
Yoksulluk, şiddet, 
erişilemeyen hizmet...

Yasaklar havayı 
temizledi

 Birçok hizmete erişemeyen engelli 
kadınlar, yoksullukla ve şiddetle 
mücadele etmeye çalışıyor. Türkiye 
Körler Federasyonu’nun hazırladığı 
rapora göre, konuşulan engelli 
kadınların yüzde 70’i açlık sınırının 
altında yaşıyor.  l Sayfa 14’te

 Ekosfer Derneği’nin hazırladığı 
“Virüsten Kaçarken İklim Krizine 
Yakalanmak” raporuna göre, korona 
virüsü salgınında uygulanan sokağa 
çıkma yasakları hava kirliliğini belirli 
oranda azalttı  l Sayfa 3’te

Sokaklarda
YILBAŞI

Kadıköylü yazar Mehmet 
Boncukoğlu’nun ilk romanı 
“Kadıköy’ün Arkası 
Yeldeğirmeni”, semtin 90’lı 
yıllarını anlatıyor 
l Sayfa 4’te

Pandemi nedeniyle sahneye 
çıkamayan Bizim Çocuklar 
tiyatro ekibi, ülkemizde 
çocuklar tarafından yapılan 
ilk radyo tiyatrosuna imza 
attı  l Sayfa 4’te

Çocuklardan “radyo tiyatrosu”

İstanbul’u ışıkla buluşturan, 
sokağı sanatla birleştiren 
İstanbul The Lights festivali 
kapsamında Kadıköy’de de 
dijital heykeller, ışıklandırma 
kemerleri ve illüstrasyonlar 
sanatseverlerle buluştu. 
Kadıköylü sanatçı Ethem Onur 
Bilgiç, festivali ve kendi yaptığı 
dijital boyamayı anlattı  l Sayfa 7’de

İstanbul ışık 
saçıyor

2020: Hiçbir şey 
olmasa bile kesinlikle 
bir şeyler oldu

Gördüklerimiz
Göremediklerimiz (129)

Dilenciye de, 
cumhurbaşkanına da 
aldırmadan…
BETÜL MEMİŞ 7’de MARİO LEVİ  10’da MELİS DANİŞMEND 11’de CEMİL MERİÇ 5'te

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 95
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HAVASI

Korona virüsü 
tedbirleri 
kapsamında işyerleri 
kapatıldığı için işsiz 
kalan turizm, eğlence 
ve  hizmet sektörü 
işçileri Kadıköy’de 
basın açıklaması 
düzenleyerek Turizm, 
Eğlence ve Hizmet 
İşçileri Sendikası’nı 
kurduklarını 
duyurdu. 
Kadıköy’de biraraya 
gelen İstanbul Emek, 
Barış ve Demokrasi 
Güçleri de “tam 
kapanma” istiyor 
l Sayfa 2’de

SALGININ VURDUĞU İŞÇİLER

Kadıköy Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala Kadıköy’ün 
sokaklarını görsel bir şölene çevirdi. Pandemi nedeniyle yaşanan bu 
zor günlerde rengârenk ışıklar ve yılbaşı temalı heykellerle süslenen 
sokaklar moral kaynağı oluyor  l Sayfa 8’de

Derinlerden tarih çıkıyor
Yaklaşık üç yıldır süren Haydarpaşa Garı arkeolojik 

kazılarında mermer tabanlı, apsidal formlu geniş bir 
alana yayılan mimari yapı tespit edildi. Arkeologların 

verdiği bilgiye göre, kazılarda çıkarılan 18 bin adet 
sikke de 4 bin 700 yıl öncesine ait l Sayfa 9’da

ÖRGÜTLENİYOR

Kadıköy’ün arkasını yazdı



Sağlımızı, iSimizi, aSımızı kaybediyoruz
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l Seyhan KALKAN VAYİÇ

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, “Ölüm-
leri durdurmak için tam kapanma, tam ücret, sosyal 
bütçe, sosyal devlet” talebiyle 11 Aralık Cuma günü 
Kadıköy-Beşiktaş İskelesi önünde basın açıklaması 
düzenledi. Açıklamaya katılanlar, “Salgının bedeli-
ni yoksullar ödüyor”, “Başarısı hikayesi koca bir ya-
lan”, “Sadece sağlımızı değil işimizi, aşımızı, geli-
rimizi de kaybediyoruz” dövizlerini taşıdı. İstanbul 
Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına basın açık-
lamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üye-
si Dr.Osman Öztürk okudu.

“Türkiye’de korona virüsü salgını bütün şiddetiy-
le devam ediyor. Yoğun bakım yatakları doldu, ağır 
hastalar bile hastanelerde yer bulamıyor, doktorlar 
hastalar arasında seçim yapmaya zorlanıyor.” diyen 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Os-
man Öztürk, “Türkiye günlük vaka sayıları açısın-
dan Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünya ülkeleri 
açısından beşinci sırada. Sağlık Bakanı’nın açıkladı-
ğı rakamların koca bir yalan olduğunu herkes gördü. 
Salgın süresince hayatını yitiren yurttaşlarımızın sa-
yısı 40 bine yaklaştı. Tek adam rejimi aklın ve bi-
limin ışığında politikalarla salgını yönetmek yerine 
algıyı yöneterek “başarı hikayesi” yazmaya, bu sü-
reçten siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Bu politika-
nın kurbanları ise işçiler, emekçiler, işsizler, emekli-
ler, küçük esnaf; kısacası yoksullar oluyor.” şeklinde 
konuştu.

“SORUMLULUK VATANDAŞA YIKILIYOR”
Dr. Osman Öztürk, “Dokuz aydır sadece sağlığı-

mızı değil, işimizi, aşımızı, gelirimizi de kaybediyo-
ruz.” diyerek devam ettiği konuşmasını şöyle sürdürü-
yor: “Çarklar işçilerin canıyla dönerken, sermayenin 
çıkarları halkın sağlığının önüne geçiyor. Büyük şir-
ketlerin vergi borçlarını sıfırlayan iktidar, işçi sınıfı 
başta olmak üzere halkın bu süreçteki sorunlarını gör-
mezden geliyor, milyonlarca insanı “salgından veya 
açlıktan ölme” tercihine mahkûm bırakıyor. Sorum-
luluğu vatandaşlara yıkıp sadece “Maske-mesafe-hij-
yen” tekerlemesiyle salgınla başa çıkılamaz.”

YENİ SALGIN POLİTİKASI OLUŞTURULMALI
Bugüne kadar izlenen eksik, yanlış, tutarsız uy-

gulamalara derhal son verilmesi, hızla aklın ve bili-
min ışığında açık, şeffaf, güvenilir, toplumun bütün 
kesimlerinin katılımına açık yeni bir salgın politika-

sının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Osman 
Öztürk, ölümleri durdurmak ve salgını kontrol altına 
almak için acilen aşağıdaki önlemlerin alınması ge-
rektiğini söyledi ve önlemleri şöyle sıraladı: 

◆ Toplumsal hareketliliğin azaltılması için Türki-
ye’nin en az iki, tercihen dört hafta boyunca temel, zo-
runlu, acil mal ve hizmet üretenler dışındaki bütün işler-
de çalışmanın durdurulmasıyla tam kapanması şarttır.

◆ Bu süre zarfında halkın ihtiyaçlarının karşılan-
masına yönelik ekonomik ve sosyal tedbirler alınmalı 
ve çalışanlar tam ücretli izinli sayılmalıdır. Kapanma 
süresinde işçi, işsiz, küçük esnaf, emekli yurttaşlar ve 
kadınlar devlet tarafından desteklenmelidir.

◆ Kapanma sürecinin devamında, salgın devam 
ettiği sürece çalışma saatleri kısaltılmalı, mümkün 
olan işlerde kurallara uyularak evden çalışma sağlan-
malı, kamuda ve özel sektörde dönüşümlü-kademeli 
mesai uygulamasına geçilmelidir.

“ÜCRETSİZ İZİNE SON VERİLMELİ”
◆ Salgın süresince işten çıkarma yasağı bütün is-

tisnaları kaldırılarak devam etmeli, ancak ücretsiz 
izin uygulamasına derhal son verilmeli, kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanma koşulları kolaylaştırılmalı 
ve bu ödenek en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, 
asgari ücret insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmalı 
ve vergi dışı bırakılmalıdır.

◆ Salgın boyunca asgari kullanım bedelinde 
elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel hizmetler 
parasız olmalı, tüm yurttaşların kredi kartı borçlarıy-
la küçük esnafın kira ve kredi borçları ertelenmelidir.

◆ Eğitimin yüz yüze yapılmasının uygun koşul-
ları oluşturulana kadar, öğrencilerin gereksinimi olan 
uzaktan eğitime erişim cihazları ve internet bağlantı-
sı ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

◆ Salgın hızla devam ederken bütçe kaynakla-
rı, “mega projeler” adı verilen Kanal İstanbul gibi 
gereksiz kamu yatırımları için değil halkın sağlı-
ğı ve geçimi için kullanılmalı, sosyal devlet uygu-
lamaları için şirketler ve büyük servetler vergilen-
dirilmeli, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki 
payı azaltılmalıdır.

“GERÇEK TABLO PAYLAŞILMALI”
◆ Sağlık Bakanı salgınla ilgili bilgileri gizleme, 

karartma tutumundan vazgeçmeli. Gerçek tablo bü-
tün açıklığıyla toplumla paylaşılmalı. Test sayısı art-
tırılmalı, evde izolasyon koşulları uygun olmayan 
hastalar için barınma olanakları sağlanmalı.

◆ Salgınla mücadelenin hastanelerde değil, saha-
da kazanılacağı gerçeğiyle filyasyon ekiplerinin sa-
yısı hızla arttırılmalı, aile hekimliği sistemi salgınla 
mücadeleye uygun hale dönüştürülmelidir.

◆ Salgını fırsata çevirmeye çalışan özel hastane-
lerin vatandaşlardan her ne ad altında olursa olsun üc-
ret alması engellenmeli, kamu hastanelerinin ihtiyaca 
cevap veremediği durumlarda özel hastaneler Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmelidir.”

Dr. Osman Öztürk, “İstanbul’daki emek, mes-
lek örgütleri, sendikalar, siyasi parti ve kurumlar, de-
mokratik kitle örgütleri, yöre derneklerinin oluştur-
duğu İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri olarak 
olarak bu perspektifle ve bu talepler etrafında bugün 
burada başlattığımız mücadelemizi önümüzdeki gün-
lerde şehrin dört bir yanında devam ettireceğimizi ka-
muoyuna duyururuz.” diyerek konuşmasını bitirdi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin “Ölümleri durdurmak 
için tam kapanma, tam ücret, sosyal bütçe, sosyal devlet” talebi ile 
düzenlediği basın açıklamasında salgın politikasının kurbanlarının 
işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf  olduğu vurgulandı

orona virüsü tedbirleri 
kapsamında çalıştık-
ları işyerleri kapa-
tılan ve işsiz kalan 

kafe-bar ve restoran çalışan-
larının büyük bölümü ücret-
siz izne çıkarıldı. Sigorta-
sız veya kayıt dışı çalışanlar 
ise doğrudan işsiz kaldı. İş-
ten çıkarmaların yasaklanma-
sı gerekçe gösterilerek, birçoğu 
da ücretsiz izne gönderildi. Geç-
tiğimiz haftalarda Kadıköy’de ve Be-
yoğlu’nda sessiz eylem düzenleyerek taleplerinin 
karşılanmasını isteyen sektör çalışanları şimdi daha 
uzun soluklu bir mücadeleye adım attı. Turizm, eğ-
lence ve hizmet işçileri, “İşçiler birlikte güçlü” diye-
rek Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası’nın 
(TEHİS) kurulduğunu açıkladı. 16 Aralık Çarşamba 
günü Süreyya Operası önünde düzenlenen basın açık-
lamasında sendikanın kurulduğu kamuoyuna da du-
yuruldu. TEHİS sözcülerinden Hazal Kayci ve Ku-
bilay Çelik ile sendikanın kuruluş amacını, işçilerin 
sorunlarını ve önümüzdeki dönemde sendikanın ata-
cağı adımları konuştuk. 

"BİR MİLYON KİŞİ İŞSİZ"
Mart ayından itibaren sektör çalışanlarının çok 

zor koşullar altına hayatlarını sürdürdüklerini ifade 
eden Kubilay Çelik, sendikanın kuruluş amacı-

nı şöyle anlattı: “TEHİS, eğlence ve konakla-
ma işkolunda faaliyet göstermek üzere ku-
rulmuş bir sendika. Sendikayı kurmamızın 
en temel sebebi, bunun işçiler için en meş-
ru mücadele aracı olması. Bu çalışmayı 
tüm Türkiye genelinde sürdürmeyi istiyo-
ruz. Yani bir dernek ya da dayanışma ağı 
kurmamamızın nedeni bu. Diğer illerde de 

sendika sürecini örgütlemeye başladık. Ça-
lışma koşulları kötüleşen, işyerleri kapanan, 

daha düşük ücretle daha fazla çalışmaya zorla-
nan işçiler olarak bu gidişe bir dur demek istiyoruz. 

Sendika da bunun en temel aracı.”
Kasım ayında alınan kapatma kararından sonra 

sektörde çalışan 913 bin kişinin işsiz kaldığını söyle-
yen Çelik, bu sayının sadece sigortalı kayıtlı çalışan 
işçileri kapsadığını da ekledi.  İşsiz kalanların sayısı-
nın resmi verilerdekinden yüksek olduğunu vurgula-
yan Çelik, “Herkesin bildiği gibi bir o kadar da sigor-
tasız ve göçmen işçi olduğu için kayıt dışı çalıştırılan 
arkadaşlarımız var. Yani toplamda bir milyona yakın 
işçi ve ailelerimizle birlikte üç milyona yakın kişinin 
açlığa mahkum edildiği söylenebilir. İşten çıkarma-
ların yasaklanması gerekçe gösterilerek, ücretsiz izne 

gönderilen bizlerin çoğu belli gerekçelerle söz veri-
len 1059 lirayı da alamıyoruz. Bu arada, kıdem taz-
minatımızı alıp işten çıkma hakkımız da gasp edildi. 
Birikmiş borçlarımızı ödeyebileceğimiz ya da bir açı-
ğımızı kapatabileceğimiz kıdem hakkımıza, böylece 
devlet tarafından el konulmuş oldu. Çünkü sözüm ona 
işten çıkarmak yasak. Sektörde çalışan bizler, başka 
bir sektörde iş bulsak bile, kıdem haklarımızı yakmak 
istemiyoruz. Ama istifaya zorlanıyoruz. Bir kısmımız 
da daha az paraya daha uzun saatler çalışmak zorun-
da bırakıldı. Pandemi öncesinde işlerin bir kısmını ya-
parken, şimdi tüm iş bize kaldı. Kısa çalışma 
ödeneği alan patronlar, ödenek dışında ka-
lan ücretlerimizi ödemedi, maaşlarımı-
zın bir kısmına el koydular ve koyma-
ya devam ediyorlar.” dedi. 

"TACİZ, DÜŞÜK ÜCRET..."
“Sektörde faaliyet gösteren tüm 

sendikalarla ortak işler yapmak ve 
dayanışmayı büyütmek önümüze 
koyduğumuz görevlerden biri.” diyen 
Hazal Kayci de sektör çalışanlarının ya-
şadığı sorunları şöyle özetledi: “Bu sek-
törde birçok sorun var. Güvencesiz ve esnek 
çalışma, uzun mesai saatleri ve bu çalışma saatlerinin 
uzunluğuna rağmen ödenen düşük ücretler, keyfi iş-
ten çıkarmaların yaygınlığı, herkesin fazla mesai yap-

masına rağmen fazla mesai diye bir ücretin olmaması, 
sektörde genel olarak gerçek ücretin yerine asgari üc-
retten sigorta primlerinin yatırılması. Sigortasız ve ka-
yıt dışı çalıştırılma da çok yaygın. Uzun mesai saatleri 
nedeniyle sosyal yaşamımız yok. Kültürel etkinlikle-
re ve faaliyetlere katılamıyoruz. Sektörde çalışan ka-
dınların birçoğu mobbing ve tacize maruz bırakılıyor. 
Motorlu kuryeler pandemi ile aşırı yoğunlaşan paket 
servisleri sırasında iş kazalarını daha fazla yaşar hale 
geldi. Öğrencilerin,  ücretlerini çalıştıkları saat üzerin-
den almaları sebebiyle asgari ücretin bile altında çalış-
tırılıyor oluşları da diğer önemli problemlerden biri.”

"AYNI SORUNLARI YAŞIYORUZ"
Sendika olarak; sigortasız işçiler, göçmen işçiler ve 

sektörde çalışan öğrencilerle de bağ kuracaklarını söy-
leyen Kayci, sendikanın yürüteceği çalışmaları şöyle sı-
raladı: “Sektörün içinden gelen bizler, yine sektördeki 
arkadaşlarımızla sendikanın yolunu belirleyip ona göre 

hareket edeceğiz. Örgütlü olduğumuz ilçeler-
de ve semtlerde, direkt patronlar ile görüşüp 

sendikalı veya sendikasız tüm arkadaşla-
rımızın sorunlarını gidermek için sen-
dika yönetimi olarak muhatap olmayı 
hedefliyoruz. Sektörün içerisinde te-
kil gibi görünen sıkıntılar, tüm çalı-
şanlar açısından geçerli. Bu sorunlar, 
sendikayı da kuruş gerekçemiz olan 
örgütlenme ve sınıf bilincinin geliş-

mesiyle önlenebilir. Temas ettiğimiz ve 
etmeye çalıştığımız tüm arkadaşlarımızla 

haklarının farkında olması üzerinden bir ça-
lışma öngörüyoruz. İş yerlerinde herkesin hakla-

rının daha çok farkında olmasını sağlamak için çabala-
mayı ve gereken noktalarda hukuk mücadelesi vererek 
bu sorunların üstesinden gelmeyi hedefliyoruz.”

Salgından olumsuz etkilenen 
kesimlerden biri olan turizm, 
eğlence ve hizmet işçileri, 
Kadıköy’de düzenledikleri basın 
açıklaması ile “Turizm, Eğlence 
ve Hizmet İşçileri Sendikası”nı 
kurduklarını duyurdu. Sendika 
sözcülerinden Kubilay Çelik, 
“Çalışma koşulları kötüleşen, 
işyerleri kapanan, daha düşük 
ücretle daha fazla çalışmaya 
zorlanan işçiler olarak bu gidişe bir 
dur demek istiyoruz” dedi 

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Kent-GündemKent-Gündem

“Bu gidişe “Bu gidişe birbir  durdur  
demek istiyoruz”demek istiyoruz”
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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

okağa çıkma yasaklarıyla görünür hale 
gelen Türkiye’deki hava kirliliği, Ekos-
fer Derneği tarafından raporlandı. “Vi-
rüsten Kaçarken İklim Krizine Yakalan-

mak” adlı rapor, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 
Çanakkale’de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
belediyelerin trafik kaynaklı hava kirliliğini ölçmek 
üzere yerleştirdiği hava kalitesi ölçüm istasyonları-
nın verilerinin incelenmesiyle hazırlandı. Merkezi 
Kadıköy’de bulunan Ekosfer Derneği’nin hazırladı-
ğı  rapor, korona virüsü salgınında uygulanan soka-
ğa çıkma yasaklarının hava kirliliğine etkisini orta-
ya koyuyor.  

EN FAZLA AZALMA MECİDİYEKÖY’DE
Rapora göre, Türkiye’deki beş kentte hava kirli-

liğine yol açan PM10 ve NOx (Azot oksit) derişim-
lerinde kapanma dönemlerinde belirgin bir azalma 
oldu ve hava kalitesi iyileşti. Türkiye’deki beş kentte 
yer alan 12 hava kalitesi ölçüm istasyonunun verile-
rine göre, 2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran ayla-
rındaki aylık ortalama PM10 derişimleri, 2019 yılı-
nın aynı dönemine göre genelde azaldı. Nisan ayında 
en fazla azalma, İstanbul’un Mecidiyeköy semtinde 
yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

TEMİZ ENERJİ ÖNE ÇIKIYOR
Raporu gazetemize değerlendiren Ekosfer Der-

neği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gür-
büz, araç trafiğinin azalması ile birlik-

te mayıs ayında tüm istasyonlarda 
azot dioksit değerlerinin yarı ya-
rıya hatta daha fazla azaldığını 
söyledi. Geçici düşüşlerin kalıcı 
bir çözüme işaret etmediğini be-
lirten Gürbüz, şunları kaydetti:“-
Yasakların bittiği günler değerler 

yeniden eski, tehlikeli düzeylerine 
çıkıyor. Bu yüzden de salgın sonra-

sı ulaşımda hem hava kirliliğine hem 
de iklim krizine yol açan araçları kullanmayı 

bırakmamız, temiz enerjiyle çalışan toplu taşıma ön-
celikli olmak üzere, toplu taşımayı, bisikleti ve yürü-
meyi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bunu yaparsak 
temiz hava ve iklimi koruma hedeflerinin ikisine bir-
den ulaşma şansımız olur. Elektrikli bir otobüs, dizel 
otobüse göre aynı yolcuyu yarı yarıya daha az emis-
yona neden olarak taşıyor. Bisikletle gittiğiniz her ki-
lometrede benzinle çalışan bir otomobile göre atmos-
fere 200 gram daha az karbondioksit bırakıyorsunuz.”

“KADIKÖY ÖNCÜ OLABİLİR”
“Kadıköy gibi halihazırda bisiklet yollarına sahip 

ilçelerde, güvenlik tedbirlerinin ve bisiklet yollarının 
geliştirilmesiyle ciddi bir fark yaratılabilir.” diyen 
Gürbüz, şu önerilerde bulundu: “İlçedeki şirketler işe 
bisikletle gidip gelen çalışanlarına aynı Hollanda'da 
olduğu gibi harçlık veya bisiklet desteği vererek on-
ları teşvik edebilir. Pedal destekli bisikletler de yokuş 
ve uzun mesafede devreye girerek bisikletin bir ula-
şım aracı olarak kullanılmasını destekleyebilir. Sorun 
elbette sadece bisiklet değil. Toplu taşıma araçlarının 
konforu ve yenilenebilir enerjiyle çalışması da küre-
sel ısınmaya yol açan emisyonların azalmasını sağlar. 
Kadıköy  de dünyadaki diğer kentler gibi özel araç 
trafiğini azaltarak insanların daha güvenle nefes al-
dığı ve iklim krizine karşı harekete geçtiği bir yerle-
şim yeri olabilir, Türkiye'de buna öncülük edebilir.”  

“AZALMA ULAŞIM KAYNAKLI”
Raporda yer alan bilgilere göre, 2019 yılına göre 

bütün istasyonlarda hava kirliliği azaldı. Yapılan 
araştırma, Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan 
sokağa çıkma yasaklarının, ulaşım 
kaynaklı hava kirliliğini azalttı-
ğını ortaya koydu.

Raporun yazarların-
dan Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlı-
ğı Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kayıhan 
Pala, ince partikül madde-
lerden kaynaklanan kentsel 
hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 
25’inin trafikten kaynaklandığına 
dikkat çekti. Kayıhan Pala, “2020 yılı Nisan ve Ma-
yıs aylarına ait veriler, Covid-19 pandemisi sırasın-
da uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ulaşımdan 
kaynaklanan hava kirliliğinin azalmasına katkısının 
olduğunu gösteriyor. Ulaşım kaynaklı hava kirlili-
ğinin gösterilebilmesi ve alınan önlemlerin etkisinin 
tartışılabilmesi için bütün kentlerde trafik kaynaklı 
kirliliği göstermek üzere yer seçimi yapılmış ve buna 
uygun hava kirleticilerinin ölçüldüğü hava kalitesi is-
tasyonlarına gereksinim var. Bazı kentlerde gördüğü-
müz bu eksikliğin ivedilikle giderilmesi gerekiyor.”

HAVA KİRLİLİĞİ HASTA EDİYOR
Hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunlarına da 

dikkat çeken Pala, “Motorlu araçlar, insan sağlığını 
etkileyen hava kirleticilerinin başlıca kaynakları ara-
sında. Araç emisyonları astım hastalığı, akciğer kapa-
sitesinin azalması, zatürre, bronşit vb. sağlık sorunla-
rını tetikleyen duman oluşumuna neden olur. Birçok 
bilimsel çalışma, partikül madde solunmasını astım, 
kronik bronşit ve kalp krizi gibi önemli sağlık sorunla-
rıyla ilişkilendirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu. 

YÜRÜMEK, BİSİKLETE BİNMEK...
Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonlarının yak-

laşık yüzde 16’sının ulaşım sektöründen kaynaklandı-

ğı belirtilen raporda, salgın sonrası ulaşım kaynaklı kir-
liliğinin azaltılması için yeşil ulaşım çözümlerinin ön 
plana çıkarılması önerildi. Dizel ve benzin gibi fosil ya-
kıtla çalışan araçların hava kirliliğiyle birlikte küresel 
ısınmaya da yol açtığına dikkat çekildi.

İklim dostu ulaşım araçlarının başında yürümek, bi-
siklete binmek, elektrikle çalışan otobüs, tramvay ve 

motosiklet geliyor. Elektrikli toplu taşıma araçları-
nı otobüs ve tren izliyor. Elektrikli otobüsle işine 
giden bir kişi kilometre başına 25 gram karbondi-
oksit emisyonuna neden olurken otomobil kullanan 
bir kişi bunun yaklaşık sekiz katı emisyona yol açı-

yor. Şarj edilemeyen hibrit otomobiller de sanıldığı 
kadar masum değil, aynı mesafe için 158 gram emis-

yona yol açıyorlar. Paylaşılan basgitler (e-skuter) de ba-
kım süreci enerji yoğun olduğu için emisyon açısından 
sanıldığının aksine sıralamada orta sıralarda yer alıyor.

AKCİĞER KANSERİNİN NEDENİ!
Hava kirliliği, küresel olarak ölümlere ve hasta-

lıklara yol açan kaçınılabilir temel nedenlerden biri-
si olarak kabul ediliyor. Dünyada iç ortam hava kir-
liliği nedeniyle bir yılda çoğunluğu gelişen ülkelerde 
olmak üzere yaklaşık 4,3 milyon kişinin yaşamını yi-
tirdiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 3,7 milyon kişi de 
dış ortam hava kirliliğine bağlı olarak yaşamını yiti-
riyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Uluslara-
rası Kanser Araştırmaları Ajansı da hava kirliliği ve 
özellikle  partikül maddeleri akciğer kanseri nedeni 
olarak sınıflandırıyor. 

Hava kirliliği,  sağlık açısından başta çocuklar, 
yaşlılar ve yoksullar olmak üzere herkesi etkileyen 
en önemli çevresel risklerden biri. Hava kirliliği özel-
likle doku beslenmesinin bozulması, kalp krizi, felç, 
kronik tıkayıcı akciğer hastalığı ve kanser açısından 
risk taşıyor. Dış ortam hava kirliliğine bağlı ölümle-
rin yüzde 80’i kalp hastalıkları ve felç, yüzde 20’si 
ise solunum hastalıkları ve kanserlere bağlanırken, 
bilimsel çalışmalar küçük çocuklarda hava kirliliği 
ile solunum fonksiyonu gelişimi, solunum yolu en-
feksiyonları ve astım arasında anlamlı ilişki bulundu-
ğunu gösteriyor. 

Aralarında İstanbul’un bulunduğu; Paris, New York ve Los 
Angeles, Rio de Janeiro, Barselona, Seul dahil olmak üze-
re dünyanın dört bir yanındaki toplam 17 şehir, bu akşam 
simgesel yapılarını yeşil renkte aydınlatarak; dünyanın 40 
mega kentinin oluşturduğu C40 İklim Liderlik Grubu’nun 
organize ettiği etkinliğe katılacak. 
Etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 yılında im-
zalanan ve 195 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaş-
ması'nın beşinci yıldönümünü kutlamayı amaçlıyor. İBB, 

C40 tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak, İstanbul 
olarak Paris Anlaşması’na verdiği desteği yinelemiş oldu.

 İLK ETKİNLİK 2017’DE OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, 2017’de Amerika Birleşik 
Devletleri'ni Paris Anlaşması'ndan çekme niyetini açık-
ladıktan sonra, dünya çapında 50'den fazla şehir, anlaş-
maya verdikleri desteği teyit etmek için sembolik yapı-
larını yeşil renkle aydınlatmıştı.

C40 HAKKINDA
C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities), iklim 
değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılması için 
Ekim 2005'te Londra’da dünya kentlerinin bir araya gele-
rek oluşturdukları bir ağ. Ağın amacı, iklim üzerine çalışma-
lar yürüten lider kentleri bir araya getirmek ve sürdürülebilir 
politikalar belirleyen kentleri desteklemek. C40 Kentleri’nin 
Afrika’dan 11, Asya’dan 31, Avrupa’dan İstanbul dahil 19, Ame-
rika’dan 27 ve Okyanusya’dan da 3 kent üyesi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Paris Antlaşması’nın beşinci yıldönümünü Saraçhane’de bulunan belediye 
binasında kutladı. C40 şehirleri ile birlikte ortak gerçekleşen etkinlikte İBB binası yeşil ışıkla aydınlatıldı

İBB ve 40 mega kentten İklİm krİzİ uyarısı

havaya da yaradıhavaya da yaradı
YASAK YASAK 

Ekosfer Derneği’nin hazırladığı rapora  
göre, sokağa çıkma yasakları hava 
kirliliğinin azalmasında etkili 
oldu. Geçici düşüşlerin kalıcı 
bir çözüme işaret etmediğini 
belirten Ekosfer Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Özgür 
Gürbüz, “Toplu taşımayı, 
bisikleti ve yürümeyi ön plana 
çıkarmamız gerekiyor” dedi 

S
l Erhan DEMİRTAŞ



Dünya klasiği yaptık. İlerleyen günlerde belki bir Türk 
masalı da yaparız. ”

“BURADA ÇOK MUTLUYUM”
“Bizim Çocuklar” tiyatro ekibinden Elif Eylül Ba-

kan, Çocukça Tiyatro’nun ilk öğrencilerinden olduğu-
nu dile getirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öğret-
menlerimi, arkadaşlarımı, sahneyi, kültür merkezini 
çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Diksiyonum 
düzeldi. Hayata bakış açım değişti. Online olarak de-
vam etmek zor oluyor. Ama projemiz çok güzel ilerli-
yor. Radyo tiyatrosunu araştırdık. Sesimin tonunu be-
ğenmiyorum. Bu proje bunu aşmamı da sağlayacak.”

“TİYATROYU ÇOK SEVİYORUM”
“Bir buçuk yıldır buradayım. Tiyatroyu çok sevi-

yorum.” diyen Can Keskin, “Radyo tiyatrosu hakkın-
da bilgim yoktu. İki ay gibi kısa bir sürede öğrenmeye 

çalıştık. Online üzerinden zor oluyor. 
Öğretmenlerimiz bizi iyi yönlendi-
riyor. Zorlu ama eğlenceli bir süreç. 
Sahnede olsak daha iyi olurdu. Onli-
ne üzerinden yapmak da farklı bir de-
neyim oldu.” derken Ali Kemal Ulu-
türk de şunları söyledi: “İki senedir 
geliyorum. Çok eğleniyorum. İlk defa 
radyo tiyatrosu  yapıyorum. O yüzden 
heyecanlıyım. Radyo tiyatrosu  hak-
kında bilgim yoktu. Bu süreçte onu 
da öğrendim. Online süreç yaşadığı-
mız sorunlara rağmen iyiydi ama yüz 
yüze olsa daha iyi olurdu.”

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merke-
zi, çocukların iyi bir şekilde yetişmesi amacıyla onlara 
yeni yollar çizmeyi ve yöntemler göstermeyi amaç edi-
nen eğitimlere ve atölyelere ev sahipliği yapan önem-
li adreslerden biri. Bu yıl pandemi nedeniyle merkez-
de eğitimler ve atölyeler online olarak sürdürülüyor. 
Önceki yıllarda iyi bir tiyatro izleyicisi yaratmayı he-
def edinerek yola çıkan “Çocukça Tiyatro” atölyesinde 
eğitim alan çocuklardan oluşan Bizim Çocuklar tiyat-
ro ekibi de çalışmalarına online olarak devam ediyor. 
Daha önce sahneledikleri tiyatro oyunlarıyla izleyici-
nin sevgisini kazan ekip, bu sefer radyo tiyatrosu ile 
karşımızda olacak.  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dev-
let Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim görev-
lisi olan ve Bizim Çocuklar tiyatro ekibinin eğitmen-
lerden Uğur Cabiroğlu, “Çocukça Tiyatro’da iyi bir 
tiyatro seyircisi yetiştirmek amacıyla 
yola çıktık” diyerek bilgi verme-
ye başladığı konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Süreç çok gü-
zel geçti. Çocuklar eğitim 
aldı. Daha sonra temsi-
li de olsa sahnede göre-
meyecek miyiz denildi. 
Ama biz tiyatro seyirci-
si yetiştiriyorduk. Ken-
di imkanlarımızla oyun 
yazdık ve sahneledik. İlk 
eğitim verdiğimiz çocukla-
ra bizim çocuklar diyorduk. 
Bizim Çocuklar tiyatro ekibi de 
bu şekilde kuruldu.” 

“PANDEMİNİN DOĞURDUĞU GÜZEL BİR İŞ”
Pandemi nedeniyle bu yıl eğitimlere online ola-

rak devam ettiklerini belirten eğitmen Uğur Cabiroğlu, 
“Oyun okuyabiliriz eğer ortam düzelirse sahneye çıka-
rız dedik. Bu fikir herkesin çok hoşuna gitti. Kral Çıp-
lak masalını oyunlaştırdık. Bütün çocuklara rol yaz-
dık. Pandemi döneminin doğurduğu doğru ve iyi bir iş 
oldu. İki buçuk aylık süreçte çocuklar radyo tiyatrosu-
nu araştırdı. Hafta içi pazartesi ve çarşamba günü 19.00 
ile 21.00 saatleri arasında gerçekleşen derslerde dinle-
me  ve okuma yaptık. Nasıl bir duygu ve ses ile oyun-
culuk yapılır onları öğretmeye çalıştık. Dersler online 
olduğu için sorunlar da yaşadık. Temas etmeden, ne-
fesini, terini ve tozunu hissetmeden çocukları iki saat 
bir yerde oturtmaya ve dinlemlerini sağlamaya çalıştık. 
Ama herkes odaklandı.” diyerek eğitim sürecinin zor-
luklara rağmen verimli geçtiğini anlattı.

Sıradan bir polis memurunun tek kızı olan 
Canan’ın, Diyarbakır’dan İstanbul’a uza-
nan yaşamı konu edinmiştir. Başına ge-
len olumsuz olayları ve zorlukları, verilen 

doğru kararlarla nasıl avantaja çevirdiğini ve sanatçı 
kimliğinin karşısına nasıl fırsatlar çıkardığını anlat-
maktadır. Bu romanda, dayanışma ve yardımlaşmanın 
örneklerini, hoşgörü ve mütevazılığın yaşamakta oldu-
ğu bir mahalle göreceksiniz.”

Böyle yazıyor “Kadıköy’ün Arkası Yeldeğirmeni” 
kitabının tanıtımında. Gece Kitaplığı’ndan yaklaşık üç 
ay önce yayınlanan 228 sayfalık romanda, yazar Meh-
met Boncukoğlu, yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesin-
den uyarlama yapıyor.

90’lı yılları Yeldeğirmeni’nde geçiren, şu an An-
kara’da yaşayıp Kadıköy özlemiyle dolu olduğunu 
söyleyen Boncukoğlu ile hem semti hem romanını ko-
nuştuk.

� Mehmet Bey önce sizi tanıyalım.
1969 Kayseri doğumluyum. 1987’de İzmir Gazie-

mir’de hava astsubay okulunu yatılı bitirdikten sonra 
hava astsubayı olarak İstanbul’a geldim ve 1998’e dek 
İstanbul’da kaldım. 

� Yeldeğirmeni ile bağınız nedir?
Bekârlığım Yeldeğirmeni’nde geçti ve hayatı bu-

rada öğrendim. Çok renkli insanlarla tanıştım; Haya-
ti’yi tanıdım, mahallenin iğnecisi Ülker ablayı tanı-
dım. İstanbul hayalim, Kadıköy gözüm, Yeldeğirmeni 
kalbim...

“YELDEĞİRMENİ SIĞINAKTI”
� Kitabın adı neden Kadıköy’ün arkası Yel-

değirmeni? Yani neden arkası? Kadıköy 
önü neresi ki sizce?

Yeldeğirmeni, Ka-
dıköy sahilinden yuka-
rı rampadan çıktıktan 
sonra zengin ve lüks 
bir semtin arkasına sak-
lanmış, hayattan darbe 
yemiş ve geliri çok ol-
mayan insanların sığın-
dığı bir yerdi. Kadınlar 
sokakta oturup dertle-
şirlerdi, herkes birbirini 
tanırdı. Biz bekar olma-
mıza rağmen bizi dışla-
mazlar, aksine evimize 

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, 
pandemi nedeniyle sahneye çıkamayınca radyo tiyatrosunu araştırdı, öğrendi, 
Kral Çıplak masalından uyarlanan tiyatro metnine sesleriyle hayat verdi
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“Kadıköy gözüm, Yeldeğİrmenİ

Kadıköylüler ve Kadıköylü olmayanlar romanınızı neden okusunlar? Ne bulacaklar?
Kızı olan insanların özellikle okumasını istiyorum. Kız çocuklarının da hata yapmaya hakla-

rının olduğunu anlatmaya çalıştım. Hayat kadınlarının yaşadıkları acıları ve onlara nasıl yaklaş-
mamız gerektiğini ve erkeklerin onlara yardımcı olurken bile beklentilerinin, hastalıklı düşün-
celerinin neler olduğunu anlatmaya çalıştım. İstanbul nasıl ki Türkiye’nin özeti ise Kadıköy de 
İstanbul’un bir özeti gibidir. Bu yüzden bu romanı sadece Kadıköylülerin değil tüm Türkiyelile-
rin okumasını isterim. 

Okuyucularda buluşmak gibi bir hayaliniz varmış. Nasıl bir buluşma isterdiniz?
Bu konuşmayı kahramanımız Hayati’nin ve Hayat’ın yaşadığı evin önünde yapmayı ister-

dim.  Tek dileğim bir gün Hayati’nin ve Hayat’ın yaşadığı üç katlı tarihi evin müze olması ve oku-
yucularımla o müzede buluşup imza günü düzenleyip sohbet etmek.

kalbim...
Kadıköy 

sevdalısı yazar 
Mehmet Boncukoğlu, 

“hayatı öğrendim” dediği 
semt Yeldeğirmeni’ni, 

ilk romanı “Kadıköy’ün 
Arkası Yeldeğirmeni” 

kitabına konu 
etti

oturmaya bile gelirlerdi. Mahallede herkes birbirini o 
kadar iyi tanırdı ki mahallenin kadınları artık bizim kız 
arkadaşlarımızı bile tanımışlardı.

� Artık Ankara’da yaşıyorsunuz? Yeldeğirme-
ni’ni bırakıp nasıl gidebildiniz? 

98’de ayrılmak zorunda kaldım. Görevim nedeni ile 
Ankara’ya tayin oldum. Çocuklarım kendine burada bir 
gelecek kurdukları için onları şimdilik bırakıp gideme-
dim sevdiğim İstanbul’uma, âşık olduğum Kadıköy’ü-
me, kendimi bulduğum özgür hissettiğim Yeldeğirme-

ni’me ara sıra gelip hasret gidersem de yeterli olmuyor 
elbette. Ne zaman İstanbul’a gitsem görüş günü gel-
miş mahkum gibi hissediyorum kendimi. Bir gün şart-
lar müsait olduğunda özgür olacağımı düşünüyorum.

� Yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesinden 
uyarladınız. Kim olduğunu sorabilir miyim? Yani 
siz mi, tanıdığınız biri mi, yoksa duyduğunuz biri 
mi?

Bu romanda anlatılan olayların çoğu gerçek. Kah-
ramanlar da bu mahallede yaşamış insanlar. Şimdi 
bunu hangi şehrin hangi mahallesinde görebiliriz? Bu 
mahallede insanlar ne cinsiyetleri ile ne siyasi görüşle-
ri ile ne de geçmişleri ile yargılanırlardı. Sadece insan 
olmaları yeterliydi ve mutluydular. 

� Bir erkek olarak neden bir kadının ağzından 
anlattınız?

3 yaşında babamı kaybettim, üç kadınla aynı evde 
büyüdüm. Tutucu bir yer olan Kayseri’de erkekler ka-
dınlarını ve kızlarını bizim eve televizyon izlemek için 
gönderirler ve benim yaşım küçük olduğu için ben 
yokmuşum gibi her şeyi konuşurlardı. Ben de o yaşta 
onların yaşadıkları her türlü zorluğu dinleyerek büyü-
dün. Onları biraz anladığımı düşünüyorum.

� Bu bir otobiyografik roman diyebilir miyiz?
Diyemeyiz çünkü içinde yaşadığım bu hikâye-

de kendimi göstermedim. Ancak bazen Canan, bazen 
Hayati, bazen Hayat bazen de Ülker abla gibi hisset-
tim kendimi. İçinde olduğum hayatı dışarıdan, bir ka-
dının yani Canan’ın ağzından anlatmaya çalıştım. Bu-
rada gerçek olmayan tek karakter Canan’dı, onun ruhu 
da bendim.

� “Okuyucular bu kitapta kendini bulmasa da 
mutlaka kendinden bir şeyler bulacaklar.” diyor-
sunuz. Neler mesela?

Bu romanda hayatın kendisi, yaşanmış ve yaşana-
bilecek birçok olay olduğu için hepimizin hayatında 
veya yakınında bu ve buna benzer olayların yaşandı-
ğını düşünerek diyorum ki herkes kendini bulmasa da 
kendinden bir şeyler mutlaka bulacaktır.

l Gökçe UYGUN

“

“KADIKÖY, İSTANBUL’UN ÖZETİ”

Bizim çocuklardan
radyo tiyatrosu
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

ÜLKEMİZDE BİR İLK
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-

si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde 
Öğretim Görevlisi olan eğitmen Can Yılmaz 
da yaptıkları araştırmalar sonucunda ortaya 
çıkardıkları işin, ülkemizde çocuklar tara-
fından yapılan ilk radyo tiyatrosu oyunu ol-
duğu bilgisini paylaştı ve şöyle devam etti: 

“Pandemiden dolayı sahneye çıkamadığı-
mız  için ne yapalım derken radyo tiyatro-

su  fikri ortaya çıktı. Çalışmalarımız çok gü-
zel geçti. Kayıtlarımızı alıyoruz. Efektlerimizi de 

kendimiz yapacağız. Bir hafta ya da on gün içinde 
müzikleri ve montajı tamamlarız. Güzel ve keyifli bir 
sürecin içindeyiz. O yüzden heyecanlıyız. Ne zaman ve 
hangi kanallar aracılığıyla dinlenebileceği bilgisi, Ka-
dıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından pay-
laşılacak. Planlarımız bunun devam etmesi yönünde. 

Elif Eylül Bakan Can Keskin Ali Kemal Ulutürk

Boncukoğlu 90’larda 

Yeldeğirmeni’ndeki 

bekâr evinde
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Usta yazar ve şairlerin 
eserlerinden küçük 

alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta Cemil Meriç ile devam ediyor. Cemil 
Meriç’in İletişim Yayınları tarafından yayımlanan  “Bu Ülke” isimli kitabından kısa bölümleri paylaşıyoruz.

KENDİNİ ÖLÇÜYE VURABİLMEK

“Fransızlarda ‘mezar taşları gibi yalan 
söylemek’ gibi bir tekerleme var. Kendi 
hayat hikâyesini anlatmak da buna benzer. 
Önce hafızamızın aynasında sadık akisler 
aramak ve onları infiallerimizin, egoizmimizin 
eklediği çizgilerden ayırt etmek kabil mi? 
Belki otobiyografik bir roman kaleme almak 
caiz. Ama birkaç sayfada bütün bir ömrün 
muhasebesini yapmak hem tehlikeli hem 
abes. Her hâl tercümesi bir müdafaanâmedir. 
Kendimizi tanımak irfanın varabileceği en 
yüksek merhale.” (Jurnal, 27.3.1983)

“Neleri hatırlıyoruz, niçin hatırlıyoruz? 
İntibalarımızın kaçta kaçı şuura intikal ediyor? 
Hatırlayıp hatırlamamakta hür müyüz? Şuur 
altında uyuyan ihsas ve intibalar yığınını 
yeniden niçin ve nasıl inşa ediyoruz? Bu 
inşanın sıhhati hakkında belli bir ölçümüz 
var mı? Bazen tam bir iyi niyetle mazideki 
olayları çarpıtmıyor muyuz? Aynı olayla 
ilgili çeşitli şahadetler nasıl kontrol edilecek? 
Hatıralarımızda ferdî ile sosyal’in payı nedir?” 
(Jurnal, 2.5.1982)

 “Güliver kompleksi. Kendini ölçüye 
vurabilmek. Mağdurluk numarasına 
yatmadan, mazoşizm şehvetine 
yaslanmadan gerçek hüviyetini tespit 
edebilmek. Aşağı yukarı elli yıldır 
yazıyorum. Kalktığım nokta ile 
bulunduğum nokta arasındaki mesafeyi 
nasıl ölçeceğim, ben ölçemezsem, 
muhayyel tenkitçi ne halt edecek?” (Jurnal, 
26.10.1980)

“... Bu satırları kendimi tanımak için 
yazıyorum. Tanımak ve tanıtmak. İnsanın 
kendisini tanıması yetmez, başkalarına da 
tanıtması gerek.” (Jurnal, 8.10.1963)

“Bir adamı tanımak için, düşüncelerini, 
acılarını, heyecanlarını bilmemiz lâzım hiç 
değilse. Hayatın maddî olaylarıyla ancak 
kronoloji yapılabilir. Kronoloji aptalların 
tarihi.”

 (Syf 22)

GERİCİ KİM?
Canavarlarla dolu bir ormandayız. 

Yolumuzu hayaletler kesiyor. Tanımadığımız 
bir dünya bu. İthal malı mefhumların kaypak ve 
karanlık dünyası. Gerçek, kelimelerin arasında 
kayboluyor. 

Ne güzel tarif: “Gerici, bir toplumun 
gelişmesini sağlayacak hiçbir yeniliği 
istemeyen, her yönüyle eskiyi özleyen ve 
eski düzeni getirmeye çalışan (kimse)” 
(Meydan – Larousse) Tarifin tek kusuru bu 
ucubenin  hangi çağda, hangi ülkede yaşadığını 
söylememesi.

…
Gerici, ilerici… Düşünce hürriyeti, bu 

mülevves kelimelerin esaretinden kurtulmakla 
başlar, düşünce hürriyeti ve düşünce namusu.

(Syf 83)

TERCÜME
 Tercüme ya soluk bir fotoğraf, diyor kitap, 

yahut sadakatsiz ama renkli ve canlı bir taklit. 
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CEMİL MERİÇ
(12 ARALIK 1916- 13 HAZİRAN 1987)
1916’da Hatay’da doğdu. Ailesi Balkan Savaşı 
sırasında Yunanistan’dan göçmüştü. Antakya 
Sultanisi’nde okudu. Tercüme bürosunda çalıştı, 
ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü yaptı. 
1940’ta İstanbul Üniversitesi’ne girip 
Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimi 
gördü. Elazığ’da ve İstanbul’da 
Fransızca öğretmenliği yaptı. 1941’den 
başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Ayın 
Bibliyografyası dergilerinde yazmaya 
başladı. İstanbul Üniversitesi’nde 
okutmanlık yaptı. Sosyoloji 
Bölümü’nde ders verdi. 1955’te, 
gözlerindeki miyopinin artması 
sonucu görmez oldu, ama olağanüstü 
çalışma ve üretme temposu düşmedi. 
Çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı. Hisar 
dergisinde “Fildişi Kuleden” başlığıyla sürekli 
denemeler yazdı. 1974’te emekli oldu ve yılların 
birikimini art arda kitaplaştırmaya girişti. 

l984’te, önce beyin kanaması, ardından felç 
geçirdi, 13 Haziran 1987’de vefat etti.
İlk telif eseri Balzac üzerine küçük bir 
incelemeydi. Hint Edebiyatı (1964) daha sonra 
Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla iki kez daha 
basıldı. Saint-Simon, İlk Sosyolog İlk Sosyalist, 
1967’de çıktı. 1974’ten sonra yayımlanan 

kitapları şunlardır: Bu Ülke (1974), 
Umrandan Uygarlığa (1974), 
Mağaradakiler (1978), Kırk Ambar 
(1980), Bir Facianın Hikâyesi (1981), 
Işık Doğudan Gelir (1984), Kültürden 
İrfana (1985).  Yazarın eserleri 
İletişim Yayınları tarafından okurla 
buluşturuluyor.
Cemil Meriç’in “Bu sayfalarda 
hayatımın bütünü, yani bütün 
sevgilerim, bütün kinlerim, bütün 
tecrübelerim var. Bana öyle geliyor 

ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için 
geldim; etimin eti, kemiğimin kemiği.” dediği 
“Bu Ülke” isimli kitapta yer alan yazılardan bir 
kaçını okurlarımızla paylaşıyoruz.

Tercüme bir yaratış, bence... şiir gibi, deneme 
gibi ama onlardan çok daha güç. Edebiyatçılar, 
hiç olmazsa on büyük şair, on büyük romancı, 
on büyük tiyatro yazarı üzerinde anlaşabilirler, 
hangimiz on büyük mütercim sayabiliriz?

Evet, tercüme sanatların en gücü: başka 
bir iklimde, başka bir çağda doğan düşüncenin 
kendi toprağımızda dirilmesi. Yalnız 
düşüncenin mi? Tercümede lafza teslimiyet 
ihanetlerin en büyüğü.

Géorgique tercümesi, De Lille’e 
Akademi’nin kapılarını açmış . Büyük 
Frederik’e göre, asrın en orijinal eseri bu 
tercüme. Richelieu, De Lille’in Akademi’ye 
giremeyecek kadar genç olduğunu söyleyince, 
üyelerden biri haykırmış “Çok mu genç? İki 
bin yaşında, Virgile kadar yaşlı.”

Chateaubriand, Milton tercümesi üzerinde 
otuz beş yıl çalışmış , yine de başarılı 
sayılmıyor tercümesi. İbret alalım.

 Voltaire, mütercimi uşağa benzetir, kendini 
efendisinin yerine koyan uşağa. Yanlış. Üstat 
mütercimle tercümanı karıştırıyor. Mütercim, 
mutlak’ı arayan bir çılgın, “felsefe taşını 

“Çocuklarla sadece kuşlardan ve perilerden de-
ğil, edebiyattan, siyasetten, resimden, tarihten ve fel-
sefeden de konuşabilirsiniz” Cemal Süreya

Hayatımızda yer alan, kaçamayacağımız durum-
lar/korkular çocuklara nasıl anlatılır? Çocuk edebiya-
tı yazarlarından Tülin Kozikoğlu ve Fatih Erdoğan bu 
konudaki fikirlerini şöyle sunmuş; 

“Çocuk kitaplarında işlenen konular birer aşıdır. 
Kaygılar onların dilinden anlatıldığında çocuk, bu 
metinlerden istediğini alır. Kitabı tekrar tekrar okun-
duğunda olayları içselleştirecek ve gerçek hayatta 
benzer bir durumla karşılaştığında aşılanmış olacak-
tır.” Tülin Kozikoğlu

“Bütün duygular gibi korku da 
doğaldır ancak yine bütün duygular 
gibi korku da yaşam pratiği içinde 
öğrenilir. Korku aslında bizim ha-
yatta kalmamızı sağlayan duygudur. 
Korkar ve kaçarız. İşte bu nedenle 
çocukların korkuyu da diğer duygu-
lar gibi öğrenmeleri (tanımaları) ge-
rekir. Çocuk kitaplarında korkuya yer 
verilebilir ve bunun hiçbir sakınca-
sı yoktur. Dozuna dikkat etmek koşu-
luyla…” Fatih Erdoğan

Dünya gündemini oluşturan ‘CO-
VID-19 Pandemisi’ neredeyse bir yılı-
nı doldurmak üzere. Ülke gündemimi-
zi de etkileyen bu konu hala önemini 
koruyor. Yaşadığımız topraklara bağlı 
olarak hayatımızın gerçeğini oluşturan 
‘DEPREM’ ise bizim için her zaman 

güncel bir konu. Bu hafta sizleri, hayati önem taşı-
yan bu konuları içeren iki farklı çocuk kitabıyla tanış-
tırmak istedik. 

Çocukların zihinsel, düşünsel ve gelişimsel özel-
liklerine uygun olarak hazırlanmış, onları umutla sa-
rabilecek, içlerine zor koşullara direnme tohumlarını 
atabilecek bu tür kitapların artması dileğiyle...

AH KORONA VAH KORONA ÖYKÜLERİ
Çocuk / İlk Gençlik Derleme Öyküleri, 190 sayfa

Yakın Kitabevi tarafından, 2020 yılının ekim 
ayında ilk baskısı yapılan kitapta yer alan öyküler, 
Nevzat Süer Sezgin tarafından derlendi. Emekli ol-
duktan sonra da eğitimle ilgili pek çok sivil toplum 
kurumunda görev alan Süer, “Ezbersiz Eğitim” ve 

“Bütünsel Eğitim” projelerinin 
mimarlarındandır. Anne, baba 
ve öğretmenler için düzenledi-
ği çocuk gelişimi eğitimlerinin 
yanı sıra, iletişim, insan gelişi-
minde medyanın etkileri, de-
mokratik yaratıcı kişilik geli-
şimi, çocuk edebiyatı ve kadın 
sorunları üzerine pek çok ça-
lışma yapmış.

Zikzak Grup Eğitim Da-
nışmanlık bünyesindeki Eksi 
18 Edebiyat Topluluğu’nun 
ortak tematik derleme proje-
si olarak hazırlanan öykü ki-
tabının içinde,“zor” konular-
dan mizaha, çizgi romandan 
fantastik türe kadar, her yaş-
tan çocuğa hitap edebilecek 
yirmi adet öykü yer almak-

ta. Aralarında, çeşitli çocuk edebiyatı ödüllerine sahip 
olan Dilge Güney ve Güzin Öztürk’ün de bulundu-
ğu yazar ekibi*, yaşamımızı ansızın değiştiren, görü-
lemeyen, duyulamayan ancak kesinlikle dokunulma-
ması gerektiği bilinen Korona Virüs’ün sebep olduğu 
karantina günlerinde yaşadıklarımızı, çocuklar için 
öyküleştirdi.

Kitabın kapak tasarımı, derleme 
içinde yer alan çizgi romanın da ya-
ratıcısı çizer, Hasan Karaca’ya ait.

Kitap, farklı meslek grupları ve 
çeşitli sosyoekonomik düzeyden 
gelen kahramanlarıyla tüm okurla-
rınıtarihe tanıklık etmeye davet edi-
yor. 

*Yazar Ekibi: Buket Başaran 
Akkaya, Burçak Temel, Cenk Öz-
tekin, Dilge Güney, Duygu Bulun-
maz, Ebru Köfter, Ece Kanber, Er-
sin Köseoğlu, Feray Ünal, Gönül 
Çatalcalı, Gülay Pamuk, Güzin 
Öztürk, Hasan Karaca, Nalan Yıl-
maz, Oya Uslu, R.Başak Fındık-
çıoğlu, Sevin Sezgin, Uğraş De-
mir, Vicdan Efe, Zeynep Evren

YERALTI CANAVARI
Çocuk / İlk Gençlik Romanı, 110 sayfa

Yakın Kitabevi tarafından 2020 yılında basılan ki-
tap, rehber öğretmen Ayfer Demirtaş’ınkaleme aldı-
ğı ilk romanı.2011 yılında Bitlis’in Adilcevaz ilçesi-
ne atanan Demirtaş,Van Erciş depreminin (23 Ekim 
2011) acı kayıplarını unutturmamaya söz vermiş. 
Depremden sonra Adilcevaz’ın köylerinde deprem-
zede çocuklarla çalışan Ayfer Öğretmen, o günleri 

ve çocuklarla birlikte kendisinin de içinde bulunduğu 
iyileşme sürecini kitabına aktarmış. Uzmanlık alanı-
nın tüm profesyonelliğini yalın çocuk diliyle birleşti-
ren yazar, deprem gerçeğini travmatize etmeden, kor-
kunun normal bir duygu olduğunu ustalıkla anlatıyor. 
Aynı zamanda bu duyguyla baş edebilmenin yöntem-

lerine de değinen deneyimli öğretmen, 
yıkımın insan sorumluluğunda 
olduğuna vurgu yaparak tüm ço-
cuklara umut olmak istiyor.

Kitapta, deprem öncesi ve 
sırasında yapılması gerekenler, 
“yaşam üçgeni” ve “tehlike avı” 
oyunlarıyla anlatılmış. Kahrama-
nımız Umut’un gözünden akta-
rılan romanda, afet bölgelerinde 
sıklıkla kullanılan terimlere (kon-
teynır, artçı deprem, enkaz, dep-
rem çantası vb.) yer verilerek ço-
cuk okurların konuya aşina olması 
sağlanmış. Kurguda, hem çadır 
kentte yaşananlara tanıklık ediyor 
hem de bölgede var olan tarihi de-
ğerleri (Urartu kalıntıları, Selçuk-
lu Kervansarayı), doğal güzellikle-
ri (Van Gölü, Süphan Dağı, Deliçay 
vb.) ve yöresel yemek isimlerini (ce-

vizli ekmek, uçkun, keledoş vb.) öğreniyoruz. 
Kitabın kapak tasarımı, karikatürleriyle tanınan ve 

uluslararası alanda birçok ödüle sahip olan Hicabi De-
mirci’ye ait.

Her ne kadar 9 ve üzeri yaş çocuk okurlar için 
önerilse de, yetişkinlerin de depremle ilgili farkında-
lığını artırabilecek, Van’dan Ankara’ya yapılan yol-
culukta yaşananları içselleştirmesine imkân verecek 
bir kitap.

Korona virüsü ve deprem
Bu hafta sizlere, gündemden düşmeyen korona virüsü salgını ve deprem gerçeğini işleyen iki çocuk kitabından bahsedeceğiz…

l Elif ÇELEBİ

mahalledeki insanlar birbirlerine 
yabancı. Her ev meçhule giden bir 
kompartıman. Kompartımandakiler 
tesadüfün bir araya topladığı üç 
beş yolcu. Ne Marx’ın annesi 
oğlunu anlayabilmiş; ne Cromwell, 
Milton’u. Saint-Simon Ebediyete 
giden yol tımarhaneden geçer diyor. 
Tehlikeli bir durak, tımarhane. 
Birçok yolcular cinnette karar kıldı: 
Nietzsche, Hölderlin. Comte, ömrü 
boyunca huysuz bir aşık gibi dalaştı 
cinnetle. Ayrılan birleşen, tekrar 
ayrılan bir çifttiler.

Ve Rubaçof zindanının 
duvarında sesler duydu, kelimeleşen 
sesler. Bir avuç kelime kıtaları 
birbirinden ayırır, yer sarsıntısı gibi. 

Uçurumlara köprü atan cümlelerde var.
Bir ırmağa benziyor zaman. Hayretten dona 

kalmış. Perdede hep aynı gölgeler. Karagöz’ün 
repertuvarı tarihinkinden daha zengin. 
Juvenal’i öfke şairleştirmiş, öfke yani isyan. 
Şark’ta fert değil, sokak isyan eder. Sorumsuz 
ve şuursuz bir bir ayaklanış. Hikmet, hamakatle 
vuslatı hayatın tabii cilvesi saymaktan ibaret.

Batılı için tekamül bir 
başkalaşma, bir kişileşme. 
Sürünün tarihi yok. Ama tarihin 
yaratıcısı o. Sürünün önüne 
geçmek, sürüden ayrılmak mı? 
Aradaki mesafe uzayınca, evet!

Coşmak lazım, diyor Saint-
Simon, yaşamak lazım. Hem 
zirvelerde, hem uçurumlarda 
yaşamak. Dizginleri gerilen at 
şahlanır, ama kanatlanmaz.

Tecrübe, harem ağalarının 
silahı. Büyüklerin bu koltuk 
değneğine ihtiyacı var mı? İsa 
tecrübesiz. Saint-Just tecrübesiz 
olduğu için ulu. Tecrübe, bayalığa 
alışmak ve bayağılaşmak.

İnsanları eskisi kadar sevmemek. İnsanları 
ve eşyayı. Galiba ölmek de bu.

(Syf 223-224)

BÂKİ KALAN
11
Önce sükût vardı, kelam değil, “Tanrı 

sükûttur,” diyor bir Hint bilgesi. Söz, iki sonsuz 
arasında bir çırpınış. Hayat gibi sıcak ve dost. 
Kutupların sessizliğinden bana ne?

13
Münakaşa eden iki insan, aynı graniti 

yontan iki heykeltıraş, hakikati arayan iki 
yol arkadaşı. Hedefi, tahrip değil, terkiptir bu 
kavganın. Mağlubun muzaffer olduğu tek yarış.

Yanıldığını kabul etmek, yeni bir hakikatin 
fethiyle zenginleşmektir: Parçadan bütüne, 
karanlıktan aydınlığa geçiş.

18
Âsaf’ın manzum bir tekerlemesini 

hatırlıyorum: “Seni görmesem Buda olurdum, 
seni gördüm budala oldum.” “On binlerce 
Buda gelmiş dünyaya” diyor, “biz yalnız 
sonuncusunu tanıyoruz.” Tanıyor muyuz 
acaba? Tarihçilerin üzerinde anlaştığı tek 
hakikat var mı? Kimine göre, bir ömür boyu 
dünya nimetlerini hor gören Buda, nefis 
bir domuz kızartmasını tıka basa atıştırdığı 
için göçüp gitmiş… İnanacak mıyız? 
Kahramanların çamurlaştığını görmek, 
sokaktaki adam için buruk bir teselli.

Tabiatın dev’e tahammülü yok.  Ermişler 
bile kurtulamamış sitem oklarından. Çağımız, 
delileri sevimlileştirdiği için Dosto’ya tutkun. 
Cinnetle cinayet sanatın konusu olunca bir nevi 
meşruiyet kazanıyor.

Zerdüşt’ten beri hangi muammayı 
çözebildik? Halâ çöller kadar susuzuz hakikate, 
yalana, hayat ve ölüme. İnsanlık daima daha 
kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk

 (Syf 270-289)

bulmaya çalışan bir simyagerdir, bir Sizifos’tur 
belki, bir haber taşıyıcısı değildir.

 Rivarol için bir üslup temrinidir 
tercüme, en büyük faydası insana kendi 
dilinin imkânlarını tanıtmasıdır. Belki doğru, 
ama hakikatin bütününü kucaklamıyor bu 
hüküm. Tercüme bir fetihtir, yalnız dili değil, 
düşünce ve hassasiyetin girift dünyasını da 
zenginleştiren bir fetih.

(Syf119-120)

BİR AVUÇ DUMAN
Düşünce bir köprü, 

kıldan ince, kılıçtan 
keskin… Kalabalıklar 
geçemez üzerinden. 
Ülkeler asırlarca habersiz 
yaşamış birbirinden.

Ne Asya Avrupa’yı 
tanımış, ne Avrupa 
Asya’yı. El Biruni 
boşuna anlatmış Hint’i 
çağdaşlarına. Kıt’alar 
kapalı birbirine. Yalnız 
Kıt’alar mı? Aynı 



Cristina Alger gerilim üzerine yazdığı ro-
manlar ile dünya kitap listelerini zorlama-
ya devam ediyor. The New York Times’ın en 
çok satanlar listesindeki Girls Like Us, The 
Darlings ve This Was Not the Plan kitabın-
dan sonra “Kirli Para” kitabı okurseverler-
le buluştu. The Roman Yayınları etiketiyle 
çıkan kitap, finans dünyasındaki entrikala-
rı konu alıyor. İsviçre’nin en önemli banka-
larından Swiss United Bank adına çalışan 
başarılı bankacı Matthew Werner’in bulun-
duğu jetin şüpheli şekilde düşüşü ve es-
rarengiz ölümü ile eşi Annabel’in bankacı-
lık dünyasının sırlarını ortaya çıkarmak için 
yola düşüşünü ve bu yolda dünyayı sarsa-
cak gerçeklerin ortaya çıkışı yer alıyor. (Ta-
nıtım Bülteninden) The Roman Yayınları / 
320 sf / 39 TL
Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapla-
rı şunlar:
■ Metastaz 2: Cendere / Barış Terkoğlu & 
Barış Pehlivan / Kırmızı Kedi Yayınları
■ Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi 
Yayınları
■ Hayatın Hakkını Vermek / Acar Baltaş / 
Doğan Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Kirli Para

Nazdrave feat. Bidar / 
“Değer için”
2015 yılında aramızdan koparılan Değer De-
niz, doğum gününde müzikle anıldı.  Nazd-
rave feat. Bidar’dan “Değer İçin” teklisi 14 
Aralık’ta Lin Records etiketi ile tüm dijital 
platformlarda yayınlandı.
Değer Deniz’in doğum günü 2015’ten iti-
baren her sene arkadaşları ve müzisyen-
lerin bir araya gelmesiyle kutlanıyor. Mü-
zisyen kardeşi Orhan Deniz’in öncülüğünde 
gerçekleşen müzikli buluşmaların geliri, De-
ğer’in çok sevdiği sokak hayvanları için çalı-
şan organizasyonlara bağışlanıyor. Bu sene 
pandemi dolayısıyla konserde biraraya ge-
lemeyen sevenleri kendisini yine müzik-
le anmaya devam ediyor. Ediz Hafızoğlu da 
Değer Deniz için yazdığı “Değer İçin” isim-
li yeni parçasıyla Değer’in doğum gününü 
kutluyor.  Aranjmanını Cem Tuncer yaptı-
ğı parçada, vokallerde Bidar, gitar ve key-
board’larda Cem Tuncer, basgitar’da Orhan 
Deniz, davulda ise Ediz Hafızoğlu var. 
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Celui Qui Viendra Lundi / Tülay German
■ O Günler / Selda Bağcan
■ Aşkım Bahardı / Pink Martini

Genç bir öğretmen kendisini, öğrencileri-
ne hoşgörü kavramını, bunu önce kendileri 
üzerinde uygulamayı ve eğitim sözcüğünü, 
okul hayatlarının ötesine taşımayı öğret-
meye adamıştır. İdealist öğretmen Erin, çok 
başka dünyalardan gelen karakterlerle uğ-
raşmak zorundadır. Aslında farklı ırklardan 
gelen bu öğrenciler için okul, sadece yaşla-
rı gereği orada bulunmak zorunda oldukla-
rı bir yerdir.
Erin, kendi yöntemleri ile onlara yakınlaş-
maya çalışsa da bu niyeti daha da büyük 
tepkilere yol açar. Çünkü öğrenciler, hayat-
ta yüzleştikleri ırksal ve toplumsal acı ger-
çekleri farkına vararak öğretmenlerinin saf 
idealizmi bırakmasını isterler. Zaman için-
de onlarla iletişim kurmayı başaran Erin, her 
biri birbirinden farklı hikayesi olan bu genç-
leri, kendi hikayelerini yazmaları ve bunu da 
birbirleri ile paylaşmaları konusunda cesa-
retlendirir. İşte tam da bu yazılar, öğrencile-
rin hayata tutunmalarını sağlayan bir araca 
dönüşecektir. Oscar ödüllü oyuncu Hilary 
Swank’ın rol aldığı film, Erin Gruwell isim-
li bir öğretmenin gerçek hayat öyküsünden 
uyarlanmış.
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Özgürlük Yazarları

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

İsveç’İn köy meydanlarından 

adıköy Kalamış Parkı dans 
platformu şeklinde tasarla-
nan kalıcı bir enstalasyon-
la İstanbul’daki dansçıların 

yeni buluşma noktası oldu. Kadıköy Be-
lediyesi, IASPIS ve İstanbul İsveç Baş-
konsolosluğu işbirliği ile gerçekleşen 

‘DansBana!’ Kalamış projesi ile blue-
tooth hoparlörlerle donatılmış dans plat-
formu, sabah 10.00 ila 22.00 saatleri 
arasında, her tür dansçı için bir buluşma 
alanı. Dans pisti farklı müziklere ve ki-
şilere açık olarak 20 dakika ile sınırlan-
dırılmış. Proje, futbol sahaları ve kaykay 

rampaları gibi daha 
çok erkek kullanı-

cıya hitap eden 
kamusal alan-
ların yanı sıra 
genç kadınla-
rın temsilinin 

oldukça düşük 
olduğunu tespit 

eden İsveçli tasa-
rım ekibi Anna Fridolin, 

Anna Pang ve Teres Selberg adlı mimarlar 
tarafından tasarlandı. Dansbana! Kalamış 
projesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, İsveç İstanbul Başkonsolo-
su Peter Ericson, Kültür Ateşesi Michael 
Bode ve İstanbul Tasarım Bienali Direktö-
rü Deniz Ova’nın katılımıyla açıldı. 

ÜÇ KADIN TASARIMCIDAN…
İstanbul Tasarım Bienali Direktö-

rü Deniz Ova “Kamusal alanda daha çok 
erkek çocukların kendilerine alan açtığı-
nı fark eden üç kadın tasarımcı ‘kadın-

lara, kız çocuklarına 
nasıl alan açabi-
liriz’ diye dü-
şünürken gele-
neksel bir şey 
akıllarına ge-
liyor. İsveç’in 
köy meydan-
larında dansba-
na adında kurulan 
platformlara herkes 
dans etmeye davet edilirmiş. Bu fikirden 
yola çıkarak, ‘DansBana!’ Kalamış’ı ta-
sarladılar” dedi. İsveç İstanbul Başkon-
solosu Peter Ericson “Dansbana! proje-
si, dans platformu anlamına gelen İsveç 
konseptli proje. İsveç’te yüzyıllar önce 
her cumartesi yerel müzisyenlerin gitar-
ları ve armonikaları ile şarkı söyledikle-
ri meydanlar varmış. Köylerden gençler 
gelirmiş, bu noktada buluşurlarmış. İs-
veç’in kırsalından Avrupa’nın en büyük 
kentlerinden biri olan İstanbul’a taşımak 
mükemmel bir fikir.” dedi. 

İsveç’in köylerinden esinlenerek yapılan 
“Dansbana! Kalamış” dans platformunda, bluetooth 
üzerinden seçtiğiniz şarkıları 20 dakika boyunca 
çalabiliyor, gönlünüzce dans edebiliyorsunuz
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Sekiz gün sekiz gece süren ve bu yıl 10-18 
Aralık tarihlerine denk gelen Hanuka Bay-
ramı, Fenerbahçe’de yakılan 5. Mum yakma 
etkinliğiyle kutlandı. Etkinliğe Hahamba-
şı Rav İsak Haleva, İstanbul Vali Yardımcısı 
Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı 
İstanbul Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Ka-
dıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özaslan, Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 
ve dini temsilciler ve davetliler katıldı.
Etkinlikte konuşma yapan Türk Yahudi Top-
lumu (TYT) Başkan Vekili Moris Levi, Vakıf-
lar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan gelen 
mesajı okudu. Ersoy mesajında, “Tüm Mu-
sevi kardeşlerimin Hanuka Bayramını kut-
lar sağlık, mutluluk, barış, sevgi ve hoşgö-
rüyle aydınlanan nice bayramlar temenni 
ederim.” ifadelerini kullandı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı, “Başta Sayın Hahambaşı olmak üze-

re Vali Yardımcımız ve Musevi cemaatinin 
önde gelenleri hepiniz Kadıköy'e hoş geldi-
niz. Eminim ki hepinizin Kadıköy'le ilgili geç-
mişten gelen bir anısı mutlaka vardır. Kadim 
bir kentte yaşıyoruz. Uygarlık olarak Bi-
zans'tan daha eski yerleşim alanı olan 'Kal-
kedon'un uzantılarıyız. Burayı Kadıköy ya-
pan en önemli şey hoşgörü, huzur, insana 
saygı. Birçok cemaatin Hıristiyan ve Musevi 
cemaatlerinin ibadethaneleri burada, tarihi 
camilerimiz burada. Kadıköy'ün hoşgörüsü 
içerisinde herkesi gıptayla baktıran özgür-
lüğü içerisinde yaşıyoruz. Burada bayramı-
nızı kutlamak benim için bir şeref, bir onur. 
Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ha-
nuka Bayramımız kutlu olsun. Tarihin bir 
yerinde mutlaka bizler de bu bayramı fark-
lı bir şekilde kutlamışızdır; dedelerimiz daha 
büyüklerimiz. Yakacağımız mum bütün ka-
ranlıklara ışık olsun. Hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum.” dedi.
İlk mum Hahambaşı Rav İsak Haleva, TYT 
Eş Başkanı Erol Kohen, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 
Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaba-
şı, Büyükelçi Salih Tamer tarafından yakıldı.
Daha sonra beş grup halinde diğer mum-
lar da yakıldı.

Kaynak: Şalom Gazetesi

Yahudi toplumunun 
Hanuka Bayramı 
Fenerbahçe Parkı’nda 
kutlandı; Hanuka’nın 
5.mumu sınırlı sayıda 
katılımcıyla yakıldı

HANUKA’NIN IŞIĞI 
Kadıköy’den aydınlattı

Etkinlik koordinatörü İrem Sefa 
Yayımlar, çocukların pande-
mi döneminde evde kalmak-
tan bunalması, arkadaşlarıyla 
sosyalleşemiyor ve eğlene-
miyor olmasından ötürü, eğ-
lenceyi online platforma getir-
diklerini belirtiyor. Her Çocuk 
Bir Alem Festivali’nde, alanın-
da uzman 7 kadının verece-
ği 7 farklı atölyede, çocuklara 

ebeveynleriyle birlikte eğlen-
me ve sosyalleşme fırsatı su-
nulacak. Etkinlik programın-
da Psikolojik Sağlamlık, Zumba, 
Mindfulness, Bilgelik Macera-
sı, Sağlıklı Olmak da Eğlence-
li, Brain-Gym-Beyin Jimnastiği, 
Bir Masal Bir Resim gibi birbi-
rinden eğlenceli ve çocukların 
ebeveynleriyle birlikte başka 
çocuklarla sosyalleşip eğlen-

mesini ve biraz da olsa rahat-
lamasını sağlayacak online 
atölyeler yapılacak. Etkinliğin 
tüm geliri, Koruncuk Vakfı İzmir 
çatısı altındaki çocuklara ba-
ğışlanacak.  Aşağıdaki linkten 
Koruncuk Vakfı’na 50TL bağış 
yaparak etkinliğe kayıt olabilir-
siniz. https://fonzip.com/ko-
runcuk/kampanya/her-co-
cuk-bir-alem-festivali

Pandemi döneminde sosyalleşemeyen 6-10 yaş çocuklarının, 
ebeveynleriyle birlikte katılabileceği online atölyelerle dolu 
Her Çocuk Bir Alem Festivali 20 Aralık Pazar günü gerçekleşecek

Her Çocuk Bİr Âlem Festİvalİ 20 AraLık’ta
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10. AB İnsan Hakları Film Günleri, pandemi nedeniyle 
çevrimiçi düzenleniyor. 20 Aralık’a kadar gösterimde 
olacak filmleri ücretsiz izlemek mümkün

İnsan hakları filmleri 
BU SEFER EKRANDA!

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyo-
nu 2011’den bu yana her yıl, 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü etkinlik-
leri çerçevesinde insan hakları ko-
nusunda farkındalık yaratmak ama-
cıyla AB İnsan Hakları Film Günleri ve 
AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışma-
sı düzenliyor. 
Bu yıl 10. kez düzenlenen Avrupa Bir-
liği İnsan Hakları Kısa Film Yarışma-
sı çevrimiçi yapılan bir ödül töreniyle 
sonuçlandı. İnsan Hakları ve Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği kategorilerin-
de 18 filmin finale kaldığı yarışmada 
toplam 7 film ödül aldı.
İnsan Hakları kategorisinde finale 
kalan 11 film arasında Mehmet İsmail 
Çeçen’in “Şin” (Yas) adlı filmi birincili-
ğe değer bulundu. Mustafa Orhon’un 
“No Place To Live” adlı filmi ikincili-
ğe, İbrahim Sertaç Kasaplar’ın “Zo-
runda” adlı filmi ise üçüncülüğe de-
ğer bulundu. Jüri 
ayrıca Cey-
lan Beyoğ-
lu’nun “İğne” 
adlı filmiy-
le Deniz Al-
tun’un “Asit 

Yağmuru” adlı filmini Jüri Özel Ödü-
lü ile ödüllendirdi. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği kategorisinde jüri birincilik 
ödülünü Fatih Ertekin’in “Memtevri” 
(Yaylacı) adlı filmine verdi. Jüri ayrıca 
Fehmi Öztürk’ün “Free Fun” adlı fil-
mini Jüri Özel Ödülü’ne değer buldu.
Pandemi nedeniyle film gösterimle-
ri de çevrimiçi gerçekleşiyor. 10 Ara-
lık’ta başlayan festival filmlerini 20 
Aralık’a kadar https://www.avru-
pa.info.tr/tr/HRFD2020  web say-
fasından  izlemek mümkün.
10-20 Aralık 2020 süresince sadece 
Türkiye genelinde, ücretsiz, çevrimiçi 
gösterimde olacak filmler şöyle:
Aswang, Aşkmobil, Bana Bir 
Şarkı Söyle, Binti , Buñuel, 
Kaplumbağaların Labirentinde 
Buzulun Çağrısı, Chaddr: Aramızdaki 
Nehir, Çernobil’in İzinde, Çok Uzakta 
Evin’de Doğmak, Farkına Vardığında 

Geleceğimizi İstiyoruz, 
Gölgelerin Denizi, Küçük 
Prens Mucizesi
Machini, Pamir Sineması, 
Su Gözler, Umudunu 
Kaybetme
Ütopyaya Yolculuk

Etkinlik Programı
 12.00 - 12.30: Psikolog Aslı Paksoy | 
Çocuklar için: Psikolojik Sağlamlık
12.45 - 13.15: Güzide Sazan | Brain-
Gym: Beyin Jimnastiği
13.30 | 14.00: Dr. Eda Uslu | Çocuklar 
için Mindfulness
14.15 - 14.45: Nilay Karatosun | 
Bilgelik Macerası
15.00 - 15.30: Görkem Astarcıoğlu | 
Sağlıklı Olmak da Eğlenceli! 
15.45 - 16.15: Öykü Uyar Tekşen | 
Bir Masal Bir Resim
16.30 - 17.15: Derya Ölmez |  
Zumba
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“Bu dünyada hiçbir şey kalıcı değildir.” 
Rus roman ve oyun yazarı Nikolay V. Go-
gol 1842’de yazdığı “Bir Delinin Hatıra Def-
teri”nde böyle ses verir. (Es notu: Yaşadık-
larıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra 
defterinde yazanları konu alan eseri, bu-
güne kadar pek çok tiyatro topluluğun-
dan dikize yattık, ki en aşina olduğumuz da 
1965’ten günümüze sahnelenmeye devam 
eden Genco Erkal’ın tek kişilik performans 
hemhalidir.) Gogol’ün bu cümlesi üstüne, 
biraz sakinde düşünmenizi salık veririm. 
Zira bu ‘kalıcı olma’ sevdası, her daim (yaz-
gıcılık-kadercilik) fatalizme meyleden bazı 
insanyavrularını coşturmakta! Fakat top-
layınca ortaya çıkan fotoğrafta görünen o 
ki 21. yüzyılda, kalıcılıkla ilgili sıkıntılarımızın 
olduğu. Nasıl olmasın ki, düşününce bir ya-
nıyla cazip de… Bu minvalde de (hafıza ge-
liştirme yöntemlerinden biri olan / hani şu 
meşhur Sherlock’un da kullandığı yöntem) 
‘hafıza sarayı’mızda neler olup bitiyor, açık-
çası meraktayım. 

Bu merakımı az da olsa yatıştırdığım, 
mola niyetine konuşlandırdığım durak ise; 
“Siberpunk” ya da “siber çılgınlık”. “Yüksek 
teknoloji, düşük yaşam” şeklinde özetlenen 
bir dünya çizen bilimkurgu alt türü olan si-

berpunk, bilim ve teknolojinin çok ilerlediği 
ancak insanların büyük kısmının yaşam ka-
litesinin çok düşük olduğu, bozulduğu veya 
toplumsal düzenin radikal bir şekilde değiş-
tiği bir dünya tasavvuru imiş. Sibernetik ile 
punk’ın bir bileşiminden meydana gelen ve 
ilk kez yazar B. Berthke’nin (ilk 1926, son 
sayısını ise 2005’te yapan) Amazing Scien-
ce Fiction Stories dergisinin Kasım 1983 sa-
yısında yayımladığı kısa öykünün adı olarak 
literatürde yerini alan siberpunk’ın edebi-
yat öncülleri arasında, Bernard Wolfe “Lim-
bo” (1952), Alfred Bester “Kaplan! Kaplan!” 
(1956), Anthony Burgess “Otomatik Porta-
kal” (1962) gibi eserler sayılıyor. Siberpunk 
algısı/kafası beyazperdeyi de ihmal etme-
miş: İngiliz yönetmen Ridley Scott’un 1982 
tarihli başyapıtı, Harrison Ford’un başrolün-
de yer aldığı “Blade Runner” yahut Polonya 
asıllı Wachowski Kardeşlerin yazıp yönet-
tiği 1999 yapımlı, başrolünde Keanu Ree-
ves’in olduğu “The Matrix”(ki heyecanla 
2021’de serinin dördüncüsünü beklemek-
teyiz) veya ABD’li yazar Philip K. Dick’in kısa 
hikayelerinden birine dayanan, 1990 yapımı, 
Arnold Schwarzenegger’in oynadığı “Ger-
çeğe Çağrı”…

Biyoteknolojiye odaklanan bir bilim 
kurgu alt türü olan ve siberpunk’tan tü-
retilen “biopunk” veyahut savaşlar arası 
dönemin dizel tabanlı teknolojisinin esteti-
ğini 1950’lere kadar retrofütüristik teknolo-
ji ve postmodern hassasiyetlerle birleştiren 
steampunk’a benzer bir tür olan “diesel-
punk” mevzularına ise şimdilik hiç girme-
yeceğim; ama bilahare göz atmanızı tavsiye 

ederim. Nasılsa beyin kayışında bir yanma 
yaşadık, bırakalım yokuştan aşağıya salına-
lım, ama sakin!

Transhuman deryasında gezinmeyi se-
ven bir fani olarak, naçizane tavsiyem; ara-
da bir, zor da olsa şu kalıcılık meramımızdan 
uzaklaşıp, personalarımızı çıkarıp, eleştiri 
ayinlerine kendimizi teslim edelim. Zira artık 
tüm söylencelerimiz ve eylemlerimiz hü-
manist ve absürt bir cover olmaktan öteye 
gidemiyor.(Erken içimden geldi notu: Per-
sona demişken, İsviçreli psikiyatr, analitik 
psikolojinin kurucusu Carl G.Jung ve İsveçli 
oyun yazarı, film yönetmeni E.Ingmar Berg-
man’a saygılar.)

2245 yılına gelindiğinde…
Eylül’de terrabayt sitesinde Öznur Ka-

rakaş’ın kaleme aldığı yazısında dikkati-
mi çeken bir notu paylaşıp yazının sadedi-
ne geçmek isterim. Melvin M. Vopson, 
Ağustos başında AIP Ad-
vances dergisinde yayım-
lanan “The Information 
Catastrophe” isimli ma-
kalesinde ilginç iddialar-
da bulunuyor: “Dijital en-
formasyon üretimini idame 
etmek için gereken ener-
ji, aşağı yukarı 130 yıl içinde, 
mevcut koşullarda evrende 
üretilen enerjinin tamamına 
denk olacak, 2245 yılına ge-
lindiğinde dünyanın kütlesi-
nin yarısı dijital enformasyon 
kütlesi olacak.”

2245 yılı, bizim gibi ömür biçilen orga-
nizmalara uğramaz/gelmez mi diyorsunuz; 
o vakit, Tezer Özlü ve Franz Kafka’nın da 
etkilendiği, Alman asıllı İsviçreli şair, yazar 
(Meraklısına not: 1878-1956 yılları arasında 
yaşamış ve hayatının büyük bir kısmını akıl 
hastanesinde geçirmiş yazarın hayatı epey 
ilgi çekici. Can Yayınları’ndan çıkma kitapla-
rı da var.) Robert Walser’den bir alıntıyla ve 
sonrasında vereceğim üç rotayla 2020’nin 
son Aralık’ını temiz kapatalım istiyorum.

“Zaman iyi niyetlere de, bir türlü de-
netlenemeyen kötü alışkanlıklara da aldır-
madan şaşmaz bir biçimde geçip gidiyor-
du. Zamanın bu geçişinde kabullenen ve 
bağışlayan bir yan vardı. Dilenciye de, cum-
hurbaşkanına da, günahkâr kadına da iffetli 
hanıma da aldırmadan geçip gidiyordu. Pek 
çok şeyi küçük ve önemsiz hissettiriyordu; 
çünkü yüce ve ulu olanı temsil eden sade-
ce zamandı. Neydi bu tüm çabalar ve hayat, 
tepeye tırmanma gayreti neydi? O tepe ki, 
insanın adam mı yoksa hödük mü olduğu-

nu hiç umursamıyor, doğruyu 
ve iyiyi yapıp yapmadığınla il-
gilenmiyordu.”

İlk rota, 2003’te kurulan 
GalataPerform’un oyun ya-
zarlığı alanında gerçekleştir-
diği ve alanında tek olan “Yeni 
Metin Festivali”. Yeşim Öz-
soy’un Genel Sanat Yönet-
menliği’nde ve Ferdi Çetin’in 
dramaturg ve atölye direk-
törlüğündeki festival, bu yıl 
dokuzuncu kez seyircisini 
selamlıyor. 24 Aralık’a kadar 
takip edilebilecek festiva-
lin bu yılki teması ‘Gelecek’. 

YouTube prömiyerleri, zoom canlı ve ka-
yıt oyunları, çevrimiçi söyleşiler, oyun oku-
maları, atölyeler, sosyal medya projeleri ve 
paneller ile dopdolu festivalin iki de ulusla-
rarası konuğu var: İspanya’dan Alberto Co-
nejero ve Norveç’ten Demian Vitanza. Her 
iki yazarın da oyunları iki büyük şaire say-
gı duruşu niteliğinde: Conejero’nun “Kara 
Taş” adlı oyunu F. G. Lorca’nın hayatı üzeri-
ne, Vitanza’nın “Londinium” adlı oyunu ise T. 
S. Elliot’ın “Çorak Ülke” şiirinden esinlene-
rek yazılmış. Ezcümle, kafa açıcı ve anlamlar 
arasında ferah keşifler yapacağınız bir fes-
tival sizi bekliyor hem de bir tık ötenizde… 
(Bilgi için: www.galataperform.com) 

İkinci rota, Hrant Dink Vakfı öncülüğün-
de, Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür 
Sanat Yayıncılık işbirliğiyle hazırlanan “Ku-
lis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi. 
21 Şubat’a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 
görülebilecek ve üç ana bölümden oluşan 
sergi, 1911-2006 yılları arasında yaşamış, 
İstanbullu tiyatro sanatçısı ve yayıncı Ha-
gop Ayvaz’ın kişisel çabalarıyla oluşturduğu 
tiyatro arşivinden yola çıkarak, toplumsal 
bellek, kimlik ve mekân bağlamında Türki-
ye’nin tiyatro tarihine odaklanıyor.

Son rota ise, veda busesi niyetine ve bu-
günlük mesaimizde az da olsa fonumuzu net-
leyebilmesi umuduyla: Üç kadın müzisyenden 
oluşan, 1999’da kurulan, Kanada menşeili, 
halk müziği grubu Be Good Tanyas’ın 2003’te 
çıkan “Chinatown” albümünden “Waiting 
Around to Die” şarkısı. Bu manidar şarkı ‘tanı-
dık geldi’ diyenlere not: İstanbul’a birden fazla 
konser teşriflerinden belleğe aldığımız ve bir 
vakitler “A Drinking Song” şarkısıyla da ritim 
tuttuğumuz Norveçli Helldorado grubundan... 
Şimdilik eyvallah!

Dilenciye de, cumhurbaşkanına da aldırmadan…
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

İ
l Fırat FISTIK

stanbul The Lights projesi 7 Aralık’ta 
başladı ve 3 Ocak’a kadar devam edecek. 
İstanbul’u dev bir dijital sanat platformu-
na dönüştüren projenin tanıtım toplantı-

sında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şun-
ları söyledi: “Biz, sanatın her alanında üreten, eserler 
veren bir İstanbul vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu 
İstanbul’a farklı bir özellik katmak ya da önem atfet-
mek değil, aksine İstanbul’u tanımaktır. Tarihini bi-
len, sokaklarını tanıyan, mesajını duyan herkes bilir 
ki, kısıtlamadığınız takdirde İstanbul, çok vefalı bir 
dosttur. Sanatsal anlamda, pandemi koşullarında bile 
üretebilen bir kent olduğunu gösterir. İstanbul The 
Lights projesinde de bunu görüyoruz. İstanbul’un 
pandemi döneminde dünyaya mesajlar verebiliyor. 
Çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.”

Kültürü ve kültür varlıklarını korumayı öncele-
diklerini belirten İmamoğlu, “İstanbul The Lights 
projesinde olduğu gibi kamu ya da özel fark etmeksi-
zin ilgili tüm kurum, vakıf, üniversite, sivil toplum ve 
tüm paydaşlarla işbirliğine her zaman açığız. Sana-
tın ve kültürün, katılığı sevmediğini biliyoruz. Aksi-
ne çoğulculuk, etkileşim ve özgürlük taraftarıdır. Bu 
ortamlarda varlığını devam ettirebilir. Biz bu pers-
pektiften kültür ve sanata bakıyoruz. Dar alanda eser-
ler verilmesini, dünyaya bir pencerenden bakılması-
nı asla istemiyoruz. Bizim kıymetli bulmadığımız, 
ancak pek çok kişi ve kesimin estetik değer atfetti-
ği eserlere yüzümüzü çeviremeyiz. Sanatın, subjek-
tif olduğunu, insanın ve toplumun bir yansıması ve 
bir medeniyet göstergesi olduğunu biliyoruz.” dedi.

AMAÇ: UMUT DOLU MESAJ VERMEK
İstanbul için bir ilk olacak İstanbul The Ligh-

ts hakkında Çağdaş İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Güreli de bir açıklama yaptı ve şunla-
rı söyledi: “Hepimiz için zor bir yıl oldu. Bütün dün-
ya ağır bir sorunla yüzleşti. İstanbul The Lights pro-
jesini anlatmaya geçmeden önce, vakfımız hakkında 
sizlerle bilgi paylaşımında bulunmak isterim. Çağ-
daş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nı Ey-
lül 2019’da kurduk. Amacımız sergiler ve etkinlikler 
yanında toplumumuzun ihtiyacı olan, sunulduğu za-
man ilgi görecek, özellikle gençleri heyecanlandıra-
cak, yaratıcı zekalara ışık tutacak işleri ve etkinlikleri 
yapmak. Vakfımızın ilk projelerinden biri olan İstan-
bul The Lights, ışık sanatının, dijital sanatın şehir ge-
nelinde sunulduğu İstanbul’daki ilk ışık sanatı şöleni 
olacak. İstanbulumuzu nasıl renklendirebiliriz, İstan-
bullulara bu zor ortamda keyifli anlar yaşatacak bir 
projeyi nasıl hayata geçiririz diye düşünmeye başla-
dık. Çıkış noktamız, dijital sanatlardaki sekiz yıllık 
deneyimimizdir. Dünyadaki tek ışık sanatının fuar-
da ayrı şekilde tanıtıldığı fuardır Contemporary Is-
tanbul. İstanbul The Lights ile tüm dünyaya pozitif, 
umut dolu mesajlar vermeyi de hedefliyoruz, umarım 
2021 İstanbul ve Türk turizmi için de yaraların sa-
rıldığı bir yıl olur. Her şeyi geride bırakmış oluruz.”

“ÖLÜMDEN GÖKYÜZÜNE” KADIKÖY’DE
Kadıköylü sanatçı Ethem Onur Bilgiç de festiva-

le katılan isimlerden. Bilgiç’in “Ölümden Gökyüzü-
ne” isimli dijital boyama çalışması Caferağa Mahal-
lesi Hünkar Sokak’ta devam ediyor. 

Bilgiç, festivale Arda 
Yalkın ve Hande Şeker-
ciler’in teklifi üzerine 
dahil oldu; “Bir duvara 
AR destekli animasyonu 
olacak bir illüstrasyon is-
temişlerdi. Ben de seve-
rek ürettim böyle bir ça-
lışmayı. Yaklaşık bir ay 
boyunca da sürecek.” 
Bilgiç, yaptığı çalışma-
yı ise şöyle anlattı: “Ça-
lışmamın ismi Ölümden 
Gökyüzüne. Dijital bir 
boyama. Son dönemde 
okumalarımdan çok etki-
lendiğim, eski Türk mo-
tiflerinin kullanıldığı ser-
best bir çalışma. İsmi 
açık, benim için anlamı 
da öyle. Bir bina giydir-
mesi olması biraz daha 
etkileyici kıldı bu çalışmayı. Az önce bahsettiğim gibi 
AR teknolojisiyle hareketli bir görünüme sahip olma-
sı da ayrı bir perspektif sağlıyor.”

“SOKAKLA SANATÇILARI BİRLEŞTİRDİ”
Pandemi koşullarının tüm sanatçılara “yeni nor-

maller” sunduğunu belirten Bilgiç, “Hep evden çalı-
şan biri olarak çok etkileneceğimi düşünmüyordum 
ama duygusal olarak, insanlardan, arkadaşlarımdan 
ayrı kalmak biraz etkiledi beni. Üretim olarak yük-
selmiş olsam da hayata dair biraz hüzünlü yaklaşım-
lar doğdu içimde.” dedi.

İstanbul The Lights gibi festivaller ise sanatçıla-
rın bu süreçte de üretmeye devam etmesine olanak 
sağlıyor. Bilgiç, sözlerini “Üretim yapacak mecra-

lar daha da çoğalmalı, kolektif projeler geliştirilme-
li diye düşünüyorum. Bu festivaller sokakla sanatçı-
ları birleştirdiği için önemli. Umarım artarak devam 
eder.” diye noktaladı.

BAĞDAT CADDESİ’NDE DİJİTAL HEYKEL
Festival kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi’ne 

yerleştirilen Ouchhh’un 6 metre yüksekliğindeki AI 
MONOLITH dijital heykeli LED ekranların birara-
ya gelmesinden oluşuyor. Festivalin Kadıköy uygu-
lamaları başlıca: Bağdat Caddesi’nde kurulan Al Mo-
nolith Heykeli civarında kurulan 6 adet ışıklandırma 
kemeri; Caddebostan, Bostancı, Kadıköy Meydanı, 
Yoğurtçu Parkı noktalarında artırılmış gerçeklik hey-
kelleri ve Moda’da 4 bina cephesine illüstrasyon şek-
linde olacak. 

İSTANBUL,

BULUŞUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Çağdaş İstanbul Vakfı 
tarafından hayata geçirilen İstanbul The Lights, aralarında 
Kadıköy’ün de olduğu pek çok ilçeyi sanat ve ışıkla buluşturdu

İSTANBUL THE LIGHTS HAKKINDA
Çağdaş İstanbul Vakfı’nın toplumu güvenli bir 
şekilde biraraya getirme misyonunun bir parçası 
olarak, sosyal mesafenin olduğu bir ortamda, 
yaklaşık bir ay boyunca İstanbullulara farklı bir 
deneyim yaşatacak İstanbul The Lights’ta dijital 
sanatlar alanında dünyaca tanınmış Güvenç Özel, 
Ouchhh ve Memo Akten gibi yurt içi ve yurt dışında 
yaşayan 35’in üzerinde yetenekli sanatçının bir 
dizi heykel ve eserleri, şehrin 59 farklı noktasında 
sergilenecek. 
Uluslararası tanınmışlığı olan dijital sanatlar alanında 
üretim yapan 53 sanatçının eserlerinden 7 LED ışık 
enstalasyonu, 2 dev ölçekli led heykel, kamusal 
ve özel alanlarda Maçka Parkı, Maçka Sanat Parkı, 

Taksim Meydanı 
ve IGA, The 
Marmara Taksim 
Otel ve dev LED 
ekranlarda konumlandırılacak. Proje dahilinde 30 
yeni medya sanatçısının dijital videoları şehrin 52 
farklı noktasındaki şehir ekranı, metro ve AVM 
dev ekranlarında olacak. Augmented Reality 
tekniği ile üretilmiş 15 sanatçının heykel ve duvar 
resimleri-eserlerini, İstanbullular mobil cihazları 
ile deneyimleyebilecekler. İstanbul The Lights 
kapsamında tarihi sonra duyurulacak bir de mapping 
gösterisi yapılacak.  Ayrıntılı bilgiye İstanbul The 
Lights’ın web sayfasından ulaşılabilir. 

Ethem Onur Bilgiç

Bilgiç’in “Ölümden Gökyüzüne” isimli dijital boyama 
çalışması Hünkar Sokak’ta devam ediyor

Bağdat Caddesi’ne yerleştirilen Ouchhh’un 6 metre yüksekliğindeki AI MONOLITH dijital heykeli
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adıköy Belediyesi, yeni yıla sayılı günler 
kala Kadıköy’ün sokaklarını görsel bir 
şölene çevirdi. Korona virüsü salgını ne-
deniyle yaşanan bu zor günlerde bir neb-

ze moral olsun diye sokaklar rengârenk ışıklarla süs-
lenirken, yılbaşı temalı dev heykeller de Kadıköy’ün 
sokaklarında yerini aldı.  

Bağdat Caddesi, Tarihi Çarşı, Bahariye Caddesi, 
Altıyol Boğa gibi Kadıköy’ün daha birçok noktasın-
da kardan adam heykelleri, rengarenk ışıklarla süs-
lenmiş çam ağacı heykelleri, yılbaşı pastası, yılbaşı 
topları, bir birinden renkli hediye paketleri gibi süs-
lemelere rastlamak mümkün. 

POTLAÇ DA YILBAŞINA HAZIR 
Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği Potlaç 

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde de 
kadınlar el emeği ürettikleri yılbaşı hediyeleri ile yıl-
başına hazır. Feneryolu Mahallesi’nde bulunan Pot-
laç Dükkan’da yeni yılda sevdiklerine hediye almak 
isteyenler için özel tasarım keçe, ahşap, resim, sera-
mik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, 
cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler bulmak 
mümkün. 

Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölge-
sinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıy-
la 45.000’den fazla çocuğun hayatına do-
kunan SosyalBen Vakfı tamamı gönüllü 
ve destekçiler tarafından tasarlanan ürün-
leri yılbaşı öncesi satışa çıkardı. Birbirin-
den renkli ve şık tasarıma sahip hedi-
yeliklerin satışından elde edilecek gelir 
dezavantajlı bölgelerde yaşamını sür-
düren çocukların yeteneklerini keşfet-
melerini ve kendileri-
ni geliştirmeleri için 
kaynak olarak kul-
lanılacak.

SosyalBenStore 
üzerinden satışı ger-
çekleştirilen ürünler 
arasında çoraptan, not 
defterine, şemsiyeden, 
çantaya farklı aksesuar-
lar yer alıyor. 

Kadıköy sokakları yeni yıla sayılı günler kala rengârenk ışıklar ve dev heykel 
süslemeleri ile pandemi sürecinden bunalanlara moral kaynağı oluyor

Oyuncu Tuba Ünsal, gardırobundaki kıyafetle-
ri, “SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği” yararı-
na satışa sundu. Kanyon alışveriş merkezinden 
ve Givin.co web sitesinden online olarak alına-
bilecek kıyafetlerin satışından elde edilecek ge-
lir, SMA’lı çocukların medikal cihaz ihtiyaçlarına 
destek için kullanılacak. Tuba Ünsal’ın kendi do-
labından seçtiği ayakkabı, çanta ve aksesuarları-
nı alarak iyiliğin bir parçası olmak isteyen herkes, 
31 Aralık tarihine kadar Kanyon Yeni Yıl Hediye 
Pazarı’nı ziyaret edebilir ya da https://givin.co/
destekcilerimizin_urunleri/12/tuba-unsal adre-
sinden online alışveriş yapabilir

Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail 
Korkmaz için ailesi tarafından kurulan Ali İsma-
il Korkmaz Vakfı’nın Miras Ajandası da yeni yıl 
hem sevdiklerinize hem de kendinize alabileceği-
niz hediyelerden biri. 

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV)  ajanda-
nın duyurusunu işte böyle yaptı; “Miras Ajandası 
tarihe not düşmek için 12 yazar ve sanatçımızın 
yazılarıyla hazırlandı. Tarihsiz olarak hazırlanan 
ve senelerden bağımsız dilediğiniz gibi kullana-
bileceğiniz ajandanın her bir sayfası doğa ve tarih 
talanlarını unutmamamız ve artık doğanın tek bir 
dalına, tarihin tek bir izine zarar gelmemesi için 
kaleme alındı. Ekin Başak Akgül’ün illüstrasyon-
ları Gökçe Cantürk’ün tasarımı ile canlanan Mi-
ras Ajandası’ndan alarak kendinizi ve sevdikleri-
nizi mutlu edebilir, Ali İsmail’in adıyla onlarca 
gence umut olmamıza destek olabilirsiniz”

ALİKEV’in Miras Ajandası  https://www.
duslerindeozgurdunya.com/urun/miras-ajan-
dasi internet sitesinden alınabilir.

Yılbaşında sevdiklerinize alacağınız hediye ile çocukları da mutlu etmek ister misiniz? 
SosyalBen Vakfı, gönüllüler ve destekçiler tarafından tasarlanan ürünleri yılbaşı için satışa çıkardı. 
Ürünlerin satışından elde edilen gelir vakıf aracılığıyla çocuklara ulaşıyor 

KADIKÖY’ÜN IŞILTISI
MORAL VERİYOR

Kampanya ile ilgi-
li konuşan SosyalBen 
Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ece Çiftçi “Bi-
zim için Store ürünlerinden 
yapılan her bir alışveriş yeni bir gü-
lümseme demek. Bu bilinçle baktı-
ğımızda SosyalBenStore’u bir ma-
ğaza olarak değil iyiliğe açılan bir 
kapı olarak görüyoruz” dedi. 

Bir hediye iki mutluluk 
SosyalBenVakfı Hakkında:
2013 yılında kurulan SosyalBen Vakfı, Kars’tan 

Edirne’ye, Sinop’tan Hatay’a, Nepal’den Moğalis-
tan’a, Kamboçya’dan Karadağ’a kadar Türkiye’nin 
ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha 
çalışmalarıyla bugüne kadar 45.000’i aşkın çocu-
ğun hayatına dokundu. Vakıf çocukların yetenekleri-

ni keşfetmelerini sağlamayı ve sosyal gelişimlerine 
katkıda bulunarak yaşadıkları dünyanın farkın-

da, sorumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. 
SosyalBen Vakfı, çalışmalarına kaynak oluş-
turmak amacıyla kurulanSosyalBen Akademi 
Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek 

ve daha yaşanılabilir bir dünya yaratmak için 
kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt 

dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere 
sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor.

SosyalBenStore ürünlerine www.sosyalbenstore.
com’un yanı sıra lidyana.com,n11.com, shopier.com 
ve trendyol.com gibi farklı dijital satış kanallarından 
ulaşabilirsiniz.

K

Yeni yıla ALİKEV’in Miras Ajandası ile girin!

Tuba Ünsal’ın 
dolabı Hediye 
Pazarı’nda

Hazırlayan: Leyla ALP



Bir zamanlar Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez sahnelerinden olan Haydarpaşa Garı aradan 
geçen yıllara rağmen karşılama ve karşılaşma mekânı olarak hafızadaki yerini koruyor

Haydarpaşa Garı
BİR KARŞILA(Ş)MA MEKÂNI

l Leyla ALP

İ Bilge Keçebaş, “Kamera Gözü ve Dört Kapı Kente Açı-
lan Bir Karşıla(ş)ma Mekânı Olarak Haydarpaşa Garı” 
başlıklı yazıyı kaleme alma nedenini gazetemize şöy-
le açıkladı: Haydarpaşa Garı, kullanıcının belleğinde 
yer etmiş bir yapıdır. Gar, hala karşılaşmaların olduğu, 
yeni ilişkilerin geliştirilebildiği/sürdürüldüğü ve fark-
lı kesimler arasında temasın ve diyaloğun yaşadığı bir 

mekan ihtiva etmektedir. İstan-
bul’da bulunan bu tür karşılama 
yapıları içerisinde hem bulundu-
ğu konum, hem mimari kurgu-
su, hem farklı kesimleri biraraya 
getirme hali hem de hikâyesiy-
le biricikliğini yıllar geçse dahi 
muhafaza etmektedir. Kentin en 
heybetli yapılarından biri olarak 
yolcuları karşılarken yeni geleni 
kalabalıkla yönlendirerek kentin 

simgelerinden olan “denizle” doğrudan karşılaştırır 
ve bu ilerleyişi kurgularken yarı açık, kapalı, açık me-
kanları kullanarak süreci kademeli hale getirir.
Haydarpaşa, “yeni gelen”in gördüğü ilk kent sembo-
lüdür ve zihnindeki İstanbul imgesidir. Gar, hala yaşa-
yan ve kent yaşamında kattığı, katabileceği kullanım 
değeri ile bir karşılaşma noktası olma konusundaki 
potansiyelini de kaybetmemiştir. Bu sebepler Hay-
darpaşa’nın özellikle Yeşilçam sinemasında nasıl bi-
zimle beraber olduğunu ve o hikayelerin içinde nasıl 
yer aldığını sorgulamamı sağladı. Ben de Gar’ın bir an-
lamda “rol aldığı” bu filmler üzerinden mekan kurgu-
sunun nasıl ilerlediğini ve kullanıcı için ne ifade ettiği-
ni irdelemek istedim.

“HAYDARPAŞA SEMBOL”
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TÜ Mimarlık Tarihi programı yüksek li-
sans öğrencisi Bilge Keçebaş, inşa edil-
diği günden itibaren İstanbul için önem-
li karşılama ve karşılaşma yapılarından 

biri olan ve akıbeti belirsizliğini koruyan Haydarpaşa 
Garı’nı kamera gözünden inceledi. https://manifold.
press/ web sitesinde yer alan “Kamera Gözü ve Dört 
Kapı Kente Açılan Bir Karşıla(ş)ma Mekânı Olarak 
Haydarpaşa Garı” başlıklı yazıda Bilge Keçebaş’ın 
60’lardan 90’lara kadar çekilen 10 Yeşilçam filminin 
Haydarpaşa’da geçen sahnelerini hem mimari açıdan 
hem de kamera gözünden okuması özetle şöyle: 

BİRİNCİ KAPI: GAR
Anadolu’dan İstanbul’a gelen tren öncelikle gara 

girer. Gar kısmında peron tarafına doğru uzanan dört 
demiryolu hattı görürüz. Garı çevreleyen Haydarpa-
şa binası U şeklindeki formuyla şehirle ilk bakışmayı 
kısıtlar, peronu ve gar bölümünü içe dönük hâle geti-
rir. Gelen yolcuları kısa bir süre için sarmalar. Trenin 
içinde bulunan ve gara yaklaşmakta olan bir yolcunun 
İstanbulluların aşina olduğu manzarayı görmesi müm-
kün değildir. Bu sayede kent, yeni gelenlere en güç-
lü yapılarından birini göstererek adeta bir gövde gös-
terisi yapar.

Tren perona yaklaştıkça garın çok ve sıralı pence-
reli, Avrupai cephesi dikkat çeker. Yapının devasalığı 
sadece görülmez, hissedilir bir hâl alır. Demiryolları 
arasındaki, yolcuların indikten sonra ayak bastığı ilk 
yüzey olan beton zemin trenler arasında sürekliliğini 

koruyarak perona enine geçişlere de izin verir. Yeni 
gelen için ise bir güzergâh belirterek perona doğru re-
fakat eder. 

İKİNCİ KAPI: PERON
Peron koridoru yolcunun fiziksel olarak garla te-

masa geçtiği ilk yerdir. Burası bir kavuşma/ayrılma 
mekânıdır.  

Yukarıda sahne diyagramı verilen Gurbet Kuşla-
rı filminin hikâyesi, kahramanların Haydarpaşa Ga-
rı’na inişiyle başlar. Maraş’tan gelmiş olan Bakır-
cıoğlu ailesinin fertlerinin yüzünde indikleri andan 
itibaren bir şaşkınlık vardır. Buna karşın ailenin re-
isi olan babanın yüzündeki kararlılık net bir şekilde 
okunmaktadır. “Baba, Maraş’tan kalkıp hayallerini 
gerçekleştireceği kente gelişi, sırtına atmış olduğu ce-
ketle de güçlü bir duruş sergilemektedir. ‘İstanbul’da 
şah olacağız’ söylemi onun İstanbul’u ve bu şehirde 
yaşayanları bilirim duygusudur.” 

ÜÇÜNCÜ KAPI: ÖN CEPHE
Geniş bir İstanbul siluetine açılan bu kapı, kente 

ilk kez ayak basan birini etkileyecek bir deniz manza-
rasına bakar. Aynı zamanda gar binasının ön cephe-
si devasalığıyla daha önce böyle bir dokuya ve ölçe-
ğe yaklaşmamış olan misafirde hayranlık ve şaşkınlık 
uyandırır. Gelen yolcunun burada denizle kurduğu 
ilişki, garı bir karşıla(ş)ma mekânı olarak biricik ya-
pan özelliklerdendir.

Peronu ve ana holü geçerek ilk şaşkınlığını yenen 
kahramanlar garın seremonik merdivenlerinde durur 
ve kentle selamlaşır. 

Garın en etkileyici mekânında verdikleri tepkiyle 

aslında karakterler hikâyenin geri kalanında İstanbul 
ile kuracakları ilişkinin bir temsilini sunarlar; kente 
ayak bastıklarını tam olarak burada idrak etmişlerdir. 
Gara ait bu mekân, karakterin hikâyenin bağlamı olan 
kent içerisindeki rolünü de seyirciye açıklamakta yar-
dımcı olur. Şeyma Pekdemir’in ifade ettiği gibi, “Ye-
şilçam’da çokça izlediğimiz Haydarpaşa Garı, alt sı-
nıf üyelerinin ellerinde valizleriyle İstanbul’a göçle 
geldiklerinin simgesidir.

DÖRDÜNCÜ KAPI: İSKELE
İskele, Avrupa yakasına geçmek isteyen tüm ka-

labalığın nihayetinde geleceği yerdir. Çevresinde bi-
let gişesi, gazete satanlar, büfeler, yolcu bekleyen 
taksiler ve otobüsler bulunur. Misafirini bekleyen 
özel araçların da Haydarpaşa basamaklarının hemen 
ön tarafına park ettiğini görmek mümkündür.

Nereye Bakıyor Bu Adamlar? filminde karakterler 
yaklaşık 80-90 cm yüksekliğindeki halat gerilmiş kor-
kuluklara yaklaşır, denizle en yakın teması bu şekilde 
kurarlar. Aralarında bu koca denizi nasıl geçecekleri-
ni tartışırlar ve iskeleye şehir hatları vapuru yaklaşır. 
Vapur düdüğünün şiddetli sesinden ürkerler. Yine de 
vapura binebilmek için iskeleye doğru yürürler.

Kalabalık, tüm yüküyle vapura binebilmek için 
daralan bir kapıdan geçer. Salak Milyoner filminde 
kalabalığın ve karmaşanın abartılı bir dille anlatıldı-
ğını görürüz. Karmaşa tamamlanıp vapur hareket etti-
ğinde karakterler nihayet İstanbul’a ulaşmıştır.

Bilge Keçebaş’ın yazısının tamamına https://ma-
nifold.press/kamera-gozu-ve-dort-kapi adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Haydarpaşa Garı arkeolojik kazılarında, peronların 
altından çıkan mermer tabanlı, apsidal formlu olduk-
ça geniş bir alana yayılan mimari yapı tespit edildi. 
Tek apsisli bir kilise olduğu belirtilen yapıda bütün-
cül halde 37 iskelet bulundu. Haydarpaşa arkeolojik 
kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) kazılarla ilgili bilgi verdi.  

“18 BİN ADET SİKKE BULUNDU”
Polat, “Biz burada Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İstanbul Arkeoloji Müzesi olarak 2018 yılında kazı-
lara başladık. Alan 350 dönüm, baya büyük bir alan. 
Burada rayların ve peronların yenilenmesi projesi 
adı altında biz kazı çalışmalarına başladık. Kazı ça-
lışmalarında elde ettiğimiz en eski kalıntı 2 bin 700 
yıl yani günümüzden 4 bin 700 yani milattan önce 2 

Haydarpaşa’da 
37 iskelet ve kilise bulundu
Haydarpaşa Garı kazılarında, içinde mezarların da olduğu 
tabanı mermer bir yapı tespit edildi. Toplu mezarların 
bulunduğu, mimarisi ile kilise olduğu düşünülen yapının 
gizemi arkeolojik çalışmalar ilerledikçe çözülecek 

tülecek hava şartlarından korunması amacıyla ondan 
sonra oradaki kazılara da başlayacağız.” ifadelerini 
kullandı. 

“SARAY KOMPLEKSİNDEN BAHSEDİLİYOR”
Polat, kazı alanında çıkan diğer kalıntılar hakkın-

da şu bilgileri paylaştı: 
“Bunun dışında küçük bir mezar odası var. Onun 

da üzerinin mermer kaplı olduğunu görüyoruz. Za-
ten mermer çöktüğü için açığa çıkmış. Sağ tarafta bir 
mezar var. Tahribattan dolayı geç Bizans döneminde 

yapıldığını anlıyoruz. Yapı tahrip edilip toplu mezar 
yapılmış. Bu kısımda çalışmalar daha yeni, yapı tar-
zına baktığımız zaman bu 4-5 en geç 6. yüzyıl yapı-
sı. Burası Khalkedon’un kuzeybatı limanı, 4 büyük 
limanı var, burası ikinci büyük limanı. Onun hemen 
gerisindeki yapı kompleksi. Burada bir saray komp-
leksinden bahsediliyor, yapılar kompleksi. Saraya ait 
ısıtma sistemleri ve buna bağlı mermer döşeli havuz-
lar, çevresinde de farklı farklı yapılar mevcut. Alanın 
tamamı açıldığı zaman zaten bu yapıların kullanım 
niteliğini açığa çıkaracağız.”

bin 700 yılına ait sikkeler. En erken kalıntılar ise He-
lenistik döneme ait yapı kalıntısı. Onun dışında ya-
pıların büyük bir çoğunluğu milattan sonra 4. ve 6.  
yüzyıla tarihlenmekte. Buranın önemi İstanbul için 
Anadolu Yakası’nda yapılmış en büyük en kapsamlı 
kazı. Khalkedo’un tarihine ışık tutması açısından çok 
önemli. Özellikle 18 bin tane sikke bulduk, birçoğu-
nu da temizledik, şu an okunuyor. Bunlardan elde et-
tiğimiz verilerle İstanbul’un tarihine yeni bir ışık tu-
tuyoruz” dedi. 

TOPLU MEZAR ÇIKTI
Polat, toplu mezarın bulunduğu alana dikkat çe-

kerek, “Şu an üzerinde bulunduğumuz mermer dö-
şeme alanı son bulduğumuz alan ama daha kazısı 
tamamlanmadı. Sağında solunda genişlemeler yapa-

cağız. Tabanı büyük boy mermer dö-
şeli, bunun hemen önünde tek apsisli 
bir toplu mezar. Bu yapının farkı as-
lında şu; Bizans dönemi kilise plan-
ları zaten bilinir. Bu onlardan biraz 
aykırı tek apsisli, ince uzun bir yapı. 
Bu mermer döşemelerin altında me-
zarlar tespit ettik. Apsisin içerisin-
de toplu bir mezar, yaklaşık oradan 
37 iskelet kaldırdık bütüncül halde. 
Onun dışında da çok fazla sayıda 
kemik vardı, bunların da inceleme-
leri başladı. İskeletleri kaldırdıktan 
sonra altta bir katman daha iskelet 
ortaya çıktı. Daha onları kazmaya 
başlamadık hava şartlarından do-
layı. Bu alanın üstü bir çadırla ör-

Fotoğraflar: DHA
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Kunduracı Semih’in tek kollu Varujan’la dost-
luğuna, şehrin ruhunu bilen herkes inanabilir-
di. Çengel Osman ve Suskun Şemsettin ile o 
sahalarda kurduğu ilişki de futbola tutku de-
recesinde bağlılık duyanlarca çok manalı bulu-
nabilirdi. Hele bir de o amatör ruh sonuna kadar 
taşınıyorsa... Tüm bu yaşananlar ve paylaşıla-
bilenler dikkate alındığında insana asıl zor an-
laşılabilir, dahası kabul edilebilir gelen Varu-
jan’ın romantik babasıyla birlikte mecburen, 
henüz daha on altı yaşındayken gittiği Marsil-
ya’da, yılların akışında efsane denilebilecek bir 
servet edinmiş bulunmasıydı. Mesele böyle bir 
servet edinmesinde değildi elbet. O zaten var-
lıklı bir ailenin çocuğuydu. Asıl zor yenilir yutu-
lur görünen, bu serveti kazanmak için yaptık-
larıydı, karıştığı alemdeki şöhretiydi, karanlık 
işleriydi. Haberler oralara açıklayamayacağını 
söylediği bir sebep yüzünden sıkça gidip gelen, 
takımda yıllarca kalecilik yapmış,  mahallede 
de öncelikle çok iyi yirmi bir oynamasıyla nam 
salmış, evinde gizli bir kumarhane işlettiği bile 
söylenen tavşan dudaklı sarraf  Ayı Kirkor tara-
fından aktarılıyordu. Ona iriliği ve kalın sesi yü-
zünden mi bu lakap yakıştırılmıştı? Soruyu sor-
maya ihtiyaç duymamın bir sebebi var. Yaşlılık 
günlerinde yakından tanıdığım bu adam karşı-
ma en çok incelikleriyle çıkmıştı çünkü. Bun-
ların başında da etraftaki sokak köpeklerine 
özenle bakması geliyordu. Onlarla hiçbir insan-
la kuramadığı bir dostluk kurduğunu söylemiş-
ti bir keresinde. Kör Tarık’tan küçük yaşta ye-
tim kaldığını ve çok zor şartlarda, fakirlik içinde, 
sokaklarda seyyar satıcılık yaparak büyüdü-
ğünü öğrendiğimdeyse gereken bağlantıla-
rı kurmak zorunda kalmış ve çok üzülmüştüm. 
Herkes bu dünyaya bir kaderle geliyordu ama, 
değil mi? Getirdiği haberlerde bir abartı payı da 
var mıydı? Vardı galiba. Servete hiç de öyle ko-
lay sahip olunamamıştı. Kimileri usturayla se-
kiz kişinin kulağını kestiğini söylüyordu, kimileri 
sol koluyla çok iyi kullanmayı öğrendiği gümüş 
kabzalı tabancasıyla en az üç kişiyi alnının tam 
ortasından vurarak öldürdüğünü... Limanı te-
peden gören bir malikanede dünyaca ünlü bir 
tenisçi kadınla yaşıyor ve büyük paralar ödeye-
rek aldığı kıymetli taşlarla tek başına saatlerce 
misket oynuyordu. 
Tüm bu haberleri duyduğunda elbette çok etki-
lenmiş ve dostunu tekrar görmeyi çok istemiş-
ti Semih. Marsilya’ya gitmeyi, birkaç kez dü-
şündüğü halde, bir türlü göze alamamıştı ama. 
Adını koyamadığı bir şey onu durdurmuştu işte. 
Belki korkmuştu, belki de onu bu haliyle gör-
mek istememişti. Günün birinde aldığı haber-
se hepsinden üzücüydü. Dostu bir kokain ve 
seks partisinde, kendisine ne kadardır diş bile-
miş, kulağını keserek hatırı sayılır miktarda pa-
rasını gasp ettiği Napolili bir pizzacının Korsikalı 
karısı tarafından, ilişkinin hemen ardından kı-
rılan kristal bir kadehle boğazı kesilerek başka 
bir aleme gönderilmişti. Ne kadar doğruydu bu 
söylenenler? Semih daha ileri gidip daha fazla-
sını deşmek istememiş, bir tarafının daha öldü-
ğünü kabul ederek, karanlığında kalmak istedi-
ği köşesine çekilmişti. Bu kadar ayrılık ve kopuş 
yeterli değil miydi?
Ellerinin titremesi bu olayın ardından mı başla-
mıştı? Sorum ne kadar yerinde, bilemiyorum. 
Ne kadar gerekli, hiç bilemiyorum. En iyi ceva-
bı mahallede hırsızlığıyla da bilinen, ama usta-
lığına hiç kimsenin laf edemeyeceği Dingil Yu-
suf verdi. Onun parmakları, tüm yaşadıklarına 
ve yaşayamadıklarına rağmen, bu dünyaya ıs-
rarla tutunmaya çalıştığı için bu kadar yıpran-
mıştı... Gerçeklerden uzak bir cevaptı ama, ne 
gizleyeyim, Semih’i de çok iyi veriyordu. O bu 
dünyayı hep kalbiyle görmeye ve yaşamaya 
çalıştı çünkü. Onu bu hikâye için, küçük dükka-
nında eski bir radyodan Türk musikisi dinlerken 
bu sebeple hayal etmek istiyorum. Hayal ettik-
lerim arasında tezgahın altındaki mukavva ku-
tuda hâlâ tuttuğu misketleri bir çocuk gibi ok-
şayışı da var, Şaziye’nin hapishanede çekilmiş 
fotoğrafına gizlice bakışı da, Varujan’la arada sı-
rada hayalinde sohbet edişi de... Bunları yaptı-
ğı için gülmesi de... Yaşadıklarını daha kolay ta-
şıyabilmek için elbet. Şimdi size onun bu kadar 
yaşayabilmesine şaşıyorum, hatta üzülüyorum 
desem, inanır mısınız?

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (129)

MARİO 
LEVİ

orona virüsü sebebiyle, tüm alanlarda ol-
duğu gibi eğitim sisteminde de kökten 
bir değişim yaşandı. Tüm dünya genelin-
de temel eğitimden üniversitelere kadar, 

eğitim ve öğretimin kesintisiz bir şekilde devam ede-
bilmesi için online sisteme geçiş yapıldı. Tüm eği-
timlerin dijital odaklı hale gelmesi, dijital uygulama-
lara erişimden kaynaklı ciddi problemlere yol açıyor. 
Bunlara ek olarak uygulamalı derslerin yoğunlukta 
olduğu bölümler, online eğitim sisteminde öğrencile-
rine yeteri kadar katkı sağlayamıyor. Tıp, mühendis-
lik ve mimarlık öğrencileri, uygulamalı derslerin ek-
sikliğini gazetemize anlattı.

“İLERİDE EKSİKLİĞE SEBEP OLABİLİR”
Tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 

Hale Akkaya, preklinik öğrencileri-
nin uzaktan eğitim sürecinden na-
sıl etkilendiğini şöyle anlatıyor: 
“Her fakültede olduğu gibi biz-
de de bazı ders içeriklerinin ek-
sik kalması, ders programları-

nın düzgün ayarlanamaması, ders 
anında odaklanmaya engel olan or-

tam şartları, internet erişimi soru-
nu ve sınav sistemlerindeki belirsizlikler 

stres kaynağı oldu. Ancak bunlardan da öte en büyük 
eksikliğin pratik derslerimizdeki uygulama şekilleri 
olduğunu söyleyebilirim. Şu an ne yazık ki tüm labo-
ratuvar derslerimizi sisteme yüklenmiş olan kayıtlı vi-
deolar üzerinde görüyoruz. Üstelik kadavra üzerinde 
inceleme yapacağımız dersler, kayıt altında bulundu-
rulamayacağı için tamamen iptal edildi. Açıkçası uy-
gulamalı derslerin bu şekilde tamamlanması, tıp öğ-
rencilerinde ileride büyük bir eksikliğe sebep olabilir.”

Klinik öğrencilerin durumunun daha da kötü ol-
duğunu belirten Hale Akkaya, “Klinik öğrenciler 
aynı sağlık çalışanları gibi sahada bulunuyorlar. Ay-
rıca hasta başı uygulamaları, vaka/hasta sunumları ve 
tartışmalar gibi dersler için biraraya gelmeye devam 
ediyorlar. Tüm etkenler sonucunda görüyoruz ki bu 
süreçte onlarca Covid-19’a yakalanmış intörn (Tıp fa-
kültesinden mezun olmadan, temel bilgi ve becerilerin 
kazandırılması için hastanede çalışan öğrenci) haberle-
ri gelmeye devam ediyor. Ne yazık ki intörnlük süre-
cinde Covid-19’dan kaybettiğimiz Merve Mercan ar-

kadaşımızın da acısını yaşıyoruz.” diyor ve sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Şunu kesin olarak söyleyebilirim 
ki pandemi sürecinde klinik öğrencilerinin omuzların-
da büyük bir yük var. Diğer uzaktan eğitim alan öğren-
cilerden çok daha çetin bir süreç içinde eğitim hayatla-
rına devam ediyorlar. Yaşanan bu endişe ve korkunun, 
eğitim sürecini etkilememesi mümkün değil.”

“YETERİ KADAR FAYDA SAĞLAMIYOR”
Makine mühendisliği üçüncü 
sınıf öğrencisi Enes Genç, uzak-

tan eğitim sürecinde fayda-
lanamadığı imkânları şöyle 
anlatıyor: “Şu an içinde bu-
lunduğumuz şartlarda ders-
lerimiz mecburen online ola-

rak ilerliyor. Maalesef bu 
dersler gelişimimize yeteri ka-

dar fayda sağlamıyor. Öncelikli 
olarak altyapı sorunları önümüze çı-

kıyor. Derslerimiz esnasında hocamız tarafından ya 
da bizden kaynaklı teknik arızalar çıkabiliyor. Bu 
arızalarda tüm konsantrasyon kayboluyor. Hocaları-
mıza ulaşabilsek bile öğrenmeye çalıştığımız ders-
ler örgün eğitim kadar kolay anlaşılamıyor. Tabi bu 
derslere çalışırken üniversitemizin içinde bulunan 
kütüphanemiz büyük rol oynuyordu. Derslerimiz için 
gerekli olan kitaplara ve diğer dokümanlara daha 
hızlı bir şekilde ulaşma imkânı buluyorduk ve kolay 
odaklanma sağlayabileceğimiz sessizlikte bir alan 
oluyordu.” ifadelerini kullanıyor. 

Aldıkları teorik derslerin dışında eğitimleri bo-
yunca öğrendikleri bilgileri sürekli olarak atölyeler, 
bilgisayar laboratuvarları ve deney laboratuvarları 
içinde de uygulamaya döktüklerini dile getiren Enes 
Genç, bu şekilde öğrenme sürecinin daha hızlı ger-
çekleşebildiğini belirtiyor. Genç, “Uygulamalı ders-
ler sayesinde, severek ve isteyerek çalışacağım bir 
iş dalı olan mühendisliğe devam etmek için kendimi 
daha rahat geliştirme imkânı buluyordum. Şu an bu 
imkânlar olmadığı için sosyal medya üzerindeki vi-
deolar ile bu açığı kapatmaya çalışıyorum. Derslerde 
yaptığımız uygulamalar haricinde hocalarımız ile ya 
da öğrenciler olarak kurduğumuz topluluklar sayesin-
de birçok proje içinde bulunarak, bu projelerde kendi-
mizi tanıma ve eksik yönlerimizi keşfetme fırsatı bu-
luyorduk. Bu çalışmalarda mesleki ve kişisel gelişime 
öncelik verirken aynı zamanda sosyal faaliyetlere de 
yer veriyorduk. Mesleki gelişim yönünde teknik ola-

rak gelişimin yanında sektör içinde bulunan firmalar-
da çalışan değerli insanları okulumuzda misafir edi-
yor ve o kişilerin tecrübelerini dinleyerek gelecekte 
atmamız gereken adımlar hakkında fikir sahibi olu-
yorduk. Etkinliklere hazırlık yaparken ya da bir pro-
jede çalışırken kurduğumuz gruplar sayesinde iş bö-
lümleri yapılması sayesinde ekip çalışmalarına ayak 
uydururken çok büyük görünen işlerin altından kalka-
biliyorduk. Tüm bu imkânlar, pandemi sebebiyle eli-
mizden gitti.” diyor.

“İLETİŞİM KOPUKLUKLARI SÜRECİ UZATIYOR” 
Mimarlık son sınıf öğrencisi 

Kübra Türk, uzaktan eğitim sü-
recinin iyi ve kötü yanları-
nı aynı anda tecrübe ettiği-
ni dile getiriyor: “Mimarlık 
dokunsal, işitsel ve görsel 
tüm gerekliliklerin eğitim 
sürecinde muhakkak dene-
yimlenmesi gerekçesiyle or-
tak mekânlara ihtiyaç duyan bir 
bölüm. Bu ortamın gerekliliği sa-
dece yapılan arazi modelleri, asılan paftalar (modeli 
oluşturan parçalar) için yer bulma arayışı ile doğmu-
yor esasında. Algıları ve imgeleri zihninizde bir kur-
gusal sirkülasyon içine yerleştirebilmeniz açısından 
da yardımcı olacak olan stüdyo atmosferi, fakültenin 
diğer disiplinlerine dahil olan arkadaşlarla ve elbette 
akademisyenlerle beraber çalışma prensibini gerçek-
leştirebiliyor, öğrenciyi sosyal açıdan da besliyor ve 
dolayısıyla oldukça büyük bir önem taşıyor.”

Fakülte hocalarının da alışık olmadığı bu yeni 
süreçte kimi zaman karşılıklı iletişim kopuklukların 
meydana geldiğini belirten Kübra Türk, “İletişim ko-
puklukları öğrencilerin algılama sürecini uzatıyor. 
Lisans eğitimi boyunca ve hatta kimileri için profes-
yonel anlamda da özellikle alışılmış model yapma, 
malzeme ile beraber daha verimli çalışma gibi ge-
reklilikleri ilke edinmiş kişiler için mimarlığın çev-
rimiçi bir platforma taşınmasının olumlu olmadığı-
nı düşünüyorum. Diğer yandan bu sistemin mimarlık 
eğitimine ‘objektif’ bir yön getirdiğini düşünüyorum. 
Öğrenci olarak elimizde olan verileri doğrudan pay-
laşıyoruz ve verilerimiz doğrultusunda geri dönüşler 
alıyoruz. Buna ek olarak maket malzemeleri, çizim 
çıktıları gibi ekstra masrafların olmaması da mimar-
lık öğrencileri için, içinde bulunduğumuz sürecin en 
büyük avantajı sanırım.” diyor.

BU BÖLÜMLER 
Uzaktan 
eğitimle 

doktor, mühendis 
ve mimar olunur mu? 

Uygulamalı derslerden 

uzak kalan öğrenciler, 

eğitimde yaşadıkları 
sıkıntıları 
anlatıyor

uzaktan okunur mu
l Görkem DURUSOY

K
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adıköylü Alperen Öztürk’ün Peace of Mind 
projesinin ilk teklisi “How U Feel” 27 Ka-
sım’da dinleyicilerle buluştu. BBI Music Co. 
etiketiyle yayınlanan bu parçada soul ve funk 

öğeler, enstrümantal hip hop altyapısı ile birleşiyor. Pro-
jenin ikinci teklisi “Something’s Wrong”un ise 8 Ocak’ta 
yayınlanması bekleniyor. Alperen Öztürk ile hem müzik 
yolculuğunu hem de Peace of Mind projesini konuştuk.

● Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ne zamandır mü-
ziğin içindesiniz?

1996 yılında Kadıköy'de doğdum. Müzikle ilgilen-
meye başlayalı dokuz yıl oldu. İlk olarak lise başların-
da müzik üretmeye başladım. Lisenin ikinci yılında ise 
okuldan atılınca kendi stüdyomu kurduktan sonra mü-
zisyen olarak hayatımı sürdüreceğime kesin olarak ka-
rar vermiştim. Şu anda da Peace of Mind ismiyle bir 
yandan kendi solo çalışmalarımı yayınlarken bir yan-
dan da farklı tarzlarda müzik yapan sanatçılara prodük-
siyon yapıyorum.

● Enstrümantal hip hop projeniz “Peace of Min-
d”ı biraz anlatır mısınız? İlk tekliniz “How U Feel”i 
bu proje altında çıkardı-
nız değil mi?

Peace of Mind 
projesiyle çalışmala-
rıma yaklaşık 1 bu-
çuk yıl önce başla-
dım. Geçen bu süre 
içerisinde öncelik-
le kendimi daha fazla 
geliştirmeye odaklan-
dım ve ne yapmak is-
tediğime net bir şekil-
de karar verdim. Bence 
insanların kendini ta-
nıması çok önemli. Ol-
duğumuz kişinin ne ka-
dar farkında olabilirsek 
kendimizi o kadar geliş-
tiririz. Peace of Mind projesi ise kısaca benim bu yol-
da yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatış biçimim diye-
bilirim.

● “How U Feel” teklinizde, soul ve funk parçala-
rını hip hop altyapısıyla birleştirdiniz. Tekliniz sanki 
hem 70’ler esintisi veriyor hem de günümüz müzik tek-
nolojisini içeriyor. Sizin bu türleri birleştirmenizin se-
bebi nedir?

Bence yaptığınız işlerin nasıl oluştuğunu ve nerden 
geldiğini bilmek çok önemli. Ben köklere inip hip hop'ın 
başlangıç noktasından, günümüze kadar kullanılan tek-
nik ve tatlardan en çok hoşuma gidenleri biraraya getir-
meye çalıştım. "How U Feel" parçasında ise geçmişten 
bu yana dinleyip etkilendiğim isimlerin müziklerini ve 
tekniklerini kullanıp, bende oluşan hissiyatlarıyla birlik-
te kendimden de tatlar katmaya çalıştım diyebilirim.

KADIKÖY’DE HİP HOP KÜLTÜRÜ
● Gitar hocası İzi Eli’den gitar dersi aldınız. Eli’den 

ders aldıktan sonra müzik hayatınızda ne gibi farklılık-
lar oldu? İzi Eli, müziğe bakışınızda neleri değiştirdi?

İzi’den öğrendiğim en önemli şey, müziğin 
bir yarış olmadığıdır. Birisinin sizden daha iyi ol-
masının aslında bir önemi olmadığını, hepimi-
zin ayrı ayrı kendi yolculuğumuza çıktığımızı 
fark etmemi sağladı. Hayalleri büyük tutmak çok 
önemli. Ama bence hayalini kurduğunuz şeyleri, 
neden istediğinizin farkında olabilmek çok daha 
önemli.

● Reggae ve blues tarzına eğildiniz sanırım 
bir süre. Sonrasında hip hop’a 
yönelmeniz nasıl gerçekleşti?

Reggae ve blues benim hala 
ilham almaya devam ettiğim, 
etkilendiğim müzik türlerin-
dendir. Kendimi geliştirme sü-
recinde, reggae kültürünü ve 
köklerini daha fazla öğren-
memle birlikte hip-hop ile ne 

kadar iç içe bir müzik olduğunu gördüm. 
Bunun sonrasında tekrardan hip-hop’a 
yönelme sürecim başladı diyebilirim.

● Kadıköylüsünüz. Kadıköy, bir 
yandan hip hop kültürünü de içinde ba-
rındıran, hip hop sanatçılarının olduğu 
bir ilçe bana göre. Siz ne dersiniz?

Evet, Kadıköy’de yıllardır var olan 
bir kültür olduğunu söyleyebilirim. Genel 
olarak bu kültür Kadıköy’de sokaklarda 
devam ediyor. Sokağın yanı sıra, bu ruhu 
besleyen insanları ve kültürü biraraya ge-
tiren Kadıköy’deki Nayah, Karga, Arkao-
da gibi mekanların pandemi sebebiyle bu 
süreçte kapalı olması da kitlenin buluş-
ması ve performans sergilemesi anlamın-
da hepimizi negatif etkiliyor maalesef.

Soul ve funk 
parçaları 

birleşiyor

la 

Kadıköylü prodüktör Alperen Öztürk'ün ilk 
teklisi “How U Feel” çıktı. Öztürk “Peace of 
Mind projesi, benim bu yolda yaşadıklarımı ve 
hissettiklerimi anlatış biçimim” diyor  

● Evin ARSLAN
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İçinde bulunduğumuz ay dijital müzik plat-
formlarında yerini alan “Women’s Blues” albü-
mü, Göksenin ve grubunun kadınlar tarafından 
yazılmış/yorumlanmış blues şarkıları yorum-
ladıkları ve bu kadınların hika-
yelerini anlattıkları “Woman 
Blues with Göksenin” projesi-
nin bir meyvesi niteliğinde.
Toplam dokuz şarkıdan olu-
şan albümde Göksenin, dört 
blues bestesinin yanında blu-
es dünyasının mihenk taşı ka-
dınlarından Ma Rainey, Memp-
his Minnie, Koko Taylor ve Etta 
James’ten birer şarkıyı ve kına 
gecelerinin vazgeçilmezi Çayda 
Çıra türküsünü - blues düzenle-
mesiyle - yorumluyor.

“HAYATI ANLAMAK İÇİN”
“Blues söylemek, her ne kadar BB King’in de-
yimiyle hüzünlüyken sizi artık hüzünlü olma-
yan bir ruh haline taşısa da bluesun annesi Ma 
Rainey’e göre de daha iyi hissetmek için değil 
hayatı anlamak için başvurduğunuz bir yol...” 
diyen Göksenin, her iki yolu da benimseyerek 
yola çıkmış. Müzisyenliğinin yanında 2018’den 
beri kurucuları arasında yer aldığı Türkiye’de-
ki ilk ve tek Blues Derneği’nin yönetim ku-
rulu başkanlığını yürüten Göksenin, “Albüm 
için seçtiğim ve yazdığım şarkıların sözlerin-
de hüzünlerini yemiş yutmuş kadınları, seven 
ve aldatılmaya tahammü-
lü olmayan kadınları, hayat 
kadınlarını, şiddete uğra-
yan ve şiddete karşı ayağa 
kalkabilmiş kadınları, aile 
baskısıyla sevdiğine ka-
vuşamayan kadınları, giz-
lenmek zorunda kalan gay 
kadınları, toplumsal cin-
siyet eşitsizliğine maruz 
kalmamış kadınları (rüya-

larda), ‘beni arada bir anlıyor ve 
mutlu ediyorsun; o zaman ara-
da bir benimsin’ diyen kadın-
ları, hep bir şekilde hapsolmuş 
kadınları ve hala vazgeçme-
yen kadınları anlamaya ve an-
latmaya çalışıyorum. Bunu da 
bunu hüznü giderici bir yol-
la yapmaya özen gösteriyo-
rum.” diyor.
Albümde yer alan müzisyen-
ler, Göksenin’in uzun yıllardır 

birlikte sahne aldığı arkadaşları Gürkan Öz-
bek (gitar), Ozan Yeşildal (bas gitar) ve So-
ner Doğanca (davul). “Hala Vazgeçmedim” ve 
“Çayda Çıra” şarkılarında Sahte Rakı grubun-
dan Dinçer Tuğmaner de gruba mızıkası ile eş-
lik ediyor. Albümdeki dokuz şarkıdan yedisi 
İTÜ MİAM stüdyolarında grup tarafından canlı 
çalınarak; ikisi de Göksenin’in evinde ve Soner 
Doğanca’nın davul stüdyosunda kaydedildi. 
İTÜ MİAM’da kaydedilen şarkıların kayıtları-
nı Kıvılcım Konca, mix ve mastering’ini Serdar 
Öztop; diğer şarkıların kayıtlarını Göksenin, 
mix ve mastering’ini Ozan Yuvarlak gerçekleş-
tirdi. Albümün kapak tasarımı da Dinçer Tuğ-
maner’e ait.

● Gökçe UYGUN

hip hop

Göksenin’den
kadınların
blues’u

Müzisyen Göksenin, “Women’s 
Blues” albümünde, kadınlar 
tarafından yazılmış/
yorumlanmış blues şarkılarını 
biraraya getiriyor

Yıl sonuna geldik ve galiba her şey üç ay 
içerisinde oldu. 2020’nin bende bıraktı-
ğı his bu. Ne aralık ayında olduğumuzun 
farkındayım, ne bugüne nasıl geldiğimi-
zin… Üç ay içerisinde her şey paketlen-
miş gibi. Ne olduğunu anlayamadan ge-
çip giden bir sene. ‘Hiçbir şey olmasa bile 
kesinlikle bir şeyler oldu’ senesi. 

Saat 21.00 olmadan kendimi eve at-
maya çalışırken, Bağdat Caddesi’nde 
çoktan kepenk kapatmış olan mağa-
zalara baktım. Bir tanesinde belli belir-
siz bir ışıklandırma vardı. “Aaa!” dedim 
kendi kendime, “Yılbaşı!” O ışıkları göre-
ne kadar aklıma bile gelmemiş, aylardan 
sanki hala ağustos benim için. Aralık ayı 
içerisinde olduğumuzu kavramam için 
gerçekten, hakikaten, ‘yeminle’ birkaç 
saniye düşünmem gerekiyor. Uzun sü-
ren bir otobüs yolculuğunda uyuyakal-
mış bir bebek gibiyim. Uyandığımda her 
şey ve her yer değişmiş; arada ne olmuş 

hiçbir fikrim ve bilgim yok. Ya 
da ilk kez yurt dışına çıktı-
ğımda hissettiğim duygu gibi. 
Bir araca biniyorsun ve TLC’de 
evini profesyonellere deko-
re ettiren ev sahiplerinin biten 
odaları ilk gördüğü andaki si-
nir hoplatan tepkileriyle ‘Aman 
Tanrıııımmm’…saatler sonra 
başka bir ülke ve şehirdesin. 

Asla gerçek-zamanlı geç-
mediğini düşündüğüm bu yıl 
sona ererken, aklıma geçen yılın 
sonunda kendime Hasırcıbaşı’n-
daki çok sevdiğim Güzel Kelime-
ler Dükkanı’ndan aldığım ‘süresiz 
ajanda’ geldi. Kapağındaki ‘Mun-
tazaman’ yazısı hoşuma gitmiş, 
bu kelimenin yeni yıla bir yansıması olur 
diye ummuş, onu ‘öğrenme defteri’ ola-
rak adlandırmış, her gün yeni bir şey öğ-
renme kararımı uygularken öğrendikle-
rimi oraya not etmeye karar vermiş ve 
bu fikrime bayılmıştım. Fakat tabii ki pla-
nım rötar yapmış (çünkü ‘yeni yıl plan-
ları uçağı’ daima rötar yapar ya da hiç 
kalkmaz), öğrendiğim ilk şeyi güzel bir 
kalemle ajandanın birinci sayfasına an-
cak 15 Mart’ta not etmiştim: “Berdelâ-
cuz”. Rüzgârın şiddetli esmesi demek-

ti. ‘Berd’ soğuk, ‘acuz’ ise huysuz yaşlı 
kadın anlamına geliyordu. ‘Kocakarı so-
ğukları’ demekti bu kelime. Öğrendiğim 
şey hoşuma gitmiş, eski bir kelimeyi da-
ğarcığıma kattığım için iyi hissetmiştim. 
Daha kim bilir ne kelimeler, ne kavram-
lar, ne bilgiler, ne fikirler işleyecektim bu 
deftere.

Derken her şey altüst oldu. Pande-
mi başladı. Ve hayat tamamen, sarsıcı, 
olağanüstü şekilde değişti. İçimden bir 
şey öğrenmek gelmedi. İçimden ajan-
dama bir şey yazmak gelmedi. İçimden 

hiçbir şey gelmedi. Belirsizlikler-
le dolu aylar bir aksırık krizi gibi 
birbiri ardına, tekdüze ve asap 
bozucu şekilde ilerledi. Her gün 
yeni bir şey öğrenmemi sağla-
yacak merak, tüm olan bitenin 
yanında fazlasıyla lüks kaldı. 
Ajandam kapağı kapalı şekilde 
bir köşede uykuya yattı. Yaz-
dığım tek kelimenin berdelâ-
cuz olmasına bir anlam yük-
lemeli miydim? Şiddetle esen 
bir rüzgâr. Her şeyi yok eden 
bir rüzgâr.

Aylar geçti. Yaz sonunda 
yeni bir işe başlarken o ajan-
dayı sırtına hafifçe doku-
narak uyandırdım. Her şeye 
baştan başlayacaktık. Ama 

bu sefer öğrenme değil, yapacaklarımı 
listelediğim bir defter görevi görecek-
ti. Her gün kalın, tok sayfalarına kimlerle 
röportaj yapacağımı, hangi konuları ha-
zırlayacağımı yazacağım güvenilir bir iş 
ajandası. ‘Neye niyet neye kısmet’ der-
ken hayatın tam da bu cümle üzerine ku-
rulu olduğunu bildiğimden, bu görev de-
ğişiminin çok da üzerinde durmadım.

Niyetler ve kısmetler bu yılın özetiy-
di. Hayatımızın en büyük durması, en bü-
yük sorgulaması, en büyük endişesi, en 
büyük her şeyi belki de bu sene gerçek-
leşti. Bir yandan neye benzediğini asla 

anlayamadığım, bir yandan da bundan 
daha net olamayacak, şrraaakkk sesiyle 
gelen bir tokat gibi can yakıcı, şoke edi-
ci ama kendine getiren bir sene. Tanım-
lanamayan bir cisim gibiydi 2020. Muh-
temelen bir an önce unutulmak istenen. 

Hala hiçbir şey sona ermiş değil. 
Günler günleri kovalıyor, mecburen alış-
tığımız bir felaketin mecbur ettiği bel-
li kurallara bağlı kalarak hayatı sürdürü-
yor, her geçen gün ağırlaşan şartlarda 
ayakta kalmanın yollarını arıyoruz. Bu 
yazının gazetede yayımlandığı gün, 18 
Aralık, aynı zamanda benim doğum gü-
nüm. Yani sadece yıl sonu değerlendir-
mesiyle sınırlı kalmayıp yeni yaşımla il-
gili de bir şeyler düşünmem gerekiyor. 
Ama hiçbirini düşünmüyorum. Ajanda-
mı başladığım gibi bitiremedim, hayal et-
tiklerime kavuşamadım, bu sene de tam 
olarak istediğim gibi bir insan olamadım. 
Ama bambaşka şeyler yaptım. Hiç plan-
lamadığım, belki de kendimden ummadı-
ğım. İpleri biraz gevşettim. Ve en önemli-
si yanlış yapmayı öğrendim. İyi öğrendim 
hem de. Bunun da olabildiğini, bunun-
la yaşanabildiğini ve hatta gariptir ama 
yanlışların bazen insana hiç tahmin et-
meyeceği mucizeler bile getirebildiğini… 
İnsan yanlış yapmayı sever mi? Ben bu 
sene en çok bunu sevdim. 

Hepinize sarılıp öpüşebileceğiniz bir 
yeni yıl diliyorum. Sağlıklı seneler!

2020: Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu
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İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hem bağışıklık 
sistemini güçlü tutmak hem de kilo alımını engellemek mümkün
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Laboratuvarlarımız, pandemi sürecinde de 
yaygın şubeleri ve görevlileriyle, İstanbul’un 

çoğu merkez bölgelerinde EVDEN KAN 
ALMA hizmeti yürütmektedir. 

Evden kan alma hizmetimiz için 
laboratuvarlarımızla, telefon ya da 

www.gelisimlab.com.tr adresinden 
iletişime geçebiliriz.

Trafik kazaları, spor yaralanmaları ve düşmeler sonucu kırılabilen kemikler, insan vü-
cudunun en sağlam organı olarak tanımlanıyor. Fakat uzmanlar salgın sürecinde kireç-
lenmeyle birlikte osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırıkların, kendi kendini tedavi 
etmelerin ve gelişigüzel ağrı kesici kullanımının da giderek arttığını vurguluyor. Özel-
likle kalça, el bileği ve omurga kırıkları ön planda yer alıyor. Peki karantina sürecinde 
kırıkların artmasındaki temel sebep nedir? Gelişigüzel kullanılan ağrı kesicilerin vü-
cuda ne tür zararları var? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Adnan Konal görüşle-

rini gazetemiz ile paylaştı. 

“HAREKETLİ HAYATA İHTİYAÇ VAR”
Korona virüsü salgını kemik ve eklem hastalıkları 

problemlerinde artışa neden olduğunu belirten Dr. Ad-
nan Konal, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Kemik ve 
eklemlerimizin sağlıklı olabilmesi için beslenme kadar, 
hareketli bir hayata da ihtiyaç vardır. Hareket hem oy-
nak yerlerimizin hem de kemik yapımızın daha sağlıklı 
kalmasını sağlar. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımı-
zın her zaman alışmış oldukları aktivasyonları yapama-
ması sonucu, osteoporoz olarak adlandırdığımız kemi-
ğin dayanıklılığının azalması durumu ortaya çıkabilir. 

Bu durum en ufak bir düşme ile kalça kırığı, el bileği kırığı ve bel bölgesi omur kırık-
larının kolayca oluşmasına neden olabilir”. Konal sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: 
“Salgın nedeniyle sokağa çıkmaktan korkan 65 yaş üstü kişilerde osteoporozun yanı 
sıra hareket azlığının getirdiği diğer bir sorun da adele gücünün azalmasıdır. Kişiler 
kendi vücutlarını kaldıramaz duruma gelebilir. Az hareket eden eklemlerde, kan akı-
mının azalması sonucu, halk arasında eklem kireçlenmesi dediğimiz tablo da ortaya 
çıkabilir. Osteoporoza bağlı ağrılarda, ağrı kesici ilaçlar şikayetleri nispeten azaltmak 
için kullanılabilir ama doğrusu ilaçlarla nedene yönelik tedavi yapılmasıdır.”

BU HATAYI YAPMAYIN!
Kireçlenme ve kırıklar sebebiyle gelişigüzel ilaç kullanımının tehlikeli sonuçlar 

doğuracağını söyleyen Konal, “İnsanlar evde kendi kendini tedavi etmeye çalışıyor. 
Bu tedavide gelişigüzel birçok ağrı kesici kullanılıyor. Maalesef geçici olarak uyuş-
turmaktan başka bir işe yaramayan bu ilaçlar karaciğer ve mide düşmanı olabilecek-
leri gibi, kalp krizine, felce ve tansiyon yükselmesine sebep olabilir.” şeklinde konuş-
tu. Dr. Adnan Konal şöyle devam etti: “Kişiler kendilerini bu durumdan korumak için 
evde düzenli olarak vücut ağırlıklarını kullanarak egzersiz yapmalı. Egzersiz hem ke-
miklere yük bindirerek hem de kemiklerde kan dolaşımını arttırarak kemik erimesi ve 
eklem kireçlenmesini önlemede etkili olur.” 

AĞRILAR İÇİN BUZ UYGULAMASI 
Karantina sebebiyle evde kalan ve eklem ağrıları yaşayan bireylere tavsiyelerde 

bulunan Dr. Adnan Konal, “Verebileceğimiz en iyi tavsiye; sürekli evde hareket ha-
linde olmaları, yapabiliyorlarsa düzenli basit egzersiz hareketleri ile kemik ve eklem 
sağlıklarını korumalarıdır. Ağrılı eklemleri için evde günde iki kez 20 dakika buz uy-
gulamalarını öneriyoruz. Bu arada vücutlarını fırsat buldukça daha iyi bir D vitamini 
aktivasyonu için güneş ışığına maruz bırakmaları çok önemli bir yer tutuyor. Son ola-
rak da kemik eklem sağlığı için kalsiyumdan zengin besin kaynakları ile düzenli bes-
lenmelerini ve sigara içmemelerini tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kireçlenme 
ve kırıklara
DİKKAT!

KARANTİNA GÜNLERİNDE

NASIL

Korona virüsü sürecinde kireçlenmeler, kemik 
erimesine bağlı kırıklar ve ağrı kesici kullanımı 
giderek artıyor. Konuyla ilgili olarak Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı Dr. Adnan Konal, “Kemik ve 
eklemlerimizin sağlıklı olabilmesi için beslenme 
kadar, hareketli bir hayata ihtiyaç vardır” diyor

l Görkem DURUSOY

ünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak kabul etti-
ği korona virüsü, ülkemizde de önemli bir halk sağ-
lığı tehdidi oluşturuyor. Vaka sayılarının yeniden 
artış göstermeye başlaması ve önlemlerin sıkılaştırıl-

masıyla beraber artık vaktimizin büyük bir çoğunluğunu evleri-
mizde geçiriyoruz. Hareket alanımızın kısıtlamasıyla beraber ne 
yazık ki kilo alımı birçok bireyin korkulu rüyası oldu. İçinde bu-
lunduğumuz pandemi sürecinde hem bağışıklık sistemini koru-
mak hem de kilo alımını engellemek mümkün. Uzman Diyetis-
yen Pınar Ermiş, pandemi döneminde beslenme ile alakalı merak 
edilenleri gazetemize anlattı. 

EV TİPİ EGZERSİZLER ÖNEMLİ
Uzman Diyetisyen Pınar Ermiş, yeterli ve dengeli beslen-

meyi kendimize hedef edinmemiz gerektiğini söylüyor. Ermiş, 
“Evde fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde 
makarna/ekmek gibi basit karbonhidrat öğele-
rinde aşırıya kaçarak günlük karbonhidrat alı-
mını kontrolsüz arttırmamak gerekiyor. Gün-
lük karbonhidrat alımını arttıran kan şekerini 
ani yükseltecek şekerli gıdalar, kızartmalar ve 
hamur işlerinden olabildiğince uzak durmalı-
yız. Abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalık ta-
rifleri deneyebilir veya kendinize atıştırmalık 
sebze tabağı oluşturabilirsiniz. Enzimlerin ve 
metabolizmanın devamlılığı için su tüketimi-
ni de unutmamalıyız. Günlük 8-10 su barda-
ğının altına düşmemeye çalışalım.” diyor ve 
şöyle devam ediyor: “Kilo artışını engellemek 
için günlük hareket çok önemlidir. Mutlaka 
egzersize yer verilmesi gerekir. Evde olma-
mız hareket kısıtlamasına sebep gibi düşünül-
se de, ev tipi egzersizler bu durumda kilo al-
mamızı önlemeye çok yardımcı oluyor. Ev 
tipi spor aletleri olanların (koşu bandı, bisiklet 
vs.) haftada en az 3 gün, günde 40-45 dk eg-
zersiz yapmalarını öneririm. Evinizde herhan-
gi kardiyovasküler egzersiz için uygun antrenman cihazınız yok-
sa kendi ağırlığınızla çalışabileceğiniz pilates, ip atlama, zumba 
gibi egzersiz çeşitleriyle de evde olduğunuz bu süreci kilo almayı 
engelleyecek avantajlı bir duruma çevirebilirsiniz.” 

DOĞRAMADAN DOLABA KOYUN
“Pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur 

bağışıklığı düşürmeden kilo kaybını sağlamaktır.” diyen Ermiş, 
kısa sürede ani kilo kayıplarının ve beslenmede yeterince çeşitli-
liğin sağlanmamasının bağışıklığın düşmesine sebep olabileceği-
ni belirtiyor. Ermiş, “Mevsimine uygun meyve ve sebzelerin tü-
ketimi çok önemli. Narenciye ailesi (portakal, mandalina vs.) ve 
brokoli, karnabahar, kabak, biber, pazı, lahana gibi sebzeler C vi-
tamini açısından oldukça zengindir ve bağışıklığı desteklemeye 
yardımcıdır. Sebzelerin raf ömrünü uzatmak ve vitamin kaybını 
engellemek için kesme/doğrama işlemi yapmadan buzdolabında 
muhafaza etmek gerekiyor. Hem kilo almamak hem de bağışık-
lığı güçlü tutmak açısından omega 3 kaynağı olan taze balık tü-
ketimini haftada en az iki kere olacak şekilde dengelemekte fay-

da var. Kalori artışını engellemek amaçlı pişirme tekniği olarak 
ızgara/fırın veya buğulama yöntemleri kullanılmalıdır.” diyor ve 
mutlaka baharatlardan destek alınması gerektiğinin altını çizi-
yor: “Zencefil, zerdeçal, pul biber gibi baharatlar hem bağışık-
lığı güçlendirmeye hem de kilo vermeyi hızlandırmaya yardımcı 
oluyor. Bağışıklık sistemi için probiyotik alımını arttırmaya ça-
lışın. Ev yapımı yoğurt, kefir gibi besinler kilo verme sürecinde 
kabızlık/hazımsızlık gibi bağırsak problemlerinin oluşmasını en-
gellemektedir.”

GÜVENİLİR KAYNAKLARI TAKİP EDİN
Pınar Ermiş, kilo vermek için yapılan bazı hatalara da dikkat 

çekiyor. Ermiş, “Evde vitamin alımını arttırmak ve detoks yap-
mak amaçlı hazırlanan shake veya juice tarzı içeceklerde porsi-
yon aşımı yapmak ve içeceği kalori bombası haline dönüştürmek 
en çok yapılan hatalardan biridir. Diyet sürecinde kullanılıyor ol-
ması o besinin kalorisinin sıfır olduğu veya kilo aldırmadığı an-
lamına gelmiyor. Her besin belli bir kaloriye sahiptir. Önemli 

olan doğru miktar ve porsiyonda tercih yapa-
bilmektir. Pandemi sürecinde sosyal medyada 
bulunan her ‘fit’ adı altındaki tarifi uygulamak 
da çok sık düşülen yanlışlardan birisi. Birçok 
tarif görüyorum; içeriğinde tereyağından di-
yetle ilgisi olmayan margarine kadar her şey 
kullanılmış fakat yulaf unu kullanılınca ‘fit’ 
tarif olmuş. Bu tarz tariflere yönelmeyelim, 
sağlıklı bir şey yaparken tamamen sağlıksız 
yönlendirmelere kanmayalım. Güvenilir kay-
nakları ve alanında uzman kişileri takip ede-
lim.” diyor. 

DENGELİ BESLENME
Diyetisyen Ermiş, beslenme şeklinin kişi-

ye özel olduğunun da altını çiziyor: “Beslen-
me biçimleri her insanın yaşına, cinsiyetine, 
kronik rahatsızlığına, boyuna, genetik geç-
mişine göre değişiklik gösterir. Herkes klasik 
bildiğimiz üç ana üç ara öğün şeklinde veya az 
az sık sık beslenmek zorunda değildir. Burada 
hepsinin ortak paydası yeterli ve dengeli bes-

lenmeyi uygulayabilmektir. Kişi kendini ‘ara öğün saatim geldi 
mutlaka yemeliyim’ veya tam tersi ‘acıktım ama yememeliyim’ 
gibi zorlamamalıdır. Öğün saati ve sıklığı kişinin açlık durumu-
na göre belirlenmelidir. Burada beslenme uzmanına büyük gö-
rev düşüyor. Sürdürülebilirlik açısından, kişiyi anlamak ve onun 
uyabileceği bir sağlıklı beslenme planı oluşturabilmek çok önem-
li.” diyor ve son olarak şunları ekliyor: “İçinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde 65 yaş ve üstü bireyler de belirttiğim tavsiye-
lere uymaya çalışabilirler. Ek olarak osteoporoz ve eklem rahat-
sızlıkları için kalsiyum alımı ihmal edilmemelidir. Az yağlı ve 
az tuzlu süt ve ürünlerini tercih etmeliler. Gerekirse kemik sağlı-
ğı için besin takviyesi kullanabilirler. Pandemi sürecinde yeterli 
sebze ve meyve tüketimine ek olarak multivitamin takviyesi ala-
bilirler. Tüm bunların yanında kaynak olarak beslenme alanında 
uzman kişilerden tavsiye ve yardım alınmalıdır. Kendi başımıza 
ezber bilgilerle veya hazır listelerle kilo verme yöntemlerine baş-
vurulmaması gerektiğinin altını çizmek isterim. Herkesin pande-
mi sürecini fiziksel önlemlerin dışında beslenmede de sıkı tedbir-
ler alarak sağlıklı bir şekilde atlatmasını diliyorum.”

l Simge KANSU
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beslenmeliyiz?



üç, rekabet, hırs, çatışma konula-
rıyla özdeşleştirilen spor alanı 
çeşitli söylemlerle ya da med-
yada verilen başlıklarla ka-

dınları ve LGBTİ+ bireyleri uzun yıl-
lardır görmezden geliyor. Bu nedenle 
günümüzde spordaki kadın ve erkek 
eşitsizliği başta olmak üzere LGB-
Tİ+ bireylerin ikinci plana atılması 
“Sporda Cinsiyet Ayrımı” başlığı al-
tında temel araştırma ve çalışma ko-
nularından biri oldu. Burak Altınok da, 
sporda ayrımcılık tabularını yıkmak için 
hazırladığı blog sayfasında yazılar ve araş-
tırmalar paylaşıyor. Altınok ile spordaki cin-
siyet ayrımcılığını konuştuk.

Çocukluk yıllarında taraftar olarak bile spora kar-
şı bir ilgisi olmadığını söyleyen Burak Altınok şöyle anlatıyor: “Şunu 
çok net hatırlıyorum ilkokulda futbol oynamayı bilmediğim için arka-
daşlarım beni aralarına almıyorlardı. Hatta kız arkadaşlarımla voley-
bol oynadığım için benimle dalga geçiyorlardı. Aslında günümüzde 
de tüm sorun buralarda başlıyor. Branşların bile cinsiyete indirildi-
ği bir zamanda böylesi durumlar kaçınılmaz oluyor. Liseye başlaya-
cağım yaz yine aynı durumlarla karşılaşmamak adına konsol oyunları 
öğrendim, spor programları izleyip bilgi sahibi oldum. Topla antren-
manlar yaptım ve kendimi bu alanda geliştirdim. Geriye dönüp baktı-
ğımda ilkokul arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çünkü bana bir alan 
açtılar. Şu an hiçbiri sporla, beni dışladıkları, kendilerini ilah seçtikle-
ri futbolla ilgili değiller ama ben buradayım.”

“KADIN SPORCULARA YER VERİLMİYOR”
Araştırmaya nasıl başladığını ve blog sayfasını anlatan Altınok şu 

cümleleri kullandı: “6 ay öncesine kadar böyle bir fikrim ya da dü-
şüncem yoktu. Katıldığım bir yarışmada ‘plaklar ve plak kültürünü’ 
araştırmıştım. Yine bir yarışma için spesifik bir konu düşünmem ge-
rekiyordu. Fikir zamanla gelişti ve kendini büyüttü. Başka bir blogum 
vardı ve orada da aslında her alandan insanlarla söyleşiler yapıyordum 
ama bunun yeterli olmadığına, özel bir alana hizmet etmem gerekti-
ğine karar verdim. Gazeteci olduğum ve spor medyasını da gözlem-
leyebildiğim için bu konuda bir eksiklik olduğunu düşündüm ve ka-
rar mekanizmam hızlı davrandı.” dedi. Altınok şöyle devam ediyor: 
“2.sınıftayken akredite oldum ve Büyükçekmece Basketbol Takımı’n-
da foto muhabirlik yaptım. O senenin sonunda Hürriyet gazetesinde 
staj yaptım. Aynı dönemde spor podcastleri yapan dislokasyon922 ka-
nalında yorumculuk ve moderatörlük yaptım. Aslında bu konu bir bi-
rikimdi. Çalıştığım takımlarda kadın sporcuların olmamasından tutun, 
kadın çalışanların olmaması, çalıştığım medya kuruluşlarında yine ka-
dın sporculara yer verilmemesi kötü bir deneyim oldu.”

“LGBTİ+ SPORCULARIN HAKLARI KORUNMALI”
Özellikle spor sayfalarında LBGTİ+ sporculardan bahsedilmeme-

sinin kötü bir durum olduğuna dikkat çeken Burak Altınok şunları söy-
lüyor: “İnsanların kendini açmakta bile zorlandığı böylesi bir konum-
da, sporda böyle bir durumun kabul görmediğini maalesef defalarca 
gördük. Sonuçta insanız hür ve özgür olmamız gerekiyor. Toplumun 
dayattıkları bunun önüne geçemez, geçmemeli! Yetkililer kimse bu in-
sanların haklarını korumaları gerekiyor. Bakın ayrıcalık değil, herke-
sin sahip olduğu haklarını korumaları gerekiyor. LGBTİ+ sporcula-
ra hiç yer verilmediği gibi kadın sporculara ise sadece büyük başarılar 
elde ettiğinde yer veriliyor. Serbest dalışçı Fatma Uruk’tan, İlk parkur 
sporcumuz Hazal Nehir’den, yarıştığı yarışmanın gelirlerini vakıflara, 
kurumlara bağışlayan Elif Numanoğlu’ndan ve dünyada ilk erkek ta-
kımı çalıştıran kadın teknik direktörümüz Özgür Gözü Açık’tan kimin 
haberi var? Örnekleri o kadar çoğaltabilir ki bu çok can sıkıcı. Geçtiği-
miz aylarda İngiltere futbolu Greg Clarke olayı ile sallandı. Olay Clar-
ke’nin ırkçı söylemleriydi ve öğrenmek için spor sitelerini inceledim 
ama sadece bir iki yer haberi yayımlamıştı. Onlar da iki cümle. Görev 
başa düştü ve twitter üzerinden konu hakkında yorum yapanlara ba-
karken Aston Üniversitesinden sosyoloji profesörüne rastladım. He-
men ona yazdım ve ben kendi çapımda haberi geliştirmeye çalıştım. 
Yani maalesef bizim spor medyamızın durumu bu.” 

“CİNSİYET AYRIMI HER ALANDA”
Spor medyası incelendiğinde özellikle kadınların cinsiyet özel-

likleriyle ön plana çıkarıldığına dikkat çeken Altınok, “Haber baş-
lıklarında ‘Hemşire kadının hakemlik aşkı vb.’ söylemlerle karşı-

laşıyorum. Yani, şuna yanıt arıyorum: Neden, Cüneyt Çakır’dan 
bahsederken ‘Elektrik mühendisi Cüneyt Çakır’ demiyoruz? 

Çünkü o erkek ve onun hakem olması çok normal. Toplu-
mun algısı bu.” diyor. Burak Altınok sözlerini şu cümleler-
le sürdürüyor: “Spor müsabakasında hakaretler ediliyor ve 
hepsi cinsiyetçi. Aslında cinsiyetçilik sadece sporda değil, 
hayatımızın her alanında var ve ben bu konunun gerçek-
ten ilkokulda ders olarak verilmesini istiyorum. Yapmıyo-
rum diyen kişi bile fark etmeden yapıyor çünkü neyin tam 
olarak cinsiyetçilik olduğunu bilmiyor. Ben de bilmiyor-

dum. Ben de yolda öğrendim. Her hafta yeni hikâyeler din-
ledim ve inanın bazılarını okurken çok şaşırdım. Okurlar kıs-

mında çok görünür değilim açıkçası ama okuyanlardan olumlu 
dönüşler aldığımı söyleyebilirim. Söyleşi yaptığım insanlar ken-

di çevreleriyle paylaşıyor ve böylelikle yavaşça büyüyoruz. Bu işler-
de biraz inatçı olmak gerekiyor. Ben kendime böyle bir vazife verdim. 
Ötekileştirilmeye çalışan insanların sesi olmaya çalışıyorum ve bence 
sorumluluğum oldukça yüksek. Bu tarz haberler yapan çok az mecra 
var. ‘Alan Savunması’nı iyi bir örnek olarak verebilirim.”

Burak Altınok araştırmalarını yaparken birçok zorlukla mücadele 
ettiğini de söylüyor. Altınok, başından geçen bir olayı şu sözlerle an-
latıyor: “Mesela bir futbolcu temsilcisine yani menajere yazmıştım ve 
aldığım tepki şu oldu: ‘Bu konuyu gündeme getirerek insanlarda cin-
siyetçiliğin artmasına neden oluyorsunuz!’ Böyle ilginç tepkilerle de 
karşılaştığım oluyor. Bazen web olayında olduğu gibi mecburen konu-
mun dışına da çıkmak durumunda kalıyorum. Irkçılık vb. ile ilgili ko-
nulara da yer veriyorum.”

“BU ALANDA GÜÇLENMELİYİZ”
Araştırmalarına devam edeceğini hatta önümüzdeki zamanlarda 

daha çok geliştireceğine dikkat çeken Altınok, “Medyada görünür ol-
manın yollarını arıyorum. Hatta arkadaşlarımı da teşvik etmeye çalışı-
yorum. Onların da bu konu için bir şeyler yapmalarını istiyorum çün-
kü bu alanı güçlendirmemiz gerekiyor düşüncesindeyim. Ne kadar fazla 
olursak, o kadar görünür oluruz. Podcast, blog, youtube kanalı ne olur 
bilemem ama ilgi duyan, vakit ayırabilecek insanların da bu ve ben-
zer konularla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Sporda cinsiyet ayrımı üzerine yazılar yazan genç blogger Burak Altınok, 
“Aslında cinsiyetçilik sadece sporda değil, hayatımızın her alanında var” diyor

“Spor cinsiyet “Spor cinsiyet 
işi değildir!”işi değildir!”
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Türkiye’deki spor kulüpleri ve lisanslı sporcularla ilgili verilerin 
açıklanması istemiyle yazılı soru önergesi veren Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan yanıt geldi. Kasapoğlu, Türkiye’deki 
tescilli spor kulübü sayısının 18 bin 560 olduğunu bildirirken lisanslı 
sporcu sayısını ise 8 milyon 329 bin 340 olarak açıkladı. 
Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli futbol kulübü sayısının 5 bin 
751 olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Futbol kulüplerinden lisans 
alan amatör futbolcu sayısı 282 bin 605, profesyonel futbolcu sayısı 
ise 28.09.2020 tarihi itibariyle 3 bin 808'dir” açıklamasında bulundu. 

AMATÖR SPOR SAHİPSİZ
Amatör spor kulüplerinin zor durumda olduğuna dikkat çeken CHP 
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 aydır karşılaşmalara çıkamayan 
amatör sporcular ciddi mağduriyet yaşamaktadır. 282 bin 605 
futbolcu sahalardan uzak kalmıştır. Amatör spor kulüplerinde 
görev yapan antrenörler işsiz kalmış, binlerce antrenör de geçim 
zorluğu yaşamaktadır. İktidar amatör spor dünyasına karşı duyarsız 
kalmaktadır. Üst ligler oynanırken amatör sporlar görmezden 
gelinmektedir. 10 aydır bekletilen ve destek verilmeyen amatör 
sporlar için de acilen bir düzenleme ve destek sağlanmalıdır.” diye 
konuştu.

“GELİR VE YER YOK”
Türkiye’nin en köklü 
kulüplerinden Haydarpaşa 
Demirspor da Kadıköy’deki 
kapanmanın eşiğinde 
olan kulüplerden biri. 
Geçtiğimiz haftalarda 
gazetemize konuşan 
Haydarpaşa Demirspor 
kulübünün antrenörü 
Ömer Ayten, “Tüm 
amatör spor kulüplerinin 
ortak sorunu gelirlerinin 
olmaması.” demişti. 
Kamunun amatör spor 
kulüplerini desteklemediğini 
belirten Ayten şunları söylemişti: “Güreş için salon lazım, futbol için 
saha lazım. Kadıköy ilçesi sınırları içindeki nizami tek futbol sahası 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı. Başka bir saha yok. Fikirtepe’de 
kentsel dönüşümden sonra alanlar, ilçe belediyesine değil Bakanlığa 
teslim edildi. Yer yok. Kadıköy’de şu anda 12 tane kulüp var hiçbirinin 
sahası yok. Ataşehir’de sahalar var, orada da söz hakkımız yok. Para 
vermeniz gerekiyor oralarda oynamanız için. Bu kulüp neredeyse 
100 yaşında. Futbol, güreş, judo ve masa tenisinde faaliyetlerine 
devam etmeye çalışıyor. Elimizde kala kala bir otopark ve küçük bir 
saha kaldı. Orada da sıkıntılar var. Bu alan için sadece TCDD 1. Bölge 
Müdürlüğü’ne aylık 7 bin lira para ödüyoruz. Geçmişten beri birikmiş 
kira borçları 400 bin liraya yakın. Kulübün bu kiraları ödemesi mümkün 
değil ve kulübün geleceği belirsiz.”

Amatör spor kulüplerinin zor durumda 
olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili 
Ömer Fethi Gürer, “10 aydır karşılaşmalara 
çıkamayan amatör sporcular ciddi mağduriyet 
yaşamaktadır.” diyerek soru önergesi sundu

sahİpsİz

G
l Görkem DURUSOY

Amatör spor



Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği, “Kendi Hikâ-
yeni Anlat” projesi kapsamında kadınlarla se-
kiz haftalık bir atölye gerçekleştirdi ve “Kendi 
Hikâyeni Anlat” kitabını yayımladı. 28 hikaye-
den oluşan bu kitap, atölyeye katılan kadınların 
yazdığı öyküleri içeriyor. Ayrıca kitaptaki iki çi-
zim hariç tüm çizimler de katılımcılara ait. Pro-
je için çekilen videoların bir kısmı ise İdea Ka-
dıköy ve Kadıköy Kent Konseyi’nde geçiyor. 
Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Vildan Ayçiçek ile bu projeye dair 
konuştuk.

Vildan Ayçiçek, bu projeyi henüz pandemi 
öncesi kurguladıklarını ve fiziki ortamda gerçek-
leştirmeyi planladıklarını söylüyor. Salgından ötürü online bir şekilde gerçekleş-
tirdiklerini dile getiren Ayçiçek “Yaptığımız çalışmalarda görüyorduk ki kadınlar 
kendilerini, hikayelerini anlatmak istiyorlar ve bunu yaparken kendilerini özgürce 
ifade edebilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri güvenli alanlara ihtiyaç 
duyuyorlar. Biz ‘bu alanı nasıl oluşturabiliriz’ gibi soruları planlarken Covid-19 
pandemisi ile birlikte karantina sürecine girmiş olduk. Bu süreçte kadınların top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı ev içi yüklerinin daha da artması, ev için-
deki bu eşitsizliklerin oluşturduğu baskı, şiddet unsuru, evde geçirilen zamanın 
artmasıyla artan yalnız olduğunu düşünme hali ve nefes alacak alanlara olan ihti-
yaç, çalışmalarımızı dijital alana taşıma konusunda bizi yönlendirdi diyebiliriz.” 
diyor.

Bu projeyi kadınların salgın süresince yaşadıklarını fark etmesi ve ifade ede-
bilmeleri için yaptıklarını söyleyen Ayçiçek, projede dışavurumcu sanat teknik-
lerinden hikaye anlatıcığını tercih et- tiklerini dile getiriyor. Ayçiçek “Hikâye 

anlatıcılığında metaforlar, semboller ve 
simgeler kullanarak kendinizi ifade edebi-
lir, yaşadıklarınızı özgürce anlatarak dışa-
vurum sağlayabilirsiniz ve bu dışavurum 
psikolojik iyi olma haline olumlu etkiler-
de bulunur. Sanatın değiştirici, dönüştü-
rücü ve iyileştirici yönü burada devreye 
girmektedir.” diye ifade ediyor. 

GÜÇLENDİRİCİ BİR DENEYİM
Ayçiçek, “Kendi Hikâyeni Anlat” 

projesinde toplam 30 kadınla sekiz haf-
ta boyunca Zoom uygulaması üzerinden 
buluştuklarını söylüyor. İlk oturumdan 
itibaren amaçladıkları güven alanını 
oluşturabildiklerini söyleyen Ayçiçek, 
dijital olacağı için öncesinde kaygıları 
olduğunu ama sonrasında “müthiş bir 
enerjinin oluştuğunu” ifade ediyor. 

Vildan Ayçiçek, atölye sonlandı-
ğında da, bazı katılımcıların kitap ha-
zırlık sürecinin bir parçası olduğunu 
söylüyor. Ayçiçek “Yaptığımız gönül-
lü çalışmalarda destek görmek, daya-
nışmak, birlikte üretmek paha biçil-
mez duygular yarattı bizde. ‘İyi ki’ 

dediğimiz çok fazla an yaşadık. Güç ve 
heyecan verici bir deneyim oldu.” diye aktarıyor.
Bir proje katılımcısı deneyimini şöyle anlatıyor: “Her ne kadar farklı hayat 

tecrübelerinden geçip bugüne gelsek de meselelerimiz aynı yerde birleşiyor, his-
settiklerimiz aynı duygular oluyor. Bu dünyada yalnız olmadığımı bilmek güzel, 
bunu paylaşabileceğim kadınlar olmasını bilmek daha da güzel.”  

Bu projenin çok farklı bir deneyim olduğunu belirten bir proje katılımcısı da 
“Benim kurduğum cümleleri ve kelimeleri bir kitabın sayfalarında görecek olmak 
beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Aslında bu proje ile kendimle daha fazla tanış-
tığımı hissettim. Daha cesur olmayı ve daha fazla anlatmam gerektiğini anladım. 
Yeni yol arkadaşları kazandım.” diyor.

YAZARAK KENDİNİ VAR ETMEK
Kadınların hikayelerini yazıya dökmesinin önemini başka bir proje katılımcı-

sı şöyle özetliyor: “Ataerkil bir toplum içerisinde gülüşünden konuşmasına, kıya-
fetinden sözlerine kadar eleştiri sebebi olan, sadece cinsiyetinden dolayı sözlerine 
itibar edilmeyen ve sınıfsal anlamda ayrımcılık yapılan kadınların belki de kendi-
ni güçlü hissedip benliğini ortaya çıkarabileceği en doğru araçlardan biridir yaz-
mak. Yazarak anlatmak, sessizliğe bir ses olmak ve belki de yıllarca süren suskun-
luğun hisler olarak kağıda dökülmesi, kadını önce kendi içinde sonra da toplum 
içinde var edebilir.”

Vildan Ayçiçek, tüm dünyada ve ülkemizde hem olağan zamanlarda hem de 
kriz zamanlarında koşullardan en olumsuz etkilenen grubun kadınlar ve çocuklar 
olduğunu dile getiriyor. Ayçiçek “Mevcut koşulların, fırsatların ve hakların eşit 
dağılımı için mücadele etmeye devam ederken de birbirimizi gözetmek, iyi oluş 
halimize, duygusal dayanıklılığımıza dayanışmayla katkı sunmak oldukça önem-
li bir yer tutuyor. Sanat bunun için en güzel araçlardan biri. Yaratıcılığı harekete 
geçirmek, üretmek, paylaşmak için hepimizin sanatçı olmasına gerek yok ama sa-
natın hepimiz için olmasına ihtiyacımız var. Yazmak, dans etmek, çizimler yap-
mak, şarkılar söylemek gibi özgürlüklere, bunlar için özgür alanlara ihtiyacımız 
var.” diyor.

Ayçiçek hikâyelerini kendi sesinden anlatmak isteyen katılımcıların, hikâye-
lerini anlattıkları videoları web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayın-
lamaya başladıklarını ifade ediyor.

Kendi Hikâyeni Anlat kitabını yasamdakadinsanat.org sitesinin 
“Kendi Hikayeni Anlat” sekmesinden okuyabilirsiniz.

Instagram / Facebook: @yasamdakadinsanat
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oplumda dezavantajlı ke-
simler salgının yarattığı 
sonuçları daha derinden 
hissediyor. Kadıköy mer-

kezli Türkiye Görme Engelliler Der-
neği’nin de üyesi olduğu Türkiye 
Körler Federasyonu “Covid-19 Pan-
demisinde Engelli Kadınların Hak 
İhlalleri” çalışmasını yayınladı. Ça-
lışmada, 225 engelli kadına ve zi-
hinsel engelli bireylerin annelerine 
ulaşıldı. 1 Temmuz-15 Ağustos ta-
rihleri arasında katılımcılarla görü-
şen federasyon, hem engelli hem de 
kadın olmanın getirdiği ayrımcılığı 
gözler önüne seriyor.

Henüz hiçbir ülkeden yeter-
li verinin toplanmadığını ve engel-
li kadınların pandemiden ne derece 
etkilendiğinin tam olarak bilineme-
diğini belirten federasyon, karşıla-
şılan ayrımcılıkları şöyle açıklıyor: “Engel-
li kadınlar pandemi döneminde ev içi iş yükünün artması, işten 
çıkarma veya ücretsiz izne ayrılarak çalışma hayatından izo-
le edilmesi, çocuk, yaşlı, hasta bakımını üstlenmesi, öz bakım 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşaması, engelliliğe bağ-
lı kullanılması gereken ilaç ve araç-gerece erişememesi, sağlık 
hizmetlerine erişememesi, yoksulluk, şiddet, psikolojik deste-
ğe ihtiyaç duyması ve bu ihtiyacı karşılamakta zorlanması gibi 
çok sayıda zorluk ve mağduriyetle karşı karşıya kalmaktadır.”

YÜZDE 70’İ AÇLIK SINIRININ ALTINDA
Çalışma, aynı zamanda yapılan başka çalışmalardan da ve-

riler sunuyor. DİSK’in Nisan 2020’de yaptığı araştırmaya göre 
Türkiye’de kadın işsizlik oranı yüzde 16,3 iken engelli kadınlar-
da bu oran yüzde 31,6. Engelli kadınlar, diğer kadınlara oranla 
iki kat daha fazla işsiz kalıyor. Federasyonun yaptığı çalışmada-
ki bulgulara göre, engel oranı arttıkça engelli kadınların yaşa-
dıkları ayrımcılık daha da artıyor. Yüzde 40-60 engel oranına 
sahip kadınların işsizlik oranı yüzde 19 iken, yüzde 80-100 en-
gele sahip kadınlarda bu oran yüzde 35. Çalışmaya göre, katı-
lımcı kadınların yüzde 70’i açlık sınırının altında yaşıyor. 

İşgücüne katılım oranına bakıldığında ise kadınların çalış-
ma oranı gittikçe düşüyor. TÜİK, yayınladığı 2019 yılı araştır-
masında işgücüne katılım oranının erkeklerde yüzde 71,4; ka-
dınlarda ise yüzde 34 olduğunu ortaya koydu. Bu oran engelli 
erkeklerde yüzde 35,4’e; engelli kadınlarda ise yüzde 12,5’e dü-
şüyor. Yani engelli kadınların yalnızca yüzde 12,5’lik bir kısmı 
işgücüne dahil olabiliyor.

MASKEDEN DUDAK OKUYAMIYORLAR
Çalışmada, engelli kadınların benzer problemlerle karşılaş-

tığını ancak yaşanan tüm ayrımcılıkların aynı olmadığı belirtili-
yor. Örneğin, işitme-konuşma engelli kadınların yüzde 21,4’ü, 
engelli olmayanların şeffaf maske takmaması sebebiyle iletişim 
kurmakta zorlandığını belirtiyor.

Federasyonun çalışmasına katılan kadınların yüzde 44’ü 
salgında sosyalleşme sorunu yaşadıklarını dile getiriyor. Yüzde 
27’si hafta sonu ve akşamları da çalışmak durumunda kaldığını 
belirtirken, yüzde 15’i iş yükünün arttığını ifade ediyor. Birçok 
engelli kadın, işverenleri tarafından 7/24 ulaşılabilir olmalarının 
istendiğini söylüyor.

“Kendi Hikayeni Anlat” kitabı, kadınların kendi 
yazdığı hikayeleri içeren ve kolektif bir şekilde 
hazırlanan bir eser. Kitabın içinde 28 hikaye yer alıyor

Engelli kadınlar, salgında 
çeşitli hak ihlallerine maruz 
kalıyor, sağlıktan eğitime 
varana kadar birçok hizmete 
ulaşamıyor. Türkiye Körler 
Federasyonu “Covid-19 
Pandemisinde Engelli Kadınların 
Hak İhlalleri” raporunda bu 
ihlalleri mercek altına alıyor

EngelLİ kadınlar Kadınlar
KENDİ
hİkâyelerİnİ 
anlatıyor

SAĞLIK HİZMETLERİNE
erisemiyor!
T

Katılımcı kadınların yüzde 21,8’i kamu ku-
ruluşlarına, yerel yönetimlere, özel şirketle-
re ve sivil toplum kuruluşlarına destek tale-
binde bulunduğunu, bu başvuruların ise yüzde 
69’unun karşılandığı ifade ediyor. Destek ta-
leplerini karşılamayan kurumların başında ise 
kamu kurumları geliyor. Kamu kurumları, en-

gelli kadınlardan gelen taleplerin yüzde 40’ını karşılamadı.
Engelli kadınların yüzde 80,9’u salgında sağlıklarından en-

dişe ettiklerini söylerken, yüzde 45,3’ü sağlık hizmetleri ve ko-
rona virüsü hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini belir-
tiyor. Bilgi sahibi olanlar ise kendi çabalarıyla bilgilenmeye 
çalışıyor. Katılımcıların yüzde 35,6’sı pandemi hakkında rad-
yo-televizyon programlarından bilgi alırken, yüzde 23,3’ü in-
ternet sitelerinden, yüzde 26,2’si ise sosyal medyadan bilgi alı-
yor. Ancak çalışma, programlarda ve internet sitelerinde çokça 
bilgi kirliliğinin olduğunu ve edinilen bilgilerin riskli olduğu-
nun altını çiziyor.

ŞİDDET ARTTI!
Kendisine virüs bulaştığından şüphelenen kadınların yüzde 

70’i herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığını belirtirken; 
kadınların bazıları engellilikleri sebebiyle sağlık hizmetlerine 
erişemediğini ifade ediyor. Engelli kadınların maruz kaldığı şid-
det ise salgında arttı. Salgından önce katılımcıların yüzde 33,4’ü 
şiddete uğradığını söylerken, salgında şiddete uğradığını belir-
tenlerin oranı yüzde 39,6. Yaşanan şiddetin yüzde 80’i ise hane 
içinde gerçekleşiyor.

Raporda hak ihlaline maruz kaldığını belirten kadınların ya-
şadıkları ihlaller şu şekilde sıralanıyor: “İşitme engelli kadınla-
rın başka kişilerin şeffaf maske kullanmamasından dolayı ileti-
şim kuramaması; kaldırım ve rampaların erişilebilirliğe uygun 
olmaması; sosyal yardım alamamak; ev işi yükünün artması; fi-
zik tedavi vb. sağlık hizmetlerine erişememek; sağlık kurulu-
şunda çalışan engelli kadınların idari izin kullanamaması; işten 
çıkarılma; zihinsel engelli çocuğunun, oturdukları apartmanın 
ortak alanlarını kullanmasına apartman sakinlerinin izin verme-
mesi; özel gereksinimli çocuğunun eğitimden mahrum kalması; 
ekonomik sıkıntılardan kaynaklı aile içi psikolojik ve fiziksel 
şiddet görmek; engelli ve kronik hasta olmasına rağmen sağlık 
çalışanı olarak gece görevi ve filyasyon görevine gönderilmek; 
şehirler arası seyahat edememek; pandemi hakkındaki bilgilerin 
erişilebilir olmaması”

HİZMETLER ERİŞİLEBİLİR DEĞİL
Hak ihlaline maruz kalan kadınların yüzde 80’i hak aramak 

için bir mekanizmaya başvurmadığını belir-
tirken, bu mekanizmalara başvuran kadınların 
yüzde 71,6’sı hizmetlerin erişilebilir olmadı-
ğını ifade ediyor.

Federasyon, salgının yarattığı mağduri-
yetlerin azaltılması için gerekli önlemlerin 
alınması gerektiğini belirtiyor. Bu önlemler-
den biri acil durum, salgın ve afet mevzuatı-
nın engelliler için yeniden düzenlenmesi ve 
engellilerin bu durumlara hazırlıklı olmasını 
sağlayacak politikaların yürütülmesi. Ayrıca 
dezavantajlı kesimlerin maruz kaldığı şidde-
ti önlemek ve engellilerin erişmekte zorlan-
dığı sağlık, eğitim ve psikolojik hizmetlerin 
sağlanması için çeşitli uygulamaların haya-
ta geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Raporun tamamını korlerfederasyonu.
org.tr sitesinden okuyabilirsiniz.

Katılımcıların %66,1’i kamu kurumlarından, %24,6’sı yerel yönetimlerden, %3’ü 

STÖ’lerden, %1,5’i özel şirketlerden, %4,6’sı şahıslardan yardım talebinde bulunmuştur.

,

Hazırlayan: Evin ARSLAN
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ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Bit-Diri-Ati.2.Eremofobi-Et.
3.Nina-Anapara.4.Ek-Ti-Adeta.
5.Laleli-Ekose.6.Üre-Adet.
7.Kavanoz-Re.8.Ay-Lafazan.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Benelüks.2.‹rikara.3.Ten-
Leva.4.Mate-Ay.5.Do-‹lan.
6.‹fa-‹dol.7.Rona-Eza.
8.‹badet.9.‹pek-Da.10.Atol.
11.Teras-Ra.12.‹ta-Esen.

KELİME AVI BULMACA
Benbercestem›sra›buldum/Heyömrümcesöylerim

KUM SAATİ
1.Konfor.2.Korno.3.Koro.4.Kor.5.Ro.

6.No.7.Not.8.Aton.9.Torna.10.Patron.

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.

LAÇKA

L‹MBO

L‹VAR

LODOS

MAVNA

PRUVA

RANDA

TEKNE

USKUR

VAPUR

VARDA

VENTO

V‹GLE

YALPA

ZAB‹T

YEKE

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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E D S A ‹ T E A R M T I
S R R V L A I U P ‹ B U
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U Ü Ç T K D N M L V M E
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1. Günlükhayat›kolaylaflt›ran
maddirahatl›k.

2. Üflemelibak›rbirçalg›.
3. Birmüzikeserini

seslendirmekiçinbir
arayagelmifltopluluk.

4. Kolordu(k›sa).
5. Romanya'n›nplakaiflareti.
6. Numara(k›sa).
7. K›saan›msamayaz›s›.
8. EskiM›s›r’dabirtanr›.
9. A€açyadametaleflyaya

yuvarlakbirbiçimvermek
içinkullan›lançarkl›tezgah.

10. ‹flveren.

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

veriyoruz. O’dan 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. Asalakbirböcek-Canl›-Gelecek.
2. Yaln›zl›k korkusu - Mısır’ın plaka
işareti.3. KristofKolomb'unüçgemi-
sindenbiri- ‹flletilenparan›n faizka-
t›lmam›flbütünü.4. ‹lave-Borusesi-
At›nbiryürüyüflbiçimi.5. Laleleriolan
-Çeflitlirenklerdekareliolankumafl.
6. Vücuttanat›lanbirmadde-Tane.7.
Bir tür camdan kap - Bir nota. 8.
Kamer-Çenesikuvvetli,geveze.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Belçika,HollandaveLüksemburg'ave-
rilenortakad.2. ‹ritanelibirkaraüzüm.
3. ‹nsanvücudunund›flyüzü-Bulgarpa-
ras›.4. Kahvekremas›-Kamer.5. Birno-
ta - Duyuru. 6. Yapma, yerine getirme -
Put,tap›lanfley.7. “Aliye...”(rah.sanatçı)
-Üzme,eziyet.8. Allah'›nbuyruklar›n›ye-
rinegetirme.9. De€erlibirkumafl-Rusça
evet. 10. Mercanada. 11. Taraça - Rad-
yumunsimgesi.12. Ödeme-Sa€l›kl›.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

O

KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Sar› Laleler. 2. Alara-
Apatam. 3. Yamato-‹la. 
4. Amil-Yad-Mit. 5. Ni-Anadeniz. 
6. Onama-Amanos. 7 Rüya-Amen-
Li. 8 Atakora-Efes.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Sayanora 2. Alaminüt. 
3. Rami-Aya. 4. Iralamak. 5. Lat-
Na. 6. Oya-Ar. 7. La-Adama. 8
Epidemi. 9. Lal-Nane. 10. Etamin.
11. Ra-‹zole. 12. Mut-Sis.

KELİME AVI BULMACA
Sana gitme demeyece€im / 

Ama gitme, Lavinia / Ad›n› gizleyece€im

KUM SAATİ
1. Amanos. 2. Saman. 3. Masa. 4. Sam. 5. As. 

6. Su. 7. Sur. 8. Asur. 9. Surat. 10. Tarsus.

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.

PATAK

PATEN

PAT‹K  

PAT‹S

PAYAM

PAYAN

PAYEN

PAYET

PAYLI

PAZAR

PAZEN

PEÇ‹Ç

PAZIBENT

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. Hatay’daki s›rada€lar. 
2. Harmanda parçalanm›fl 

tah›l saplar›. 
3. Bir çeflit mobilya. 
4. Çölden esen rüzgar. 
5. ‹skambilde birli. 
6. Bafll›ca içecek. 
7. Kale duvar›. 
8. Eski bir 

Mezopotamya 
uygarl›€›. 

9. Yüz, çehre. 
10. Mersin'in bir ilçesi.

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

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

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

1. MFÖ'nün ün lü bir flar k› s›. 2. An tal -
ya’da bir çay - Af ri ka yer li le ri nin ça l› ç›r -
p› dan yap t› €› ku lü be 3. Ja pon ya'n›n es ki
ad› - Ye min et me. 4. Fak tör, et ken - Ya -
ban c› - Ef sa ne. 5. Ni ke lin sim ge si - Ok ya -
nus. 6. Tas vip - Ha tay’da ki s› ra da€ lar. 7.
Düfl - Al lah ka bul et sin an la m›n da bir ün -
lem - Lit yu mun sim ge si. 8. Af ri ka’da Be -
nin'in ku zey ba t› s›n da yer alan s› ra da€ lar
- Ege Bölge si'nde an tik bir kent.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ja pon ca esen le me sö zü. 2. An›n da,
flip flak. 3. At› c›, at t› €› n› vu ran kim se -
Avuç içi. 4. Ka rak te ri ze et mek. 5. Le ton -
ya pa ra s› - Sod yu mun sim ge si. 6. ‹n ce
dan tel - Bir yü zey öl çü sü. 7. Bir no ta -
Nez ret me. 8. Sal g›n has ta l›k. 9. De €er li
bir tafl - Ko ku lu bir bit ki 10. De lik li, sey -
rek dokun mufl bir kumafl. 11. Ar jan tin'in
plaka iflareti - Yal›t›l m›fl. 12. El li flinik lik
tah›l öl çe€i - Bir do€a olay›.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

S

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Bit-Diri-Ati.2.Eremofobi-Et.
3.Nina-Anapara.4.Ek-Ti-Adeta.
5.Laleli-Ekose.6.Üre-Adet.
7.Kavanoz-Re.8.Ay-Lafazan.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Benelüks.2.‹rikara.3.Ten-
Leva.4.Mate-Ay.5.Do-‹lan.
6.‹fa-‹dol.7.Rona-Eza.
8.‹badet.9.‹pek-Da.10.Atol.
11.Teras-Ra.12.‹ta-Esen.

KELİME AVI BULMACA
Benbercestem›sra›buldum/Heyömrümcesöylerim

KUM SAATİ
1.Konfor.2.Korno.3.Koro.4.Kor.5.Ro.

6.No.7.Not.8.Aton.9.Torna.10.Patron.

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.

LAÇKA

L‹MBO

L‹VAR

LODOS

MAVNA

PRUVA

RANDA

TEKNE

USKUR

VAPUR

VARDA

VENTO

V‹GLE

YALPA

ZAB‹T

YEKE

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. Günlükhayat›kolaylaflt›ran
maddirahatl›k.

2. Üflemelibak›rbirçalg›.
3. Birmüzikeserini

seslendirmekiçinbir
arayagelmifltopluluk.

4. Kolordu(k›sa).
5. Romanya'n›nplakaiflareti.
6. Numara(k›sa).
7. K›saan›msamayaz›s›.
8. EskiM›s›r’dabirtanr›.
9. A€açyadametaleflyaya

yuvarlakbirbiçimvermek
içinkullan›lançarkl›tezgah.

10. ‹flveren.

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

veriyoruz. O’dan 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. Asalakbirböcek-Canl›-Gelecek.
2. Yaln›zl›kkorkusu-Mısır’ınplaka
işareti.3. KristofKolomb'unüçgemi-
sindenbiri-‹flletilenparan›nfaizka-
t›lmam›flbütünü.4. ‹lave-Borusesi-
At›nbiryürüyüflbiçimi.5. Laleleriolan
-Çeflitlirenklerdekareliolankumafl.
6. Vücuttanat›lanbirmadde-Tane.7.
Birtürcamdankap-Birnota.8.
Kamer-Çenesikuvvetli,geveze.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Belçika,HollandaveLüksemburg'ave-
rilenortakad.2. ‹ritanelibirkaraüzüm.
3. ‹nsanvücudunund›flyüzü-Bulgarpa-
ras›.4. Kahvekremas›-Kamer.5. Birno-
ta-Duyuru.6. Yapma,yerinegetirme-
Put,tap›lanfley.7. “Aliye...”(rah.sanatçı)
-Üzme,eziyet.8. Allah'›nbuyruklar›n›ye-
rinegetirme.9. De€erlibirkumafl-Rusça
evet.10. Mercanada.11. Taraça-Rad-
yumunsimgesi.12. Ödeme-Sa€l›kl›.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

O

BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki şair, yazar – Hattatların kağıt 
cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta 
akından yapılan özel bir karışım – Açgözlülük 2. 
Hallaç, Gecede ve Eski Sevgili adlı öyküleri de olan 
rahmetli yazar – Sonsuza kadar 3. İngilizce’de 
numara (kısa) - Düzene koyma, regülasyon – 
Yabancı bir haber ajansı (kısa) 4. İskambilde birli - 
Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri 
bulunan yöntem veya akım – Beddua – Verme, 
ödeme – Dingil 5. “... Ne” (Athena’nın ünlü şarkısı) 
– Melike Demirağ’ın bir şarkısı - İnatçı, hırçın, 
huysuz 6. Bale yapan bayan sanatçı – Artı uç - Yapı 
yapma izni alınmış 7. Ticari senetlerde, ödemeden 
sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü 
bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine 
ilişkin verdiği güvence - Eğlenceli, gülünç, hoş 
– Ülkemizde 1925 yılına kadar tarımsal ürünün 
onda biri oranında aynî olarak alınan vergi – Ucu 
yanık odun parçası 8. Duyuyla alınan - Yapılan 
iş, edim – Nazi askeri subayı 9. Şen, rahat – “... 
Akan” (unutulmaz sinema sanatçısı) 10. Avuç içi - 
Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga - Geçmiş 
zaman 11. Tanzimata kadar her türlü davaya, 
Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde 
ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras 
davalarına bakan mahkemelerin başkanları – 
Kemiklerin yuvarlak ucu – “Süleyman ...” (rahmetli 
sinema sanatçısı) 12. Gelenek – Su  - Güney 
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GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

Afrika’nın plaka işareti 13. Afrika’da bir 
nehir – Islak - Bakışı, dikkati çeken 
her şey 14. Dinî inanışlara göre dünya 
üzerindeki ilk insan - Fenerbahçe 
burnunun arkasında parkıyla ünlü semt 
– “... Callas” (1950’li yılların ve belki tüm 
zamanların en çok tanınan ve başından 
geçen sansasyonel olaylarla ses 
getiren sopranolarından biri) – Lahza 
15. Engel – Şart eki – Jüpiter’in bir 
uydusu - Bir kişi, düşünce, akım veya 
herhangi bir şeyi tek başına simgeleyen 
ve anlatan şekil veya resim – Engel 
16. Babanın kız kardeşi – Bir nota – 
Temel, esas - Osmanlı Devleti’nde 
gümrük vergisi 17. Fal – Judo minderi – 
Kuzey Amerika’da bir ülke 18. Mutfakta 
musluk altında bulaşık yıkamaya 
yarayan tekne – Tibet öküzü - Güçlü bir 
dinî saygı uyandıran veya uyandırması 
gereken, kutsi – Karşı çıkma, itiraz 19. 
Bir haber ajansı (kısa) – İslam’ın bir 
şartı – Lantan elementinin simgesi 
– “... Farrow” (Amerikalı sinema 
oyuncusu) – Milattan Önce (kısa) 20. 
Kadıköy’ümüzün eski adı – Fenerbahçe 
Spor Kulübü’nün bir tesisi

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Bir meyve – Rüzgar - Mecra, yatak, 
kuru sel yarıntıları – Kaplamada 
kerestesinden yararlanılan, doğal rengi 
sarı, zamanla havada kendiliğinden 
koyulaşan bir sıcak iklim ağacı 2. Soru 
sözü - Çok hızlı gidebilen bir tür keşif 
gemisi – Ansızın - `Yazık` anlamında 
söylenen bir söz 3. Sahip - Ülkenin en 
güzeli anlamında isim – Hak – Bizmut 
elementinin simgesi 4. Süper Lüks 
(kısa) – Ünlü bir kadın ses sanatçısı – 
Rüya 5. Para, altın vb. taşınır değerlerin 
ticaretiyle uğraşan kimse – Kalın, kaba 
kumaş – Bir hitap ünlemi - Pirinçten 
yapılan bir tür Japon rakısı 6. İngilizce’de 
“hava” – Yazım – Ada halkından olan kimse – 
Helyum elementinin simgesi 7. Ülkemizin plaka 
işareti – “... Del Rey” (Amerikalı şarkıcı ve söz 
yazarı) - Hoşlanarak bakma, seyretme – Anma 
8. Komşu (yöresel) – Sıfat eki - Geleneksel bir 
Meksika yemeği 9. İki yüzlü – Patika 10. Bir kış 
sebzesi – Satrançta bir taş 11. Gemilerin yükünün 
boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz 
– Nikel elementinin simgesi – “Lütfi Ömer ...” 

(rahmetli film yönetmeni, senarist) 12. Yaradılış, 
fıtrat – Amme 13. Kekliğin boynundaki siyah halka 
- Ejderhalara en çok benzeyen kertenkele türü 
14. Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya’da 
yetişen değerli bir bitki - Anlam yükletilen şey, 
anlamlı iz – Anlam 15. Eksik, tamamlanmamış – 
Rakam – Bir bıçak türü 16. Saygı duruşunda boru 
sesi - Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân - 
Hindistan prensesi – Ergen 17. Kabaca işte burada 

ünlemi - Stronsiyum elementinin simgesi – Güney 
Amerika devesi – Vakit – Yetersiz miktarda 
18. Miliamper (kısa) - Toplum içindeki en küçük 
birlik – Üst üste olan yatak sistemi – Anahtar 19. 
Vücudun yere basan bölümü - Tenha bir durumda 
- Tütün dizmeye, kurutmaya, işlemeye yarıyan 
üstü kapalı yer – Çayın tavı 20. Bütünü, tamamı - 
Mimari eserler ve resim için çizimlerle yapılan ön 
çalışma - Canlandırıcı

Hazırlayan: MUSTAFA BAŞARAN
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adıköy, geçtiğimiz hafta Paralimpik 
Olimpiyatları’na (Engel-
li Olimpiyat Oyunla-
rı) ve yerelde ya-

pılan engelli müsabakalara 
katılmış sporcuların yer 
aldığı fotoğraf sergisine 
ev sahipliği yaptı. No-
tus Film kurucuları Ay-
şegül Selenga Taşkent 
ve Delizia Flaccaven-
to’nun düzenlediği ser-
ginin amacı engelli bi-
reylerin haklarına dikkat 
çekmek ve yaşamın her ala-
nında farkındalığı arttırmaktı. 
2009 yılından beri farklı ülkeler-
de düzenlenen Paralimpik Olimpiyat-
ları’nı takip eden ve fotoğraflayan İtalyan fotoğraf-
çı Delizia Flaccavento ile konuştuk. Kendisi de bir 
sporcu olan Flaccavento, “Spor sadece engelliler için 
değil, herkes için özgürlüğü, mutluluğu ve gücü sağ-
layan bir araç.” diyor.

“BAKMALARI BİLE YETER”
● Uzun yıllardır İstanbul’da yaşadığınızı biliyo-

rum. Validebağ’da koşu antrenmanları yapıyorsu-
nuz, Koşuyolu’nda futbol maçları düzenliyorsunuz. 
Kendinizden bahseder misiniz? 

Sosyal sorunlar, etnik azınlıklar ve engelli spor 
konularına yoğunlaşan İtalyan belgesel fotoğrafçı-
yım. İtalya’da felsefe bölümünden mezun olduktan 
sonra, İngiltere ve ABD’deki Ohio Üniversitesi Gör-
sel İletişim bölümünde foto muhabirlik eğitimi ala-
rak yüksek lisansımı tamamladım. 2008'den beri İs-
tanbul'da yaşıyorum.

● Londra’nın 2012 yılında ev sahipliği yap-
tığı Paralimpik Olimpiyatları’nda Türk Milli Ta-
kımı’nın fotoğrafçısı olarak da görev yaptınız. 
2009’dan beridir engelli sporcuları takip ediyorsu-
nuz. 11 yıl süren çalışmalarınızı geçtiğimiz hafta 
Kadıköy’de sergileyerek insanlarla buluşturdunuz. 
Bu projenizin çıkış noktası neydi? 

Notus Film kurucuları olarak ben ve yönetmen 
Ayşegül Selenga Taşkent 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü için engelli spor fotoğraflarımızla bir açık hava 
sergisi düzenlemek istedik. Sergi fotoğraflarını da en-
gelli spor müsabakaları görsellerinden seçtik. Pande-
mi nedeniyle sosyal hayata dair yeni bir kısıtlama olsa 
dahi, billboardlarda sergilenecek fotoğraflar sayesin-
de araçlarıyla ya da yaya olarak Kadıköy sokakların-
dan geçen herkesin görebileceği şekilde gerçekleşti-
rilecek bu açık hava sergisinin çok etkili olacağına 
inandık. Sokaklardan, caddelerden gelip geçen insan-
ların fotoğraflara bakması bile engelliler konusunda 
farkındalık yaratmaya yeter diye düşünüyorum. 

11 YILDIR SÜRÜYOR 
● Kaç yıl sürdü bu proje, nerelerde fotoğraf çek-

tiniz?
Proje 2009'da başladı ve devam ediyor. Fotoğraf-

ları Londra Paralimpik Oyunları, Berlin Avrupa Pa-
ralimpik Yüzme Şampiyonası, Antalya Tekerlekli 
Sandalye Dünya Tenis Şampiyonası, Türkiye Engel-
liler Yüzme Şampiyonası, Türkiye Görme Engelli-
ler Yüzme Şampiyonası, Türkiye Tekerlekli Sandal-
ye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Amputee Futbol 
Ligi'nde çektim. Proje devam ediyor, 2021'de Ayşe-
gül ve ben Tokyo Paralimpik Oyunları'na gidip en-
gelli spor ve sporcular belgeseli yapacağız ve bu ko-
nuda sponsor bulmaya çalışıyoruz.

● Neden engelli sporuna odaklandınız?
Çünkü hem spor fotoğrafçılığı, hem de sosyal so-

rumluluk projeleri ile ilgileniyorum.

AZİM YETENEK, SEVGİ…
● Engelli bireylerin sporla ilişkisini nasıl değer-

lendiriyorsunuz? Bu alandaki sporcuların başarısı, 
özverisi fotoğrafa nasıl yansıyor?

Spor sadece engelliler için değil, herkes için öz-
gürlüğü, mutluluğu ve gücü sağlayan bir araç, o yüz-
den bana göre çok ama çok önemli. Fotoğraflar ba-
şarının emekten, tutkudan, azimden, yetenekten ve 
sevgiden geçtiğini gösteriyor, o yüzden sergide bu 
sözleri kullanmak istedik. 

● Siz de maraton koşuyorsunuz. Sporcu kimli-
ğiniz fotoğraf projenize nasıl bir katkı sundu? 

Ben hayatım boyunca spor yapan bir insan oldum. 
Hem spor yapmayı hem de spor fotoğrafçılığı yapma-
yı çok seviyorum ve ilgileniyorum. Fotoğrafçılık için 
her zaman iki tutku şart: fotoğrafçılık tutkusu ve çek-
tiğiniz konuya olan bağlılık. Sporu sevmezsen, iyi bir 
spor fotoğrafçı olamazsın. İnsan kendi spor yapınca, 
sporcuların işinin ne kadar zor olduğunu, sporda ba-
şarılı olmak için ne kadar emek ve özveri gerektiğini 
çok daha iyi anlıyor.

İMKANSIZI BAŞARMAK 
● 11 yıldır engelli sporcuları takip ediyorsu-

nuz. Bu süre içerisinde bu sporcuların başarı-
larına da yaşadığı zorluklara da şahit oldunuz. 
Engelli sporcuların yaşadığı en temel sorunlar 

nedir? 
Türkiye'de engelli sporcular için en te-

mel sorun “imkansızlık”. Engelli sporcu-
lar için spor yapma şansı çok az. Hem 
mekan hem takımlar yok, hem de antre-
nör. Branş sayısı az, evde aileler okulda 
da öğretmenler engellilerdeki yeteneği 
ve potansiyeli görmüyorlar, ortaya çı-
karamıyorlar maalesef. İkinci en temel 
sorun “para”. Profesyonel sporcu olmak 

için tam zamanlı çalışmak gerekiyor ama 
Türkiye'de engelli spor için neredeyse hiç 

bütçe yok, sponsor yok, seyirci yok. Son za-
manlarda durum biraz daha iyi, ama yol uzun.
● Seyirci yok dediniz. Neden? 

Paralimpik sporların olimpik sporlardan hiçbir 
farkı yok: izlemek muhteşem, emek ve yetenek muh-
teşem ama bunu Türkiye'de kimse bilmiyor çünkü en-
gellilere adeta "yazık" gözüyle bakılıyor. Birçok in-
san hala engellilere acıma ile bakıyor. Onların neleri 
başarabileceklerinden haberleri yok. Ben fotoğrafla-
rımda engellilere acımanın tam aksi bir mesaj ver-
dim. Umarım fotoğraflarımdan şu mesaj çıkarılabilir: 
“İmkan verilirse, herkes her şeyi başarabilir, imkansız 
diye bir şey yok. Fakat, başarmak için fırsat gereki-
yor ve gerçek fırsat vermek için toplumun engelli in-
sanlara karşı kafalarındaki engelleri kaldırması şart.”

● Erhan DEMİRTAŞ

K

İmkânsızlığa karşı 
basarının fotografları .
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