 
miktarını düşürmek, kıdem tazminatı hakkını emekli 
ikramiyesi haline dönüştürmek ve işveren yükümlülü-
ğünü  ortadan kaldırmaktır. Bu nedenlerle de diyoruz 
ki “kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz” ve 80 yıl-
lık bir mücadele ile kazandığımız bu hakkı gasp ettir-
meyeceğiz.” diyor.

“KOŞULLAR KALDIRILMALI”
Kısa çalışma ödeneği hakkında da konuştuğumuz 

Karataş, 14 Temmuz’da meclise sunulan yasa teklifin-
de işverene kolaylık, işçiye ise yeni yükler getirildiğini 
söylüyor. Teklif hazırlanırken sendikadan öneri ve gö-
rüş alınmadığını belirten Karataş “Teklifin 2. Maddesi, 
kısa çalışma ödeneği konusunda Cumhurbaşkanına 31 
Aralık 2020’ye kadar tanınan uzatma yetkisinin sek-
törel olarak da ayrı ayrı kullanılabilmesine olanak ta-
nıyor. Ancak kısa çalışma ödeneği yararlanma koşul-
ları zorluğunu koruyor (son üç yılda 450 gün çalışma 
ve son 60 gün aralıksız çalışma koşulu). Kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanma koşulları kaldırılmalı ve Co-
vid-19 döneminde işçilerin kısa çalışma ödeneğinden 
koşulsuz yararlanması sağlanmalıdır.” diye aktarıyor.

Karataş teklifin 4. maddesini ise şöyle anlatıyor: 
“İşten çıkarma yasağının ve ücretsiz izin uygulama-
sının 30 Haziran 2021’e kadar sürmesi için Cumhur-
başkanına yetki veriyor. Ücretsiz izin uygulamasının 
(nakdi ücret desteği) neredeyse bir yıl daha uzatılması 
işçilerin ayda 1.168 TL’ye mahkûm edilmesi, işçilerin 
fesih haklarını kullanamamaları ve kıdem tazminatları-
nı alamamaları anlamına gelmektedir.”

2019 İş 
Cİnayetlerİ 
Almanağı çıktı
İş cinayeti haberlerinin derlendiği 
“İş Cinayetleri Almanağı 2019”a 
göre geçtiğimiz yıl en az 1614 işçi 
hayatını kaybetti
2019 yılında en az 1614 işçi hayatını kaybet-
ti. Bunlardan 31’i çocuk 107’si kadın, 72’si 
göçmendi. Pek çoğunun ismine haber bülten-
lerinde ya da gazete sayfalarında rastlamadık. 

Adalet Arayana Destek Grubu 2012 yılın-
dan beri görülmeyen ya da göz ardı edilen iş 
cinayetlerini ve davaları görünür kılmak için 
her yıl “İş Cinayetleri Almanağı” hazırlıyor. 
İşçi hayatlarının dikkatlerden uzak birer ha-
ber metni olarak kalmaması ya da sayılara 
dönüşerek unutulmaması için hazırlanan al-
manakta geçtiğimiz yıl yaşanan iş cinayetleri 
aylara, sektörlere, illere, cinsiyet ve yaş grup-
larına göre raporlandı.

 “Ulusal ve yerel basın kuruluşları aracılı-
ğıyla basında yer alan iş cinayeti haberlerinin 
derlendiği 2019 İş Cinayetleri Almanağı’nda, 
Aydın’ın Çine ilçesinde seramik sektöründe 
kullanılan kuvars madenlerinde çalışırken si-
likozis hastalığına yakalanan işçilerle röpor-
tajlar, ailelerinin adalet mücadelesinden ke-
sitler, iş kazası durumunda neler yapılması 
gerektiği ve meslek hastalıkları ile ilgili bil-
giler de yer alıyor.  

Almanak tanıtımında “Salgın koşulla-
rında da gördük ki; bütün hayatlar aynı de-
recede kıymetli değil. Konu çalışma hayatı 
olduğunda ekonomi, üretim, kalkınma gerek-
çeleri anılarak işçiler salgın tedbirleri kapsa-
mına dahi alınmıyor. İşçilere ve emeğe kıy-

met verilmeyen bir 
hayatta geleceği-
mizi, insanlık ül-
küsünü sorgulayan 
sorulara umutlu ce-
vaplar vermek gide-
rek zorlaşırken, yok 
sayılanların çalıştığı 
ve yaşadığı koşulla-
ra alakamızı umutla 
sürdüreceğiz” ifade-
leri yer alıyor.

İş Cinayetleri Al-
manağı 2019 kitapev-
lerinden ve internet-

ten temin edilebilir.

orona virüsün belli hastalıklara sahip ki-
şileri daha çok etkilediğini biliyoruz. Bu 
sebeple bu hastaların daha sıkı önlem-
ler alması gerekiyor. Korona virüsün-

den korunmak için bireysel önlemler önemli olsa da 
bazı meslek hastalıklarıyla birlikte seyrettiğinde, ko-
runmak için bu önlemler yeterli olmuyor. Bu meslek 
hastalıklarından biri de silikozis hastalığı. 

Yedikule Göğüs Hasta-
lıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde İş ve Meslek Has-
talıkları Uzmanı olan Elif 
Altundaş Hatman ile sili-
kozis hastalığını konuştuk. 
Aynı zamanda Halk Sağlı-
ğı Uzmanları Derneği (HA-
SUDER) İş Sağlığı Çalış-
ma Grubunun yürütücüsü 
olan Hatman, silikozis has-
talığının kristalize silika so-

lunması ile ortaya çıktığını belirtiyor. Silikozisin bir 
meslek hastalığı olduğunu belirten Hatman “Solu-
nan silikaya maruz kalım süresi ve maruziyet mikta-
rı hastalığın seyrini etkileyen en önemli unsurlardan-
dır. Yoğun ve kısa süreli maruziyetin hastalık seyrini 
daha olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle de 
mesleki maruziyet miktarı ve süresine bağlı olarak 
hastalığın solunum kapasitesinde azalmadan solu-
num yetmezliğine, ölüme kadar ciddi sonuçları ola-

bilmekte.” diyor.
Hastalığın en önemli belirtilerinin nefes darlığı ve 

akciğer dokusundaki sertleşmeden dolayı nefes darlı-
ğının giderek ilerlemesi olduğunu söyleyen Hatman 
şöyle devam ediyor: “Öksürük, kilo kaybı, yorgun-
luk yine hastalıkta sık gördüğümüz şikayetler. Bazen 
gece terlemesi de hastalıkta görülebilir. Hem akciğer 
grafisi bulgularının hem de yukarıda sıralanan belir-
tilerin benzerliği nedeniyle verem hastalığı ile ayırıcı 
tanısı mutlaka yapılmalıdır.”

Silikaya maruz kalmanın sadece silikozise yol aç-
madığını ifade eden Hatman “Romatoid Artrit, Sis-
temik Lupus Eritematozus gibi bazı romatizmal has-
talıkların da ortaya çıkmasına yol açıyor. Ayrıca 
Uluslararası Kanser Ajansına göre kristalize silika 
Grup 1, insanlar için kesin karsinojen olarak sınıflan-
dırılmakta. Yani akciğer kanserine de yol açma ris-
ki var.” diyor.

“HASTALAR ÇALIŞAMIYOR” 
Silikozis hastalarının Covid-19’dan daha fazla et-

kilendiğine dair ellerinde bir veri olmadığını söyle-
yen Hatman, Covid-19 olan silikozis hastalarında, 
hastalığın daha ciddi ve komplikasyonlarla seyretme 
olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Silikozis hastalarının COVİD-19’a yakalanma-
maları için gerekli önlemler alınması gerektiğini be-
lirten Hatman “Bu noktada bireysel olarak yapılacak 
yegane şey, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hij-
yene önem vermek. Halen çalışmakta olan silikozis 
hastaları ‘evde kalma’ haklarını sonuna kadar kullan-
malı. Kalabalık ve kapalı alanlardan ve hasta insan-
lardan uzak durmalılar.” diye aktarıyor. 

Silikozis hastalığına yakalananların 
önemli bir bölümünün çalışamadı-
ğını aktaran Hatman “Ağır sey-
reden hastalığı olanların zaten 
çalışması mümkün değil. Ha-
fif seyirli olanların ise has-
talığı, çalışma yaşamında 
bir dezavantaj olarak kar-
şılarına çıkıyor. İşveren-
ler bu işçileri işe almak 
istemiyor. Bu işçileri ça-
lışma yaşamında yeniden 
konumlandıracak kamu-
sal, koruyucu bir şemsiye 
yok. Çoğu günübirlik iş-
lerde çalışıyor; pazarcılık, 
kağıt toplayıcılığı gibi. Bu-
radan bakıldığında Covid-19 
pandemisinin hastalık seyri dışın-
da, iş gücüne katılım açısından siliko-
zis hastalarını daha olumsuz etkilediğinden 
bahsetmek de mümkün” diyor.

BİREYSEL ÖNLEMLER YETMİYOR
Hatman silikozis hastalığının etkin bir tedavisi-

nin olmadığını belirtiyor. Mesleki olmayan bir sili-
kozisten söz edilemeyeceğini söyleyen Hatman şöyle 
devam ediyor: “Kristalin silika en çok yer kabuğun-
da, kayaçlarda bulunur. Tünel yapım, yol yapım iş-
çileri, seramik işçileri, cam işçileri, pürüzsüz yüzey 
sağlamak için kumlama yapılan tüm iş kolları, tef-
lon üretimi, diş teknisyenliği, metal kumlama da sili-
kozis açısından riskli iş kolları. Ülkemizde kot kum-

lama işçilerinin ve onları destekleyen 
aktivistlerin mücadelelerinin sonu-

cu olarak kot kumlama yasaklan-
dı ancak kumlama diğer iş kol-

larında halen kullanılmakta.” 
Silikozisin bireysel ön-

lemlerle mücadele edile-
cek bir hastalık olmadığı-
nı söyleyen Hatman, bu 
durumun tüm meslek has-
talıkları için geçerli oldu-
ğunu belirtiyor. Bu hasta-
lıkların iş yerinde maruz 
kalım sonucu ortaya çık-

tıklarını ifade eden Hat-
man, bu maruziyeti ortadan 

kaldırmaya dönük önlemler 
alınması gerektiğini söylüyor. 

Hatman şöyle açıklıyor: “Koruyu-
cu önlemler söz konusu olduğunda ilk 

basamak, tehlikeli maddeyi tamamen orta-
dan kaldırmak, daha sonra daha az tehlikeli olanla yer 
değiştirmek olabilir. Örneğin kumlama yerine yüzey 
pürüzsüzleştirici başka teknikler kullanılabilir. Mü-
hendislik önlemler ve yönetsel önlemlerin de uygu-
lanması önemli, tozlu işler için ıslak çalışma yöntem-
leri uygulanabilir, etkili havalandırma sistemlerinin 
kurulması, çalışanların çalışma süreleri azaltılabilir.”

Kişisel koruyucu donanımların ise bu hastalıklar-
dan korunmak için en az etkili yöntem olduğunu söy-
leyen Hatman “Eğer yukarıda sıraladığım diğer dört 
basamak atlanırsa tek başına etkinliği son derece sı-
nırlı.” diyor.

Tedavisi olmayan ,
bir meslek hastalığı: 

Silikozis
Silikozis hastaları, korona virüsü salgınında riskli grupta görülüyor. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Elif Altundaş Hatman, 
“Covid-19 olan silikozis hastalarında, hastalığın daha ciddi ve komplikasyonlarla seyretme olasılığı yüksek” diyor
l Evin ARSLAN

l Evin ARSLAN

K

Kıdem tazminatının kalkıp kalkmayacağı, yeni Kıdem tazminatının kalkıp kalkmayacağı, yeni 
düzenlemenin ne gibi değişiklikler getireceği hala merak düzenlemenin ne gibi değişiklikler getireceği hala merak 

konusu. Genel-İş Sendikası İstanbul Bölge Temsilcisi konusu. Genel-İş Sendikası İstanbul Bölge Temsilcisi 
Nevzat Karataş ile yapılmak istenen değişiklikleri ve bu Nevzat Karataş ile yapılmak istenen değişiklikleri ve bu 

değişikliklerin nelere yol açacağını konuştukdeğişikliklerin nelere yol açacağını konuştuk

Kıdem 
tazminatı 

bizim kırmızı 
çizgimiz
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Herkesin bir ağızdan konuştuğu, kimsenin kimse-
yi anlamadığı bir dönemde, en ihtiyacımız olan şey 
dinlemek olabilir.

  Geçen gün uzun zamandır görüşemediğim 
birkaç arkadaşımla, tabii ki açık havada ve tabii ki 
sosyal mesafeli, bir araya geldim. Herkes heyecan-
la sohbet ediyordu. Bir noktada şunu fark ettim 
ki aslında yaptığımız şey sohbet etmek değil, boş 
bulduğunda araya girmek ve kendi söylemek iste-
diğini söylemekten ibaret. Bu durumda sokağa çık-
ma yasaklarının hemen ardından buluşmamızın ve 
herkesin anlatacaklarının birikmesinin bir payı el-
bette olabilir ama karşıdakinin ne söylediğinin çok 
da önemi olmayan, herkesin kendi söylemek iste-
diğinin peşine düştüğü ve bunu yapmak için boşluk 
kolladığı bu iletişim biçiminin sadece bizim gruba 
has olduğunu iddia etmek büyük haksızlık. En kibar 
olanların kendi sıraları gelene kadar sabırla bekle-
yenler olduğu, sonrasında da “Ama ben senin sö-
zünü kesmeden dinledim” diye kendi konuşma sü-
relerini koruduğu bu sohbetler çok tanıdık değil mi?

 ‘Söz gümüşse sükut altındır’ derlerdi bir za-
manlar ama zamanlar değişti. Amerikalı yazar Si-
mon Sinek, “Dinlemek yetmez, odada en son konu-
şan insan olmayı öğrenin” tavsiyesinde bulunuyor 
yöneticilere bir konuşmasında: “En iyiniz önce ken-
di anlatıp, sonra ‘Sen ne düşünüyorsun?’ diye so-
ruyor ama bu yetmez. Önce susun, insanlara söz 
verin, konuya kendi katkılarını yapsınlar, o esnada 
kendi düşüncelerinizi kendinize saklayın. Önce an-
lamanız lazım. Sadece söylenenleri değil; neyi ne-
den söylediklerini, sahip oldukları fikirlere neden 
sahip olduklarını bile anlamaya çalışın.” diyor.

 İnsanlar o kadar dinlemiyor ki konuşmakta 
olan kişinin sözü bir vesileyle bölündüğünde, diye-
lim birinin telefonu çaldığında ya da garson geldi-
ğinde, sadece bir dakikalık bir ara sonrası bile “Ne 
konuşuyorduk?” sorusuna cevap gelmiyor. Herkes 
en son hatırladığı noktadan, şunu demiştik, bunu 
demiştik diye bölük pörçük bir akış oluşturmaya 
çalışıyor, en sonunda konuşmakta olan kişi, ken-
di ne söylediğini muhtemelen en çok kendisi dinle-
diğinden “Hah” diyor ve kaldığı yerden devam edi-
yor. Ya da ‘Neyse’ denip başka bir konuya geçiliyor.

 Bir de yarışmacı sohbetler var tabii. Kendiniz 
hakkında ilginç bulduğunuz ya da başınıza gelen bir 
şey anlatmaya kalkıyorsunuz, hemen “O da bir şey 
mi asıl ben...” hikayesi geliyor karşıdan. Kabul, siz bir 
şeyler anlatırken karşı taraf zihnini kontrol edemi-
yor, sizin söyledikleriniz onun aklına bir şey getiri-
yor olabilir ama... Konuşmak sonunda birinin kaza-
nacağı bir yarışma değil ki?

 İnsanlar ne sohbeti bilmedikleri gibi tartışmayı 
da bilmiyor. Tartışmak kavga etmek değil. Kafanız-
daki düşünceyi, net bir argümanla ortaya koydu-
ğunuz, kendi iddianızı çeşitli düşünce ve kanıtlarla 
desteklediğiniz, karşı tarafın da buna karşılık kendi 
argümanlarını yine çeşitli kanıtlarla ortaya koyarak 
bir anti-tez oluşturduğu ve sonunda da bir kişinin 
diğerini ikna ettiği bir konuşma biçimine ‘tartışma’ 
deniyor. İyi tarafı şu: Karşıdakinin söylediklerini çü-
rütme amacıyla da olsa içinde bir dinleme ve anla-
ma çabası var, kendini doğru ifade edebilme ve dü-
şüncelerini farklı kanıtlarla destekleme eylemi var. 
İyi de kimin kime verecek o kadar vakti var?

 Son dönemde ‘aktif dinleme’ diye bir kavram 
öne çıkıyor. Aslında aşamalar basit: İlk adım, dik-
kati yöneltmek. Zihnin oradan oraya savrulma-
ya ne kadar meraklı bir yapısı olduğunu bildiğinizde 
ne kadar zor olduğu ortada. İkinci aşama, dinlediği-
ni anlamak. Anladığın anda, daha doğrusu anladığı-
nı sandığın anda cevap vermemek. Çünkü o, aslında 
yargı dağıtmaya başladığın an. “Ha bunu dedi, de-
mek ki böyle” diye bir noktaya geldiğinizde oradan 
çıkmak zor, o noktayı ertelemek lazım. En önem-
li aşama karşıdakinin neyi neden söylediğini anla-
mak olduğu için, cevap vermeden önce, karışık bir 
şekilde ifade edilen, bazen birbirinden tutarsız fi-
kirleri aklınızda tutmak; Çünkü sıra size geldiğin-
de bunlara dayanarak bir cevap kurgulayacaksınız. 
Onun sözleri bittiğinde bir es vermek, bir düşün-
mek, duyduklarınızı sindirmek lazım... Sonraki 
adım, ‘Doğru mu anladım?’ noktası. Sen tüm söy-
lenenleri kusursuz anladın diyelim ki mümkün değil 
ama öyle diyelim, e karşı taraf eksik anlatmış ola-
bilir, kendini istediği şekilde ifade edememiş olabi-
lir. Dinlemede cömert olmak, ne anladığını anlamak 
için sorular sormak şart. Sonra anladığını şeyi kendi 
kelimelerinle özetlemek aşaması geliyor. En sonra 
kendi düşündüklerini söyleyeceksiniz.  Neden her 
konuda kendimizi anlaşılmamış ya da yanlış anla-
şılmış hissetmemiz, konuşarak pek bir yere vara-
mayışımız tam da bundan işte. Her konuda. Sürekli.

Dinlemek ve anlamak

BANU 
YELKOVAN

3 Ağustos 1969: 1864’te Sultan 
Abdülaziz tarafından sipariş edilip, 
Fransız heykeltıraş Rouillar tarafından 
yapılan 2 heykelden biri olan Boğa 
heykeli, ilçe halkının talebi üzerine 1953’te 
götürüldüğü Kadıköy’e geri getirildi. Şehremaneti 
Belediyesi binasının (bugünkü Tarih Edebiyat 
ve Sanat Kütüphanesi) önüne kondu. Pek çok 
kez yer değiştiren heykel, 1969’dan, Altıyol’daki 
bugünkü yerine taşındığı tarihe dek (1987) eski 
belediye binasının önünde kaldı. 

6 Ağustos 1929: Trenle İstanbul’a gelen Atatürk’ü 
Haydarpaşa’da büyük bir kalabalık karşıladı.

6 Ağustos 2011: Şair ve güftekâr Ayla Peken, 
Kalamış’taki evinde hayatını kaybetti.
Peken,  Türk Sanat Müziği’nin klasik ve en 
bilinen eserlerinden İnleyen Nağmeler şarkısının 
güftecisiydi.

8 Ağustos 1964: İlki 1956 yılında Taksim Divan 
Oteli’nde açılan Divan Pastanesi’nin Erenköy 
şubesi açıldı.
9 Ağustos 2019: Kadıköy’ün yerel yayın organı 

Gazete Kadıköy, 
1000. sayısına 
ulaştı. İlçenin 
gözü kulağı 
konumundaki 
gazete, Kasım 
1999 yılından 
beri yayın 
hayatına 
kesintisiz 
olarak devam 

ediyor.

12 Ağustos 1910: Türkiye’nin ilk tenis kortu 
Moda’da açıldı.
12 Ağustos 1932: Türkiye’deki ilk resmi yelken 
yarışları Moda koyunda yapıldı.

13 Ağustos 1950 - 
Ermeni tiyatro sanatçısı, 
kantocu Kınar Sıvacıyan, 
Kadıköy’deki evinde 
yaşamını yitirdi. Mezarı, 
Hasanpaşa’daki Ermeni 
Mezarlığı’nda bulunuyor.

13 Ağustos 2014: Hasanpaşa Gazhanesi 
restorasyonu nihayet başladı. Yıllarca hava gazı 
üreten tarihi endüstri mirasının restorasyonu 
sorunsuz tamamlanırsa sanatın ve kültürün 
üretildiği bir merkez haline geleceği ifade ediliyor.
15 Ağustos 1919: Roman 
ve öykü yazarı Mehmet 
Seyda, Kadıköy’de 
doğdu.
15 Ağustos 2001: 
Türkiye’nin en ünlü 
gitar virtüözlerinden 
olan müzisyen Yavuz 
Çetin (31), Boğaz 
Köprüsü’nden atlayarak 
intihar etti. Haydarpaşa 
Erkek Lisesi ve Marmara 
Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu olan Çetin, 
Kadıköy’deki Shaft Rock-Blues & Jazz Club’da 
sahneye çıkıyordu.

15 

Ağustos 2005: Kadıköy Belediyesi tarafından 
tarihi Fenerbahçe Plajı’nın olduğu yerde kurulan 
“Fenerbahçe Beach Club” açıldı. 1970’li yıllara 
kadar İstanbul’un en ünlü plajları arasında 
bulunan Fenerbahçe Plajı’nın tarihi çok eskilere 
dayanıyor. 20. yüzyılın başına dek uzanan deniz 
hamamlarının yerine kurulan plaj, 1938’de 
açılmıştı. Plaja ulaşım özel ve tek hatlı trenle de 
sağlanırdı. Haydarpaşa’dan kalkan bu tren yaz 
aylarında ve yalnızca tatil günlerinde çalışırdı.

15 Ağustos 2014: 
Komedyen Yalçın 
Otağ, Marmaris’te 
karaciğer 
yetmezliği 
nedeniyle 
tedavi gördüğü 
hastanede 78 
yaşında hayatını 
kaybetti. Bir 
zamanlar 
sahnelerin 
güldüren 

ismi, aktüel ve politik 
esprilerin sempatik ikilisi 

Ateşböcekleri’nin Yalçın’ı; eşi oyuncu Lale 
Belkıs’la birlikte Moda’da yaşıyordu.
16 Ağustos 1987: Caferağa Spor Salonu, 
Fenerbahçe-Efes Pilsen arasında oynanan 
maçla hizmete girdi.
16 Ağustos 

2011: Sosyalist 
siyasetçi, yazar Mihri 
Belli (96), Göztepe’deki 
evinde hayata gözlerini 
yumdu.
17 Ağustos 2012: 
Anadolu yakasının ilk 
metrosu Kadıköy-
Kartal, hizmete girdi. 
Yapımı 7 sene süren metronun açılışı sürekli 
ertelenmişti.

18 Ağustos 1870: Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin 
temeli atıldı.

19 Ağustos 1908: 30 Mayıs 1906’da inşaatına 
başlanan Haydarpaşa Gar binası, 19 Ağustos 
1908’de işletmeye açıldı.

21 Ağustos 1961: İlk şubesi 1923’te, Filip Lenas ve 
Yorgi Kiriçi tarafından Beyoğlu’nda açılan Baylan 
Pastanesi’nin Kadıköy Şubesi hizmete girdi.
22 Ağustos 1986: 3. 
Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, 103 yaşında 
Kadıköy’de yaşamını 
yitirdi. Öldüğünde 
‘dünyanın en yaşlı 
politikacısı’ olan 
Bayar, uzun yıllar 
Çiftehavuzlar’da 
yaşamıştı.
23 Ağustos 2013: 

Bağdat Caddesi’nde  ilk kadın eylemi 
yapıldı. Göztepe Parkı ve Özgürlük 
Parkı Forumu, “Kadınız Özgürüz 
İsyandayız” başlığı altında bir kadın 
eylemi düzenledi.
26 Ağustos 
1914: 
“Türkçe’nin 
büyük şairi” 
Fazıl Hüsnü 
Dağlarca 
dünyaya 
geldi. Usta 
şair, 95 
yaşında 
Kadıköy’deki 
evinde 
hayata veda etmişti.

27 Ağustos 1931: Moda’da yapılan, 
halkın katılımına açık yüzme ve atlama 
yarışları büyük ilgi çekti.

28 Ağustos 
1934: 
Üsküdar-
Kadıköy 
tramvay 
hattının ilk 
denemesi 
yapıldı.

AĞUSTOS
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SOLDAN SAĞA:
1.Ömrünün son yıllarını Mühürdar Caddesi’ndeki deniz gören evinde geçiren,  dünyaca 
ünlü kimyager ve moleküler biyofizikçi (Resimdeki) – Gökkuşağı. 2. Çin para birimi 
– Sarı Kanaryalar’ı simgeleyen harfler – Azeri çalgısı – Rumların, kutsal saydığı su 
üzerine yaptıkları kilise. 3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilkbaharda yetişen, şifalı olduğu 
söylenen, çiğ de yenilen, yemeği yapılan bir bitki – Arseniğin simgesi – Kademeli – 
Sınır,uç. 4. Neodimin simgesi – Şekerci Cafer Erol’un, özellikle yılbaşlarında çok satılan 
şekeri – Cılız, çelimsiz, zayıf. 5. Balıkesir yöresinde “misket” anlamında kullanılan 
sözcük – Avrupa Futbol Birliği – Şehzade eğitmeni – Dört kenarı ve açıları eşit 
dörtgen. 6. Sarmısaktaki doğal antibiyotik – Alkol kökü – Neodimin simgesi – İzmit’in 
ünlü kaynak suyu. 7. Bir toprak türü – Yaz yağmuru – Değerli bir taş -Naz, işve – 
İskambilde birli. 8. “… Dayı” (Anton Çehov’un oyunu) – Rusya’da, Karadeniz kıyısında 
bir plaj kenti. 9. Emirler, beyler – Boru sesi – Millet. 10. Tokat’ın bir ilçesi – Rusçada 
evet – İnce perde ya da örtü. 11. Hafif, ferahlık veren rüzgar – Saf, arı. 12. Şart eki – 
Verdi’nin bir operası – İspanya’daki gizli Bask örgütü – Kinaye. 13. Bir sayı – Japonya 
kuruşu – İçine bir şey geçirilmek üzere açılmış delik. 14. Adapazarı’nın ünlü köftesi 
– Kadın çar ya da çar eşi – Erkek – Bir nota. 15. Bir yumurta yemeği – Üstten sağa 
eğik olan basım harfi – Malikane. 16. Kullanma süresi – Gökyüzü – Körpe – Fakat. 
17. Freddy Krueger’ın dehşet saçtığı sokak –Bir renk - Osmanlıların bir deniz savaşı 
yenilgisi – “… Sıtkı Tarancı” (Şair). 18. Lübnan’ın plaka imi – Rıhtım Caddesi, Recaizade 
Sokak’taki tarihi hamam – Yabancı bir haber ajansı – Belli bir bölgede yaşayan 
hayvanların tümü, fauna. 19. Çelik bilyelerin fırlatılması ilkesine dayanan elektrikli bir 
oyun makinesi – Hile, entrika – Bir şeyi unutmamak için parmağa bağlanan iplik – 
Sure cümlesi. 20. Ses, haber, bilgi – Sevinç – Eski Roma mitolojisinde, aşk tanrısı – 
Bir cetvel türü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1.Sunay Akın’ın kurduğu, Göztepe’deki müze – Mafyanın suskunluk yasası. 2. 
Kadıköy’de, Altıyol’dan aşağı Yoğurtçu Parkı’na doğru inen cadde – Türk Kurtuluş 
Savaşı’nın siyasal manifestosu olan, altı maddelik bildiri. 3. Şenlik, bayram kemeri 
– Nazlı – “… Çupi” (“Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa 
büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz.” diyen, 
2001’de yitirdiğimiz değerli spor yazarı) – Lesotho’nun plaka imi. 4. Eski Mısır 
inanışında, çakal başlı yer altı tanrısı – Boğa güreşi alanı – “… It Be” (Beatles’ın 
şarkısı) – Dinsel inançları olmayan. 5. Olumsuzluk veren bir önek – İnandırma, 
kandırma – Uzun tiyatro konuşması – Yeterli miktarda olmayan. 6. Finlandiya’nın 
plaka imi – “Cevdet …” (Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı) – Aydın’ın bir 
ilçesi – Bir şeker türü. 7. Barındırma – Kanun – “… M. Martin” (Her Yeri Resim Gibi: 
Küçük Moda adlı kitabı da olan, Kadıköylü yazar) – Kadın. 8. Hol – Genellikle pantolon 
üzerine giyilen, çok bol ve uzun kadın gömleği. 9. Satrançta bir taş – İnleme, inilti – 
“Rüçhan …” (Melike Demirağ’ın annesi olan, Para Para Para adlı şarkısıyla tanıdığımız 
şarkıcı). 10. Ceset – Kilolitrenin simgesi – Bir şeyin elden ele geçmesi. 11. İsrail’in, 
Kudüs’e verdiği ad – Tırpana balığı – Hayat arkadaşı. 12. Bir pamuk türü – İnsan 
Kaynakları (Kısa) – Başarısız kimse. 13. Mikroskopla yapılan incelemede, kimi kez 
lamın üstüne kapatılan dört köşe, küçük cam – Kar fırtınası. 14. Uyarma işini yapan 
kimse ya da şey – Bir hayvan – Saçmalama – Su. 15. Yüce, ulu – Denizlerde, yosunlu 
yerlerde yaşayan, başı bir at başına benzeyen, on beş santim kadar olabilen bir deniz 
canlısı – İyi, güzel – Çayın tavı. 16. Bir diş türü – Bir bağlaç – Spekülatör. 17. Lümen 
(Kısa) – Gürcistan’ın geleneksel peynirli pidesi – Geri, arka – “Funda …” (Şarkıcı). 18. 
Mısır’ın başkenti – Kırmızı – Mezar – Hollanda’da bir kent. 19. Siyasal çekişmelerin 
geçtiği yer – Akıl – Suçsuzluk. 20. Kadıköy’ün bir semti – Temel, ana - Ayak – 
Rezerve baskıyla yapılan süsleme – Tellürün simgesi.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1.Kriton Curi – Cemal – Aba. 2. Hasanpaşa – Feneryolu. 3. Asiye – Fanfar – Maori. 4. Lim – Grek – İş – Fe – Na – Po. 5. Km – Sair 
– Stilo – Nail. 6. Ek – Di – Ziyade – Zr. 7. Deniz – Rasimpaşa – İmar. 8. Ost – Ahu – Raziye. 9. Ra – Ah – Deva – Es. 10. Donut – İli. 11. Şıpıdık – Ru – 
Eve. 12. Uşi – İra – Sm – Rim. 13. RI – At – Aşina. 14. Aklan – Ra – Karakovan. 15. İl – Nema – Ler – Minder. 16. Iydiye – Onma – Şia – Jile. 17. Moda – 
İskender – İm – Mm. 18. Ki – Ezan – Ar – Somata. 19. Ora – Ayan – İade – Kanola. 20. Kırıntı – Beyran – Kın.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Khalkedon – Şurayı – Koy. 2. Rasim – Es – Dışık – Ymir. 3. İsim – Entropi – Lido – Ak. 4. Tay – Ski – Anı – Valide. 5. Onega – 
ZA – Udi – Yazar. 6. Np – Rif – Hatıra – Ne – Ayı. 7. Cafer – Ruh – Katre – İnan. 8. Uşak – Da – Amos – Nt. 9. Ran – Sis – Anka. 10. Fit – Meri. 11. Faşizm 
– Alan – Ab. 12. Cer – Lip – Re – Dede. 13. En – Foya – Arşe – Ey. 14. Meme – Aş – Dar – Ak – İrs. 15. Ara – İdare – Us – Oma – Oka. 16. Lyon – Avi – 
Mavi – İman. 17. Oran – İzale – Şanjman. 18. Ali – Azmi – İvrindi – Tok. 19. Bu – Piraye – Ein – Elmalı. 20. Yol – Rest – Mahrem – An.
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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.Doping-Akova.2.Otari-
Akamet.3.Rot-Lamas-Ro.
4.Umay-Telatin.5.Matafora-
Ama.6.Tevali-At.7.Nisan-
Katar.8.Ok-Niflaburek.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Dorum-No.2.Otomatik.
3.Patates.4.‹r-Yavan.
5.Nil-Fani.6.Atol.7.Amerika.
8.Akala-Ab.9.Kasa-Atu.10.Om-
Tatar.11.Verim-Re.12.Atonal.

KELİME AVI BULMACA
Uysalbirdilivard›rzaman›n/

insanoradanbafllarsaymayayang›n›n›

KUM SAATİ
1.Pancar.2.Nacar.3.Raca.4.Car.5.Ac.

6.Ce.7.Ace.8.Acem.9.Mecra.10.Macera.

ELEME

ELG‹N

ELHAK

EL‹F‹

EL‹PS 

ELL‹K

ELMAS

ELVAN

ELYAF

ELZEM

EMARE

EMEKTAR

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

F U E Y S A L B ‹ N R D
‹ A L M S ‹ V N A A R D
I R Y A E Z A V ‹ R M S
A N M L I L L E A G P N
E L ‹ N E E E T L ‹ L S
E L A E N M K O L ‹ E E
R A H D L E E E A R F N
B A fi A M L L Z A A R ‹
S A Y E K M ‹ M L A Y A
Y A N G I N E K I E N I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. fiekerç›kar›lanbirbitki.
2. Sap›k›sa,

küçükodunbaltas›.
3. Mihrace.
4. Birtürkad›nçarflaf›.
5. Aktinyumunsimgesi.
6. Seryumunsimgesi.
7. Tenisteh›zl›,iyi

karfl›lanamayan
servisat›fl›.

8. ‹ranl›.
9. Akarsuyata€›,akak.
10. Serüven.

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

veriyoruz. C’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. Vücudaekenerjisağlamakiçinkullanılan
uyarıcıilaç-“Akgün…”(flair).2. Denizlerde
yaflayanbirmemelitürü-K›s›rl›k.3. Biroto
parças›-Birtürlimon-Romanya'n›nplaka
iflareti. 4. EskiTürklerdeçocukar›koruyan
tanr›ça-Birtürderi.5. Sandallar›asmaya
yarayangemilerdekidikmelereverilenad-
Fakat.6. Aras›kesilmeksizinsürme-Asta-
tinsimgesi.7. Birayadı-Tafl›tdizisi.8. Yay
silah›-Türkmüzi€indebirmakamad›.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Deveyavrusu-BirJapontiyatrosu.2.
Kendikendineiflleyenayg›t.3. Birsebze
türü.4. ‹ridyumunsimgesi-Ya€›az,ka-
t›ks›z.5. Afrika’dabir›rmak-Ölümlü.6.
Mercanada.7. Birk›taad›.8. Birpamuk
türü-Birkangrubu.9. Paradolab›-‹s-
kambilde koz. 10. Kemiklerin toparlak
ucu - Posta sürücüsü. 11. Rand›man -
Birnota12. Tonvemakamtemelineba€-
l›kalmadanoluflturulanbeste.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

C

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.Doping-Akova.2.Otari-
Akamet.3.Rot-Lamas-Ro.
4.Umay-Telatin.5.Matafora-
Ama.6.Tevali-At.7.Nisan-
Katar.8.Ok-Niflaburek.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Dorum-No.2.Otomatik.
3.Patates.4.‹r-Yavan.
5.Nil-Fani.6.Atol.7.Amerika.
8.Akala-Ab.9.Kasa-Atu.10.Om-
Tatar.11.Verim-Re.12.Atonal.

KELİME AVI BULMACA
Uysalbirdilivard›rzaman›n/

insanoradanbafllarsaymayayang›n›n›

KUM SAATİ
1.Pancar.2.Nacar.3.Raca.4.Car.5.Ac.

6.Ce.7.Ace.8.Acem.9.Mecra.10.Macera.

ELEME

ELG‹N

ELHAK

EL‹F‹

EL‹PS 

ELL‹K

ELMAS

ELVAN

ELYAF

ELZEM

EMARE

EMEKTAR

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. fiekerç›kar›lanbirbitki.
2. Sap›k›sa,

küçükodunbaltas›.
3. Mihrace.
4. Birtürkad›nçarflaf›.
5. Aktinyumunsimgesi.
6. Seryumunsimgesi.
7. Tenisteh›zl›,iyi

karfl›lanamayan
servisat›fl›.

8. ‹ranl›.
9. Akarsuyata€›,akak.
10. Serüven.

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

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

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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Karikatürüst Cem Dinlenmiş, Kadıköylülerin 
ve İstanbulluların gündeminde olan 

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu arazisine  yapılmak istenen 
“AVM tipi Gar projesi”ni ve proje hayata geçirilirse 

ne gibi sorunları beraberinde getireceğini çizdi.
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