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Antalya’da 
zafer kadınların

MEHMET AÇAR  7’de

Gönül

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’da

Kaçmasın tadı 
alkışımızın...

MELTEM YILMAZKAYA  11’de DÖRT YANIMIZ KİTAP  5'te

Raflar arasında 
kaybolmak için 
güzel bir gün

Doğada gerek duyduğumuz bilgileri 
“katlamalı kılavuzlarda” okuyucuya sunan 
Avantür Kitap, yeni bir yayıncılık anlayışını 
da hayata geçiriyor. Avantür Kitap ekibinden 
Necati Balbay ve Ferhat Uludere ile yola çıkış 
serüvenlerini konuştuk l Sayfa 10’da

18 Ekim Dünya Menopoz Günü vesilesiyle 
konuştuğumuz Kadıköy Belediyesi Dr. Rana 
Beşe Sağlık Polikliniği Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Nilgün Tandoğan, 
menopozdan değil, kemik erimesinden 
korkmak gerektiğini söylüyor l Sayfa 12'de

Kılavuzlarla doğada keşif Menopozu nasıl bilirsiniz?

Türkiye’nin 
en önemli 
endüstriyel 

kültür miraslarından 
biri olan Kadıköy’deki 
tarihi Hasanpaşa 
Gazhanesi, ‘İklim 
Müzesi’ oluyor. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce restore 
edilen yapının, 
2 buçuk ay sonra 
açılması planlanıyor

İBB Başkanı 
Ekrem 
İmamoğlu da 

Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı ile birlikte 
hem Fikirtepe’yi gezdi 
hem de Gazhane’ye 
giderek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı 
l Sayfa 8 ve 9’da

Konut 
politikası 
üzerine 
araştırmalar 
yapan 
akademisyen 
K. Murat 
Güney ile İstanbul’daki konut 
sorununu, bu sorunun hangi 
yöntemlerle çözüleceğini 
konuştuk. Güney, “Depreme 
dayanıklılık belgesi olmayan 
konutların belli bir fiyatın 
üzerinde kiralanamamasına 
yönelik bir yasa çok yerinde 
olur” diyor l Sayfa 3'te

“Evde kal” ama 
nasıl? 

Her maske korumuyor!

Salgın çocuk haklarını 
da etkiledi

 Korona virüsü ile birlikte en 
stratejik ürünlerden biri haline 
gelen tek kullanımlık cerrahi 
maskeler pazar, market, büfe, 
züccaciye gibi hemen her noktada 
satışa sunuluyor. Peki bu maskeler 
ne kadar sağlıklı? l Sayfa 13’te

 Salgında çocuklar derslere 
erişme ve eğitime devam etme 
noktasında sıkıntılar yaşadı. 
Yaşıtlarıyla iletişim kuramayan 
çocuklar, virüs hakkında 
kendilerine uygun içeriklere de 
ulaşamadı l Sayfa13’te

Gazhane’den
İklim Müzesi’ne

Hasanpaşa’daki Tarihi Salı Pazarı, her pazar günü Türkiye’nin 
en büyük antika pazarına ev sahipliği yapıyor. Pazarda, 

avizelerden porselen tabaklara, fotoğraf makinelerinden vazolara, 
gümüşlüklerden resimlere, madeni paralardan kartpostallara kadar 

birçok şeyi bulmak mümkün l Sayfa 14’te

Yüzlerce esnaf, 
binlerce antika
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Ticaret Bakanlığının “Taşınmaz Ti-
careti Hakkında Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik”i Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptı-
ğı yazılı açıklamada, söz konusu yö-
netmelik değişikliği ve oluşturulacak 
sisteme ilişkin bilgi verdi.

Emlakçılık sektörüne yönelik dü-
zenlemenin, sektör temsilcilerinin 
yanı sıra ilgili tarafların görüş ve kat-
kıları alınarak hazırlandığını bildiren 
Pekcan, “Düzenlemeyle emlakçılık 
faaliyetlerinde hizmet kalitesinin ar-
tırılmasını, haksız rekabetin ortadan 
kaldırılmasını ve kayıt dışılığın ön-
lenmesini amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yeni dönem emlakçılık düzenlemeleri 
şöyle:

l Yetki belgesi almadan emlakçılık faali-
yetinde bulunulamayacak, yetki belgesi olma-
dan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptı-
rım uygulanacak.

Kadıköy Belediyesi’nin Temel İhtiyaç Derne-
ği (TİDER) ve Oxivo işbirliği ile gerçekleştir-
diği ‘gıda otomatı projesi’ ile ilk etapta 35 kişi 
şifrelerini kullanarak kolilerini aldı. Şifreler, Ka-
dıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Mü-
dürlüğünde görevli sosyolog, sosyal çalışmacı ve 
psikologlar tarafından yapılan hane incelemeleri 
sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerine kısa mesaj 
yoluyla iletiliyor. 

Kadıköy Belediyesi’nin Merdivenköy Mahal-
lesinde bulunan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitas-
yon ve Eğitim Merkezi yanına kurulan ve 20 do-
lap kapasiteli gıda otomatında, gıda ve temizlik 
ürünlerinin yer aldığı iki ayrı koli çeşidi bulunu-
yor. Gıda Otomatı’nın paneline girilen şifrelerle 
gıda ve temizlik kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırılıyor. 

Özellikle pandemi sürecinde bulaşım riskini 
en aza indiren pilot proje ile yurttaşlar, kimsey-
le temas etmeden, istedikleri zaman kolilerini ala-
biliyor.

GIDA OTOMATI

Kadıköy’de yaşayan 
ihtiyaç sahiplerine yardım 
ulaştırmak üzere tasarlanan 
“Gıda Otomatı” için şifreler 
gönderilmeye başlandı

Emlak sektöründe yeni düzenleme
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye 
göre, yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti 
yapılamayacak. Yetki belgesine sahip olmayan 
işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak

l Aynı iş yerinde faaliyet gösteren tüm iş-
letmeler için ayrı ayrı yetki belgesi verilecek.

l Yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi 
için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 sa-
atlik eğitim alınması ve mezuniyet durumuna 
göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlı-
ğı yapılmış olması gerekecek. En az 100 saat-

lik mesleki eğitim almayanlar ve 
mesleki deneyime sahip olmayan-
lar emlak işletmesi açamayacak.

l Alım satıma aracılıkta belir-
lenen hizmet bedeli üst sınırı yüz-
de 4, kiralamaya aracılıkta ise bir 
aylık kira bedeli sınırının üzerin-
de hizmet bedeli tahsil edilemeye-
cek.  

l Yetki belgesine sahip olma-
yan işletmeler ilan sitelerine üye 
olamayacak.

l Taşınmaz ilanlarında, taşın-
maza ilişkin bilgilerin eksik veya 
yanlış verilmesi ya da harita üze-
rinde taşınmazın yerinin hatalı 

işaretlenmesi gibi tüketicileri yanıltıcı hiçbir 
bilgiye yer verilemeyecek. Bu yükümlülükle-
re uymayan işletmelere idari para cezası uy-
gulanacak. 

l Vatandaşların ticari faaliyet kapsamında 
olmayan taşınmaz ilanlarına herhangi bir kı-
sıtlama getirilmedi. Bu ilanlar eskiden olduğu 

gibi verilmeye devam edile-
cek.

l Yetki belgesi verilmesi 
ve yenilenmesinde bürokra-
tik süreçler azaltıldı. Bugüne 
kadar hem belediyeler hem 
de ticaret il müdürlükleri ta-
rafından iki ayrı iş yeri kont-
rolü yapılmakta iken bundan 
böyle kontrol yalnızca bele-
diyeler tarafından ruhsat dü-
zenlenmeden önce yapıla-
cak.

l Yetki belgesine ilişkin 
işlemlerin tamamının Ba-
kanlığın internet adresi üze-
rinden ulaşılabilen Taşınmaz 
Ticareti Bilgi Sistemi’nden 
(TTBS) gerçekleştirilecek. 
Vatandaşlar bu sistem üze-
rinden bir emlak işletme-
sinin yetki belgesine sahip 
olup olmadığını sorgulaya-
bilecek.  

adıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü Fenerbahçe, Kalamış ve Öz-
gürlük Parklarının bakım, onarım ve 
yeşillendirme çalışmalarına hız verdi. 

Özgürlük Parkında 5 bin metrekare, Kalamış Par-
kında 6 bin metrekare, Fenerbahçe Parkında da 3 
bin 500 metrekare alanda otomatik sulama sistemle-
ri döşenerek çim serildi. Kadıköylülerin uğrak nok-

tası olan parklarda, yıpranan çocuk oyun grupları-
nın değiştirilmesi, kauçuk zeminlerin yapımı, ahşap 
bank ve kamelyaların boyanması, havuz bakımları 
ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 
bir ay daha sürmesi bekleniyor. 

PARKLARDA ‘ZUMBA’ ZAMANI 
Pandemi sürecinde evde olmaktan bunalan, do-

ğayı ve sporu özleyenler için parklarda zumba etkin-
likleri düzenleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uy-
gun olarak, spor hocası eşliğinde düzenlenen zumba 
etkinliği yaklaşık bir saat sürüyor. Geçtiğimiz haf-
ta Kriton Curi Parkında düzenlenen etkinliğin ardın-
dan, zumba dersleri 18 Ekim saat 11.00’de Gözte-
pe Selami Çeşme Özgürlük Parkında; 25 Ekim saat 
11.00’de Kalamış Gençlik Merkezinde yapılacak.

parklar yenileniyor
K

Kadıköy 
Belediyesi, 
parklarda 
yenileme 
çalışmaları 
yürütüyor. 
Ayrıca 
parklarda 
zumba 
etkinliği 
başladı

İhtİyaçlar

İLE GİDERİLİYOR

KADIKÖY’DE
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 MARMARA BALIK EVİ &MARKET

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

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

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

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

ayrimenkul piyasası hakkında analizler 
yayınlayan Endeksa’nın güncel verilerine 
göre Kadıköy’deki kiralık konut fiyatları 
özellikle salgın sonrasında yükseldi. Eylül 

ayı sonu itibariyle ilçedeki kiralık konut fiyatları yüz-
de 13,98 oranında artış gösterdi. Yine eylül ayı sonu 
verilerine göre Kadıköy’de kiralık konutların metre-
kare fiyatı 22,34 TL olarak belirlendi. Bu 
oran geçtiğimiz yılın eylül ayında 
19,6 olarak açıklanmıştı. Verilere 
göre Kadıköy’de en fazla değer 
kazanan mahalleler sırasıyla 
Fikirtepe, Erenköy, Suadi-
ye, Caddebostan ve Dum-
lupınar oldu. En fazla de-
ğer kaybeden mahalleler 
de sırasıyla Hasanpaşa, 
Caferağa, Acıbadem, Zü-
htüpaşa ve Rasimpaşa ola-
rak paylaşıldı. 

Özellikle yeni kiralık 
konut ücretlerinin artması 
depreme dayanıksız evlere olan 
talebi de artırıyor. Kadıköy’de 30 
yaşının üzerinde olan bir dairenin or-
talama fiyatı 2250-2750 TL aralığında seyre-
diyor. Ancak neredeyse her ay bu oranlar yukarıya 
doğru bir eğilim gösteriyor, bu da düşük gelirli va-
tandaşlar için bir barınma ve güvenlik sorunu haline 
geliyor. Konut politikası üzerine araştırmalar yapan 
İstanbul Planlama Ajansı – Vizyon2050 Ofisi’nden 
akademisyen K. Murat Güney ile İstanbul’daki konut 
sorununu, bu sorunun hangi yöntemlerle çözüleceğini 
ve dünyadaki iyi örnekleri konuştuk. 

“KİRACILIK ORANI ARTTI”
2012 yılında çıkan 6306 sayılı Afet Riski Altın-

daki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 
suistimal edildiğini söyleyen Güney’e göre bu kanun, 
hükümete herhangi bir bölgede deprem ve doğal afet 

riskini gerekçe göstererek çok geniş çaplı ve zorun-
lu istimlak hakkını tanıdı. Güney ayrıca bu kanun-
la oluşturulan yetkilerin, “riskli alan” olarak belirti-
len ilçelerde kentsel dönüşüm için değil arsa değeri 
yüksek ancak deprem riski düşük mahallelerde yeni 
yapılaşma ve rant alanları yaratmak için kullanıldığı-
nı söyledi. 

Salgın sonrası tatil amacıyla otelde kalmaktan en-
dişe duyanların yazlık kiralama ve alımına yöneldi-
ğini ifade eden Güney, şu değerlendirmelerde bulun-
du: “Ayrıca nüfusun daha az yoğun olduğu sayfiye 
yerlerine ve İstanbul’un çeperinde yer alan Uskum-
ruköy, Zekeriyaköy, Kilyos gibi bölgelerdeki müsta-
kil ve bahçeli evlere yönelik talep artışı gözlemlen-
miş. Ama tüm bunlar üst gelir grubu için geçerli bir 

talep artışı. Genel olarak ise gerek Türkiye’de gerek 
İstanbul’da kiracılık oranının arttığına dair elimizde 
veri var. Özellikle de yoksul kesimlerin ev sahipliği 
oranı azalırken kiracılık oranı ciddi biçimde artıyor.”

“KALİTE DÜŞÜK, KİRALAR YÜKSEK”
TÜİK’in “Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yaşam 

Koşulları” araştırmasına göre kiracıların oranının  
2006'da yüzde 23,5'ten 2018'de yüzde 25'e çıktığını 
paylaşan Güney, bu verilerin Türkiye’de inşaata ve 
konut üretimine dayalı ekonomik büyümenin yoksul-
luğu azaltmadığını aksine artırdığını vurguladı. 

Salgında düşük kaliteli konutun sürekli bir yaşam 
alanı haline gelmesinin sorunları artırdığına işaret 
eden Güney, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Bi-

raz önce bahsettiğim TÜİK’in aynı yaşam koşulları 
araştırması da ülkemizde konut kalitesinin ne kadar 
düşük olduğunu gösteriyor. Son verilere göre Tür-
kiye’de vatandaşların yüzde 39.3’ü konutunda izo-
lasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 36.9’u sızdı-
ran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri 
gibi problemler yaşıyor. Yüzde 26.1’i trafik veya en-
düstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği 
veya diğer çevresel sorunlarla karşı karşıya kalıyor.”

Düşük ev kalitesine rağmen kiraların yüksek oldu-
ğuna dikkat çeken Güney, “TÜİK verilerine göre İs-
tanbul’da aylık kira ortalaması 1400 TL. Buna ayrıca 
faturalar ve zorunlu ev harcamaları da eklendiğinde 
çoğu yoksul için kiralar ve barınma harcamaları Bir-
leşmiş Milletler’in işaret ettiği sınır olan gelirlerinin 
üçte birinden çok daha fazlasına denk geliyor.” dedi.

“FİYAT POLİTİKASI YERİNDE OLUR”
Türkiye’de sosyal konut politikasının olmadığı-

nı söyleyen Güney, kiralamaya dönük genel düzen-
lemelerin de sınırlı veya geçici olduğunu belirtti. 
Dünyanın birçok şehrinde uygun fiyatlı kiralamaya 
yönelik sosyal politikaların olduğunu paylaşan Gü-
ney şöyle devam etti: 

“Kira artış oranında eski kiracılar için TÜFE ora-
nı sınırlaması getirilmişken yeni kiralamalarda ser-
best piyasanın elverdiği ölçüde uçuk fiyat artışla-
rı söz konusu olabiliyor. Kadıköy için de böyle bir 
süreç yaşanıyor. New York şehrinde belli bölgeler-
de yoksulların barınabilmesi için ‘kira sabitleme’ uy-
gulaması var. Bu yasal düzenleme ile konut stokunun 
belli bir bölümü, kira artışı kaygısı taşımayan yok-
sullar için ayrılabiliyor.  Öte yandan Barselona Be-
lediyesi de geçenlerde bir yasa geçirdi. Yasaya göre, 
inşaat firmaları satış amacıyla iki yıldan fazla boş tut-
tukları konutları eğer kendileri kiralamazlarsa beledi-
ye bu konutları yarı fiyatına satın alıp ucuza ihtiyaç 
sahiplerine kiralayabilecek.”

“Depreme dayanıklılık belgesi olmayan konutla-
rın belli bir fiyatın üzerinde kiralanamamasına yöne-
lik bir yasa çok yerinde olur.”  diyen Güney, Ancak 
bu tarz yapısal değişiklikler için merkezi hükümetin 
adım atmasının gerekli olduğunu ekledi. 

İstanbul ve özellikle de Kadıköy’de kiralık konutların fiyatı salgın döneminde de artmaya devam ediyor. Yeni evler pahalı, daha 
uygun olan evlerse eski ve depreme dayanıksız. Bu sorunun nasıl çözüleceğini akademisyen K. Murat Güney’e sorduk

Hem pahalı hem güvensiz

AFAD tarafından yenilenen “Türkiye 
Deprem Tehlike Haritası”, Hakkâri’den 
Edirne’ye kadar pek çok ilin deprem 

açısından yüksek risk altında bulun-
duğunu bir kez daha gözler önü-
ne serdi. İstanbul’u bekleyen olası 
deprem riskine karşı hazırlık ya-
pan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Ra-

sathanesi Deprem Araştırma Enstitü-
sü iş birliğiyle yayınlanan son rapora 
göre “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp 
Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” 

çarpıcı rakamları gözler önüne serdi.

194 BİN BİNADA HASAR BEKLENİYOR
İstanbul’un 39 ilçesine yönelik mahallelerdeki bina hasarları, ola-

sı can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ile geçici barınma ihti-
yacı gibi bileşenlerin analiz edildiği rapora göre, Arnavutköy’de 2 bin, 
Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10 bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 
4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, 
Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 
13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuz-
la’da 7 bin, Üsküdar’da  4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelme-
si bekleniyor. Kadıköy’de ise 3 bin 140 binanın orta ve üstü hasar göre-
ceği tahmin edilirken 6 bin 717 binanın hafif hasar göreceği belirtiliyor. 

Raporda 7,5 büyüklüğündeki bir depremden sonra oluşabilecek 
tahmini hasar şu şekilde anlatılıyor: “7,5 büyüklüğündeki senaryo dep-
reminde İstanbul’daki binaların ortalama yüzde 57’sinin hasar görme-
yeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 26’sının hafif, 
yüzde 13’ünün orta, yüzde 3’ünün ağır ve yüzde 1’inin çok ağır hasar 
görmesi beklenmektedir. İstanbul’da analiz edilen toplam bina sayı-
sı 1milyon 166 bin 330’dur. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkla-
rı deprem hasarı onarılamayacak boyutta olmakta ve bu hasar seviye-
lerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. 
Öte yandan orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden in-
şası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde İstanbul’daki bi-
naların ortalama yüzde 17’sinin (yaklaşık 194 bin bina) orta ve üstü se-
viyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 972 bin binanın 
ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.”

1999 ÖNCESİ YAPILAN 790 BİN BİNA VAR
İstanbul’da 1999 Marmara Depremi’nden önce yapılan 790 bin 

bina bulunuyor. Hazırlanan araştırma sonucu yapıların Bahçelievler'de 
yüzde 83'ü, Bayrampaşa'da yüzde 91'i, Beykoz'da üçte ikisi, Güngö-
ren'de yüzde 90'ı, Şişli'de yüzde 92'si 20 ve üstü; Beşiktaş'ta yaklaşık 
yarısı, Adalar'da yarıdan fazlası, Eyüp'te ise üçte biri 40 ve üstü yaş-
ta bulunuyor. Kadıköy’de de durum farklı değil; binaların yüzde 51’i 
1980 öncesi, yüzde 22’si ise 1980-2000 arası yapılmış. 40 yaş üstü bi-
naların çoğu depreme karşı büyük risk taşıyor.

l Erhan DEMİRTAŞ

G

“BOŞ KONUTLAR KULLANILABİLİR”
Yapılan son araştırmalara göre 2020 başı itibariyle 
İstanbul’da oturulabilir durumda 266 bin boş 
konutun olduğunu söyleyen Güney şu önerilerde 
bulundu: “Bu veri ne kadar güvenilir bilemiyorum 
ama İstanbul’daki boş konut sayısının bundan 
daha yüksek olması muhtemel. Bu konutların 
çoğu 2001 yapı denetimi yasasından sonra inşa 

edilmiş depreme karşı daha dayanıklı olduğunu 
varsayabileceğimiz yüksek kaliteli yeni yapılar. 
Dolayısıyla aslında İstanbul’da depreme dayanıksız 
ve kötü kalite evlerde oturanların hepsini güvenli 
konutlara yerleştirmeye yetecek kadar boş daire 
var. Depremde kaybedilebilecek on binlerce hayat 
bu yeni ve boş konutlara yerleştirilerek kurtarılabilir. 
Ama kurtarılmıyor. Bu elbette iktidarın siyasi bir 
tercihi.”

“ASKIDA KİRA”
Salgın sonrası yaşanan istihdam ve ücret kayıpları 
sonrasında çok sayıda vatandaşın kiralarını ödemede 
sorun yaşadığını söyleyen Güney, “Kira ödememe 
kaynaklı tahliye davaları pandeminin başlarında 
mart-haziran ayları arasında ertelendi ama bu geçici 
bir önlemdi. Kira borcu bu sürede de birikmeye devam 
etti. Bugün kirasını ödeyemeyen birçok kiracı tahliye 

ve icra korkusuyla yaşıyor. Öte yandan tek geliri 
kira olan emekli ve ihtiyaç sahipleri de zor durumda 
kalmış durumda. Bu sorunlar karşısında tıpkı pandemi 
döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
geliştirdiği başarılı bir uygulama olan ‘askıda fatura’nın 
bir benzeri olarak ‘askıda kira’ uygulaması hayata 
geçirilebilir. Böylesi bir uygulama pandemi süresince 
mağduriyetleri azaltmakta etkili olabilir.” diye 
konuştu. 

BINADA RISK VARBINADA RISK VAR
Istanbul’da 790 bin Istanbul’da 790 bin 

İstanbul’da 
1999 Marmara 

Depremi’nden önce 
yapılan 790 bin bina 

bulunurken, olası bir 

deprem sonucu 194 bin 
binada orta ve 

üstü hasar 
bekleniyor
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Tarık Cem Bozkurt

KAYIP İLANI

TEV, salgın döneminde bursiyerlerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için Bursi-
yer İhtiyaç Analizi Araştırması ger-
çekleştirdi. Vakfa gönüllü destekte 
bulunan Akademetre’nin yaptı-
ğı araştırma sonucunda 4 bin 500 
üniversite bursiyerinden bine ya-
kın öğrencinin evinde bilgisayar 
olmadığı tespit edildi. 

Bunun üzerine vakıf, uzaktan 
eğitimin çokça tercih edildiği bu dö-
nemde evinde bilgisayar dahi olmayan 
öğrenciler için Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat 
Hareketi kampanyasını başlattı. “Bir bağışla, onu eği-
time bağla” sloganıyla başlayan hareket kapsamında 
ilk etapta acil ihtiyacı bulunan, hanesinde üç ve üçten 
fazla öğretim çağında çocuk olan ve hiç bilgisaya-
rı olmayan 254 öğrenciye teknoloji desteğinde bulu-
nulacak. Bu şekilde ayrıca dolaylı yoldan hane için-
de yaşayan 931 öğrencinin uzaktan eğitim süreci 
desteklenmiş olacak.

TEV, hareketin deva-
mında evinde hiç bilgisa-
yar olmayan bine yakın 
öğrencinin uzaktan eği-
timdeki temel ihtiyaçları-
na çözüm bulmak için her-
kesi bu teknoloji desteğine 
davet ediyor. Araştırmanın 
amacı ve kapsamıyla ilgi-
li konuşan TEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Rona Yır-
calı, salgınla mücadelenin 
sonuçlanmasında tedbirle-
rin yanı sıra moral motivas-
yon boyutunun da önemli ol-
duğu söyledi ve araştırmanın 
çıkış noktasını anlattı: “He-
pimizin bildiği gibi Covid-19 
salgını, örgün eğitim ve öğre-

tim sürecini derinden etkiledi. Türkiye’de ilk vaka-
nın açıklanmasıyla yetkililer, hemen eğitime ara ver-

di, uzaktan eğitim sistemine geçildi. Bu sürecin 
bursiyerlerimize nasıl yansıdığını analiz et-

mek için Akademetre’nin gönüllü deste-
ği ile Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştır-
ması gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 
üzerinde yapılan en geniş kapsamlı ve 
en yüksek örnekleme sahip araştırma, 
aynı zamanda dünyada Covid-19 sü-
recinde bireysel ihtiyaca yönelik ya-

pılmış en geniş kapsamlı araştırma 
özelliği de taşıyor.  Pandeminin eğitim, 

sosyal ve ekonomik hayata etkilerini ana-
liz ettiğimiz araştırma kapsamında öğrenci-

lerimizin beklentileri ortaya çıktı.”

“HERKESİ DAVET EDİYORUZ”
“Bursiyerlerimiz eskiden üniversite bilgisayarla-

rından, yurtlarından, kütüphanelerinden faydalanıyor-
du. Ancak şimdi teknolojiye erişme imkanları kısıt-
lı ve neredeyse yok” diyen Yırcalı, şöyle devam etti: 

“Araştırmamıza dahil olan 4 bin 500 üni-
versite bursiyerimiz içinde bine yakınının 
bilgisayarı bulunmuyor, 3 bine yakın bur-
siyerimizin evinde de öğrenci sayısının 
çok altında bilgisayar var. Bu kapsamda 
acil ihtiyacı olan, hanesinde üç ve üçten 
fazla öğretim çağında öğrenci bulunup 
hiç bilgisayarı olmayan ve yüzde 87,4’ü 
kırsalda yaşayan 254 bursiyere ivedilik-
le teknolojiye erişim imkanı sağlayabil-
mek için yola çıktık. Bu 254 öğrencinin 
ortalama aylık hane geliri 2 bin TL'nin 
altında ve evlerindeki kardeş sayısı üç-
ten fazla. Öğrencilerimizin bir an önce 
eğitime ulaşabilmeleri, ilk dönem vize-
lerini kaçırmamaları için aciliyetle bu 
teknoloji desteğini sağlamamız gerek. 
Var gücümüzle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Aynı zamanda ekim ayında  
TEV'e bağışlanacak olan çelenk, cena-
ze ve mutlu gün, kart ve online bağış-

larının hepsini teknoloji desteğine aktaracağız. Tüm 
öğrencilerimizin bu imkanlardan faydalanabilmesi 
için herkesi Türk Eğitim Vakfı'nın Uzaktan Eğitim-
de Eşit Fırsat Hareketi’ne katılmaya davet ediyoruz. 
Destek olmak isteyenler bir öğrenci için 4000 TL'lik 
bağış miktarının hepsini veya bir kısmını bağışlaya-
rak bir öğrenciyi daha eğitime kavuşturabilir. Biz zor 
günlerin altından birlikte kalkmayı çok iyi bilen bir 
ülkeyiz. Covid-19 sürecinde hayatımıza giren uzak-
tan eğitimde ihtiyacı olan çocuklarımızın yanında hep 
birlikte olacağız. Şimdiden destek olacak herkese 
kalpten teşekkür ediyorum.”

Türk Eğitim Vakfı (TEV) salgın sürecinde yeni bir kampanya başlattı. Vakıf, Uzaktan Eğitimde Eşit 
Fırsat Hareketi kampanyasıyla ilk etapta bilgisayarı olmayan 254 öğrenciye destekte bulunacak

Evinde bilgisayar olmayan 

orona virüsü tedbirleri kapsamında uzak-
tan eğitime geçen üniversiteler nedeniyle 
ikinci el eşya satışı yapan Kadıköylü spo-
tçular en hareketsiz günlerini yaşıyor. İl 

dışında üniversite okuyan öğrenciler için uygun fiyat-
lı ev eşyası imkânı sağlayan spotcular, işlerinin bü-
yük oranda azaldığını söylüyor. Aynı şekilde kırta-
siyeciler de işlerinde azalma olduğunu vurguluyor. 
İlkokulların ve teknik liselerin açılmasıyla beraber 
bir nebze de olsa nefes aldıklarını söyleyen Kadıköy-
lü kırtasiyecilerin  ise tek umudu eğitimin yüz yüze 
devam etmesi. Kadıköy’de bulunan kırtasiyeciler ve 
spotçuların şikayetlerini dinledik.

“İŞLER YARI YARIYA AZALDI”

Emre Spot çalışanı Murat Kör, üniversitelerin 
uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte işlerinin yarı ya-
rıya azaldığını söyledi. Kör, “Şu anda insanlar biz-
den eşya almak için değil elindeki ikinci el eşyaları 
satmak için geliyor. Fakat biz de eskisi gibi ürün ala-
mıyoruz. Genellikle kış aylarında işler daha durgun 
olduğu için üniversitelerin açılması işlerimize bü-
yük hareketlilik kazandıracaktır. Eğitime kaldığı yer-
den devam edilmesi bizim tek umudumuz.” ifadele-
rini kullandı. 

“EŞYALAR ELİMİZDE KALDI”
Bahariye Spot çalışanı Ahmet Çoksoylu ise ko-

nuyla ilgili şunları söyledi: “Öğrencilere satmak ama-
cıyla birçok eşya satın alıp stok yaptık. Fakat üniver-
sitelerin kapanmasıyla birlikte eşyalar elimizde kaldı. 
Dükkanımızı açıyoruz ancak gelen giden olmuyor. 

Dükkân kirasını ödeyemediğimiz için ekonomik ola-
rak büyük sıkıntı yaşıyoruz. Virüsten korkan insanlar 
artık ikinci el eşyalara yönelmiyor. Ne kadar dayanı-
rız bilmiyorum.”

“GİDERLERİ KARŞILAMAKTA ZORLANDIK”

Salgın sebebiyle üç ay dükkanlarını kapalı tutmak 
zorunda kaldıklarını belirten Özgür Kitapevi çalışanı 
Erkan Özgür, “Salgının başlamasıyla dükkanımızı üç 
ay tamamen kapatmak zorunda kaldık. Gelir olmadı-
ğı için giderleri karşılamakta çok zorlandık. Şimdilik 
gençler online eğitim aldıkları için sadece ders notla-
rı çıkarmaya geliyorlar. İlkokulların açılması işleri bir 
nebze de olsa rahatlattı. Kalem, defter vb. ufak tefek 
satışlar ayakta kalmamızı sağlıyor.” şeklinde konuştu.  

“YENİDEN KAPANABİLİRİZ”
Kapadokya Kırtasiye çalışanı Doğa Arı ise şöyle 

konuştu: “Geçen seneye göre işlerde neredeyse yarı 

yarıya düşüş yaşandı. Ancak teknik liselerin ve ilko-
kulların yüz yüze eğitime başlaması bizleri biraz ol-
sun rahatlattı diyebilirim. Özellikle çanta, kalem, ka-
lemlik gibi eşyalara yoğun talep yaşamaya başladık. 
Fakat kışa doğru yeniden kapanma sezonuna gidebi-
liriz. Her şey vaka sayılarına bağlı.”

Korona virüsü 
sebebiyle uzaktan 
eğitim sürecinden 
tek etkilenen 
kesim öğrenciler 
değil. Üniversite 
öğrencilerinin uğrak 
yeri olan spotcular 
ve okul ihtiyaçlarını 
karşıladığı kırtasiyeler 
de zor günler yaşıyor

Üniversiteler kapalı,
SPOTÇULAR IŞSIZ

ÜNIVERSITELIYE DESTEK
l Fırat FISTIK

l Görkem DURUSOY

K

Murat Kör

Ahmet Çoksoylu

Erkan Özgür

Doğa Arı
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adıköy’ü bir kültür adacığı haline ge-
tiren nedir diye sorsak, 
akla mutlaka ba-
ğımsız kitapçıla-

rı ve sahafları gelecektir. 
Sokaklar arasında kay-
bolurken, gönüllü ya-
hut gönülsüz yalnızlığı 
yaşarken, hikâyemizi 
ararken bir sahaf çıkar 
karşımıza; gravürlerin, 
haritaların, ilk baskıla-
rın, dağılmış kitaplıkla-
rın sırlarını fısıldar. Kitap 
dedektifliğine meraklıysanız 
cömerttir sahaflar; beklemediği-
niz anda mutlu tesadüfler yaşarsınız, 
yokluğunu o ana kadar farkına bile varmadığınız 
bir öykü karşılar sizi, sarıp sarmalar. Barış Sahaf 
onlardan biri, aile geleneğini sürdüren genç sahaf-
lardan. Barış Bey bizi Barış Sahaf’ta ağırladı. 

• Çok teşekkürler Barış Bey, kitaplar, dergi-
ler, gravürler arasında bir söyleşi gerçekleştirece-
ğiz, hoş bulduk tekrar. Kuruluş hikâyenizle baş-
layalım isterim.  
Hoş geldiniz tekrar, ben teşekkür ederim. 1992 yı-

lında Halil Bingöl tarafından Beyoğlu Aslıhan 
Pasajı’nda kuruldu Barış Sahaf. 2005 yılın-

da ben yani mahdum Barış Bingöl sahaflık 
belasına bulaştım, zaten çocukluğumdan 
beri kitaplar içindeydim. Öyle bir nok-
taya geldik ki artık Beyoğlu’na sığmaz 
olduk ve 2008 yılında Kadıköy’de ikin-
ci dükkânı açtım. Nadir, nitelikli kolek-
siyon ürünü sayılan değerli kitap, ev-
rak-belge, harita, gravür alıp satıyoruz 

Barış Sahaf’ta. 2015 yılından beri her ay 
düzenli kitap mezatları düzenliyoruz, o ay 

içerisinde gelen değerli parçaları koleksiyo-
nerlere sunuyoruz. 

• Sahaf olma kararını nasıl aldınız merak edi-
yorum. 
Babam 1980 yılından beri bu işi yapıyor. Üniver-
site eğitimi sırasında gider gelirdim babamın yanı-
na, profesyonel anlamda değil ama merak işte, hep 

içinde oldum kitapların. Deyim yerindeyse kitap 
indirdik, kitap kaldırdık hep. Çok düşünmeden baş-
ladım bu işe üniversiteden mezun olunca da. Te-
sadüfler silsilesi sonucu geldim Kadıköy’e. Barış 
Sahaf’ın üçüncü durağı Kadıköy’deki. Kafkas Pa-
sajı’nda iki sene, sonra Sokak’ta üç sene, şimdi de 
neredeyse üç senedir buradayız. 

• Her iki yakada da sahaflığı deneyimlediniz. 
Kadıköy ile Beyoğlu okurları arasında bir karşı-
laştırma yapabileceğinizi düşünüyorum. 
Kadıköy’e bakınca 1990 - 2010 arası Beyoğlu’nda 
nasıl bir hava varsa bugün onun tekrarının yaşan-
dığını düşünüyorum. Kültür dünyasını hissediyor-
sunuz burada. Sergiler, gösteriler, konserler, yazar 
buluşmaları... Beyoğlu’nun müdavimleri vardır, 
daha eski bir okurdur oradaki. Kadıköy’de ise daha 
yeni, daha taze bir ilgi görüyoruz. 
• Okurluk görgüsü kitapçıların ısrarla vurguladı-
ğı bir konu, ziyaretçilerle ilgili gözlemlerinizi me-
rak ediyorum. 
Eskinin sessiz, kitaba odaklanmış okuru şüphesiz 
hâlâ var ancak son yıllarda dükkân içinde yüksek 
sesle konuşan, kitaba kimi zaman hoyrat davranan, 
elimizdekilere bakmak yerine cep telefonuna yo-
ğunlaşan kitlenin artışını da gözlemliyorum. Haya-
tın her alanında gördüğümüz özensizliğin bir yan-
sıması bu, şaşırtıcı değil. 

KİTAP DEDEKTİFLİĞİNİN TAM ZAMANI!
• Ziyaretçileriniz genelde hangi yaşlarda? 

Dükkânın yaş kitlesi 18 ile 30 arası. Tabii bu pera-
kende satışta geçerli. Sabit müşteriler ise 50 ve üzeri 
hâlâ. Tüm koleksiyonerlerimiz erkektir, genç kitle-
ye bakınca ise kadınların baskın olduğunu görüyo-
ruz. Erkek arkadaşını çekiştirerek kitapçıya sokan 
genç kadınlar görüyorum. Onların espriyi, dokuyu, 
nüansları daha doğru kavradığını düşünüyorum.

• Okurlar en çok hangi kitapların peşinde? 
İkinci Yeni’nin şairleri soruluyor en çok. Bu noktada 
meraksızlıktan biraz şikayetçiyim. Onlar ne okuyor-
du, onun peşine düşen yok. Orhan Veli ne okurdu? 
Sabahattin Ali ne okurdu? Peki Oğuz Atay ne okur-
du? Bunların peşine düşmek kitap dedektifliğinin de 
ilk adımı. Rus klasiklerini, Hasan Ali Yücel dönemi 
klasik baskılarını arayanların da sık sık dükkânı zi-
yaret ettiklerini söyleyebilirim. Grafiker, tasarımcı, 
modayla ilgilenenler geliyor ara ara, bir görsel arıyor, 

bunun için malzeme topluyor, en sevdiğim araştırma-
cılar da onlar. Daimi müşteridir o, pulların, kartpos-
talların, özel ilk baskıların peşindedir. 

MUTLU TESADÜFLER, ŞANSLI KAZALAR 
• Son yıllarda aldığınız kitaplıklarda enteresan 

kitaplarla, mutlu tesadüflerle karşılaştınız mı? 
Evlerden kitaplıklar çok çıkıyor ama nitelikli kitap 
bulmak zor. Ayda üç dört kitaplık alıyorum ama çok 
nitelikli, niş olarak adlandırabileceğim bir kitap çık-
madı son zamanlarda. Kadıköy, Bostancı, Acıba-
dem, bu bölgelerden yoğun kitap alıyoruz. En başta 
bölgeye yerleşenlerin kitaplıkları, 40’lar, 50’ler-
de yerleşenlerin kitaplıkları geçiyor elimize. Güm-
rükte, dış işlerinde çalışmış insanlar. Bunun için 
roman, edebiyat, araştırma kitapları 40’ların sonra-
sından oluyor genelde. Eskiden enteresan mektup-
lar, fotoğraflar bulurduk. Bu mutlu tesadüfler de-
ğiştiriyor her şeyi. En son aldığım bir parti vardı, 
Ahmet Hamdi Akseki’nin talebesiyle fotoğrafı çık-
tı bir kitap arasından. Bir başka sefer, yine bir ki-
taplık aldık, hukuk fakültesi sekretaryasından bir is-
min kitaplarıydı. Bir kitabın arasından Atatürk’ün 
1930’larda okul ziyareti sırasında hukuk öğrencile-
riyle çektirdiği fotoğraf çıktı, güzel bir andı. 

• Güncel yazarların takipçileri geliyor mu Ba-
rış Sahaf’a, yeni kitapları soranlar oluyor mu?
Az da olsa dükkânın ziyaretçileri arasında güncel 
okuma önerisi isteyenler oluyor, İhsan Oktay Anar, 
Sezgin Kaymaz romanlarını çok öneririm, bence 
iyi başlangıçlardır bu yazarlar okurlar için. Kimi 
zaman hediye almak isteyenler de Barış Sahaf’ın 
kapısını çalıyor. Bu noktada İstanbul hayatıyla il-
gili kitaplar öneriyorum, eski dergileri gösteriyo-
rum, bohem zamanların İstanbul’unu anlatan kitap-
lar hep ilgi çekiyor.

• Kitapçılığa ilgi duyan okurlarımıza notları-
nızı alarak tamamlayalım.  
İşimiz dışarıdan kolay gibi görüyor. Hep roman-
tik, pipomuzla, kedimizle zaman geçirdiğimizi, bü-
tün gün felsefe konuştuğumuzu zannedebiliyor-
lar. Oysa iyi kitap bulmak, doğru fiyat belirlemek, 
alıcısını bulmak, bunlar büyük meseleler. Ayak-
ta kalmak için dirayetli olmak zorundayız. Eski-
den kamyon kamyon kitap gelirdi. Şimdiyse küçük 
kamyonetlerle iş yapıyoruz. Kitapçıdan çok okura 
ihtiyacımız var!

Raflar arasında kaybolmak İCİn güzel bİr gün

Modada üç katlı bir bina, Yoğurtçu’da tozlu bir ev, 
Göztepe’nin üst taraflarında bir virane, Acıbadem’de 
bir daire… Tahir Abacı’nın sekizinci romanı olan 
Yedinci Ev, miras olarak kalmış yedi evi araştıran, 
biri mirasçı, diğeri avukat iki arkadaşın Kadıköy so-
kaklarında ve tarihinde yol alışlarını anlatıyor. İka-

ros Yayınları tarafından okurla buluşturulan roman 
iki eski arkadaşın Kadıköy iskelesinde buluşmasıy-
la başlıyor.  

“Şehir hatları vapuru, yağmurlu bir Kadıköy ak-
şamına yanaştı ve boşalan kalabalığın neredeyse 
en arkasından gelen dostum- boyu uzunca, kemikli 
yüzü, gür saçları başının iki yanında savrulan gözlü-
ğü olmasa eski sporcu görüntüsü verecek, haliyle kır-
kından daha genç gösteren Necdet Turan- beni görür 
görmez elime küçük ama ağır bir poşet tutuşturdu.

“Nedir bunlar?”
“Evlerin listesi, tapuları ve anahtarları?”(Syf 5)
Son bölüm hariç tüm hikâyenin Kadıköy’de geçtiği 

romanda tarih 1990’lı yılları gösteriyor. Bugün de de-
vamlılığını sürdüren gar lokantası, Hatay Meyhanesi, 
Melih Ziya Sezer’in Yeni Moda Eczanesi, Koço’nun 
izlerinin olduğu kitapta bazen avukat Ertan bazen de 
Necdet’in gözünden iki arkadaşın yedi evi ararken ya-

şadıklarına tanıklık ediyoruz. İki arkadaşın anahtarları 
olduğu için boş sanıp daldıkları evlerde onları, unutul-
muş yaşlılar, şairler, seks işçileri, eski şarkıcılar, dev-
rimci gençler bekliyor. 

İlginç rastlantıların, komik 
kazaların yer aldığı romanda iki 
kahramanı her evde farklı bir 
hikâye bekliyor. Bu yüzden her 
bir evin arayışı ayrı bir merak ve 
ilgi uyandırıyor. Evlerde ya da 
Kadıköy’le özdeşleşen mekan-
larla karşılaşılan diğer kahraman-
ların hikâyeleri bazen kurgu bü-
tünlüğünü ve akıcılığını bozsa da 
her evin gizemi, yaşayanı merak 
uyandırıyor. Bunun yanı sıra iki 
arkadaşın siyasi geçmişlerine rağ-
men gittikleri evlerden birinde ya-
şayan devrimci gençlere küçümse-
yen alaycı yaklaşımları, yine seks 
işçisi bir kadına yönelik kurdukla-
rı cümleler hikâyenin geçtiği yıllara 
göre bile hayli ‘ortalama’.

Yıkılan konaklar, yeni yeni yükselen binalarla 
Kadıköy’ün sadece merkez çarşısının değil mahal-

lelerinin de anlatıldığı romanda Er-
tan ve Necdet’in arkasından hayalet 
gibi biz de dolanıyoruz. 

Ülkenin yakın tarihine küçük 
dokunuşların da yer aldığı sürprizi 
sonunda Yedinci Ev, Kadıköy’e ve 
tarihine tatlı bir gezinti için okuna-
cak kitaplardan biri.  

“Eskiden Kadıköy de karşı kı-
yılar gibi surlar ile çevriliymiş, 
hatta onun çocukluğunda Mühür-
dar’da deniz kıyısında bu surların 
kalıntısı bir duvar hala durmakta 
imiş. Strabon, Kadıköy’de için-
de timsahlar bulunan bir su yata-
ğından söz etmiş. Yine buralarda 
bir Bizans sarayı varmış. Sem-
tin adı, Fatih’in İstanbul’a atadı-
ğı ilk kadı olan Hızır Bey’e ar-
palık olarak verilmesinde ileri 
gelmekte imiş…” (Syf 100)

Moda’dan Yoğurtçu’ya, Gar 
lokantasından Koço’ya, 
Koşuyolu’ndan, Acıbadem’e…  
Tahir Abacı’nın Yedinci Ev romanı 
okuru 90’lı yılların Kadıköy 
sokaklarında keşfe çıkarıyor

Kadıköy’de yedi ev

Kadıköy’ü, kitapçı, sahaf ve yazarlarını odağımıza 
aldığımız söyleşi dizimizin bu haftaki yazar konu-
ğu Fuat Sevimay. İngilizceden James Joyce, Hen-
ry James ve Oscar Wilde, İtalyancadan Luigi Pi-
randello ve Italo Svevo çevirilerine imza atmış bir 
çevirmen, romanlarıyla edebiyat okurlarının yakın-
dan takip ettiği bir yazar. Sevimay önce Finnegan 
Uyanması çevirisine imza attı, devamında son ro-
manı Bendeniz James Joyce’da yazarı mezarından 
kaldırıp tam da Gezi günlerinde İstanbul’a getirdi. 
Eserlerini daha iyi anlamak, hatta onunla arkadaş 
olmak isteyen okurlara eğlenceli, matrak ve düşün-
dürücü bir roman sundu, romanın satırları arasında 
sahafları, kitapçıları konuk etti. 

• Sevgili Fuat, her şeyden önce senin Kadı-
köy’ünü dinlemek isterim, nereden başlatıp nere-
de sonlandırıyorsun kişisel Kadıköy’ünün sınırla-
rını?
Kadıköy’ü daha iyi anlamak üzere ikiye ayırsak, 
Altıyol – İskeleler – Moda – Yeldeğirmeni ile Fe-
nerbahçe stadına kadar olan merkezi bir yana, Kı-
zıltoprak’tan Bostancı’ya kadar olan bölgeyi de di-

ğer tarafa koymak gerekir. Hayır, çok sevdiğim 
Kadıköy’ü bölmek gibi bir derdim yok ama kültü-
rel yapıyı, sosyolojik yaklaşımı gözlemlemek açı-

sından da bu ayrım işimizi kolaylaştırabilir. Mese-
la merkez Kadıköy dediğimiz tarafta neden bir dolu 
tiyatro salonu var da diğer tarafta tek bir salon var, 
hiç düşündünüz mü? Bunu sadece ulaşım kolaylı-
ğıyla açıklayabilir miyiz? Yine merkezde bolca ki-
tabevi, sahaf, kitap-kafe varken, bu durumun Cadde 
ekseninde azalmasına ne demeli? Feneryolu, Eren-
köy veya Bostancı ahalisi daha az mı kitap okuyor? 
Bunları siz kafanızda tartadurun, o arada ben size 
Eylem’den ve Müteferrika’dan bahsedeyim. Mat-
baayı bulandan değil, Kadıköylü olanından.

• İlk röportajımızın mekânı ve ana konusu 
Gergedan Kitabevi’ydi; yazarların, çevirmenlerin 
kulaklarını çok çınlattık, elbette senin de. 
 Kadıköy’ün “diğer taraf” diye andığımız bölgesi-
nin kadim kitapçısı Gergedan’dır. Caddebostan’da 
onlarca yıldır, çizgisini hiç bozmadan, Kadıköy-
lüleri iyi kitaplarla, edebiyat söyleşileriyle ve gü-
ler yüzle buluşturmayı sürdürmektedir. Ve az önce 
size bahsedeceğimi söylediğim can dostum Ey-
lem de Gergedan’ın emektarı, kitapların kurdudur. 
Kimi De’li Re’li zincir kitapçıların veya internet si-
telerinin aksine, kitap Eylem için barkod numarası-
nın veya “stokta var-yok” ibaresinin çok ötesinde-
dir. Sağlık, siyaset, psikanaliz veya tarih kitapları 
arasında size hitap edecek eserin yolu Eylem’den 
geçebilir. Yani Gergedan katıksız kitabevi, Eylem 

de edebiyat yolunda işinizi kolaylaştıran bir uz-
mandır. Elbette Rüyam Hanım ile birlikte.

MADDEN VE MANEN ZENGİNLEŞECEKSİNİZ!
• Peki merkezde hangi sahaf ve kitapçılar var 

sıklıkla yolunu düşürdüğün?
Ben, merkez diye bahsettiğimiz tarafta Müteferri-
ka Sahaf’ı çok severim. Akmar Pasajının üst kapı-
sının tam karşısında, el kadar bir tezgâhın üstünde 
yığılı kitapları görecek ve hava müsaitse, kitapla-
rın hemen ardına gömülmüş aksakallı ve yakışık-
lı bir bey fark edeceksiniz. İşte o Müteferrika Sa-
hafın sahibi Lütfü Ağabeydir. Uğrayın, oturun, iki 
lafın belini kırın, kitapları karıştırın. İnanın kalkar-
ken zenginleştiğinizi hissedeceksiniz. Hem mad-
den (çünkü çantanızda artık birkaç sıkı kitap var) 
hem de manen.

• Kitapseverlere, kitapçıseverlere son olarak 
bir mesajın var mı? 
Gergedan’a veya Müteferrika’ya yolunuz düşerse, 
demeyeceğim çünkü yolunuz mümkünse düşsün, ora-
lardaki dost yüzlere selamımı söyleyin lütfen. İçinde 
Kadıköy geçen kitapları sorun. Belki satırların ara-
sında, en başta sorduğumuz sorunun yanıtı da vardır. 
Kitaplardan edindiğiniz bilgiyle ulaştığınız bir bakış 
açısı varsa benimle ve dostlarınızla paylaşın. Paylaşın 
ki çoğalalım. Ve son söz, kitapla kalın. Daima.

   PaylaSın kİ, Coğalalım!

l Leyla ALP

l Nazlı Berivan AK

Barış BİNGÖL

K

Kadıköy Belediyesi’nin ortaklarından biri 
olduğu, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 
kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye Yayıncılar Birliği 
tarafından kurulan OKUYAY Platformu’nun hazırladığı Dört Yanımız 
Kitap’ta yazarlar eşliğinde Kadıköy kitapçılarını, Kadıköy sahaflarını 
ziyaret etmeye devam ediyoruz. Kültür dünyamıza katkıları, 
şekillendirdikleri okurlar, müthiş tesadüfler, unutulmaz karşılaşmalar, 
kitaplarla geçen yıllar... Odağımız kitapçı ve sahaflar, pusulamız 
kitaplar, bu hafta konuklarımız Barış Sahaf’tan Barış Bingöl ve yazar, 
çevirmen Fuat Sevimay



Tiyatro sezonunun başlamasıyla tiyatro-
lar bir bir perdelerini açmaya başladı, Ti-
yatro Ak’la Kara da bu tiyatrolar  arasında. 
16 Ekim Cuma günü “Döktür Bi Şekspir” 
oyunuyla COVİD-19 tedbirleri kapsamın-
da sezona başlayacak olan Ak’la Kara, 
koltuklardan başlayarak tüm havalandır-
ma sistemini yeniledi. 160 kişilik koltuk 
kapasitesini 100 kişiye düşüren tiyatro 
Vip salon olarak ikişer kişilik kanepeler-
de bir metre koltuk mesafesiyle güven 
içinde oyun izlenmesini sağlıyor.

Tiyatronun kurucu ortaklarından 
Savaş Özdural alınan önlemlerle ilgi-
li şunları söyledi: “Pandemi döneminde 
yaşanan tüm sıkıntılara rağmen şim-
di yeni normalde hem bizim hem seyircilerimi-

zin sağlığını düşünerek tüm tedbirleri alarak per-
de açıyoruz. Tüm koltuklarımız değişti, ikişer kişilik 
kanepelerde sadece kendi yakınınızla oturuyor-
sunuz ve 1 metre mesafeyle diğer seyircilerimizle 
hiçbir temasınız olmuyor. Artık salonumuz daha az 
seyircili fakat yeni normal anlamında maksimum 
güvenli bir konseptte. Tüm havalandırma sistemi-
miz değişti, son teknoloji temiz hava akışıyla seyir-
cilerimize taptaze bir hava sunuyoruz içeride oyun 
boyunca sadece dışarıdan gelen temiz hava ola-
cak. Salonumuz hergün oyundan önce ve sonra 

profesyonel bir sistemde dezenfekte ediliyor, tüm ekibimizin rutin sağ-
lık kontrolleri yapıldı. Fuayede alınan her şey tek kullanımlık ve gözünü-
zün gördüğü her yere sensörlü dezenfektan makineleri kondu, sosyal 
mesafe uyarılarını da her yerde görebilecek ve duyabileceksiniz. Biz eli-
mizden gelen herşeyi yaptık seyircilerimizde bizi özlediyse bekliyoruz.”
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Kadınlara 
yönelik her 
türlü şiddet can 
yakıcı bir sorun 
olmaya devam 
ediyor. İçinde 
bulunduğumuz 
Covid-19 
pandemi 
sürecinde, 
özellikle 
kadınların 

ve kız çocuklarının maruz kaldıkları 
şiddet riskini artırdı. Kadınlara yönelik 
şiddet ile mücadele mekanizmalarının 
nasıl iyileştirileceği ve geliştirileceğinin 
konuşulmasına ihtiyacımız olan bu 
dönemde, halen ev içi şiddet ile mücadele 
alanında en kapsamlı sözleşme olan 
İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin 
imzasını çekmesi ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği kavramının kullanılmaması 
tartışılıyor. Bütün bunlar olurken, 
kadınlar öldürülmeye ve şiddete maruz 
kalmaya devam ediyor. Gündelik 
yaşamda kadınların yaşadıklarının 
politik olduğunu savunan farklı 
disiplinlerden akademisyenlerin/
aktivistlerin yazılarından oluşan bu 
kitap, kadınların ev içinde maruz 
kaldıkları farklı şiddet biçimlerini veri 
temelli analizler ile irdeliyor, bu alandaki 
politikaları değerlendirerek eleştiri ve 
öneriler sunuyor. Kamusal politikaların 
oluşturulmasında veri kullanımının 
öneminin altını çizen bu çalışma, kadınlara 
yönelik şiddetin ortadan kalkmasına 
yönelik mücadeleye katkıda bulunmayı 
amaçlıyor. (Tanıtım Bülteninden) 
NotaBene Yayınları / 456 sf / 50 TL
Sanat kitap mağazası idefix’in verilerine 
göre haftanın en çok satan kitapları 
şunlar oldu:
■ Son Cüret / Yılmaz Özdil / Sia Yayınları 
/ 456 sf
■ Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi 
Yayınları / 336 sf
■ Madalyonun İçi  / Gülseren 
Budayıcıoğlu / Doğan Kitap / 368 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Kişisel Olan Politiktir

Hayko Cepkin / Karantina 
Günlüğü

Emily in Paris

Hayko Cepkin’in “Karantina Günlüğü” 
isimli albümü dijital müzik platformların-
da dinleyiciyle buluştu. Albüm, Cepkin’in 
karantina süresince (11 Mart-1 Haziran) 
yeniden yorumlanmış eski şarkılarından 
oluşuyor. Sanatçı, 2005 yılından bu yana 
yayımladığı 22 adet bestesini neyzen 
Burak Malçok ile farklı bir düzenleme ile 
kendi YouTube kanalından anlık kayıtlar 
alarak paylaşmıştı. YouTube kanalındaki 
bu eserler, dinleyenlerin yoğun isteği üze-
rine digital platformlarda da yayınlandı.

Netflix’in yeni 
dizilerinden 
“Emily in Paris”, 
ikonik dizi Sex 
and the City’nin 
yaratıcısı 
Darren Star’ın 
imzasını 
taşıyor. Paris’te 
bir pazarlama 
firması 
tarafından işe 
alınarak rüya 

gibi bir iş fırsatı yakalayan Amerikalı 
Emily’nin hikayesini anlatan dizi Emily’nin 
Chicago’dan, diline ve kültürüne 
son derece yabancı olduğu bir şehre 
taşınmasıyla başlıyor. Emily bir yandan 
işine adapte olmaya çabalarken diğer 
yandan ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisini 
idare etmeye çabalıyor. Bizi en çok 
saran özelliği ise pandemi döneminde 
gidip göremediğimiz Paris sokaklarını ve 
gecelerini evimize taşıması. İyi seyirler!

Ruhu doyuran şarkılar:
■ Toto / Africa
■ Eagles / Hotel California
■ Led Zeplin / Stairway To The Heaven

Pinhani / Yalnızlık Zor
Pinhani’nin “farklı bir şarkımız, bir roman 
arabesk” olarak tanımladıkları yeni şar-
kılarının adını verdiği bu çalışma beş şarkı-
dan oluşan küçük bir albüm. Albümün 
güzelliklerinden biri ise grubun Türkiye’nin 
en iyi trompetçilerinden biri olan Hasan 
Gözetlik ile birlikte çalışmış olması.

adıköy Belediyesi’nin Piyanolu Üçlü (ke-
man, viyolonsel, piyano) için, müzik ve sah-
ne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik et-
mek ve bestecileri yeni eserler yaratmaya 

özendirmek amacıyla düzenlediği Süreyya Operası Ulu-
sal Beste Yarışması’nın ödülleri verildi. Yarışmanın 
ödül töreni bir final konseri ile gerçekleşti. Pandemi 
koşulları nedeniyle seyirciye kapalı yapılan final 
konserinde dört eser jüri tarafından belirlendi. 

Bosphorus Trio üyeleri Özgecan Günöz 
(keman), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Öz-
gür Ünaldı (piyano) tarafından jüriye icra edi-
len eserler Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Tur-
gay Erdener, Özkan Manav, Gülsin Onay, 
Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu’dan oluşan jüri 
tarafından rumuzlarıyla değerlendirildi. Bes-
tecilerin isimleri, bu değerlendirmenin ardın-
dan kimlik zarfları açılarak ilan edildi.

Jüri değerlendirmesine göre Süreyya Operası 
Ulusal Beste Yarışması’nın birincisi Seyyit Abdul-
lah Cahid Çelikçi oldu. Emir Can Pehlivan’ın ikinci, 
Alexandra Nadin Bolşen’in ise üçüncü olduğu yarış-

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), 
çocuklara yönelik bir kültür merkezi olarak hiz-
met vermeye başladığı 2018 yılının Ocak ayın-
dan itibaren eğitici, öğretici ve eğlendirici et-
kinliklere ve atölyelere ev sahipliği yapıyor. 

Çocuklara yönelik tiyatro, drama, bale, dans, 
resim, senaryo yazımı gibi geniş bir yelpazede 
etkinlik ile atölye programı olan merkez, yetiş-
kinler için de  ebeveyn ile çocuk arasında doğru 
ve sağlıklı iletişim odaklı seminerler ve söyleşi-
ler düzenledi. Ayrıca ebeveynlerin bebekleriy-

le birlikte katılım sağlayabilecekleri özel atöl-
yeler de tasarlandı.

“BİZİM ÇOCUKLAR” DEVAM EDİYOR
HKÇKM,  atölye çalışmalarına pandemi sü-

recinde de devam ediyor. Bu dönem gitar, uku-
lele, temel müzik eğitimi, kuklalarla drama, 
beden perküsyonu, beden farkındalığı ve kon-

disyon dersleri ile; Şarkılar-
la Bedenimizi Tanıyalım, Sa-
yılardan Resim Çiziyorum, 
Kilden Neler Yaparım, Be-
nim Ünlü Tablom, Karaka-
lem Tekniğini Öğreniyorum, 
Birlikte Masal Kitabı Yapıyo-
ruz, Bir Masal Yaz Canlansın, 
Birlikte Çizgili Kitap Yapıyo-
ruz atölyeleri online olarak 
gerçekleşecek. Ayrıca önceki 
yıllarda tiyatro eğitimi verilen 
öğrencilerden oluşan Bizim 
Çocuklar Tiyatro Ekibi de ça-
lışmalarına online olarak de-
vam edecek. 

Atölyelere kayıt, atölye 
tarihinden beş gün öncesi iti-
bariyle hkckm.kadikoy.bel.

tr üzerinden online olarak yapılacak. Konten-
jan sınırı olan tüm atölyelerin tarih ve saatleri, 
eğitmen, kontenjan bilgileri ve atölye içerikleri 
hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler mer-
kezin web sitesini ziyaret edebilir, (0216) 357 
28 37 nolu telefon numarasını arayabilir. 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Halis Kurtça’daki 
atölyeler online 
olarak sürecek

Eğiten, öğreten ve eğlendiren atölyelerin adresi olan 
Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yeni dönemde 
atölyeler online olarak devam edecek. 

Süreyya Beste Yarışması’nda

“Süreyya Operası Ulusal Beste 
Yarışması 2020”de dereceye 
girenler jüri üyelerinin yaptığı 
oylama sonucu belirlendi

verildi

mada, mansiyon ödülünün sahibi Yusuf İzeddin Mes-
çi oldu. Yarışmanın birincisi 16.000 TL, ikincisi 12.000 
TL, üçüncüsü 10.000 TL, mansiyon ödülünün sahibi ise 
7.000 TL ile ödüllendirildi.

“HER ZAMAN SANATÇININ YANINDAYIZ”
Gecede konuşma yapan Kadıköy Belediye Baş-

kanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi ola-
rak şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da sa-
natın ve sanatçının yanında olacağımızın sözünü 
vermek isterim. Süreyya Operası Beste Yarışması’na 

katılan, derece alan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyo-
rum.” dedi. Gecede seslendirilip ödül alan eserler, 18 

Ekim Pazar günü saat 16.00’dan itibaren Kadıköy Be-
lediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. 
Eserler ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da CD olarak 
müzikseverlere sunulacak.

K

ödüller

Tiyatro Ak’la 
Kara’da yeni dönem
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Maddenin Halleri
Yönetmen ve sanatçı Deniz Tor-
tum’un geçen hafta düzenlenen 57. 
Antalya Altın Portakal Film Festi-
vali’nde En İyi Belgesel seçilen son 
filmi “Maddenin Halleri”, İstanbul’da 
ilk kez 39. İstanbul Film Festivali’n-
de gösterilecek. Festivalin Ulusal 
Belgesel Film Yarışması kapsamında 
sinemada seyirciyle buluşacak olan 
film, 18 Ekim Pazar günü filmonline.
iksv.org  adresinde çevrimiçi izle-
nebilecek. Belgesel, 17 Ekim’de de 
Engelsiz Filmler Festivali’nin Engelsiz 
Yarışması’nda jüri karşısına çıkacak. 
Yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu, 
Öykü Canlı ve Aslı Erdem’in, ortak 
yapımcılığını Fırat Sezgin’in üstlen-
diği “Maddenin Halleri”, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’ni evi bellemiş doktor, 
hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının 
gündelik hayatlarını takip ediyor ve 
bitmek bilmeyen koridorlarda, dok-
tor odalarında ve ameliyathanelerde 
dolanarak hastanede akan yaşamı 
anlamaya çalışıyor.

Bina

Distopik bir Türkiye’de, hükümet 
ülke genelinde evlere yeni televizyon 
antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke 
genelinde dolaşan bilgilerin takibini 
yapabilmektir. Çökmekte olan bir 
apartman kompleksinde, denetçilik 
görevini üstlenen Mehmet, yeni 
antenin kurulmasını denetlemek zo-
rundadır. Ancak kurulum  sırasında 
bir şeyler yanlış gider ve anten yayını 
apartman kompleksi sakinlerini 
tehdit etmeye başlar. Şimdi bina gö-
revlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden 
açıklanamaz iletimlerin arkasındaki 
şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda 
kalacaktır... Orçun Behram’ın korku 
gerilim türündeki filmi 16 Ekim’de 
vizyonda. 
Kadıköy Sineması
David Lynch Seçkisi
Eraserhead: 17 Ekim 20.00, 18 Ekim 
14.00, 21 Ekim 20.00
The Straight Story: 16 Ekim 14.00, 17 
Ekim 17.00, 21 Ekim 14.00
Elephant Man: 17 Ekim 14.00, 18 
Ekim 20.00, 20 Ekim 14.00
Twin Peaks: 16 Ekim 17.00, 21 Ekim 
17.00, 22 Ekim 14.00
Mulholland Çıkmazı: 16 Ekim 20.00, 
20 Ekim 20.00, 22 Ekim 17.00
Lost Highway: 18 Ekim 17.00, 20 
Ekim 17.00, 22 Ekim 20.00
Not: Kadıköy Sineması, pazartesi 
günleri kapalı.

Adres: General Asım Gündüz 
(Bahariye) Caddesi, No: 25/24, 
Kadıköy / 0216 337 74 00

SİNEVİZYON

Bu yıl Oscar ödüllerinin bile çevrimiçi olarak 
gösterime giren filmlerin katılımıyla ger-
çekleşeceğini düşünürsek festivallerin işle-
vi, pandemi döneminde daha da önem ka-
zandı. İstanbul, Ankara ve Adana’daki ulusal 
yarışmalardan sonra 12 filmin Türkiye prö-
miyerinin gerçekleştiril-
diği Antalya’nın da iptal 
edilmeden düzenlenme-
si, özellikle sinemacılar 
açısından moral verici bir 
gelişmeydi.     

Açık hava sinema-
larında gerçekleştirilen 
57. Antalya Altın Portakal 
Film Festivali için iki afiş 
hazırlanmıştı bu yıl. İlkin-
de Yeşilçam’ın altın çağı-

nın büyük yıldızlarından Fatma Girik vardı. 
İkincisinde ise pandemi döneminde göster-
dikleri özverili çalışmalarla hepimizin yıldızı 
olan bir kadın sağlık çalışanı… 

Festivalden önce şehrin reklam panola-
rı bu afişlerle kaplıydı. Festivalden sonra da 
aklımızda kadın sinemacılar kaldı. Kapanış 
töreninde sahnede genellikle kadınlar vardı. 
Görüntüler güzel ve anlamlıydı. 

Ulusal yarışmada filmlerin tümünü sey-
retmiş biri olarak, jürinin ‘sosyal mesaj’ ver-
mek için zorlama kararlar aldığını düşün-
menizi istemem. Kişisel favorim ‘Çatlak’tı. 

Erdem Tepegöz’ün 
distopik filmi ‘Göl-
gelerin İçinde’yi 
de çok beğendim. 
Ama ulusal yarış-
manın tek kadın 
yönetmeni Azra 
Deniz Okyay’ın 
yazıp yönetti-
ği ‘Hayaletler’in 
en iyi film ve yö-
netmen ödüllerini 
kazanmasına şa-

şırmadım. Açılışını Venedik 
gibi bir festivalde yapmış, 
olumlu tepkiler almıştı. Si-
nemamızda alışık olma-
dığımız bir üsluba sahip, 
güçlü kadın karakterleriyle 
akılda kalan bir filmdi.  

En iyi kadın oyuncu 
ödülünün ‘Çatlak’ filminin 
beş kadın oyuncusu (Canan 
Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kül-
tür Şahin, Süreyya Kilimci, 
Tuğçe Yolcu) arasında pay-
laştırılması, jürinin en doğ-
ru kararlarından biriydi. Fik-
ret Reyhan’ın yazıp yönettiği 
‘Çatlak’, özellikle ekip oyun-
culuğuyla dikkat çekiyordu. Hiçbir oyuncu-
nun tam olarak sivrilmediği, tüm kadronun 
birbirine bağlı olduğu performanslar izliyor-
duk. Kadın oyuncuları ayrı ayrı değerlendir-
mek zordu. Beşi de üstüne düşeni fazlasıy-
la yapıyordu. ‘Çatlak’ın kadın oyuncularının 
bir ödül alacağını düşünüyordum ama kimin 
hangi ödülü alacağına dair tahmin yürüte-
miyordum. Festivallerde oyunculuk ödül-
lerinin paylaştırılmasının alışkanlık haline 
getirilmesine karşı olmama rağmen sonuç 
açıklanınca çok sevindiğimi hatırlıyorum.

Festivale son yıllarda eklenen ve her yıl 
bir kadın sinemacıya verilen Cahide Son-
ku Ödülü’nün ‘Dirlik Düzenlik’ filminin üç ka-
dın oyuncusu (Asiye Dinçsoy, Betül Ese-
ner, Dudu Yetik) arasında paylaştırılmasına 
da sevindim. Nesimi Yetik’in yazıp yönetti-
ği ‘Dirlik Düzenlik’ özellikle üç kadın ana ka-
rakteriyle hafızalarda yer eden bir filmdi ve 
onları birbirinden ayırmak zordu.

Jüri, yardımcı kadın oyuncu kategorisin-
de ödülü Nalân Kuruçim (Hayaletler) ve Ne-
zaket Erdem (İnsanlar İkiye Ayrılır) arasın-

da paylaştırarak yine yerinde bir karar verdi. 
Nalân Kuruçim, yıllardır takip ettiğim dene-
yimli ve başarılı bir oyuncu. Nezaket Erden 
ise kendi kuşağının öne çıkan parlak isimle-
rinden biri… İkisi de ödülü hak ediyordu. Ay-
ris Alptekin’in ‘Hayaletler’le kazandığı kurgu 
ödülünü de unutmayalım. 

Özetle, Altın Portakal’da zafer kadınla-
rındı… Ödül alan kadınların sayıca fazla ol-
masının nedenlerinden biri, kadın karakter-
lere daha çok yer veren filmlerin sayısındaki 
artıştı. Son yıllarda, ulusal festivallerde gös-
terilen filmlerde erkek karakterlerin ağırlık-
ta olması çok konuşulmuş ve eleştirilmişti. 
Türk sineması estetik açıdan giderek daha 
da erilleşiyor; benzer taşra ve erkek öykü-
lerinin ardı arkası bir türlü kesilmiyor; ana 
karakteri kadın olan filmlerin sayısı sürekli 
azalıyordu. 2020 Antalya Altın Portakal ise 
bu durumu biraz olsun değiştirdi. ‘Hayalet-
ler’, ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’, ‘Dirlik Düzenlik’ 
özellikle kadın karakterleriyle dikkat çeken 
filmlerdi. ‘Çatlak’ ise fazlasıyla eril bir kültü-
rün içinde yaşayan kadınların yerini hassa-
siyet ve dikkatle gözlemliyordu.

Umarım önümüzdeki yıllarda sinema-
mızda kadınların ağırlığı daha da artar ve 
hepsi de birbirini andıran erkek filmlerinin 
egemenliğinden biraz olsun kurtuluruz.

Antalya’da zafer kadınların

MEHMET 
AÇARAÇAR

illboard İstanbul 2020, Türkiye, Fas ve İs-
kandinav ülkelerinden ve Kopenhag’daki 
Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akade-
misi ile İstanbul’da Mimar Sinan Üniversite-

si Güzel Sanatlar Fakültesinden 115 kadın sanatçıyı ka-
musal alanda buluşturuyor. 5-18 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşen festival ile birlikte İstanbul’da seçilmiş nok-
talarda yer alan reklam panolarında kadın sanatçıların fo-
toğrafları yer alıyor. Sadece kadın sanatçıların eserleri-
nin sergilendiği festival aracılılığıyla toplumsal cinsiyet 
tartışmalarını teşvik etmek ve konuyla ilgili farkındalı-
ğı artırmak amaçlanıyor. Dünya üzerinde pek çok şeh-
rin sokaklarına hâkim olan reklam dilinden farklı hika-
yeler ve imajlar sunmayı hedefleyen projenin bir başka 
amacı da kadınlara kendi şartlarına göre kendilerini ifade 
etme fırsatı vermek ve İstanbulluları açık ve yaratıcı ol-
maya davet etmek.

“OLUMLU BİR DEĞİŞİM YARATABİLİRİZ”
Danimarka Sanat Vakfı Proje Komitesi, İskandinav 

Kültür Fonu ve DID, Grosserer L. F. Foghts Fond, Da-
nimarka Büyükelçiliği, Ernst B. Sund Fonden’in deste-
ği, Danimarka Kültür Enstitüsü ve Kentvizyon işbirliği 
ile gerçekleştirilen “Billboard” projesinin fikri ve kav-
ramsal çerçevesi, Danimarkalı görsel sanatçı Hanne Lise 
Thomsen tarafından geliştirildi. Sanatsal çalışmalarında 
toplumsal sorunlara odaklanan Thomsen ile Kadıköy’de 
de sergilemelerin yapıldığı projeyi şöyle anlattı:

“Sanat ve kültür, dünyayı yeni bir şekilde görmemizi 
ve güncel sorunları anlamamızı sağlayarak, bu sorunlara 
kamusal alanda sesler ve imajlar vererek olumlu bir de-
ğişim yaratmamıza yardımcı olabilir.” diyen Thomsen, 
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de çalışmayı seç-
me nedenini şöyle açıkladı: “Yayaların yakınından geçe-
rek deneyimleyebileceği reklam panolarını tercih ettim. 
Seçtiğimiz tüm reklam panoları, geleneksel reklamcılı-
ğın ortasında yer alıyor. Bu bir zorluk teşkil ediyor ama 
biz bunu üstlenmeye hazırız. Hikayeler anlatmak, diya-
log ve aktivizm için bir alan yaratmak, toplumu etkile-
menin bir yolu.”

“KADINLAR KENDİNİ İFADE EDİYOR”
2003 yılında tüm İskandinav ülkelerinden 100 kadın 

sanatçının katılımıyla Kopenhag’da ilk billboard proje-
sini başlattığını söyleyen Thomsen, festivalin içeriğine 
dair şunları paylaştı: “Sanatsal müdahaleler, girişimler 
ve kadınların ürettiği yeni imaj türleri aracılığıyla kentsel 
alan, cinsiyet ve kimlik hakkındaki fikirlerimizi sorgula-
yabiliriz. Amacım, dünya çapında birçok şehrin cadde-
lerine hakim olan ticari reklam alanını bozan görsellerle 

hikayeler anlatmak. Proje, şehri herkes için yaratıcı bir 
ilham kaynağı haline getirmeyi ve kadınlara kendilerini 
kendi tercihlerine göre ifade etme fırsatı sunuyor.

“BİRBİRİMİZE ALAN AÇIYORUZ”
İstanbul’un farklı semtlerinin ev 

sahipliği yaptığı festivalin 
önemli bir noktası da Ka-

dıköy. Kadıköylü kadın 
fotoğraf sanatçılarının 
da katıldığı projede fo-
toğraf çalışmalarını 
görmek mümkün. Sa-
natçılar Cansu Yıldı-
ran ve Senem Sinem 

ile festival hakkında 
konuştuk.

Cansu Yıldıran, festiva-
le Karadeniz yaylarındaki ka-

dınların mülk edinme hakkının ol-
mamasına odaklanan projesinden bir fotoğrafla katılıyor. 
Yıldıran, yaşadığı semtin sokaklarında fotoğrafının ser-
gileniyor olmasının ve  galerilere sıkışmadan bir fotoğraf 
sergisinin düzenlenmesinin kendisini çok iyi hissettirdi-
ğini söyledi. Serginin karşılaşmalara çok açık olduğunu 
ve belirli bir kitleye hitap etmediğini vurgulayan Yıldı-
ran şöyle devam etti: “Festivalin, temasıyla ve sergileme 

konseptiyle benim için önemli olduğunu düşünüyorum. 
Sadece sanatçılar için değil izleyiciler için de değerli ve 
güçlendirici olduğunu düşündüğüm için dahil oldum. Bu 
projenin temel amacı bence birliktelik. Birbirimize alan 
açmayı da mümkün kılan bir proje. Görüntünün kamusal 
alanda, koca bir billboardlarda ‘bana bir bakmadan geç-
meyin’ demesi ve çok daha fazla insana ulaşacak olması 
beni çok heyecanlandırıyor.”

GALERİLERDEN SOKAKLARA
Festivale katılan bir başka 

Kadıköylü sanatçı da Se-
nem Sinem. Kadın ça-
lışmalarının kamusal 
mekanda daha faz-
la görünmesi için 
festivalde yer aldı-
ğını ifade eden Si-
nem, festivale dair şu 
görüşlerini paylaştı: 
“Reklam amaçlı kulla-
nılan billboardların kulla-
nım amacının sorgulanması 
ve dönüştürülmesi çarpıcı. Diğer 
yandan kadınların kendilerini çeşitli şe-
killerde ifade ettiği, etmeye çalıştığı ama aslında ifade 
etmekte zorlandığı bu şehirde, ülkede, dünyada; mekan, 
kimlik, cinsiyet konuşmamıza fırsat yaratması ve alan 
açması açısından festivali önemli buluyorum. Fotoğraf-
ların galerilerden çıkıp şehrin türlü katmanlarında, her 
sınıfa ait insanın görebileceği toplumsal bir ürüne dö-
nüşmesi ve kamusal alanın bir parçası olması kıymetli.”

REKLAM PANOLARI
farklı hikayeler anlatıyor

Billboard İstanbul 2020 
Festivali ile birlikte İstanbul’un 
farklı semtlerinde yer alan 
reklam panoları sergi alanına 
dönüştürüldü. 115 kadın 
sanatçının fotoğrafları kamusal 
mekanlarda izleyici ile buluşuyor 

B
l Erhan DEMİRTAŞ

FARKLI MEKANLARDA 
GÖRÜLEBİLİR
Kamusal alanlarda sergilenen fotoğrafları 18 Ekim 
Pazar gününe kadar görmek mümkün. Kadıköy’de 
fotoğrafları sergilenen sanatçılar ve sergileme alanları 
ise şöyle:
l Annika Ström - Kadıköy Evlendirme Dairesi çevresi
l Cansu Yıldıran- Fenerbahçe – Kalamış Caddesi 
Todori önü
l Christina Capetillo- Kadıköy Evlendirme Dairesi 
çevresi
l Gülbeste Tülü - Suadiye Sahil Trafik Vakfı
l Hind Bensari- Bağdat Caddesi Suadiye Zara ışıklar
l Julie Edel Hardenberg- Suadiye Sahil Trafik Vakfı
l Madeleine Kate MCGowan- Fenerbahçe – Kalamış 
Caddesi Todori önü
l Müge Yılmaz- Fenerbahçe – Kalamış Caddesi Todori 
önü
l Raja Saddiki- Kadıköy Evlendirme Dairesi çevresi
l Sena Başöz- Fenerbahçe – Kalamış Caddesi Todori 
önü
l Senem Sinem- Suadiye Sahil Trafik Vakfı
l Sofia Alaoui- Suadiye Sahil Trafik Vakfı
l Zara Samiry- Kadıköy Evlendirme Dairesi çevresi
billboardistanbul.org internet sitesi üzerinden 
şehirdeki tüm reklam panolarının konumuna ve katılan 
sanatçıların çalışmalarına dair bilgilere ulaşılabiliyor.

Cansu YıldıranCansu Yıldıran

Cansu YıldıranCansu Yıldıran

Zara Samiry

Senem Sinem

Senem SinemSenem Sinem
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stanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile bir-
likte Fikirtepe’de incelemelerde bulundu. 

Mayıs ayında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yıl-
lardır kentsel dönüşüm konusunda tartışmaların ya-
şandığı Fikirtepe’de, yaşayanların itirazlarını karara 
bağlamış beş ada, altı parselde mülk sahibi istemedi-
ği müddetçe müteahhitlerin iş yapmasını engellemiş-
ti. Bununla birlikte müteahhitlerin mülkü, sahiplerin 
elinden alarak kentsel dönüşüme tabi tutmasının da 
önüne geçilmişti.

İmamoğlu, inceleme sırasında yaptığı açıklama-
ya “Fikirtepe, tümüyle yanlış başlamış bir iş. Aslın-
da her bileşenin hatası var” diyerek başladı ve şöyle 
devam etti: “Bu işi koordine eden o dönemin erkle-
ri. Büyükşehirle başlamış, sonra bakanlığa geçmiş. O 
dönemlerde ilçe belediyesi yok sayılmış. Ama bugü-
ne geldiğimizde, etrafa baktığınızda, dünyada böyle 
devlet eliyle yapılmış trajedi var mıdır; yoktur. Şim-
di biz diyoruz ki; bugün çözüm bulmamız lazım. Bu-
rada insanlar zamanında, ‘Ne kadar çok daire alabi-
lirim’ sevdasına düşmüş olabilir. Buna bakanlıklar 
veya müteahhitler zemin hazırlamış olabilir; neyse, 
olan olmuştur. Önerimiz nettir: Bakanlıkla, sayın Ba-
kanla bizzat görüşerek, sayın Kadıköy Belediye Baş-
kanımız irtibatları kurarak, biz aynı şekilde irtibat-
larımızı kurarak, ortak mücadele hususu oluşturma 
konusunda bir işbirliği önerimiz oldu. Heyet belirle-
dik. Ankara’ya gittik. Konuşuldu.”

“BURADA YENİ BİR YAPI KURALIM”
Fikirtepe ile ilgili Bakanlığa ilettikleri çağrıların 

hala cevaplanmadığının altını çizen İmamoğlu, “Far-
kındaysanız, şurada yüz metrede bile muhtarımız ayrı 
dert yanıyor, vatandaşımız ayrı dert yanıyor. KİPTAŞ 
kendini savunuyor çünkü bakanlıkla sözleşmesi var. 
Kadıköy Belediyesi’nin eli kolu bağlı. İBB’nin yapa-
cakları zaten belli, yetki olarak alanı değil. Biz dedik 
ki, ‘Bu kadar karmaşaya gerek yok. Buraya bir yapı 
kuralım. Burayı bakanlık yönetsin. İçerisinde İBB, 
Kadıköy Belediyesi, KİPTAŞ ve onunla ilgili kurum-
lar, muhtarı, buranın sivil toplum kuruluşları, burada 
bu işleri yapan müteahhitler olsun.Burada bir işbirliği 
mekanizması kurulsun. Kademe kademe her sorunu 

beraberce çözelim. Biz, kendimizi olayın dışına asla 
atmıyoruz; tam aksine içine girmek istiyoruz.” dedi.

“Ne yazık ki, bir netice alamayınca, bir saha gezi-
si ihtiyacı duydum. Çünkü burada acil yapılması ge-
reken işler var.” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: 
“Benim istirhamım, sayın Şehircilik Bakanı, ilgili ku-
rum yöneticilerinin, bizlerin bu dediğim öneri doğ-
rultusunda burada herkesin içinde olduğu bir meka-
nizma kuralım. Şu an İstanbul’da, Türkiye’de nelere 
para harcanmıyor ki? Buradaki trajedi, yanlış yöne-
tilme mekanizmasıyla ne yazık ki devlet eliyle ya-
pılmış. Dolayısıyla biz bunu hep beraber çözebiliriz. 
Buna gücümüz yeter. Vatandaşlarımızın dahi fedakar-
lık yapması lazım belli konularda. Yani 10 daire ol-
sun, 20 daire olsun hesabı bitmiştir. Bir şekilde feda-
karlık yapılmalıdır, anlamlı ve mantıklı. Benzetmekte 
hata olmasın ama ortada kalan cenazeyi her birlikte 
kaldırmamız lazım. Onun için de bugün buradayım, 
buradan da çağrımı yapıyorum. Umarım hızlıca bir 
dönüş olur ve bu mekanizmayı Fikirtepe’de kurarız.”

GAZHANE FAALİYETE GEÇİYOR
İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Belediye Baş-

kanı Odabaşı ve beraberlerindeki İBB bürokratları Fi-
kirtepe inceleme gezisinin ardından eski Gazhane bi-
nalarının bulunduğu Hasanpaşa’daki bölgeye giderek 
restorasyon çalışmalarını inceledi. Burada çocuklar 
için oluşturulmuş aktivite alanı, tiyatro salonu, sergi 
salonu, otopark, kültürel aktiviteler için ayrılmış geniş 
meydan gezildi. 2014 yılından beri alanın restorasyo-
nu için uğraşan yetkililer, çalışmaların hızlandırıldığı 
ve yakın zamanda faaliyete geçeceği bilgisini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, Fikirtepe’de: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2010 yılından 
beri süren karayolları üzerindeki duvarlara yapılan 
dikey bahçe uygulamalarına yönelik, hem ekonomik 
olan hem de bütçeye tasarruf sağlayan bir dönüşüm 
programı başlattı. Ekolojik yararları kısıtlı ve eko-
nomik yükü ağır uygulamadan vazgeçilerek duvarlar 
grafiti sanatçılarına açıldı. “Konuşan Duvarlar Proje-
si”nin tanıtımı Fikirtepe’de düzenlenen basın toplan-
tısıyla yapıldı.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, İstanbul’daki pey-
zaj çalışmalarında nasıl bir maliyet tasarrufu yapabi-
leceğini ve bu alanların nasıl daha etkili kullanılabi-
leceğini araştırdıklarını belirterek, ilk aşamada yeşil 
duvarların tadilat gerektirenlerini dönüştürmeye baş-
ladıklarını söyledi.

“EKOSİSTEM AÇISINDAN SIKINTILI”
İstanbul genelindeki 45 bin metrekarelik yeşil 

duvar alanlarını tek tek incelediklerini, aktaran Seç-
kin, şöyle konuştu: “Karayollarının kenarındaki di-
key bahçe olarak adlandırdığımız bütün bu yeşil du-
varların İstanbul’a yıllık 12 milyon liralık bir bakım 
masrafı olduğunu gördük. Bu 12 milyon liranın 4 
milyonu bitki maliyetleri, 8 milyonu ise ilaçlama ve 
gübre maliyetinden oluşuyor. Yani bu duvarlar ciddi 
bir kimyasal ilaçlama ve ekosistem açısından da bü-
yük bir sıkıntı doğuruyordu. Sadece ekonomik açıdan 
bakmadık. Ekosistem açısından da buraları daha kıy-
metli alanlara dönüştürebileceğimizi fark ettik. Yap-
tığımız hesaplamalarda, 45 bin metrekare dikey bah-
çe yerine aynı parayla 400 bin metrekare aktif yeşil 

alan yapabileceğimizi fark ettik. Bu nedenle, öncelik-
le sökülen veya arkasında sıkıntılar olduğu için sökü-
lüp yeniden yapılması gereken duvarları kaldırmaya 
başladık. Bu sayede bakım maliyetlerimiz de önemli 
ölçüde azalmaya başladı.”

Duvar yeşillendirmenin ekolojik ve ekonomik ol-
madığı alanlarda duvarları sanat faaliyetlerine açtık-
larının altını çizen Seçkin, “Salgın döneminde sanat 
ve sanatçıların durumu da aşikar. Sanatçılarımızla iş-
birliği içinde böyle duvarlarımızı görsel bir kaliteye 
ulaştırma çabası içindeyiz. Bunu da sponsorlar ara-
cılığıyla yapıyoruz. Bakım maliyetlerinden kurtuldu-
ğumuz gibi İBB bütçesinden bu çalışmaya bir kaynak 
ayırmıyoruz.” dedi.

ALTUNİZADE’DE DEVAM EDECEK
Fikirtepe E-5 Karayolu kenarındaki duvarda ciddi 

bir bakım gerektiğini ve alanı önceki dönemden bitki-
leri sökülmüş olarak devraldıklarını hatırlatan Seçkin, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu duvarı tekrar yeşil 
duvar haline getirmek yerine böyle bir sanat faaliye-
tiyle değerlendirmek istedik. Bundan sonra bazen bu 
tür sanat çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bazen topra-
ğın olduğu alanlarda yeşil duvarlarımızı sürdüreceğiz. 

Öncelikle tadilata girmesi gereken duvarlarda proje-
ler yürütüyoruz. Örneğin Altunizade’deki yeşil duva-
rın arkasındaki karkas yakından bakarsanız tamamen 
çürümüş durumda. Bunlar demir profiller ve sulama 
sistemindeki sıkıntılar zarar veriyor. Öncelikle, arkası-
nı tamamen yenileyeceğimiz alanlarda bu sanat çalış-
masını başlattık. Arkamızdaki duvar Jotun firmasının 
sponsorluğuyla boyandı. Tüm boya ve sanatçı mali-
yetlerini kendileri karşıladı. Bundan sonra da sponsor-
lar aracılığıyla benzer çalışmalar gerçekleştireceğiz.”

SANATÇILAR PROJEDEN MEMNUN
Yaklaşık 20 yıldır sokaklarda grafiti yaptığını be-

lirten Eskreyn mahlaslı sanatçı, Mimar Sinan Üniver-
sitesi heykel bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu-
nu belirterek, yapılan çalışmanın; komşu, ev, barış, 
paylaşmak, çocuk, doğa, tohum, yeşil gibi 19 tane an-
lamlı kelimenin soyutlanarak parçalanmasından veya 
biraraya gelmesinden oluşan bir kompozisyon oldu-
ğunu söyledi.

Eskreyn, “Koronavirüs karantinası nedeniyle çok 
umut vaat eden bir eser yapmak istedim. Bunu kur-
gularken Türk resim sanatının önemli ustalarından 
Sabri Berkel’den öykünerek yaptım. Onun tarzının 
İstanbul için çok kıymetli bir anlatım olduğunu dü-
şündüm. Dünyanın dikkatini çeken İstanbul’u boya-
mak çok güzel bir duygu.” diye konuştu.

Duvarlar renkleriyle konuşacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Fikirtepe’de incelemelerde 

bulundu. İmamoğlu, “Fikirtepe, tümüyle yanlış başlamış 
bir iş” dedi ve Bakanlığın da dahil 

olduğu yeni bir yapı kurulması 
gerektiğini söyledi

Tümüyle yanlış başlamış bİr İş

İmamoğlu, Gaziosmanpa-
şa Kaymakamlığı’nın 
Şehir Tiyatroları’nda 
oynanması planla-
nan Kürtçe tiyat-
royu yasaklaması 
hakkında da ko-
nuştu: “Bahsetti-
ğimiz ne? Bir Kürt-
çe oyun. Tiyatro 
oyunu. Düşünseni-
ze; bu ülkenin koca ba-
kan yardımcısı, 16 milyon-
luk kentin koca valisi açıklama 
yapıyorlar. Neymiş efendim; ‘Terör örgütü propa-
gandası yapılacakmış.’ Yani şimdi akıl mı okuyor-
sunuz, tahminde mi bulunuyorsunuz, ne yapıyor-
sunuz? Soruşturma açılacakmış. İnanın tiyatro 
deyimi ile bu kadar komik bir bahanenin son per-
desi. Başka bir şey daha söyleyeyim: Aynı oyun, 
Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış 2014 yı-
lında. Bu oyun, Kürtçe olarak aynı grup tarafın-
dan en az 20-30 kez oynanmış. 3-4 yıldır oynu-
yorlar. Bakın ne diyorum? Dario Fo’nun, -dünya 
edebiyatının önemli bir ismi İtalyan- bu oyunu, 
Devlet Tiyatroları tarafından oynanmış. Türkçe 
oynanmış. Şimdi Kürtçe oynanacak. Ne farkı var? 
O bakımdan, çok yanlış bir iş, çok kötü bir ta-
rif yapılmış. Yargıya gidecekmiş. E gitsin. Yargıda 
göreceğiz bakalım ne olacak?”

KÜRTÇE OYUN YASAĞINA YANIT

l Fırat FISTIK

İ

İBB, yol kenarlarındaki duvarları 
sanatçılara açtı. Kadıköy Fikirtepe’de 

başlayan grafiti uygulamasıyla, 
200 metre uzunluğundaki duvar 

rengarenk oluyor



aha önce sayfalarımızda onlarca kez konu 
edindiğimiz Tarihi Hasanpaşa Gazhane-
si’nde mutlu sona yaklaşıldı. İBB Kültür 
Varlıkları Daire Başkanlığı’ndan 

müdür yardımcısı, yüksek mimar Mer-
ve Ala’dan aldığımız bilgilere göre, 
Mart 2014’ten beri devam eden 
restorasyon çalışmaları nihaye-
te erdi. Gazhane, İklim Müze-
si olarak yeniden açılacak.

Ala, “Biz imalatları ta-
mamlama noktasındayız. 
Sadece kalıcı sergi içeri-
ğimiz için danışmanlardan 
gelen içeriği bekliyoruz. Bu 
yılın sonunda burayı hizme-
te açabilecek noktada olmayı 
hedefliyoruz ve öngörüyoruz. 
Ancak burası kamusal bir alan 
olacağı için pandemi faktörü önem-

l Gökçe UYGUN

D

Daha önce enerji müzesi olacağı açıklanan ve 6 buçuk 
yıldır restorasyonu süren Hasanpaşa Gazhanesi’nde 
konsept değişikliğine gidildi ve mekanın ‘iklim müzesi’ne 
dönüştürülmesine karar verildi. Yıl sonunda açılması 
planlanan Gazhane, ‘Hasanpaşa’nın meydanı’ gibi olacak, 
herkes buradan ücretli/ücretsiz yararlanabilecek

Kadıköy Belediyesi tarafından 5 Haziran 2018 Dün-
ya Çevre Günü’nde açılışı yapılan Ekolojik Yaşam 
Merkezi, tüm yaş gruplarına yönelik eğitici atölyelere 
ev sahipliği yapıyor. Soso ile Kompost, Tıbbi Çaylar, 
Doğal Temizlik gibi yoğun katılımla geçen atölyeler, 
pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak katılımcı-
ları ağırlıyor. 

Kontenjanlı olan ve 20 kişi ile sınırlandırılmış et-
kinliklere, katılımcıların http://ekolojikyasam.ka-
dikoy.bel.tr/etkinlikler  adresinden kayıt olmaları 
gerekiyor. Kayıt sonunda eğitimden bir gün önce ki-
şilere eğitim linki gönderiliyor, günü ve saati geldi-

ğinde bu link üzerinden eğitime katılım sağlanabili-
yor. Merkezin ekim ayı programında yetişkinler için 
Vegan Yemek, Doğal Temizlik Malzemeleri Yapımı, 
Tıbbi Çaylar ve Fermente Turşu Atölyesi, Anadolu’da 
Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Avcılık Yasaklanmalı 
ile Dünya Kentler Günü- Kurak Zamanlar konulu söy-
leşi yer alırken, çocuklara yönelik  Tohum Saçan Şap-
kam ile Tohumları Uyandıralım, Bir Arı Gibi Fısılda! 
ve Soso ile Kompost Atölyesi var. 

DOĞAL TEMİZLİĞİN İPUÇLARI
Eğitmen Dr. Zerrin Timur tarafından 17 Ekim Cu-

martesi günü saat 15.00’te verilecek Doğal Temizlik 
Malzemeleri Yapım Atölyesi’nde evleri ekolojik hale 
getirmesinin ipuçları tartışılacak, yetişkinlere ekolo-

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Tescillenmiş bir endüstri mirası olan 
Hasanpaşa Gazhanesi, Anadolu ya-
kasının en eski sanayi tesislerinden. 
Geçmişte İstanbul’un yakıt ihtiyacı-
nın karşılandığı üç önemli tesisten biri 
olan ve Osmanlı endüstriyel mirası-
nın örneklerinden olan yapı, 1892’de 
hizmete girmişti.1945’te İETT’ye 
bağlandı. Talep azalması nedeniyle 
1993’te faaliyetine son verildi. O ta-
rihten bugüne de, İstanbul’da türü-
nün son örneği olarak kaderine terk 
edildi. Gazometreleri sökülüp sa-
tıldı, çöplük oldu. Farklı dönemler-
de hurda, kömür deposu, otobüs 
garajı, İETT bürosu olarak kullanıl-
dı. Daha sonra SİT alanı ilan edildi. 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti projeleri kapsamında kültür 
merkezi yapılacaktı. Ama olmadı. 
‘Kültür merkezi’ olacağı pek çok 

kez ifade edildi ama her seferinde yine çürümeye bırakıl-
dı. Restorasyonuna, kapatıldıktan 24 yıl sonra başlana-
bildi. Mekanın yeni bir konseptle ve yenilenmiş olarak 1-2 
yıl içinde açılacağı açıklanmıştı ancak bu günlere gelmek 
tam 6 buçuk yıl sürdü. 

EKOLOJİK YAŞAM MERKEZİ’nde çevrimiçi atölyeler

‘İKLİM MÜZESİ’ OLUYOR

GAZHANE NELER OLMUŞTU?

Gazete Kadıköy 20 yıldır 

konuyu sayfalarına 

taşıyor

Gazhane’nin 
İETT’ce 
yıkımına karşı 
çıkıp binaların 
müze, açık 
alanların park 
yapılmasını 
isteyen 
“Gazhane 
Gönüllüleri” 
fabrikanın 
arkasındaki 
İkbaliye 
Sokak’ta 
bir şenlik 
düzenlemişti 
(29 Haziran 
1997)

cek bir konu var aslında; iklim krizi. Buradaki böyle 
kompleks bir yapının, iklim sorunun konuşulabileceği 
bir yer olmasını istedik.” diye konuştu. 

KALICI İKİ SERGİ
Bu kapsamda, 32 bin metrekarelik alandaki iki ya-

pıda iklim krizi temalı kalıcı sergiler olacak. Onun ha-
ricinde de dönemsel etkinlikler yapılacak, sergiler açı-
lacak. Alandaki atölye binası, restoran, kafe, tiyatro, 
kütüphane gibi diğer yapılar da ana tema olan iklim 
müzesi konseptine göre şekillendirildi. Mesela Mer-
ve Ala’nın deyişine göre buradaki Beltur bile diğer 
Beltur’lar gibi olmayacak, ‘yeşil’ konsepti taşıyacak. 
Uzun vadeli planlar arasında da yerli tohumdan üreti-

len bitki, meyve ve sebzelerin satışa sunulacağı geçici 
pazar alanları kurmak da var.

ÇİLE BİTTİ, SEFA BAŞLIYOR
“Hasanpaşa halkı yıllardır buranın çilesini çekti, 

şimdi sefa sürme vakitleri geldi.” diyen yüksek mi-
mar Merve Ala, şunları söyledi: “Burası sadece Ha-
sanpaşa için değil tüm Anadolu yakası için bir nefes 
alma alanı olacak. Tüm yurttaşlarımız burada diledik-
leri gibi vakit geçirebilecekler. Geçmişi zor ve müca-
deleli olmuş bu yapının bir kişi/şirkete değil de kamu-
ya açılması önemli. Hem bir gaz fabrikası olduğunun 
hissedilebileceği hem de yeni fonksiyonuyla kullanı-
labilecek bir yer...” 

Merve Ala: 
Çocuklar için burası 

hayalgücünü tetikleyici 
olacaktır. Her gün rutin 

gördükleri binalardan farklı 
dev gazometre, yatık fırınlar, 

kömür kırılan tuğla çelik 
konstrüksiyonlu yapılar 

ilgi çekici…

li. Eğer ki 2 buçuk ay sonra yani kış mevsiminde pan-
demi pik yapmış olursa buranın açılışı da elbette ki et-
kilenebilir.” dedi.

ENERJİ İDİ İKLİM OLDU
Daha önce Gazhane’nin enerji müzesi olacağı 

açıklanmıştı. Ancak bir yıl önce konsept de-
ğişti ve iklim müzesi kararı alındı. Mer-

ve Ala, “Burası kömür yani fosil 
yakıttan gaz üretilen bir endüst-

ri tesisiydi. Ama dünyada tüm 
gündemlerin önüne geçebile-

jik ev pratikleri kazandırılacak, teorik ve uygulamalı 
olarak doğal formüllerle temizlik malzemeleri yapımı 
gösterilecek. Eğitmen Mehmet Şirin Yalvaç tarafın-
dan 24 Ekim Cumartesi saat 15.00’te düzenlenecek 
Tıbbi Çaylar Atölyesi’nde de tıbbi çayların özellikle-
rine, tıbbi çay hazırlama yöntemlerine ve çayların kul-
lanılmasında dikkat edilecek noktalara değinilecek.

“BİR ARI GİBİ FISILDA!”
Gül Ezgi Karaman tarafından 24 Ekim Cumarte-

si günü saat 13.00’te 6 yaş grubuna yönelik veli ka-
tılımlı olarak düzenlenecek “Bir Arı Gibi Fısılda!” 
etkinliğinde ise çocuklar, arılar hakkında ilginç ve te-
mel bilgiler öğrenecek, arıların hayatımızdaki önemi-
ni kavrayacak. Arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili de bilgi 
edinilecek atölyede, ayrıca biyomimikrinin ne olduğu 
ve biyomimikri alanında arılardan ilham alınanların 
neler olduğu öğrenilecek ve bu bilim alanına ilgi ile 
merak duymaları da teşvik edilecek.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
Gelecek aylardaki programlarda da yetişkinle-

re yönelik Ekşi Mayalı Ekmek, Geleneksel Şerbetler 
Ve Şuruplar, Merhem Yapımı gibi atölyeler yer alır-
ken, Biyomimikri İle Sürdürülebilirlik, Küçük Prens 
Atölyesi, Büyük Orkestra İle Nesli Tehlike Altındaki 
Hayvanlar Çizgi Öykü Atölyesi, Evdeki Atıkları Sıfır-
la, Kendi Sebzeni Yetiştir gibi yeni ve güzel etkinlik-
ler çocukları bekliyor olacak. Ekolojik Yaşam Mer-
kezi’ndeki bu etkinklikler hakkında ayrıtıntılı bilgi 
edinmek isteyenler (0216) 356 25 82 nolu telefon nu-
marasını arayabilir.
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itap denildiği zaman aklınıza karton kapak 
veya kalın ciltli kitaplar geliyorsa, Avantür 
Kitap’ın “katlamalı kılavuzlarını” incele-
menizde fayda var.  İşin içine doğa girince, 

pratiklik ve dayanıklılık vazgeçilmez oluyor. Avantür 
Kitap da doğadayken ihtiyaç duyacağımız pratik bil-
gileri kılavuz halinde sunuyor. Kah yenebilen yaba-
ni meyveleri öğreniyor kah ise otları keşfe çıkıyoruz. 
Daha önce Edisyon Evi ve Edisyon Kitap’ı kuran ekip 
bu sefer salgın günlerinde farklı bir yayıncılık anlayı-
şını hayata geçirdi. Kadıköy’de açılan Avantür Kitap 
ekibinden Necati Balbay ve Ferhat Uludere ile sohbet 
ettik. 

• Öncelikle şunu sorayım, outdoor yayıncılık ne-
dir?

Necati Balbay: Outdoor kelimesi genel kullanım-
da dışarıda/doğada yapılan sporları tanımlıyor. İlk ki-
tapçıklarımız, outdoor aktiviteler yaparken ya da daha 
genel ifade edersek kırda, dağda veya ormanda dola-
şırken, kamp yaparken ihtiyaç duyulan pratik bilgileri 
vermek için tasarlandı. Yolda olan kişinin yanında hem 
ağırlık hem de bilgi olarak fazla yük olmaması için de 
bu amaca uygun tasarlandılar. Sonuçta da doğada pra-
tik kullanıma, biraz da entelektüel ilgiye hitap edeceği-
ni düşündüğümüz bu katlamalı kılavuzlar ortaya çıktı. 
Böylece dizinin ismi de Avantür Yolda olarak kendi-
liğinden belirlenmiş oldu. Ve şu anda yayımlanmayı 
bekleyen daha birçok rehber kitapçığımız hazır. Uzun 
süre devam etmeyi istediğimiz bir dizi olacak Avan-
tür Yolda. Outdoor yayıncılık ifadesi doğa aktivitele-
riyle ilgili kitaplar yayımlamak olarak rotasını çizse de 
Avantür olarak daha fazlasını yapmak istiyoruz. 

• Avantür Kitap’ı hayata geçirme nedenleriniz 
nelerdi? 

Necati Balbay: Özellikle hepimize sarsıcı gelen 
son salgın sürecinin iyice görünür kıldığı bir şey var: 
Çevremizle, dünyamızla, diğer canlılarla ilişkilerimiz-
de yeni farkında olduğumuz arızi durumlarımız var. 
Yaklaşık iki yıldır Avantür üzerine çalışıyorduk. Sal-
gın süreci de ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize 
hatırlattı. İlk kitapçıklarımızdan sadece dar anlamıy-
la outdoorla ilgili kitaplar yayımlayacağımız anlamı 
da çıkmasın. Biz “outdoor”un anlamını “doğa”yla il-
gili ve doğanın bir parçası olması gereken “insan”la il-
gili olacak şekilde genişletmek istiyoruz. Avantür’ün 

yayın programı için buna uygun bir çalışma yaptık. 
Başlangıç noktamızı “doğa” olarak belirleyip, geniş 
anlamıyla tarımdan sağlığa, spordan eğitime, edebiyat-
tan felsefeye ve bunlarla bağlantılı birçok alanda kitap-
lar, kitapçıklar yayımlamak istiyoruz. Yani insanların 
doğa içinde yolda kalarak maceralar yaşamasını diliyo-
ruz. Avantür kelimesi de birçok Latin dilinde aynı or-
tak kökten geliyor. Genel anlamı, macera.    

TEKNİK VE PRATİK KILAVUZLAR
• Çıkardığınız kılavuzların konuları, doğada epey 

işe yarayacak türden. Ben daha önce bu konularda 
yayın pek görmedim. Aslında yayın hayatında bir ek-
sikliği de kapatacak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?

Necati Balbay: Biz bunlara “katlamalı kılavuzlar” 
demeyi daha çok seviyoruz. Benzer örneklerini biçim 

olarak broşürlerde görebiliyoruz as-
lında. Biz bu formu yoğun teknik bil-
giyle ve doğada pratik kullanıma uy-
gun şekliyle tekrar ürettik. “Teknik 
bilgi” ve “pratik kullanım”ı özellikle 
vurgulamak gerek. Çünkü kılavuzları 
görenler fark etmiştir, yazılan her ke-
limenin, konulan her noktanın orada 
anlamlı bir yeri var. Tamamen hede-
fe odaklanmış bir anlatım tercih edil-
di. Bir de asıl önemli konu, ağırlıkları 
ve katlanarak her yere sığmaları tabii. 
İşte bu nedenle kitap değil de “katla-
malı kılavuzlar” demek daha uygun. 
Hepimizin evinde çok güzel basılmış, 
hacimli rehber kitaplar vardır. Onla-
ra bakmaktan her zaman büyük haz da 
alırız. Doğada yürüyüş yapanlar, çan-
ta taşımak zorunda kalanlar çok iyi 
bilir. O harika baskılı, güzel resimli 
500-700 gramlık kitap bir süre sonra 

kâbusunuz olur ve bir an önce ondan kurtulmak ister-
siniz. İşte tüm bunlar birleşince, konuları bölerek, sa-
dece o anda ihtiyacımız olan bilgiye odaklanarak, ge-
reksiz sözcük ve resimlerden kaçınarak bu kılavuzlara 
vardık. İlk dizimiz için de daha çok macera isteyenler 
için  “Survival” ismini koyduk. Doğada birazcık olsun 
vakit geçirecek olan herkesin ilgisini çekeceğini dü-
şündüğümüz ilk başlıklarımızı da “Navigasyon”, 
“Barınak Ateş Su”, “Yenebilen  Yabani Ot-
lar” ve “Yenebilen Yabani Meyveler” 
olarak belirledik. Aynı zamanda do-
ğada vakit geçirirken yanımızda ki-
tap olmasını istiyorsak doğanın da 
kendi koşulları var elbet: En başta 
da su ve yıpranma… Yola çıkar-
ken üçüncü kriter olarak da kat-
lamalı kılavuzlarımızın “suya ve 
yıpranmaya dayanıklılığı”nı belir-
ledik. Bunu yaparken de fiyat den-
gesini korumaya çalıştık. 

• Peki Edisyon Evi’nde neler ya-
pılıyor? Edisyon Evi’nin kurulum sü-
recini anlatır mısınız?

Ferhat Uludere: Edisyon Evi, Edisyon Kitap bün-
yesinde kurduğumuz bir atölye programı. 10 yılı aşkın 
bir zamandır Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Yaratı-
cı Yazarlık alanında çalışmalar yapıyorum. Hatta yak-
laşık yedi yıldır da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yara-
tıcı Yazarlık Bölümü’nün başkanlığını sürdürüyorum. 
Edisyon Evi’ni buradaki deneyim ile geliştirdik. Edis-
yon Kitap’ın yayıncılık imkanlarını da arkamıza ala-
rak edebiyat atölyeleri düzenleyeceğimiz, yazarlarla 

Programı oluşturan yedi farklı söyleşi İstanbul’da ya-
pıldı ve İstanbul temasıyla bir araya geliyorlar.

Ayfer Tunç, Burhan Sönmez, Irmak Zileli, Jörg 
Karrenbauer, Kaya Genç, Şebnem İşigüzel, Ulrich 
Gutmair ile Sedef İlgiç’in yaptığı istanbulberlin söy-
leşileri, Elizabeth Gilbert, Margaret Atwood, Slavoj 
Žižek ve Jamie Oliver ile aynı programda yer alıyor. 

 
TAM GECE YARISINDA 
BOOKFEST’te yer alacak istanbulberlin programı 

Frankfurt Kitap Fuarı Youtube sayfasında, buchmes-
se.de ve istanbulberlin Facebook sayfalarında eş za-
manlı olarak 17 Ekim Cumartesi, Türkiye saatiyle tam 
gece yarısında canlı yayınlanacak. istanbulberlin altı ay 
önce, İstanbul’daki canlı kültür sanat sahnesini dünya 
gündemine eklemlemek, zamanın bir kaydını tutmak ve 
Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel etkileşime kat-
kıda bulunmak için kuruldu. BOOKFEST’te yer alan 
programında, istanbulberlin’in kurucusu Sedef İlgiç, İs-
tanbul temasıyla birbirine bağlanan yedi söyleşi yapı-
yor. Bu yedi söyleşi şunlar:

Kaya Genç: Bir Kaçış Şehri Olarak Istanbul
1930 ve 1940’larda İstanbul Alman entelektüelle-

rin Nazizm’den kaçıp sığındıkları bir şehirdi. Yazar 
Kaya Genç, Alman dilbilimci Erich Auerbach’ın da İs-
tanbul’da yaşadığı bu dönemi, göçmen krizi sırasında 
günümüz İstanbul’uyla bağlantılı anlatıyor. 
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Türkçeye özgü sözcüklerden biridir “gönül” ve 
en eski sözcüklerimizdendir. Divan-ü Lügat-it-
Türk’te “gönül, kalp, yürek; anlayış” anlamlarıyla 
“könğül” diye geçiyor. Batı dillerinde karşılığı yok-
muş. “Redhouse Türkçe - İngilizce Sözlük”e bak-
tım. Gönül sözcüğünün karşısındaki anlamlar he-
art (kalp) ve mind (akıl). Oysa biliyoruz ki gönül, 
kalp de değil, akıl da. İşin garibi, Türkçe sözlüklerde 
de karşılığı yok. Tanımları var da o tanımlardan hiç-
biri sözcüğün anlam yükünün tümünü kapsamıyor. 
Örneğin TDK Türkçe Sözlük “Sevgi, istek, düşü-
nüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kay-
nağı” demiş. Duyguların kaynağı mı? Belki toplamı 
ama kaynağı değil. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te 
de benzer bir tanım var: “İman, sevgi ve nefretin, 
iyi ve kötü bütün duyguların kaynağı olduğu kabul 
edilen kalbin manevi yönü.” Kalbin manevi yönü! 
Öteki sözlüklerde de “kalbin manevi yönü” tanımı-
na “yürek” eklenmiş. Yürek ya da kalp dediğiniz or-
gan, hayvanlarda da var. Gönül ise insana özgüdür, 
kanı pompalayan et parçası ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Sözlüklerde değil, şiirlerde, şarkılarda arama-
lı “gönül”ün anlamını. Ahmet Paşa’nın Münir Nuret-
tin Selçuk tarafından bestelenen dizelerine bak-
malı örneğin. Sevgilinin yüzünde yasemin kokulu 
saçları görünce başsız ayaksız koşup, üstelik uya-
rıldığı halde, o saçlara dolanandır gönül. Söz dinle-
meyendir. Sahibini “Vay vay vay” diye dövündü-
rendir. 

Gül yüzünde göreli zülf-i semansay gönül
Kara sevdaya yeler bi-ser ü bi-pay gönül
Dimedim mi sana ‘Dolanma ana!’ hay gönül
Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül ey, vay gö-

nül
Nef’i’nin gönlü neredeyse ayrı bir kişilik kaza-

nır. Bir içki meclisinde onunla buluşmasının şaşıla-
cak bir yanı yoktur, çünkü ondaki gönül, yalnız içki 
sunan güzel değildir, içkinin ve kadehin de ta ken-
disidir: 

İtse ger Nef’i n’ola gönlüyle daim bezm-i has
Hem kadeh hem bade hem bir şuh sakidir gö-

nül
Kiminin gönlü “paşa”dır, her istediğini yaptırır. 

Kimininki müftüdür. “Gönül öyle bir müftüdür ki is-
temediği şeye fetva vermez,” der Şemsettin Sami 
“Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ta.

Yunus Emre’nin, karşısına alıp öğütler verdiği-
dir gönül:

Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül
Bir küçük meyve için dalı incitme gönül
Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek
Kibirli yürüyerek yolu incitme gönül
Faruk Nafiz Çamlıbel’de bağı bahçesi olan bir 

yoldur.
Bağından her güzel bir gül seçerdi,
Bundan mı sarardın, soldun ey gönül?
Kadınlar geçerdi, kızlar geçerdi,
Bir zaman aşk için yoldun ey gönül!
Sabahattin Ali’nin Sinop Hapishanesinde kar-

şısına alıp direnme gücünü artırmaya çalıştığıdır 
gönül:

Başın öne eğilmesin,
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma 
Ya türküler… Ne diyor Erzincan türküsü:
Vardım Hint eline kumaş getirdim
Açtım bedestanı sattım oturdum
Sen benim başıma neler getirdin
Ben senin kahrını çekemem gönül
Çılgın yanımızın adıdır gönül. Söz geçiremediği-

miz, durmadan başımıza iş açan, uslanmaz yanımız. 
Ne kadar baskı altına almaya çalışsak da sevincini, 
coşkusunu söndüremediğimiz, aklımızın emretti-
ği kalıba sokamadığımız, çocuk kalmış, şımarık ya-
nımız. Bunları yalnız biz, Türkçe bilenler anlarız. Bir 
yabancıya anlatamazsınız. “Uslan artık deli gönül 
/ Bak gelip geçiyor ömür / Uslan artık deli, diva-
ne gönül” diye azarladığınızın kim olduğunu sora-
cak olsa yabancı, ne söyleyeceksiniz? Ya da din-
lediğiniz, “Sen istedin, ben dinledim / Senden ayrı 
olmaz dedim / En sonunda ben de sevdim / Şim-
di beni kurtar gönül” şarkısının sözlerini merak etti 
arkadaşınız. Açıklayın bakalım: Şarkıdaki adam ki-
minle konuşuyor. Kendisine mi soruyor bunları? 
Deli mi acaba? 

Gönül sözcüğü başka dilde yok; günün birinde 
dilimizden kaybolsa bizim de yerine koyacağımız 
başka bir sözcüğümüz yok. 

Türkçe notu: Türkçenin içinde yer alan kısalt-
malar -hangi dilden gelmiş olursa olsun- hece 
oluşturuyorsa hece hece, oluşturmuyorsa harf 
harf okunur. Türkçenin harfleri nasıl okunuyorsa 
öyle. Rakamı 400 diye okuyorsanız yanındaki har-
fi “es” diye; 16 diye okuduğunuz rakamın yanında-
ki harfi “ef” diye okumanın anlamı yoktur. T(e)V(e)
nin, D(e)B(e)nin kaba geldiği kulaklara “ti-vi, di-bi” 
nasıl oluyor da kibar geliyor? 

Gönül

FEYZA 
HEPÇİLİNGİRLER

Doğayı keşfetmek, yaşadığımız metropol hayatında 
pek kolay olmuyor. Avantür Kitap ise doğada 
yapabileceğimiz pratik bilgileri okuyucuya sunuyor

Doğada yeni bİr rota

7 tepeli şehirden 7 söyleşi
elmaslar nasıl yer altında 
baskıyla şekil alırlarsa, öyle 
şekillenen bir güçleri oldu-
ğunu söylüyor. Ve bu güç 
edebiyatta ışıldıyor. Kadın 
yazar olmak ve bugün İstan-
bul’da kadın olmak üzerine.

Irmak Zileli: Şehirde 
Yürüyen Kadınlar

Sokaklar bugün kadın-
lar için güvenli mi? Flanöz-
lük, sokakta yürüyen bir ka-
dın olmak nelere mal oldu? 
Yazar Irmak Zileli, romanlarındaki toplumsal cinsiyet 
rolleriyle ilgili ip uçları da vererek yanıtlıyor.

Jörg Karrenbauer: İstanbulberlin: Remote İs-
tanbul 

Alman tiyatro topluluğu Rimini Protokoll’ün oyu-
nu İstanbul’da! Remote Istanbul seyircisi uzaktan kont-
rol edilerek grup halinde İstanbul sokaklarını adımlı-
yor. Oyunu 54 farklı şehre uyarlayan Jörg Karrenbauer, 
İstanbul tecrübesini anlatıyor.

Ulrich Gutmair: İstanbul’un Müziği Peşinde
Gazeteci ve yazar Ulrich Gutmair Berlin’den İs-

tanbul’a bir proje üzerinde çalışmak için geldi. İstan-
bul’un müziği peşinde: Cem Karaca’nın Almanca al-
bümü Die Kanaken’den Nekropsi’ye... Punk ölmedi!

Ayrıntılı bilgi için: www.istanbulberlin.com

Burhan Sönmez: İstanbul: Görünen ve Yeraltı
İstanbul, Burhan Sönmez’in romanlarında çok 

farklı şekillerde temsil edilir. Kırk farklı dile çevrilen 
İstanbul İstanbul’da iki İstanbul vardır, Labirent’tey-
se şehrin sokakları labirente benzer. Kurmaca İstan-
bul’dan bugünün İstanbul’una...

Ayfer Tunç: Ev Kira Ama Mahalle Bizim
Kuzguncuk Nail Kitabevi’nde Ayfer Tunç’la, yeni 

romanının başkarakteri Osman ile tanışmak için bu-
luşmaya ne dersiniz? Bir mahalleli olmanın anlamı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne elit 
mahalle kültürünün değişimi üzerine.

Şebnem İşigüzel: Kadın Yazarların İzinde
Sistemin en çok kadınları ezdiği toplumlarda, ya-

zar Şebnem İşigüzel elmasları düşünüyor. Kadınların, 

istanbulberlin, 
Frankfurt 
Kitap Fuarı’ın 
organize ettiği 
Uluslararası 
Kültür 
Festivali 
BOOKFEST’e 
bir saatlik 
programıyla 
katılıyor

okurları bir araya getireceğimiz bir alan yaratmak is-
tedik. Benim düzenlediğim Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 
ve Faruk Duman’ın düzenlediği Öykü Atölyesi ile işe 
başlamıştık ki salgın kapımıza dayanınca çalışmaları-
mızı online’a çevirdik. Ama kasım ayıyla birlikte sos-
yal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeniden fiziki 
anlamda Edisyon Evi’nde bir araya gelmek istiyoruz. 
Atölyelerimize senaryo ve sinema üzerine çalışmalar 
da ekleyerek, okurla yazarın bir araya geldiği, sanata 
dair fikirlerin üretildiği bir yer haline gelmesini hedef-
liyoruz Edisyon Evi’nin...

USTA VE ÇIRAKLAR BİR ARADA
• Aynı zamanda Edisyon Kitap tarafından çıkarı-

lan Öykü Gazetesi var ve 2011 yılında yayın hayatı-
na veda edip geçen nisan ayında tekrar yayınlanmaya 
başladı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar yayın hayatı-
na başlatma sebepleriniz nelerdi? 

Ferhat Uludere: Edisyon Evi’ni kurduğumuzda 
bir dergi çıkarmak ve üretimlerimizi okurlara ulaştır-
mak istiyorduk. Faruk Duman ile atölye yapmaya baş-
layınca yeni bir dergi çıkarmak yerine Öykü Gazete-
si’ni yeniden yayımlama fikri oldukça cazip gelmişti. 
Okur tarafından sevilmiş ve beğenilmiş bir dergi olma-
sı sebebiyle Öykü Gazetesi’ni eski formatını koruyarak 

yeniden yayımladık. Öykü Gazetesi yeniden usta-
larla çırakları bir araya getiren bir mecra ol-

maya başladı. 
• Genelde konsept öykü olduğu 

zaman dergi veya fanzin formatın-
da çıkarmayı tercih ediyor yayın-
cılar. Sizin gazete olarak sürdür-
menizin nedenleri neler?

Ferhat Uludere: Öykü Gaze-
tesi’nin şimdiki formatı oluşturu-
lurken gazetenin avantajlarından 

yararlanmak baz alınmış. Biçi-
mi belirleyen, tek bir sayıda en faz-

la öykü yayımlama fikri olmuş. Gaze-
te olmasının bu anlamda bir avantajı var. 

Edisyon Kitap bünyesine geçince biz de Öykü 
Gazetesi’nde biçimden çok içeriği önemsedik. İnsanla-
ra bir dergi sunmak yerine daha fazla öykü yayımlamak 
bize avantajlı geldi. Bir sayıda en az yirmi öykü ya-
yımlıyoruz. Bu da aslında bir kitap demek. Hatta için-
de daha az öykü olan kitaplar bile var. Gazete olmasının 
da ayrı bir avantajı olduğunu söylemek mümkün. İçerik 
olduğu kadar boyut olarak da benzerlerinden ayrılıyor.

Web Sitesi: avanturkitap.com
Instagram: @avanturkitap

l Evin ARSLAN

K

Kitap

Necati Balbay

Ferhat Uludere
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Denizden bize usul usul esiyor rüzgar, ara-
da ürperiyoruz, ellerimizi cebimize so-
kup ısındığımız anlar da var, iyot kokusunu 
mis mis içimize çektiğimiz anlar da... Hal-
dun Taner sahnesinin önündeyiz oyun sa-
atini bekliyoruz. Konservatuvardan gelen 
müzik seslerine, soprano bir iki ses karışı-
yor ara ara, ay diyoruz Kadıköy işte arasan 
her şeyi bulabileceğin... Vapuru, balıkçısı, ti-
yatrosu, sineması adım atsan hepsi senin-
le. Yeri ayrı...

Tadı kaçan anların yoktur geri dönü-
şü, tadı kaçsın istemiyorum gözümde bü-
yüttüğümün. Bu insanda da böyle şehir-
de de mahallende de... Değişiyor zamanla 
her şey, eskiler gidiyor, yenileri geliyor. 
Yeni her zaman iyi mi bilemiyoruz. Biz eski-
yi bizdeki haliyle seviyoruz. Babadan oğula 
geçen işletmeler, tarihi dokusuna dokunul-
madan restore edilen cumbalı evler, sevgi-
liyle ilk buluşmada adres olarak verilen en 
bilindik heykel önleri ya da sokak isimleri. 
Anımıza tarihimize dokunmayın da yeniye 
sahip çıkacak gücü buluruz biz diyemiyo-
ruz. Her geçen gün hızla açılan zincir işlet-

meler bir o kadar hızla kapanıyor. Lokma-
cıyla başladı, hamburgerle devam etti, bir 
ara da dilim pizza. Herkes ekmeğinin peşin-
de ona sözümüz yok, ama bazen de kabul 
edemiyoruz işte üstümüze çokça geleni. 
Şimdi herkes kaygılı, herkesin önümüzde-
ki en az altı ay için çok fikri yok. Biz oyun-
cuların da...

Bakanlık desteğini açıkladıktan son-
ra tiyatroların kaygısı daha çok arttı. Ver-
gi borcu olan tiyatrolar başta ödenek ala-
mazken, varını yoğunu ortaya koyup, 
üstüne kredi çekip, sahnesini ayakta tut-
maya çalışan dostlarımı takip ediyorum her 
gün. Durum zor ve çok da iç açıcı bir ham-
le yok açıkçası. Geçen hafta Kadıköy’deki 
Küçük Sahne kapanacağını duyurdu. Ekim 
sonuna kadar son oyunlarını oynayacak-
lar. Sonra veda. Her veda üzer, bir de onca 
emekle yapıldıysa son verilen. Sahne tozu-
nu duymuşsunuzdur, tozdan geçtik, tok-
luktan da ama alkış bizi bize hatırlatan en 
kutsal şeydir. Seyirciye emeğini sunmak, 
gözlerine baka baka aynı anı paylaşmak 
bambaşkadır. Kulis evindir artık, rolün en 
yakın arkadaşın. Bir gün gelir barınamaz-
san artık yuvanda, terk etmek zorundasın-
dır. Gerisi hatıra gerisi içinde burukluk. 

  Covid koruma kapsamına uygun değil 
birçok sahne, maalesef. Bu sahneler bütün 
biletleri yok satarken bile zar zor ayakta 
kalırken, şimdi yarı kapasiteyle nasıl yol-
larına devam edebilecekler? Konuk tiyat-
ro dayanışması, umarım birçok gruba biraz 

umut olur. Yoksa işimiz iş. Her yıl tiyat-
ro bölümleri o kadar çok mezun veriyor ki, 
bunca insan nerede nasıl iş yapacak en çok 
takıldığım sorulardan biri de bu. Hele özel 
üniversiteler, tahsil kredisi diye bir şey ve-
riyorlar çoğu zaman, döviz üzerinden borç-
lanıp, mezun olduğunuzda ödüyorsunuz. 
Şu an ben onca kardeşimin halini de düşü-
nüyorum. Ailelerimiz hep derdi önce mes-
lek sahibi ol, yine oyunculuk yaparsın. Ben 
öğrenciyken bu söz bana küfür gibi gelir-
di. Tiyatro herkesin yapacağı bir şey değil-
di, emek isterdi, yürek isterdi. Biz zaten bu 
yola çıktığımızda zorlukları tahmin ediyor-
duk inanın, ama bu kadarını kimse bekle-
mezdi. Moda Sahnesi, Oyun Atölyesi, Emek 
Tiyatrosu, Boa Sahne... Kadıköy’ün sanat 
hayatı için can damardır. Bunca zorlukla 
bugüne gelmiş güzelim sahnelere desteği-
nizi lütfen esirgemeyin. Gidemiyorsanız da 
bilet alın, destekleyin. Sanatı çıkmaza gi-
ren toplumların aklı çıkmaza girer, ne olur 
unutmayın!  

Sanılmasın ki her şey göründüğü gibi... 
Dışı sizi, içi beni...

Yıl kaç tam hatırlamıyorum, Müjdat Ge-
zen Sanat Merkezi’nde öğrenciyim o za-
man, hem okuyorum hem çalışıyorum. 
Animatörlük yapıyorum, çoğu zaman da 
broşür dağıtıyorum dükkan açılışlarında 
ya da kampanya duyuruları için, Allah bili-
yor ya hiç sevmiyorum, uzaktan nasıl şi-
rinlikler yapıp o broşürü dağıtıyorsun diye 
seni gözetleyen bir şirket çalışanı da caba-
sı. Broşürleri alan da oluyor almayan da. Bir 
yandan da yarın Kadıköy Haldun Taner sah-

nesinde oynayacağımız oyunu düşünüyo-
rum. O zaman Shakespeare’nin “Macbeth” 
adlı oyununun altı kadına uyarlamasını oy-
nuyoruz, Macbeth’i de ben oynuyorum. 
Neyse, baktım karşıdan kızıl saçlı bir ka-
dın geliyor, hemen aldım elime bir broşür, 
uzattım kadına doğru, elime vurdu, “Bıktık 
be sizden” dedi , “Bir de çevreyi kirletiyor-
sunuz” , nasıl ağrıma gitti anlatamam. Yahu 
belli ki öğrenciyiz, al çöpe atarsın, al yere at 
demiyoruz ki teyze, he atan da var haklı-
sın ama o da, onların ayıbı. Ağladım ağlaya-

cağım, düğüm midemden boğazıma kadar 
dizildi, ağlasam yüzümde çoktan kurumuş 
dandik yüz boyaları akacak, sonra tekrar 
boya falan, hiç iş çıkarmadım başıma. Geç-
ti zaten 2-3 saat sonra. Ertesi gün oldu, biz 
“Genç Günler”de oyunu oynadık, seyirciler 
ayakta alkışladı, daha öğrencisin, heveslisin, 
sahnedesin, ne büyük gurur, ne şükredile-
si duygu… Kulise geçtik sonra, seyircilerden 
tebriğe gelenler oldu, oyun için övgü üstü-
ne övgü, derken içeri o kızıl saçlı kadın gir-
di, “Bayıldım sana” dedi bana, “Ne kadar zor 
bir şey üstlenmişsiniz, ne kadar profesyo-
nel oynadın hem de daha birinci sınıfmışsın 
aferin sana.” Ne diyeceğimi bilemedim, te-
şekkür ederim, dedim, ama yüzümde ifade 
sıfır, bir şey söylemesem de içimde kala-
cak. Kadın herkese bir şeyler söyledi sonra 
tam kulisten çıkacakken , “Bakar mısınız?”-
dedim , “Ben dün eline vurduğunuz pal-
yaçoyum. Dün tiyatronun önünde bugün de 
kuliste karşılaşmak varmış, birine tepki ve-
rirken, onun da bir gururu, yüreği olduğunu 
unutmayın. Zorunda olmasam inanın yapı-
lacak iş değil, sizin gibi kaç kişiyle uğraşıyo-
rum…” Hiçbir şey söyleyemedi kadın, çık-
tı, gitti. 

İyi ya da kötü her yaşanmışlığın bir anı-
sı var işte, her karşılaşmanın da bir sebe-
bi. Bugün kimse kimsenin içini bilmezken 
anlamaya çalışacak hali de kalmamışken 
çok büyük sözler etmek yerinde değil. Tek 
bir şey gerek şimdi bize, biraz empati biraz 
merhamet, gerisi iyi niyet gerisi bereket. 
Bereket, sofranıza, cebinize, kalbinize , sah-
nemize!!! Alkışımızı bizden esirgemeyin...

Kaçmasın tadı alkışımızın...

MELTEM MELTEM 
YILMAZKAYAYILMAZKAYA

azı kitaplar vardır; ‘rahatsız’ eder. Yani 
okuyup geçemezsiniz. Bazen ayna göre-
vi görürler bazen soru işareti. En zor yüz-
leşmelerden biri belki de insanın kendiyle 

olan yüzleşmesidir. ‘Rahatsız’ eden kitaplar çoğun-
lukla böyle bir yüzleşmeye kapı açar. Prof. Dr. Ay-
şegül Yaraman’ın son kitabı “Cinsiyetçi İkiyüzlülük” 
işte böyle bir kitap. Bağlam Yayıncılık’tan çıkan ki-
tap ismiyle de literatüre yeni bir kavram kazandırı-
yor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesini alışıla-
gelenden farklı bir şekilde masaya yatıran kitap çok 
da üzerinde durulmayan özün söz ile bir olmaması, 
tutum- davranış çelişkisine odaklanıyor ve en önce, 
okuyana derin sorular sorduruyor. Yaşarken ve ya-
parken, söylerken ve eylerken, bilinçli ya da bilinçsiz 
cinsiyetçiliği nasıl pekiştirdiğimizi somut örnekler-
le anlatan kitap, Yaraman’ın önsözünde özellikle be-
lirttiği gibi “bir suçlama değil tespit” niteliği taşıyor. 
Ve amacı birilerinin ikiyüzlülüğünü yüzlerine vurup, 
“suç”u ötekinde bularak “rahatlamak” değil; anlamak 
ve arınmaya çalışarak bilinç yükseltmek. Arınmak ise 
malum biraz ‘rahatsız’ olmakla başlıyor. 

Prof. Dr. Ayşegül Yaraman ile kitabını, cinsiyet-
çi ikiyüzlülük kavramını ve kaş yapayım derken nasıl 
göz çıkardığımızı konuştuk. 

◗ Cinsiyetçi ikiyüzlülük kavramı ilk kez sizin kul-
landığınız bir kavram. Önce bu kavramın açıklama-
sı ile başlayalım. “Cinsiyetçi ikiyüzlülük” ne demek? 
Nasıl bir iki yüzlülükten bahsediyoruz?

Sosyal psikolojide tutum-davranış arasında bir tu-
tarlılık öngörülür. Tutarlı değilse bunun çeşitli neden-
leri vardır. Ancak ahlaki olarak da tutum ile davranışın 
uyumlu olması beklenir. Özü sözü bir olmak erdemdir 
mesela. İlaveten tutum (düşünce, kanaat, fikir ve hatta 
inanç) açıkça görülemez. Kişi bunu genelde sözlü ola-
rak ifade eder. Ama bu sözün ne kadar gerçek olduğu 
tartışmalıdır. Bu bağlamda tek somut gerçek davranış-
tır, eylemdir. Tam da bu nedenle “ayinesi iştir kişinin 
lafa bakılmaz” benzeri birçok kalıp anlatım günlük ha-
yatta geçerlidir. Tutum ve davranışın birbirini tutma-
ması benim anlatımımla ikiyüzlülüktür.

Cinsiyetçi ikiyüzlülük ise cinsiyetçiliğe karşı imiş 
gibi ahkâm kesen, düşünce ifade eden, hatta feminist 
olarak kendini etiketlendiren kişilerin eylemlerinde bu 
tutumlarının yansımasını bulamamaktadır. Hatta bu cin-
siyetçiliğe karşı tutumların, tam tersine, cinsiyetçi dav-
ranışları örttüğü/örtmek için kullanıldığı iddiası, belge-
leri, teorileri ve pratikleriyle kitapta yer almaktadır.

“FARKINDA DEĞİLSİNİZ”
◗ Kitabınızda “Cinsiyetçi ikiyüzlülük bir suçlama 

değil, bir tespittir” diyorsunuz. Bu tespitin konuşul-
ması ve tartışmaya açılmasıyla muradınız ne? Nere-
den ve nasıl başlayacağız? 

Evet zira herkesin farkında olarak ya da olmaya-
rak fikrinin tersine davranması her konuda yaygın-
dır. Cezalandırılma veya mükafat görememe nedeniy-
le kişi tutumuna karşı bir davranışta bulunabilir. Bu 
bir mecburiyet olabilir: örneğin ateist biri, oruçluların 
yoğun olduğu bir toplantıda bir şey yiyip içmez. Bu-
nun nedeni saygı olabileceği gibi, o gruptan dışlan-
mak korkusu olabilir. Bu neredeyse en zararsız ve en 
çok rastlanılan tutum-davranış tutarsızlığıdır. Bu yüz-
den çeşitli dozlarda herkes bunu deneyimler. Cinsi-
yetçi ikiyüzlülük de böyle. Bir kadın örgütünde üst 
düzey aktivistsinizdir; eşitlik, işbölümü vs konuların-
da özellikle başkalarına ahkam keser, onları “bilinç-
lendirirsiniz” ama akşam yorgun argın eve geldiği-
nizde yemeği evdeki erkeğin yerine siz koyarsınız. 
Haydi bir sonraki aşamaya gideyim: Evdeki erkek 
yemeği hazırlamış sizi bekliyorsa bu “lütfu” ayrıca-

lık sanırsınız zira aslen kadının yapması gereken bir 
şeyi yapmıştır! Yani aslında cinsiyetçisinizdir de far-
kında değilsinizdir. Örnekler sinsi ve çok. Kitapta ve 
eğer kitap sonunda farkındalığımız yükselirse günlük 
yaşam pratiklerinin /pratiklerimizin bu cinsiyetçi iki-
yüzlülüklerle dolu olduğunu görürüz. Bu pek tabii ki 
suçlama olamaz zira en aştığımızı sandığımız noktada 
dahi ataerkil hegemonya ile kuşatılmış durumdayız. 
Kitabın muradı da budur; cinsiyetçi ikiyüzlülüğümü-
zün farkına varmak ve bunu aşmak için cinsiyetçiliğe 
vaz ettiği karşı pratikleri, hiçbir bahane/ama üretme-
den kadın-erkek, hayata geçirmeye çalışmak. Geçire-
mediklerimizle ise yüzleşmek. 

◗ Bunları konuşmak için henüz erken değil mi? 
(Siz de kitabınızda bir yerde ‘erken öten horoz’ tanı-
mını kullanmışsınız)

1981’de kadın çalışmalarına başladığımda da er-
kenciydim; 1992’de Türkiye’de konusunun ilk kita-
bı olarak Elinin Hamuruyla Özgürlük/Resmi Tarih-
ten Kadın Tarihine yayınlandığında da erkenciydim; 
1990’ların başında Kadın Çalışmaları dersini müf-
redata koyduğum zaman da erkenciydim; 2010’lar-
da Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet için ayrı 
dersler açmayı bırakıp bu konuları tüm derslerimin ol-
mazsa olmazı olarak ana akım derslere eklediğimde de 
erkenciydim; eşlerime evlenme tekliflerini ben yaptı-
ğım zaman da erkenciydim; şiddet gördüğümde benim 
statümde kadınlar bunu açık etmezken herkese karşı 
bir mücadele başlattığımda da erkenciydim vs vs... 

Erkencilik, hele bilimde bir takdir konusu olma-
lıdır; evet Batı kaynaklarında bile (orada olsa erken-
ci demezdik, onun için Batı diyorum) henüz böyle bir 
problematik kurulmadığı gerçektir. Bu erkenciliklerin 
bana maliyeti anlaşılmamak; engellenmek/rakip algı-
lanmak; konu yaygınlaştığında ise zaten önceki tarih-
lerde kaldığı için yazıp yaptıklarımın yok sayılması 
biçiminde tezahür etti. Eserler önemli ve tarihleri bel-
li, eninde sonunda tarih yerine koyuyor. Ayrıca beni 
çok iyi anlayan bir öğrenci kitlesi sayesinde, ödüllen-
dirileceğim yerde bir anlamda cezalandırılmayı dert 
etmemeyi başardım.  

◗ Cinsiyetçi ikiyüzlülüğün cinsiyeti var mı? “Ege-
men erkekler kadar mağdur kadınlar da cinsiyetçi iki-
yüzlülüğü yeniden üretebilir” diyorsunuz. Nasıl? Bunu 
biraz somutlayabilir miyiz?

Cinsiyetçi ikiyüzlülük cinsiyetler ve cinsel tercih-
ler üstüdür; zira ataerki, heteroseksizm ve bağlı olarak 
cinsiyetçilik hegemoniktir ve hegemonik olan her ide-
oloji muhalifini dahi, o hiç farkında olmasa da belir-

ler. Cinsiyetçi ikiyüzlülük eğitim seviyesi, sosyal ser-
maye ve kültürel sermaye arttıkça artar; zira kendine 
ve çevreye karşı alenen ikiyüzlülüğünü göstermemek 
donanım gerektirir. Egemen sistemler mağdurlarının 
“devrimci isyanını” en çok onu işbirlikçiliğe “ikna” 
ederek önler. Bu konuda da öncelik, paradoksal gö-
zükse de, mağdurların “militanlarındadır”. 

◗ Şiddet gören, mağdur kadınlara kol kanat geren 
yaklaşımları ile bildiğimiz eğitimli, ‘seçkin’ kadın-
ların başka meselelerde kullandıkları dil ile aslında 
ateşe odun taşıdığına da şahitlik ediyoruz. “Lakin 
bu kadın hakkı değil” vs. itirazlarına da tanık olu-
yoruz. Kadın hakkı nedir? Kadına yönelik şiddet ne-
rede nasıl başlıyor?

Kadın hakkı, layık olduğuna ulaşma yollarının, 
(bir lütuf gibi -pozitif ayrımcılık- değil); cinsiyetinin 
farkına bile varılmadan (olumlu/olumsuz) kişiye açık 
olmasıdır. Bu bağlamda feminizm, feminizme gere-
ğin ortadan kalkmasının mücadelesidir aslında.

Kadına yönelik şiddet 1990’ların başından itibaren 
dünya genelinde barizleştiği ve bilimsel argümanlara 
taşındığı üzere kadının ekonomik, hukuki, sosyal statü-
sü yükseldikçe artan ve maalesef artacak olan rövanşist 
bir insan hakları ihlali olarak özellikle bu dönüşümün 
öznesi olan seçkin kadınları hedef almaktadır. Önceki 
“cahil” kategorilerdeki şiddetle özü aynı, sınıfı farklı-
dır. Öz kadının erkeğe bir biçimde kafa tutmasıdır.

◗ Kadına yönelik şiddet üzerinden konuşacak 
olursak şiddet karşıtlığı ya da hak savunuculuğu-
nun cinsiyetçi ikiyüzlülük tarafı neresi? Yani kaş 
yapayım derken gözü nerede, nasıl çıkarıyoruz?

Buradaki temel sorun kadına yönelik şiddete kar-
şı olduğunu bir biçimde beyan edenlerin, şiddete uğ-
rayan kadınla değil dayanışma, tersine onu daha mağ-
dur edecek davranışlarda bulunması, kendi başına 
geldiğinde ise bunu, hala işin özünü kavramadığı için, 
kendi aşağılanması sayıp susmasıdır. Vaz ettiği veya 
kendini etiketlediği gibi davranmamak cinsiyetçi iki-
yüzlülüktür. 

Kaş yapayım derken göz çıkarma değil söz konusu 
olan, “ben tüm gözlerin çok iyi görebilmesi için muaz-
zam bir mücadele veriyorum” deyip, hatta bu belaga-
tıyla ödül alarak, gözü kasti oymasıdır. Bilinçlidir. As-
lında kendini tanımlarken yalan söylemektedir.

“KADINLARIN MAĞDURİYETİ ARTIYOR”
◗ Pozitif ayrımcılık diye tanımladığımız şey nere-

de ve nasıl cinsiyetçi ikiyüzlülüğe dönüşüyor?
Egemen sistem kökten değişikliği önleyecek ta-

vizlerle mağdurun mücadelesini sözde onurlandırarak 
cinsiyetçi ikiyüzlülüğe zemin oluşturuyor. Ve böyle 
kazanımlar örneğin siyasetin dişiliksiz siyaset olarak 
sürmesini sağlıyor; Meclis’teki sayılar ve görevler ne 
olursa olsun. Yüzde 99 İçin Feminst Manifesto’da çok 
iyi ifade edildiği gibi: Cam tavan parçalanıyor ama o 
kırıkların altındaki kadınların mağduriyeti artıyor.

◗ Hemen her gün bir kadının öldürüldüğü, şid-
det gördüğü bir coğrafyada pozitif ayrımcılık yapıl-
masa daha zor zamanlar yaşanmaz mı?

Kitapta belirttiğim ve sizin de erkenci olarak yo-
rumladığınız aşama, yani yüzleşme, özeleştiri, bugü-
ne kadarki mücadelelerin çıkmazı, artık farkında olun-
ması gereken tespitlerdir. Ancak yasalardan onların 
uygulanmasına; kadına yönelik şiddetten kız çocuk-
larının eğitimine hatta siyasete kadının daha etkin ka-
tılımına vs kadar önceki mücadelelere içkin ve onla-
rın kazanımı olup gerileyen veya amacına ulaşamamış 
alanlarda talepler güncelliğini maalesef korumakta-
dır. Mamafih bunlara yönelik mücadelelerin, bireysel 
örnekler de dahil, yüzleşme ve yüzleme sürecine gire-
rek safraları atması gerekmektedir; zira işbirlikçi mu-
halifler (kadın ya da erkek), tutum beyanları ne olursa 
olsun, egemen sistemin her alanda yeniden üretilme-
sini sağlamakta ve mücadeleyi içinden çökertmekte-
dirler. Böyle bir arınma ve içgörü aşamasında pozitif 
ayrımcılık kısıtlı ve elzem alanlarda kalacaktır. 

İstanbul Sözleşmesi bu bağlamda olmazsa olmaz 
bir önemdedir.

“DİL DÜŞÜNCENİN YANSIMASIDIR”
◗ Kitabınızdan anladığım kadarıyla dil fazlasıy-

la önemli. Bir yandan da kadınlar da erkekler de bir 
kalıptaki toplumsal cinsiyet rollerine doğuyor.  Ne 
kadar eğitim alırlarsa alsınlar dilde oluşan tahak-
kümden kurtulamıyorlar. Ve dil dilek oluyor. Bu na-
sıl değişecek? Ne önerirsiniz?

Hep farkındalık ve başta kendine olmak üzere 
eleştirel bakış. Geçenlerde bir feminist bilimci,  se-
çim afişindeki “mert” sözcüğüyle erkek egemenliğine 
vurgu yapıldığını iddia etti. Bizzat bu eleştiri cinsiyet-
çidir. Mert, delikanlı gibi sözcükleri reddetmek değil, 
cinsiyetsiz kılmak gerekiyor. Yine sosyal medyada 
“aşmış” kadınların “küfür” özgürlüğünü kadınlar üze-
rinden kullandığına çok rastlıyor, inanamıyorum. Dil 
düşüncenin yansımasıdır; yani tutumun. Bu kabil kul-
lanımlar yine cinsiyetçi ikiyüzlülük örneğidir. Maksat 
dili kısırlaştırmak değil, zenginleştirip cinsiyetsiz kıl-
mak olmalı. Örnekleri kitapta bulmak mümkün.

◗ Kitap bir hayli sarsıcı. Çünkü insan pek çok 
yerde kendini yakalanmış hissediyor. Önce itiraz, sa-
vunma, sonra utanç… Sizin okurlardan sonrası için 
beklentiniz ne?

Özeleştiri. Hepimiz cinsiyetçi ikiyüzlülükle malu-
lüz. Kaçmanın, “ama’ların” anlamı yok. Yüzleşmek 
hep acıtır. İstemeyen yüzleşmez; ama en azından yüz-
leşenleri, çabalayanları ayağından vurmayalım. Ne 
biz suçluyuz ne öteki; egemen sistemlerin mağduru-
yuz ve kitaptan itibaren bilincimiz bu manada yükse-
liyorsa, kitaptaki örneklere örnek katıyorsak egemen 
sistemin gerçek tehdidiyiz. 

Prof. Dr. Ayşegül Yaraman son kitabı Cinsiyetçi İkiyüzlülük ile özün söz ile çelişkisini deşifre ediyor

Cİnsİyetçİ İkİyüzlülük
l Leyla ALP
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Öz ile sözün bir olmaması: 



• Bu dönemde görülebilecek şikâyetler neler?
Menopoz şikâyetleri her kadında aynı olarak gö-

rülmez. Bazı kadınlar hiç farkına varmaz. Bazı ka-
dınlar ise daha ağır yaşar. Menopoz semptomlarından 
biri ateş basmasıdır. Ara ara gelen göğüste ve yüzde 
hissedilen sıcaklık artışı, terleme ve arkasından ani 
ısı düşmesine bağlı titremeler şeklinde olabilir. Bun-
dan dolayı gece uykuları problemleri yaşanabilir. Di-
ğer bulgu düzensiz adet kanamaları, periyot atlamala-
rı ve adet kanamalarının tamamen durmasıdır. Bunlar 
ilk ortaya çıkan bulgulardır. Zaman içinde kemik do-
kusunda da azalmalar yani kemik erimesi dediğimiz 
bir tablo oluşabiliyor. Kalp hastalıkları riskinde artış 
görülebilir.

“MENOPOZ KİLO ALDIRMAZ”
• Vücutta ne gibi değişiklikler olur?
Aslında çok fazla bir değişiklik olmaz. Bazı ka-

dınlar kiloda değişiklik olduğunu düşünüyor ama me-
nopozun kilo aldırıcı etkisi yok. Hareketsizlikten ve 
beslenmenin bozulmasından dolayı oluşan bir durum 
söz konusu olabilir. Östrojen eksikliğine bağlı olarak 
ciltte kuruluk, vajinada kuruluk gibi bulgular olabili-
yor. Ateş basmaları ve uykusuzluktan dolayı yaşam 
kalitesi bozulduğu için depresyona eğilim de varsa bu 
dönemde tetiklenebiliyor. Yine östrojen eksikliğine 
bağlı idrar şikâyetleri olabiliyor. 

• Menopozu geciktirmek mümkün mü? Tedavi-
si nedir?

Tedaviyi de kişiye göre ayarlıyoruz. Kişinin aile 
öyküsü, jinekolojik ve meme muayenesi, kilosu, tan-
siyonu incelenip tedavi seçenekleri belirleniyor. Her-
kese hormon tedavisi uygulanmaz. Hastanın obezitesi 
varsa, aile öyküsünde meme veya rahim kanseri varsa, 
hipertansiyon veya diyabet, inme, kalp hastalığı var-
sa hormon tedavisi yapmayı uygun bulmuyoruz. Ay-
rıca hormon tedavisine ileri yaşta başlamıyoruz. Sıcak 
basmalarında en etkili tedavi östrojen hormonudur. 
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Laboratuvarımız ileri moleküler 
ve genetik testlerle ulaşmış 

olduğu “İleri Laboratuvar Tanı 
Merkezi” özelliği ile halkımızın 

hizmetindedir.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Dr. Özlem Sezen, alınacak grip aşısı 
sayısının arttırılması ve risk gruplarının grip 
aşılarını, aynı raporlu kişilerin ilaçlarını ala-
bildiği gibi reçetesiz olarak eczaneden temin 
edebilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

COVID19 nedeniyle ekim ayı ile birlikte 
influenza ve pnömococ aşılarına talebin arttı-
ğına dikkat çeken  Dr. Özlem Sezen, “Ortak 
risk grupları olan bu hastalıklarda aşılanma-
nın önemine inanıyoruz ancak herkese grip 
aşısı yapmanın mümkün olmayacağı da ger-
çek” diyor.

Pnömococ (zatürre) aşılarında da yakın dönemde aşı sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Dr. 
Özlem Sezen, Sağlık Bakanlığı’ndan talepleri olduğuna dikkat çekerek “İnfluenza (grip) aşıları 
için de riskli grupları belirleyerek tanı kodlarının eczanelere bildirilmesi ve aynı raporlu ilaçla-
rın eczaneden temini gibi grip aşılarının da bu gruplara öncelik tanınarak verilmesini istiyoruz. 
Bu şekilde bizler de eczacılar da hastalarla karşı karşıya gelmemiş olacağız.” dedi.

Dr. Sezen COVID19’dan korunmak için gerekli önlemleri hatırlatırken sağlık çalışanlarının 
da bir an önce influenza aşısı olması gerektiğine vurgu yapıyor: “Risk grubundaki kişiler gibi 
toplumdaki herkes de maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uymalı özellikle maskeyi doğru 
şekilde takmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının influenza aşıları da bir an önce Bakanlığımız ta-
rafından sağlanmalıdır. En yüksek risk gurubu olan sağlık çalışanları öncelikle aşılanmalıdır.”

ni ateş basmaları, çarpıntı ya da üşüme, 
regl düzensizlikleri... 45-55 yaş arası ka-
dınların yakındığı bu şikâyetler, menopo-
zun ilk belirtileri arasında yer alıyor. Pek 

çok kadının kaygıyla beklediği menopozu önlemek 
mümkün değil ama yaşam tarzında yapılacak birkaç 
küçük değişiklikle daha rahat geçirmek mümkün. 18 
Ekim Dünya Menopoz Günü  vesilesiyle Kadıköy Be-
lediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kadın Has-
talıkları ve Doğum Uzmanı Nilgün Tandoğan ile ko-
nuştuk.

• Menopoz belirtileri nelerdir? Tam olarak na-
sıl başlıyor?

Menopoz kişiye göre değişir. Türkiye’deki yaş or-
talaması 47-48 ama 45-55 yaşa kadar da uzayabiliyor. 
Belli bir yaşın üzerinde yumurtlamada düzensizlikler 
başlıyor. Adet gecikmeleri, periyot atlamaları, iki üç 
ay aralıkla adet görme olabiliyor. Adet gecikmesini 
takiben uzun adet kanamaları görebiliyoruz. 

• Peki bu ne kadar sürüyor?
O da kişiye göre değişiyor. Ortalama 1-2 yıl sü-

rüyor. Bir yıl boyunca adet görmemiş bir kadını, hor-
monal durumunu da değerlendirdikten sonra meno-
poza girmiş olarak kabul ediyoruz. Yumurtalıklarda 
yumurta rezervi bitmiş oluyor. Yumurta sayısı bitti-
ği zaman östrojen ve progesteron dediğimiz kadın-
lık hormonları düşüyor ve menopozla ilgili şikâyet-
ler başlayabiliyor.

l Leyla ALP
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Menopoz belirtileri neler? Vücutta ne gibi 
değişiklikler oluyor? Depresyona neden olur 
mu? Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık 
Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Nilgün Tandoğan, menopozdan değil, kemik 
erimesinden korkmak gerektiğini söylüyor

AHEF: Grip aşısı sayısı artırılmalı

Menopozu nasıl bilirsiniz?

kemik erimesinden korkmamız gerekiyor. Kemik eri-
mesini önlemek için ne yapmamız lazım?

Aynen öyle. Kemik erimesini önlemek için beslen-
meye dikkat edeceğiz. Aşırı yağlı, karbonhidratlı bes-
lenme önermiyoruz. Fazla miktarda tuz, kafein, alkol 
tüketilmemeli. Sebze meyve ağırlıklı beslenme gereki-
yor. Çeşitli trans yağlar içeren gıdaları (cips, mayonez, 
ketçap) ve kola gibi asitli içecek tüketimini önermiyo-
ruz. Çünkü asitli içecekler kalsiyum emilimini engel-
leyerek kemik erimesine sebep olurlar. Kalsiyum ve D 
vitamini düzeyimizi yüksek tutacağız ve aktif olaca-
ğız. Kemik erimesinin en büyük sebebi hareket eksik-
liği. Günümüzde değişen yaşam koşulları ve insan öm-
rünün uzaması ile menopozda geçen süre de uzamıştır. 
Bu dönemi daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmek için 
yaşam şekli düzenlenmeli, düzenli egzersiz yapılarak, 
beslenmeye dikkat edilmeli, alkol, sigara, aşırı kafein 
tüketiminden uzak durulmalı, yıllık jinekolojik mua-
yene ve meme muayenesi unutulmamalıdır.

sı gerekenden önce başladığı için vücut daha 
erken kemik erimesiyle karşılaşacaktır. Onun 
için uygun hasta grubu ise hormon tedavisi ve-
rilmelidir diyoruz. En azından normal yaşına 
kadar hormon takviyesi alınabilir diyoruz. 

“CİNSEL AKTİVİTE DEVAM EDER”
• Cinsel yaşamı nasıl etkiliyor? Menopoza 

giren kadının cinsel hayatı biter mi?
Östrojen hormonunun düşmesine bağlı ola-

rak vajinada oluşan kuruluktan dolayı ağrı-
lı cinsel ilişki olabiliyor. Vajinadaki kurulu-
ğu kayganlaştıran jeller, östrojen içeren krem 
veya tabletler ile tedavi edebiliyoruz. Yani cin-
sel aktivitede problem yaşanmıyor. 

• Menopoz depresyona neden olur mu?
Menopoz depresyona sebep olmaz ama 

bazı kadınlar bu dönemi yaşlanmanın başlan-
gıcı olarak kabul ederek kaygılanır. İş ve aile-
vi sorunlar, menopoz ile ilgili kaygılar depresyon ris-
kini artırabilir. Oysa menopoz korkulacak bir dönem 
değildir.

• Sağlıklı bir menopoz dönemi için ne yapmak ge-
rekir?

Eğer obezite problemi varsa öncelikle kilo verme-
yi tavsiye ediyoruz. Sigara içen kişilerin sigarayı bırak-
malarını öneriyoruz. Kalsiyum ve D vitamini düzeyi-
ne bakıp, kalsiyum ve D vitamini takviyesi başlıyoruz. 
Soya fasulyesi, baklagiller, keten tohumu, bezelye, fa-
sulye, adaçayı, süt ve süt ürünleri, balık, ceviz, fındık, 
brokoli tüketilmeli. Bol su içilmeli. Dengeli beslenme 
ve düzenli egzersiz çok önemli. Günde en az yarım saat 
aktivite yapmak gerekiyor. Kemik erimesine karşı kas-
ları kuvvetlendiren germe egzersizlerini öneriyoruz.

KEMİK ERİMESİNE DİKKAT!
• Anladığım kadarıyla menopozun getirdiği en 

önemli sıkıntı kemik erimesi. Yani menopozdan değil 

Rahim iç tabakasını korumak için progesteron hormo-
nu ile birlikte verilir. Hormon tedavisi en etkin, en dü-
şük dozda, en uygun şekilde verilmelidir. Tablet şek-
linde alınabildiği gibi, deri üzerine yapıştırılan bant ve 
vajinaya uygulanan şekilleri de tercih edilebilir. Bu-
günkü bilgilerimize göre hormon tedavisi yakın takip 
ile 5 yıla kadar uygulanabilir. Bitkisel östrojenler do-
ğal hormon kaynaklarıdır. Bunları da doktor kontro-
lünde kullanmak gerekir. Ateş basmalarının tedavisin-
de depresyon ilaçları da önerilmektedir.

• Peki erken menopoz nedir? Nedenleri neler?
18 Ekim, Uluslararası Menopoz Derneği tarafın-

dan ilan edildi. Her yılın bir teması var. Bu yıl ki tema; 
erken menopoz konusunda toplumu bilinçlendirmek. 
40 yaşından önce menopozla karşılaşırsak bunu erken 
menopoz olarak değerlendiriyoruz. Erken menopozun 
çeşitli nedenleri var; özellikle genetik yapı çok önem-
li. Ailesinde erken menopoza giren kişilerin olması bu 
riski artırıyor. Bazı enfeksiyonlar, kemoterapi, radyo-
terapi erken menopoza sebep olabilir. Erken menopoz 
ciddi bir sorun olabilir çünkü bu semptomlar olma-



aşak Kültür ve Sanat Vakfı (BKSV), Su-
lukule Gönüllüleri Derneği (SGD), Tar-
labaşı Toplum Merkezi (TTM) ve Zeytin 
Ağacı Derneği “İstanbul’un Farklı Yerle-

şimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırma-
sı”nı yayınladı. Rapor risk altındaki, dezavantajlı ço-
cukların durumunu tespit etmeyi, yaşadıkları sorunları 
görünür kılmayı hedefliyor. İki aşamalı gerçekleştiri-
len raporda ilk görüşme, nisan ile mayısın ilk çeyre-
ğinde 123 çocuk ve 89 bakımveren ile yapıldı. Mayı-
sın son çeyreğinde ise 122 çocuk ve 85 bakımverenle 
ikinci görüşmeler sağlandı. İki görüşmede de aynı ki-
şiler ile konuşmaya çalışan araştırmacılar, dönemler 
arasında yaşanan farkı da gözler önüne serdi. 

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar bu araştırmayı 
yapma nedenlerini şöyle açıklıyor: 

“Toplumsal algıda güçsüz, mağdur ve yardıma 
muhtaç, edilgen biçimde tasvir edilen çocukların aslın-
da kendi yaşamlarının ve toplumun birer aktif öznesi 
olduklarını görünür kılmak bu çalışmayı gerçekleştir-
medeki temel motivasyonumuzdu. Buradan hareketle, 
izleme çalışmasının ilk hedefi olarak çocukların ses-
lerini duymayı ve duyulmasını sağlamaya destek ver-
meyi belirledik. Bu amaçla çalışma kapsamında ço-
cukların seslerini duyurabileceği dijital araçların da 
üretilmesine gayret ettik.”

Rapora göre, konuşulan çocukların 36’sı Eğitim 
Bilişim Ağı’nı (EBA) takip edebildiğini; 27’si ise hiç 
takip etmediğini ifade etti. Okula devam eden 104 ço-
cuktan 39’u ise Covid-19 sürecinde öğretmenleriyle 
hiç iletişim kurmadığını belirtti. Raporda hem çocuk-
ların hem de bakımverenlerinin salgın sürecinde birin-
cil bilgi alma araçlarının haberler ve televizyon oldu-
ğu görülüyor.

EĞİTİMİ BIRAKAN ÇOCUKLAR
Raporda 89 bakımverenden 29’u birinci görüşme-

de işini kaybettiğini ifade ederken, ikinci görüşme-
lerde 85 bakımverenden 50’si işini kaybettiğini dile 
getirdi. Görüşülen kişiler, bu süreçte faturalarını, kira-
larını ödeyemediğini hatta aç kalma riski ile karşılaş-
tıklarını ifade ediyor. Üç çocuğu olan bir anne “Bu du-
rumdan çok korkuyoruz, eğer devam ederse, evde bir 
parça ekmek kalmayacak.” diye anlatıyor. 

Sihirli bir değnekleri olsa neyi değiştirecekleri so-
rulan 8 yaşındaki bir çocuk “Babam daha çok kazan-
sın isterdim ama çok da yorulmasın.” diye cevap ver-
di. 16 yaşındaki bir çocuk ise “Benim vicdanım var 
zenginden alıp fakire verirdim. Zengin fakir olsaydı, 
fakir de zengin olsaydı bu süreçte. Anlasalardı fakir 
olmayı, fakirken birini kaybetmeyi.” diyor.

Uzaktan eğitim koşullarında çocuklar EBA’ya, in-
ternete ve teknolojik araçlara ulaşma sıkıntısı yaşadı. 
Rapora göre 12 çocuk, televizyon ve bilgisayara sahip 
olmadığını ifade ediyor. 
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İstanbul’un Farklı 
Yerleşimlerinde 
Çocukların 
Haklarına Erişimi 
Araştırması, 
salgın 
döneminde 
çocukların 
neler yaşadığını 
çocukların 
dilinden 
aktarıyor

Korona virüsünden korunmanın en etkili yollarından 
biri olan maske kullanımı, pandemi sürecinde insanla-
rın en büyük silahı. Fakat uzmanlar her maskenin ko-
ruyucu özelliği olmadığına dikkat çekiyor. Özellikle 
kâr amaçlı piyasaya sürülen bazı merdiven altı maske 
ürünleri, sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Kuru-
yemişçi, hırdavatçı, bakkal ve daha pek çok dükkânda 
maske satışına rastlamak mümkün. Konuyla ilgili gö-
rüş bildiren Aile Hekimi Dr. Mustafa Şen, “Maskenin 
üstündeki motifin beğenilmesinden dolayı aynı mas-
keyi uzun süre kullanmak kişisel sağlığımızı tehlikeye 
atıyor. Bazı dükkanlar ve eczaneler de bu yanlışa or-
tak oluyor” diyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak Kadı-
köy’de bulunan medikalciler ile görüştük. 

“STANDART MASKE BEĞENİLMİYOR”
Aile Hekimi Dr. 

Mustafa Şen, halkın 
maske konusunda bi-
linçlendiğini söyle-
di ve artık sokaklarda 
3M filtreli maske ile 
dolaşan vatandaşla-
rı bile görmenin müm-
kün olduğunu belirtti. 
Şen, “3-4 ay önce hız-
la maske fiyatlarının 
yükselmesi ile birlikte, 
merdiven altı maskeler 

piyasaya kâr amaçlı sunulmaya başlandı. Şu dönem-
de maske fiyatlarının makul seviyelere gerilemesi ile, 
sektöre kâr amaçla giren bu satıcılar tekrardan piyasa-
dan uzaklaşmaya başladı.” dedi. Şen, “Zamanında si-
yah önlüklerin okullarımızda sevilmediği gibi, halkı-
mız düz standart cerrahi maskeyi de beğenmez oldu. 
Renkli, kenarı işlemeli, marka ismi veya logo içeren 
maskeler insanlar tarafından tercih edilir oldu. Özel-
likle çocuklarımızın kullanımı için çeşitli çizgi film 
karakterleri baskısı olan maskeleri etrafta sıkça gör-
mek mümkün. Asıl amaçtan uzaklaşmamak gerektiği 
kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.

Basit bir cerrahi maskenin kullanım süresinin dört 
saat olduğunun altını çizen Dr. Mustafa Şen, şu ayrın-
tılara dikkat çekti: “Maskenin üstündeki motifin beğe-
nilmesinden dolayı aynı maskeyi uzun süre kullanmak 
kişisel sağlığımızı tehlikeye atıyor. Bazı dükkanlar ve 
eczaneler de bu yanlışa ortak oluyor. Kutu halinde sa-
tılan maskeler satın alınmalıdır. Tek tek ve açık maske 
satışı sağlık açısından uygun değildir. Pandemi döne-
minde karşımıza çıkan bir başka sorun ise maske kul-
lananlarda alerjik cilt reaksiyonlarının gelişmesidir. 
Bu da tamamen sağlığa uygun olmayan ürünlerin kul-
lanımı ve uygun zaman diliminde maskenin değiştiril-
memesinden kaynaklanıyor.”

“HER MASKENİN KORUMA ÖZELLİĞİ YOK”
Kadıköy’de medi-

kal ürün satan mekanlar 
da maskenin önemine 
dikkat çekiyor. Berkay 
Medikal çalışanı Erkan 
İbiş, takılan her maske-
nin koruma özelliği ta-
şımadığını belirtti. İbiş, 
“En sağlıklısı bu işi pro-
fesyonel yürüten maske 
imalatçılarıdır. Özellik-
le bilindik marka olma-
sına çok dikkat edilmeli. 

Çünkü bazı firmalar maske içerisinde yer alan filtre kıs-
mını eklemiyor. Bu sebepten solunum sırasında insan-
lar bakteri solumuş oluyor. Karşı tarafı da tehlikeye at-
mış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR MECBUREN ALIYORLAR”
“Çevreme baktı-

ğım zaman artık nalbur-
da bile maske satıldı-
ğını görüyorum” diyen 
Yıldırım Medikal çalı-
şanı Hüseyin Uğurel-
li, “Üretilen maske içer-
diği malzeme açısından 
çeşitli hastalıklara yol 
açabilir. Bazı firmalar 

l Görkem DURUSOY

Koruyucu özelliği olmayan maskelere dikkat!
Dükkânlarda, 
seyyar 
tezgâhlarda 
bilinçsizce satılan 
ucuz maskeler 
sağlık açısından 
büyük risk 
taşıyor. Uzmanlar, 
her maskenin 
koruyucu 
özelliği olmadığı 
konusunda 
vatandaşı 
uyarıyor

Ayrıca, hanede bulunan çocuklar tek bir telefon-
la EBA’ya girmeye çalıştıklarını, EBA için sıra bek-
lediklerini söylüyor. 12 yaşındaki bir çocuk kendi te-
levizyonlarının EBA’yı açmadığını söyleyerek, hiç 
EBA izlemediğini dile getiriyor. 9 yaşındaki bir çocuk 

nasıl olmasını önerirdin uzaktan eğitimin?” sorusuna 
“Söylemezler ki bize hiç nasıl olsun diye, dinlemezler 
bizi.” diye yanıt veriyor. 

Çocuklar ikinci görüşmelerde virüs hakkında daha 
az haber almak istediklerini, sıkıldıklarını, takip etmek 
istemediklerini, korktuklarını dile getiriyor. Rapo-
ra göre bunun bir sebebi de çocuklara uygun içerikle-
rin bulunmaması. Yetişkinler de bu süreçte duydukla-
rı, okudukları haberlerden endişelendiklerini ve destek 
almalarının faydalı olabileceğini ifade ediyor. İki ço-
cuklu bir anne “Çocuklar da gerildi tabii, devamlı en-
dişeli cümleler duyuyorlar televizyondan. Biz de ger-
giniz, haliyle birbirimizle uğraşıyoruz. Ama cidden 
çocuklara nasıl yaklaşmam lazım ben çözemedim bu 
süreçte. Böyle biri anneleri babaları bilgilendirseydi 
iyi olurdu.” diyor. 

Araştırmayı yapan uzmanlar, Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki dört temel ilkenin 
yol gösterici olduğu görüşünde: Ayrım gözetmeme; 
yaşama, hayatta kalma ve gelişim; çocuğun öncelik-
li yararı ve katılım. Araştırmacılar şöyle açıklıyor: 
“İçinden geçtiğimiz süreçte alınacak önlemlerin yal-
nızca Covid-19 süreci için kısa vadeli bir yaklaşım-
la değil, çocukları merkeze koyan hak temelli bir yak-
laşımla uzun soluklu planlanması gerekiyor. Çocuk 
haklarının yaşama geçmesi, çocuğun geleceğe hazır-
lanması değil, bugün çocuğun potansiyelini açığa çı-
karabileceği, şimdiki yaşamı için en elverişli koşulla-
rın yaratılması ile mümkündür. Bu düşünce her yaşta 
ve tüm çocuklar için geçerli olmalıdır.” 

Raporu çocuklar, koronadacocukhaklari.org si-
tesinden; yetişkinler ise covid19cocukhaklariizleme.
org sitesinden okuyabilir.

Çocukların dilinden 
salgın deneyimleri

Uzmanlar maske seçiminde bazı kurallara dikkat çekiyor. Öncelikle kutular üzerinde bar-
kodu olmayan ürünlerin alınmaması gerektiğini vurguluyor. Sağlık Bakanlığının bütün 
tıbbi cihaz üreticilerini takip ettiği sistem ÜTS (Üretim Takip Sistemi) ile sağlıklı mas-
keye sahip olmak mümkün..  Bu sistem içerisinde Sağlık Bakanlığı’na kaydı olmayan hiç 
kimse maske üretiminde bulunamıyor. Ücretsiz ÜTS uygulaması ile ürün üzerinde bu-

lunan barkodu telefonunuza okutup firma ve ürün hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Maske 
seçiminde 

nelere dikkat 
etmeli?

da bol kazanç elde etmek amacıyla her yere 
satıyor. Her yerde maske satılmasının en bü-
yük sebebi toptancılardır. İnsanlar ekonomik 
sıkıntılar yaşadığı için mecburi olarak alıyor-
lar. Yetkililerin maske satışında yapacağı de-
netim bu işi çözecektir.” şeklinde konuştu. 

“MASKELERE DENETİM GEREK”
Ontu Medikal çalışanı Süleyman Güney 

ise konuyla alakalı şunları söyledi: 
“İnsanlar gelir elde etmek amacıyla hiç-

bir bilgisi olmadan bilinçsiz bir şekilde maske 
satıyor. Fakat satan kişinin bu ürünün plastik mi yok-
sa ‘fiberglas’ mı içerdiği hakkında hiçbir bilgisi yok. 

El altından satılan maskeler 
özellikle nemli havalarda ki-
şinin nefes almasını zorlaştı-
rıyor. Bu durumda kişi mas-
kesini indirerek dolaşıyor ve 
enfeksiyon riskini artırıyor. 
Maske takan kişi medikalden 
aldığı maskenin tüm özellik-
lerini satıcıya sorabilir fakat 
marketlerde vb. yerlerde bu 
durum söz konusu değildir. 
Daha önce N95 maskelere ge-

tirilen çeşitli denetimler normal maskelere de getiril-
melidir.”
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ise telefonu ablasının daha çok kullandığını, bu sebep-
le ona vermediğini ifade ediyor. 

İki çocuğa sahip bir anne de uzaktan eğitimin 
masrafları artırdığını söyleyerek “Çevrimiçi gruplar 
üzerinden ödev veriliyor çocuklara ama bu ödevleri 
yapmak için bizim çıktı almamız gerekiyor. Çünkü te-
lefondan çocuklar ödevlerini yapamıyorlar, bu da cid-
di bir maliyet yaratıyor. Bir haftada 100 TL harcamam 
gerekti; vallahi artık gitmiyorum çıktı almaya. Zaten 
çocuklar da söz dinlemiyor, bıraktılar dersleri.” diye 
aktarıyor.

“DİNLEMEZLER BİZİ”
15 yaşındaki bir çocuk, uzaktan eğitimin normal 

eğitime göre daha hızlı bir anlatıma sahip olduğunu 
ve daha yavaş anlatımla konuların üzerinde daha çok 
durulmasını istediğini belirtiyor. Özellikle mülteci ço-
cuklar, derslerde ve ödevlerde zorlandığını aktarıyor. 
Konuşulan çocuklardan bazıları öğretmenleri ile ile-
tişim halinde olduğunu söylerken bazıları öğretmen-
leriyle iletişiminin tamamen koptuğunu ifade ediyor. 
İşaret dili, sesli betimleme, altyazı gibi araçlar uzak-
tan eğitimde olmadığı için görme ve işitme engelli ço-
cuklar eğitimden geri kaldılar. Rapora göre, bakımve-
renlerin okuma yazma ve dil becerilerinin sınırlı oluşu 
çocuklara yardım konusunu zorlaştırıyor. 

11 yaşında bir çocuk “Evde olmuyor bence. Ben 
sevmedim. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi özledim. 
Anlamadığımda onlara soruyordum mesela, evde kim-
se bilmiyor.” diye aktarıyor. Çocuklar EBA ile ilgili 
önerileri sorulduğunda ise arkadaşları ve öğretmenleri 
ile daha çok iletişime geçebilmek, kendi yaşlarına uy-
gun oyunlar bulunmasını istedikleri görülüyor. Dokuz 
yaşındaki bir çocuk “Yetişkinler sana sorsaydı, sen 



adıköy ve Kadıköylüler uzun yıllardır an-
tika kültürü ile haşır neşir. Satın alma-
yacak bile olsa Kadıköy’e uğrayanlar bu 
dükkanların önünden şöyle bir geçerken 

antika eşyalara göz gezdiriyor. Ancak tutkunları için 
bu ziyaret daha zahmetli olabiliyor çünkü Kadıköy’de 
çok fazla esnaf hizmet veriyor. Aradığınız şeyi bul-
mak için epey bir mesai harcamanız gerekiyor. “Ben 
tek tek sokakları gezmek istemiyorum” diyenler için 
ise sevindirici bir haberimiz var. Kadıköy son iki aydır 
her pazar günü antika tutkunlarının uğrak yeri oluyor. 
Çünkü İBB’ye ait Hasanpaşa’daki Tarihi Salı Pazarı, 
Türkiye’nin en büyük antika pazarına ev sahipliği ya-
pıyor. Yüzlerce tezgâhın açıldığı bu pazarda her türlü 
antika eşyayı bulmak mümkün. Avizelerden porselen 
tabaklara, fotoğraf makinelerinden vazolara, gümüş-
lüklerden haritalara, madeni paralardan kartpostallara, 
daktilolardan takılara...

“BİT PAZARI İLE KARIŞTIRILMASIN”
Kadıköy Tarihi Salı Pa-

zarı’nda kurulan antika pa-
zarı İstanbul Antikacılar 
Derneği tarafından düzenle-
niyor. Dernek başkanı Ab-
dulbaki Şimşek, antika paza-
rının cuma günü aynı yerde 
kurulan bit pazarı ile karıştı-
rılmaması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Pazarda şu an 800 

tezgâhın açıldığını belirten Şimşek, burada satış yap-
mak isteyen esnafın belirli kriterleri yerine getirmek 
zorunda olduğunu da belirtiyor. Şimşek, Kadıköy’ün 
ilerleyen günlerde daha da tanınır olacağını ifade ede-
rek şöyle devam ediyor: “Burada tezgâh açmak iste-
yen esnafın belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. 
Öncelikle antika eşya satması lazım. Bizim buradaki 
amacımız koleksiyon tutkunları ile esnafı biraraya ge-
tirmek. Şu an Türkiye’nin en büyük antika pazarı bu-
rası. Ulaşım açısından kolay olduğu için herkes çok ra-
hat bir şekilde buraya ulaşabiliyor. Otopark sorunumuz 
da yok, hem bizim hem de buraya gelen müşteri için bu 
bir avantaj. Daha iki ay oldu düzenli bir şekilde bura-
yı açalı. İnanıyorum ki ilerleyen aylarda daha çok in-
san burayı tanıyıp gelecek.”

“KADIKÖY ANTİKAYA MERAKLI”
Antika pazarında İstanbul’un dört bir yanından es-

naf görmek mümkün. Paşa Antik’in sahibi Ahmet At-
maca da bunlardan biri. Esenler’den Kadıköy’e ge-
len Atmaca, daha çok eski radyo, gramofon ve saat 
satıyor. Uzun yıllardır antika eşyaların izini sürdüğü-
nü söyleyen Atmaca, Kadıköy’deki pazarın kurulma-
sından memnun. Feriköy’de kurulan pazarın eskisi ka-
dar iyi olmadığını dile getiren Atmaca, “Feriköy’de 
bit pazarı ile antika pazarı birbirine karıştı. Burada ise 
ayrı günlerde yapılıyor. Şunu anlamak lazım; antika 
ile eski eşya aynı şeyler değil. Biz değerli eşya satı-

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Türkiye’nin en 
büyük antika pazarı, 
Hasanpaşa’daki 
Tarihi Salı Pazarı’nda 
açıldı. Her pazar günü 
yüzlerce tezgâhın 
kurulduğu pazarda, esnaf 
ile antika tutkunları 
biraraya geliyor
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Lezzetli yemekler ve aşçılık dendiği zaman ilk akla 
gelen yer hiç şüphesiz Bolu Mengen. Bu yöreden çı-
kıp adını tüm dünyaya duyurmuş olan lezzet ustala-
rı, yeme içme geleneğini sürdürmeye devam ediyor. 
Keyifli fakat bir o kadar da sabır gerektiren bir mes-
lek dalı olan aşçılıkta lezzetli ürünler ortaya çıkarmak, 
hem yetenek hem de uzmanlık işi. Uzun yıllardır Ka-
dıköy’de yaşayan ve ata mesleği olan aşçılığı 35 yıl 
icra etmiş olan Kemal Kansu, aşçılık mesleğini ve gü-
nümüzdeki yeme içme durumunu Gazete Kadıköy 
için değerlendirdi. 

“AŞÇILIK BİZİM AİLE GELENEĞİMİZ”
Mesleğe 16 yaşında Divan Oteli’nde başladığını 

söyleyen Şef Kemal Kansu, askerliğini de subay gazi-
nosunda aşçı olarak yaptığını belirtiyor. Kansu, “Aşçı-

lık bizim aile geleneğimizdir. Dedem ve babam da bu 
mesleği yapıyordu. Çıraklıktan yetişerek, her şeyi gö-
rerek ve uygulayarak bu günlere geldik. Bolu Mengen-
li olduğumuz için doğuştan gelen bir yeteneğimiz var.” 
diyor ve şöyle devam ediyor: “35 yıl bu mesleği yap-
tım. Türk mutfağı, İtalyan mutfağı, Macaristan mutfağı 
ve Rus mutfağına hakimim. Özellikle Türk mutfağında 
sıcak-soğuk, tatlı çeşitleri, ızgara çeşitleri ve alaturka 
tencere yemekleri uzmanlık alanım diyebilirim.”

“HER ŞEY ÇOK DAHA LEZZETLİYDİ”
Hazır gıda seçeneklerinin çoğalmasıyla yemek-

lerdeki lezzetin azaldığını vurgulayan Kemal Kansu, 
“Bizim mesleğe ilk başladığımız yıllarda şimdiki ka-
dar hazır gıda yoktu. Her şeyi kendimiz üretiyorduk. 
Dolayısıyla her şey çok daha sağlıklı ve lezzetliydi. 
Eskiden yiyecek içecek üzerine bu kadar otel ve iş-
letme olmadığı için işlerimiz çok yoğundu. O yıllar-
da yemek kültürü ve yeme alışkanlıkları da çok daha 

l Simge KANSU

Farklı konseptlerle izleyiciye sunulan ve çoğu in-
sanın severek takip ettiği yemek programla-
rı hakkındaki fikirlerini de sorduğumuz Şef Kemal 
Kansu, şöyle yanıt veriyor: “Yemek yemeyi se-
ven fakat yemek yapmayı fazla bilmeyen bir top-
lum haline geldik. Dolayısıyla insanlar merak edip 
yemek programlarını izliyorlar. Çoğu program şov 
amaçlı yapılıyor. Bizler, ulaşılması güç ve fiyatı pa-
halı olan malzemelerden yapılan yemekleri sade-
ce izlemek zorunda kalıyoruz. Bu programlar öğ-
retici bir şekilde, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği 
malzemelerden yapılan yemeklerle ve evlerimiz-
deki mutfak donanımlarına uygun olacak biçimde 
şekillenirse herkes için çok daha faydalı olur.”

Antika, belli bir dönemde üre-
tilmiş, o dönemin karakteristik 

özelliklerini taşıyan, sanatsal ni-
teliklere sahip, ender bulunan her 

çeşit değerli mal ve obje olarak ta-
nımlanıyor. Antika bir eşyanın değerli 
olmasını sağlayan şeyin ise üretildiği 
dönemde yüksek bir değere sahip 
olması. “Antika” en az 100 yıllık ya-
pıtları ya da eşyaları kapsıyor. An-
tikalar ünlü bir kişiye ait olabilece-
ği gibi yalnızca iyi korunmuş eşyalar 
da olabiliyor. Antikalar yapıldıkları 
yer ve zamana göre sınıflandırılıyor. 
Uzmanlara göre; çoğu mobilya, gü-
müş eşya ya da porselen parçanın 
üzerinde, genellikle görülmeyecek 
bir yerinde hangi fabrikada yapıldı-
ğını ya da hangi ustanın elinden çık-
tığını belirten bir işaret oluyor. İşa-
ret olmasa bile, uzmanlar kullanılan 

malzemeye, modele, renklere ve 
yapımındaki ustalığa bakarak bir 
parçanın nerede yapıldığını anla-
yabiliyorlar.

ANTİKA PAZARI

Kadıköylü şefin mutfağından tavsiyeler
Günümüzde hazır gıdaların çoğalmasıyla birlikte yemeklerin eskisi kadar sağlıklı ve lezzetli olmadığını belirten Kadıköylü şef 
Kemal Kansu, “Yemek yeme alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Tencere yemeklerine geri dönmeliyiz” diyor

yoruz. Yani tarihi anlamda bir öneminin olması gere-
kiyor. Ben Esenler’den geliyorum. Burada böyle bir 
yerin bize tahsis edilmesi sevindirici. Ama biraz daha 
tanınmaya ihtiyacımız var. Salgının da etkisiyle şu ana 
kadar istediğimiz ilgiyi göremedik. Ama Kadıköy’de 
koleksiyon ve antika anlamında bir merakın olduğu-
nu biliyorum. Bu durum ilerleyen zamanlarda buraya 
yansıyacaktır.” diyor. 

“ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ”
Eliş Antik’in sahibi Bekir Ülker de Kadı-

köylü bir esnaf. Uzun yıllardır antika avi-
ze tamir eden ve satan Ülker, pazar günle-
ri tezgâhında bir dizi antika avize sergiliyor. 
Kadıköy’ün ve Kadıköylülerin antika kül-
türüne yabancı olmadığını söyleyen Ül-
ker, şunları ifade ediyor: “İBB’nin açtı-
ğı bu pazar şimdiye kadar gördüğüm en 
düzgün pazar. Bizim için geniş olma-
sı özellikle salgın döneminde büyük bir 
avantaj. Otoparkı da keza öyle çünkü ba-
zen çok fazla eşya taşımak zorunda kalıyo-
ruz. Antika pazarının İstanbul Antikacılar 
Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenme-
si de benim için sevindirici çünkü ben de bu 
derneğin bir üyesiyim. Dernek tarafından 
düzenleniyor olması bir yandan da pazarın 
daha kaliteli ve güvenli olmasını sağlıyor. 
Biz de Kadıköy esnafı olarak bu pazarın 
parmakla gösterilen bir pazar olmasını is-
tiyoruz. Fransa’da bunun örnekleri var. Bu 
hayal değil çünkü Kadıköy antikanın ve an-
tikacıların merkezi.” 

Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği antika 
pazarı, her pazar günü Tarihi Salı Pazarı’nda 
kuruluyor. Saat 09.00 itibarıyla ziyaret ede-
bileceğiniz bu alanda aynı gün köylülerin 
ürünlerini sattığı sebze ve meyve pazarı 
da kuruluyor. Bir yandan sebze alışve-
rişi yapıp bir yandan da eviniz için bir-
kaç eşya bakabilirsiniz.

Kadıköy’de açıldı

En az 100 
yıllık olması 
gerekir

“Sadece izlemek 
zorunda kalıyoruz”

iyiydi. Genelde lokanta türü sulu yemek çeşitleri, zey-
tinyağlılar, çorba çeşitleri ve kompostolar tüketilirdi. 
Şimdi ise fast food ve işlenmiş ürünler insan sağlığını 
tehdit ediyor.” diyor. Son yıllarda kahvaltı kültürünün 
de ortadan kalktığını söyleyen Kansu, “Yeme içme 
alışkanlıklarımız hem gün içindeki durumumuzu hem 
de zihinsel ve bedensel faaliyetlerimizi etkiliyor. Bes-
lenme alışkanlıklarında yapılan en büyük yanlış kah-
valtı öğününü atlamaktır. İnsanlar sabah işe giderken, 
yine sağlıksız hazır ürünlerle öğünü geçiştiriyorlar.” 
ifadelerini kullanıyor.

“SÖZ KONUSU İNSAN SAĞLIĞI”
“Türk mutfağına fazla önem verilmiyor” diyen 

Kansu, “Hazır gıdalar yüzünden bu meslek eski büyü-
sünü kaybetti ve artık herkesin yapabileceği bir meslek 
haline geldi. Bir beğendili kebap, bir zeytinyağlı imam 
bayıldı üretemez hale geldik. İçinde ne olduğunu bil-
mediğimiz hazır gıdalar ve merdiven altı ürünler bir 
gıda terörü haline gelip sağlığımızı ve neslimizi tehdit 
ediyor. Bu noktada Tarım Bakanlığı’na çok iş düşmek-
tedir. Bana göre bakanlığın görevi hileli gıda ürünleri-
ni teşhir etmek değil, bu firmalarla mücadele etmektir. 
Gerekirse kapatmaya kadar gidilmelidir. Para cezaları 
caydırıcı değildir, yapanlar yaptığı şeye devam ediyor. 
Söz konusu olan insan sağlığıdır.” sözleriyle yemeğin 
sağlığımız üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor. 

“TENCERE YEMEKLERİNE DÖNMELİYİZ”
Kemal Kansu son olarak şunları söylüyor: “Kesin-

likle yemek yeme alışkanlıklarımızın değişmesi gere-
kiyor. Tencere yemeklerine geri dönmeliyiz. Herkesin 
evinde, maddi gücüne uygun olarak en az bir iki çe-
şit yemek yapması gerekir. Çorba mutlaka her akşam 
yemeğinde tüketilmelidir. Sebzeleri, kuru bakliyatları, 
tavuk ve et yemeklerini dengeli olarak tüketirsek sağ-
lığımızı korumuş oluruz.”

Bekir 
Ülker

Ahmet 
Atmaca
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SOLDAN SAĞA
1.Rock’n’Cock ve Fanta Gençlik Festivali’nin ışık düzenini kuran, Teoman, Ajda 
Pekkan, Sıla ve birçok şarkıcının sahne ışık sistemini düzenleyen, birçok tiyatronun 
ışık düzenini oluşturan, Işıkların Efendisi lakaplı, Kadıköylü, Türkiye’nin en iyi ışık ve 
sahne tasarımcısı (Resimdeki) – Kelimesi kelimesine. 2. Bekir Yıldız’ın bir öykü kitabı 
– “Leonhard …” (Tüm zamanların en ünlü matematikçilerinden biri olan, İsviçreli 
matematikçi ve fizikçi) – Ayakkabıcı küçük eğesi. 3. Eskiden kullanılan, açık saman 
renginde, kalınca bir tür kağıt – İşlenmiş timsah derisi – Duvar, çeper. 4. Baş, kafa 
– Ingeborg Bachmann’ın bir romanı – İstanbul’un eski adlarından biri. 5. Türkiye’yi 
simgeleyen harfler – Genellikle eşeklere, bazen atlara vurulan, enli, yayvan, kaşsız 
eyer – Demirtaş Ceyhun’un bir öykü kitabı – Cilve. 6. Atılgan, gözüpek – Uluslararası 
banka hesap numarası – Her türlü gösteriş ve dünya nimetlerinden uzak kalmayı 
öğütleyen Sünni tarikatı. 7. Bir geminin başka bir gemiye ya da rıhtıma yanını 
vererek yanaşması – Cüzamlı kimse – Bir nota – “Behiç …” (Karikatürist, yazar). 
8. Mütehassıs – Saymaca. 9. Denizkulağı – Kesin, sağlam, doğru bilgi. 10. Serbest, 
başıboş – Kırmızı – Dans. 11. Yevgeni Yevtuşenko’nun bir şiir kitabı – Kuşlarda uzun ve 
sert kanat telekleri. 12. Gösteriş, çalım – Yankı – Bir iskambil oyunu. 13. Berilyumun 
simgesi – Bir rakı türü – Çevre, dolay. 14. ABD’de bir eyalet – Parmak ve tırnak yöresi 
iltihabı – “Ömer Lütfi …” (Sinema yönetmeni) – Karabiber ağacı. 15. Trabzon’daki tarihi 
manastır – Ağabey – Telli bir çalgı – Namuslu. 16. Eski bir Türk güreşi – Akyuvar, 
amip ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma – Venezuela’nın 
başkenti. 17. Yönetsel – Büyükler, üstler – Yunanistan’ın kuzey kara topraklarını Mora 
Yarımadası’ndan ayıran, tümüyle yapay kanal. 18. Armoni kurallarına göre üst üste 
bindirilmiş sesler – “… Memetleri” (Cahit Atay’ın oyunu) – Büyük fare. 19. Esenleme 
– Her tür organik yağa verilen ad – Ortaya çıkma, belirme, görünme – Bir nota. 20. 
Gökyüzü – Bir işi yapabilecek en küçük birlik – Başrolünü Sanem Çelik’in oynadığı 
eski TV dizisi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Çarşılarda aynı işi yapan esnafın bulunduğu bölüm – Gemi mürettebatının 
anlaşamaması – Peygamber sopası. 2. Alfred Hitchcock’un bir filmi – Bağıntı, görelik 
– Kimsesiz. 3. Şiirler – BAE’nin başkenti – Çoban ıslığı. 4. Şifre – Sözün cümleleriyle 
müziğin cümlelerinin uyuşması – Ceylan, karaca – Çölde işaret olarak dikilen taşlar. 
5. Bir Osmanlı tarihçisi – Madagaskar’ın plaka imi – At oturmalığı – Yılan – Su. 6. 
Eğirmen, kirmen – Bir tür cetvel – Bilimsel niteliği olan. 7. Şakalar yaparak herkesi 
güldüren kimse – Bir sebze türü – “… Pacino” (Aktör). 8. Tırpana balığı – Bir toprak 
türü. 9. Ne simgeli element – Olumsuzluk veren bir önek – Kongo’da yaşayan memeli 
bir hayvan. 10. Yer katmanı kıvrımlarının tümsek bölümü – Zulümler. 11. Telefon 
sözü – Fakat – İsim – Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan şimşir takoz. 12. 
Pişmanlık – Ücret. 13. Küçük kitap, broşür – Aksaklık. 14. Dilbilim – Okuyucu, kari 
– Kutsal ışık. 15. O gösterme sıfatının eski biçimi – Eksiksiz – İstek – Cüretkar – 
Kabaca evet. 16. Gericilik, yobazlık – Almanca şarkı anlamına gelen, insan sesi için 
bestelenmiş bir şarkı türü – Balık akını. 17. “Allah kabul etsin” anlamındaki sözcük – 
Yolları çok çapraşık, içinden çıkılamayan yapı – Zimbabve’nin başkenti. 18. Metalik – 
Kıta – Korunma altına alınan alan. 19. Rusya’da bir ırmak – Akıcı, sıvı – Letonya’da, 
başkent Riga’ya yakın turistik bir köy – Hangi yer. 20. Kumaşın çapraz dikişi – 
Sönmemiş kireç – İyileşme, ayağa kalkma – Katkı, ilave.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA:  1.Anais Martin - Filateli. 2. Solaris - Amitoz - Narin. 3. UK - Nizam - Ahuya zebun. 4. Dun - Lalanga - Ab - Lahor. 5. Eleman - Haile - Enek - 
Te. 6. Tinamu - Nebula - Aziz. 7. Ay - DK - Arşe - ET - ZA - Epe. 8. Hayyam - Visal. 9. Apia - Ag - Ak - Lise. 10. Rantiye - Haraşo. 11. Üye- Lam - Alet - Ma. 12. 
Kle - Me - İcar. 13. Kreatör - Etene. 14. Eh - Miletos - Lut - Sirto. 15. Seviş - Kabahat - Ti - Ba. 16. İsa - İn - Medusa Darbesi. 17. Ulamak - Retorik - Uzak. 18. 
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12. Tu - Ebe - Laso - Ey. 13. Foya - Ut - Utarit. 14. İzabel - Vahamet - Disko. 15. Nazik Alet - Taktik. 16. Anele - As - Re - Esir - Eli. 17. Tabaka - Alatini - Bumin. 
18. Eruh - Zeliş - Cerbeze. 19. Linotip - Soma - Tasa - Ev. 20. İn - Rezede - Argo - İkona.
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BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Susamuru-Ada. 2. Elim-Takat. 
3. Manita-Ulema. 4. Akere-Elele.
5. Mamelek-Ne. 6. Malak-Lapaz.
7. Sac-fiike-Efe. 8. Irama-Asil.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Seman-Se. 2. Ulak-Ma. 
3. Sinemac›. 4. Amiral. 
5. Temafla. 6. Uta-Ekim. 
7. Ra-El-Ka. 
8. Ukulele. 9. Aleka. 10. Atel-Pes.
11. Menafi. 12. Ana-Ezel.

KELİME AVI BULMACA
Aksaray'da ›fl›klar yan›yor / sisler bulvar› ayaklan›yor / 

art›k kalbimi susturam›yorum

KUM SAATİ
1. Menafi. 2. Anemi. 3. Mine. 4. Nem. 5. En. 
6. No. 7. Ton. 8. Anot. 9. Anton. 10. Kanton.

SUDOKU BULMACA

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

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

BOTAN‹K 

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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Y A N M I Y O R K S A ‹
A S L E O R B ‹ B R U L
V B A R I B N O O A Y B
A K M L B A A B L N I O
Y O R O T O A R T C I R
K K A O B L R B ‹ M A D
‹ S B U S T U A R A M A
I Y O D R O B O N R U M
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1. Faydalar. 
2. Kans›zl›k. 
3. Diflte bir tabaka. 
4. Rutubet. 
5. Genifllik. 
6. Numara (k›sa). 
7. Bir bal›k türü. 
8. Bir elekrolitteki art›uç. 
9. “… Çehov” 

(Rus yazar). 
10. ‹s viç re kon fe de ras yo nu nu

olufl tu ran dev let ler den 
her biri.

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

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

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

1. Kür kü de €er li bir hay van - Suy la çev -
ri li ka ra par ça s›. 2. Ac› na cak, ac› k› -
Der man, me cal. 3. Ta n› fl› yor mufl gi bi ya -
pa rak bafl ka la r›n dan pa ra s›z d› ran do -
lan d› r› c› - Din bil gin le ri. 4. Öküz yem li €i
- Bir bi ri nin eli ni tu ta rak. 5. Bi rin tüm
mal var l› €› - Bir so ru sö zü. 6. Man da
yav ru su - Bo liv ya'n›n bafl ken ti. 7. Yas s›
de mir çe lik ürü nü - Da n› fl›k l› dö vüfl - Ba -
t› Ana do lu yi €i di. 8. Uzak lafl ma - Soy lu.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Difl kök le ri ni kap la yan sert mad de - Tav -
la da bir sa y›. 2. Ha be ci - Su. 3. Film ci. 4.
De niz kuv vet le ri ge ne ra li. 5. Hofl la na rak
bak ma. 6. Ja pon halk tür kü le ri ne ve ri len ad
- Bir ay ad›. 7. Rad yu mun sim ge si - Ya ban c›
- Ak›m flid de ti bi ri mi ki lo am pe rin sim ge si.
8. Ha wa ii ada la r› na öz gü tel li bir çal g›. 9.
Kan p›h t›s›. 10. K›r›k lar› tut tur mak ta kul -
lan›lan düz nes ne - Hafif, yavafl ses le söy -
lenen. 11. Fay dalar. 12. Valide - Ön cesiz lik
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enç tasarımcı ve illüstratör Robin Yayla, 
gezip gördüğü yerlerde çektiği fotoğrafları 
illüstrasyonlarıyla bambaşka eserlere dö-
nüştürüyor. Kilise kubbesini limon sıkaca-

ğına, Dikilitaş’ı kravata, Vatikan’ı kirazlı pastaya, Bo-
ğaziçi Köprüsü’nü kılıca dönüştüren Robin Yayla ile 
konuştuk.

• Önce kısaca sizi tanıyalım?
1994 yılında İstanbul’da doğdum. Tüm eğitimi-

mi İstanbul’da aldım. Kadir Has Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum. Oku-
duğum sürede de sürekli illüstrasyonlar yapıyordum. 
Ürün tasarlarken, sanatsal yolla, illüstrasyon yaparak 
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Onun çizimleriyle Kadıköy 
vapuru Venedik gondolu, 
Beşiktaş stadı balerin, 
Galata Kulesi terazi 
oluyor... Tasarımcı ve 
illüstratör Robin Yayla, 
devasa mimari yapıları 
farklı, küçük bambaşka 
nesnelere dönüştürüyor

Neyin benim tarzıma en çok uyacağına karar verdim. 
Gördüğüm mimari yapılarla kendi illüstrasyonlarımı 
birleştirmeye karar verdim. Yaptığım şey devasa mi-
mari yapıları küçük objelere dönüştürmek. Bir yandan 
da çelişkiyi kullanıyorum. Çünkü insanlar gözünün 
alıştığı şeyleri farklı nesneler olarak görünce şaşırıyor. 

• İlk yaptığınız illüstrasyon hangisiydi?
Milano’nun biraz batısında Cinque Terre  diye bir 

bölge var. Gitmeden önce oradaki yapıların canlı renk-
lerle boyandığını düşünüyordum. Çünkü sosyal med-
yada gördüğüm kadarıyla binalar çok canlı renkler-
deydi. Gittiğimde hayal kırıklığına uğradım. Binaların 
renkleri solgun gelmişti. İlk çalışmamda ressam bir ka-
dını yapmıştım. Ressam kadın binaları yeniden boyu-
yor gibi bir gönderme yaptım. Yani her çizimin kendi 
içinde ufak hikâyeleri var. 

• Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Her tasarımcı veya illüstratör için en önemli şey 

yaptığı çizimin mümkün olduğunca fazla kişiye ulaş-
masıdır. Yaptığım illüstrasyonlar Türkiye’de çok fazla 
kişiye ulaştı. Özellikle sosyal medyadan güzel tepkiler 
aldım. Bunlar beni çok mutlu etti. Çizim yapmamda 
olumlu motivasyon oldu diyebilirim. 

• Biz bir kubbe görüyoruz, siz onu servis tabağı 
olarak görüyorsunuz, köprü kılıç ya da müzik aleti 
oluyor. Örneğin Dikilitaş’ı kravat olarak görmek ak-
lınıza nasıl geliyor?

Fikir aşaması çok değişik. Bazen bir haftada fikir 
gelmiyor, bazen otuz saniyede geliyor. Binaya ya da 
yapıya baktığımda artık onu o yapı olarak görmüyo-
rum, mümkün olduğunca kafamda soyutluyorum. Es-
kizler yapıyorum. Binanın mümkün olduğunca soyut 
halini çiziyorum.

“EN KOLAY KISIM ÇİZİM”
• Yani bir yapıyı seçiyor ve onun üzerinde çalış-

maya başlıyorsunuz...
Kimi zaman böyle oluyor kimi zaman da gördü-

ğümde aklıma fikir geliyor. Genelde arkasında bir ça-
lışma bir fikir süreci oluyor. En kolay kısmı çizim 
yapma kısmı. Çünkü çizimin ne kadar sürede biteceği-
ni biliyorum ama fikrin ne zaman geleceğini bilmedi-
ğim için o süre biraz daha değişken oluyor

• Peki çizim ne kadar sürede değişiyor?
Çizimden çizime detaylara göre değişiyor. Örnek 

vermek gerekirse Boğaz Köprüsü’nde sosyal mesafe 
temalı bir çalışmam var. Onun çizimi çok basit. Köp-
rünün bacakları çizgisel ve soyut bir insan vücuduna 
benzediği için kafayı ve elleri de soyut çizdim. Çizi-
mi bir saat sürdü ama fikir aşaması çok daha uzun sür-
dü. Fikri tasarladıktan sonra çizimi gözümde canlanı-
yor sadece onu dijitale aktarmak kalıyor.

• Yeni yapılan binalar özellikle gökdelenlerle ara-
nız pek iyi değil galiba, onlar pek de sevimli çizilmi-
yor. Başlarına hep bir hal geliyor gibi. Ya rende yapı-
lıyorlar ya da kiremit gibi kırılıyorlar. Tarihi eserlerle 
fark ne?

Çünkü tarihi yapıların hikâyesi çok daha fazla ve 
güzel. O yüzden tarihi yapıları kullanmaktan daha çok 
hoşlanıyorum.

• Kadıköy’le ilgili bir çiziminiz de var. O fikir ak-
lınıza nasıl geldi?

Venedik ile İstanbul arasında benzerlikler neler 
olabilir diye düşündüm. Venedik’te toplu taşıma sade-

sunardım. İhracatçı Birliği’nin düzenlediği bir tasa-
rım yarışmasına katıldım ve Türkiye’de ikinci oldum. 
Yurtdışında yüksek lisans bursu kazandım. Kültürü-
nü, tarihi yapısını, sanatını öğrenmek için İtalya’ya 
gitmek istiyordum. Bu bursla da yüksek lisans oku-
maya Milano’ya gittim. Milano’da yüksek lisans ya-
parken boş vaktim oluyordu. Bu yüzden de çok gezme 
şansı edindim. Gezdiğim sürece de tarihi yapılar ilgi-
limi çekti ve illüstrasyonlar yaptım. Bu sürede kendi 
tarzımı oluşturmaya çalıştım.

“ÇELİŞKİYİ KULLANIYORUM”
• Yani bu tarz illüstasyonları Milano’ya gittikten 

sonra yapmaya başladınız, öyle mi?
Evet daha önce de illüstrasyon yapıyordum ama 

bu tarz illüstrasyonları yaklaşık iki yıldır yapıyorum. 

ce gondollarla yapılıyor. İstanbul’da da vapur önem-
li bir toplu taşıma. İkisini birleştirmek istedim. Ve bu 
çalışma ortaya çıktı. Venedik kültürü ile İstanbul kül-
türünü biraz harmanladım diyebilirim.

• İstanbul’la ilgili epeyce çalışmanız var. Bu bir 
proje mi?

Buradaki bazı arkadaşlarım İstanbul’u farklı bir 
şekilde olumsuz olarak tanıyor. İstanbul’un güzel-
liklerini göstermek istedim. Yaptığım illüstrasyonlar 
pandemi dönemine denk geldiği için mesaj içerikli il-
lüstrasyonlar oldu, insanların beğenisini topladı ve ya-
yıldı. Bu bir proje değil rahatsız olduğum bir konuyla 
ilgili çalışmalar yapmak istedim.

• Kadıköy’le ilgili başka bir tasarım fikri var mı?
Haydarpaşa Garı ile ilgili bir şey yapmak istiyo-

rum. Bu aralar onun üzerine çalışıyorum ama fikir 
daha netleşmedi.

Galata Kulesi Vodafon Arena

Boğaz Köprüsü

Kız Kulesi

VenedikCinque Terre

Robin Yayla

Kadıköy’de GONDOL 
Galata Kulesi’nde TERAZİ
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