
15 - 21 MAYIS 2020

www.gazetekadikoy. com . tr

Yıl: 21 / Sayı: 1039

“İkinci dalga gelebilir”

Temassız ulaşım aracı 
olarak bisiklet

 Korona virüsü salgını hakkında 
konuştuğumuz Doç. Dr. Çağhan 
Kızıl, “Sosyal mesafeyi azaltıp 
insanların birbiriyle iletişimini 
artırabilecek herhangi bir 
uygulama salgının ikinci dalgasını 
getirebilir ve salgını artırabilir” 
uyarısında bulunuyor  l Sayfa 8’de

 Salgınla birlikte kullanımının 
artması beklenen bisikleti ve 
İstanbul’da bisiklet kullanmanın 
zorluklarını Bisikletli Kadın 
İnisiyatifi’nden Seçil Zor ve Don 
Kişot Bisiklet Kolektifi’nden Betül 
Köse ile konuştuk l Sayfa 9'da

Kadıköy Belediyesi yeni bir 
çalışmaya daha imza attı ve 
“Ağacını Tanı” uygulamasını hayata 
geçirdi. Artık telefona indirdiğimiz 
uygulamayla ağaçları daha yakından 
tanıyabileceğiz l Sayfa 3'te 

Sinemacıların dergisi “Axolotl” 
yayın hayatına tersten başladı; 
6 ay önce 60.sayısını çıkaran 
dergi, 10 yıl sonra ilk sayısını 
çıkararak yayın hayatına veda 
edecek  l Sayfa 7'de

Ağaçları yakından tanımak için...Yayın dünyasına tersten hamle

Korona salgınının doğanın 
tokadı olduğunu söyleyen 
Mazlum Çimen, insanların 
hızla normalleşmesinden 
kaygı duyduğunu belirterek 
“Değişsek bile en son biz 
değişeceğiz” diyor  l Sayfa 11'de

Mazlum Çimen: 
“En son biz 
değişeceğiz”

Salgına rağmen çalışmalarına alternatif çözümlerle 
ara vermeden devam eden Kadıköy Belediyesi, 

mobil ve online belediyecilik hizmetini sürdürüyor. 
İhtiyaç sahiplerine sıcak yemekten, çocuklara 

online eğitime; pazar denetiminden siperlik 
üretimine farklı alanlarda onlarca hizmet sunan 

belediye, sokağa çıkma yasaklarını da fırsata 
çevirerek altyapı çalışmalarını hızlandırdı  l Sayfa 2’de

Türkiye’de feminist hareketin miladı sayılan ve Kadıköy’de yapılan 
“Dayağa Hayır” eyleminin 33. yılında, eylemin katılımcılarından 

Birgül Akay ile ilk eylemi konuştuk l Sayfa 14’te

İlk feminist 
eylemden bugüne

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 71

MAKSİM GORKİ  5'te

Sinefillere 
‘klasik’ öneriler

MEHMET AÇAR  7’de

Türküler 
kadınlarındır

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  14’te

Bir iç meselesi

MELTEM YILMAZKAYA  11’de

Belediye
engel

tanımıyor
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Kadıköy Belediyesi bir yandan korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarını 
sürdürürken diğer yandan kentteki alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. 
Kadıköy Belediyesi’nin salgın süresince yaptığı çalışmaları derledik

l Erhan DEMİRTAŞ

T

Salgın
çalışmalaraçalışmalara
engel

ürkiye’de ilk korona virüsü vakası 
11 Mart’ta açıklanmıştı. İki 
aydan uzun bir süre geçti ancak 

salgına rağmen ve salgına karşı Kadıköy 
Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam 
etti. Belediye bir yandan salgınla mücadele 
noktasında yeni çalışmalar hayata geçirirken 
bir yandan da Kadıköy’ü salgın sonrasına 
hazırlıyor.  

Belediye ilk olarak mobil belediyecilik hizmetlerini 
başlatmıştı. Korona virüsünün yayılımını ve 
yurttaşların kalabalık yerlerde bulunmasını engellemek 
amacıyla başlatılan bu proje sayesinde her gün farklı 
mahallelerde mobil araçlardan belediyecilik hizmeti 
alınabiliyor. Kadıköy Belediyesi sosyal medya ekibi de 
bu konuda bilgilendirici paylaşımlar yapıyor. 

MOBİL BELEDİYECİLİK

SOSYAL DESTEK SÜRÜYOR 

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa 
çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi 
olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılara sıcak 
yemek dağıtımına başlamıştı.
Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, 

yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine 
ulaştırılıyor. “Komşuluk Gibisi Yok” adı altında 
başlatılan çalışma kapsamında Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre 
23 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında verilen 
hizmetler şu şekilde:
❱ 1200 farklı haneye 94 bin 745 adet sıcak yemek 
hizmeti verildi. 

❱ 4 bin 772 haneye kuru erzak ulaştırıldı.
❱ 2 bin 600 kişiye market ve eczane alışveriş 
desteği sağlandı.
❱ 16 bin adet hijyen paketi dağıtıldı.
❱ 530 kişiye engelsiz taksi hizmeti verildi.
❱ 720 kişiye hasta bezi dağıtıldı.
❱ 23 Nisan kapsamında 7 bin çocuğa destek 
paketi ulaştırıldı.
❱ Mart ve nisan ayı olmak üzere; 2 bin 308 
haneye gıda yardımı için toplamda 4 bin 46, 
temizlik malzemesi için 2 bin 308 adet kart 
yüklemesi yapıldı. 320 haneye ise bebek 
bezi alımı için 363 adet kart yüklemesi 
gerçekleştirildi.  

HAFTALIK 5 MİLYON KİŞİYE 
ERİŞİLİYOR

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülerin yalnız 
olmadığını, belediye hizmetlerinin sadece 
kamu binalarından değil teknoloji ile birlikte 
her platformdan yapılabildiğini göstermek 
amacıyla Instagram üzerinden online 
belediyeciliği başlatmıştı. Edebiyattan spora, 
müzikten sağlığa kadar 200’ü aşkın kişinin 
konuk olduğu bu yayınlara haftalık 5 milyon 
kişi erişim sağlıyor. Canlı yayınları Kadıköy 
Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından 
takip etmek mümkün. 

Kadıköy Belediyesi korona mesaisini aynı 
zamanda kentin altyapı çalışmalarına hız 
vererek de sürdürüyor. İSKİ tarafından yürütülen 
altyapı çalışmaları kapsamında, Kurbağalıdere 
Islah Çalışması ve Rıhtım Caddesi’nde devam 
eden kanal çalışmalarının yanı sıra, yıllardır 
Kadıköylülerin rahatsız olduğu Seyit Ahmet Deresi 
ve Dinlenç Deresi’nden yayılan kötü kokuya son 
verecek çalışmalara başlandı. Kadıköy Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ortak çalışmaları ile ilçe sınırları 
içindeki yolların bakım, onarım çalışmaları 
kapsamında özellikle yoğunluğun fazla olduğu 
ana arterlerden Kuşdili Caddesi ve Şair Arşi 
Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapıldı. Kadıköy 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri korkuluk, 
güvenlik bariyeri, bank gibi kent mobilyalarının 
bakım ve onarım işlemlerini de gerçekleştiriyor. 
Asfaltlama çalışmaları kapsamında yol bakım 
ve onarım ekiplerince, Bostancı Mahallesi’nde 
Kemal Akgüder Caddesi, Taşlıçeşme Sokak, 
Kurukuyu Sokak, Yeniyol Sokak, Yağmur Sokak; 
Kozyatağı Mahallesi’nde Forsa Sokak; Feneryolu 
Mahallesi’nde Şefizade Sokak, Hamdibey Sokak ve 
Bestekar Leyla Sokak; Fenerbahçe Mahallesi’nde 
ise Erguvan Sokak ve Ali Fuat Başgil sokakta asfalt 
kaplama çalışmaları tamamlandı.

ALT VE ÜSTYAPI 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SİPERLİK ÜRETİLİYOR 

Üstyapı ve altyapı çalışmalarına ek olarak, Fen 
İşleri Müdürlüğü atölyesinde, salgınla mücadelede 
ön saflarda yer alan sağlık ve güvenlik personeli 
başta olmak üzere kamu personellerine yönelik 
siperlik üretimi de yapılıyor.

ALANLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
Kadıköy Belediyesi ekipleri; belediye binası, 
kültür merkezleri, 21 muhtarlık, polis ve zabıta 
karakolları, itfaiye, aile sağlığı merkezleri, devlet 
ve özel okullar, muhtarlıklar, ibadethaneler, acil 
sağlık hizmet istasyonları (112 araçlarının olduğu 
yerler), Kızılay istasyonu, ilçe sağlık birimi, bulaşıcı 
hastalıklar birimi ve diğer tüm kamu kurumlarının 
dezenfekte çalışmasını yaptı. Semt pazarlarının giriş 
ve çıkışlarına el hijyeninin sağlanması amacıyla
 dezenfektan istasyonları kuruldu. Zabıta 

Müdürlüğü ekipleri de pazar ve çarşılarda sosyal 
mesafe uygulamasına yönelik denetimlerini 
sürdürüyor. 
Yıkama ekipleri düzenli ve yoğun bir şekilde her 
gün farklı mahalleleri temizliyor. Bu süreç boyunca 
Bahariye Caddesi, Bağdat Caddesi, minibüs yolu 
gibi vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve 
sokakların temizlik periyotları arttırıldı. Çevre 
Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Atık Koordinasyon 
Merkezi de insan teması olmadan otomatik kumbara 
boşaltım araçlarıyla atık toplama faaliyetlerini 
sürdürdü.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN EĞİTİM

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, 13 Mart Cuma günü  itibariyle tüm 
eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim çalışmalarını 
sonlandırmıştı. Salgın öncesinde Kadıköy 
Belediyesinin birimlerinden faydalanan çocuk ve 
gençlerin eğitimlerine devam edebilmesi için Çocuk 
Sanat Merkezi – Gençlik Sanat Merkezi – Halis 
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi – Karikatür Evi – 
Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezleri (19 Mayıs 
– Kuşdili) uzaktan eğitim  çalışmalarına başlandı. 
Mevcut eğitimler devam ederken yeni atölye 
başlıkları da belirlendi. Halis Kurtça Çocuk Kültür 
Merkezi tarafından uzaktan atölye çalışmaları da 
yapılıyor. Karikatür Evi’nde bu sezon yapılması 
planlanan atölyeler ise 14 çizer ve 221 katılımcıyla 
uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA 

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri de ilk günden itibaren 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korona 
virüsü tedbirleri kapsamında beslenme 
imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarının 
ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri 
çağrı merkezine gelen talepler üzerine, 
özellikle sokağa çıkma yasağının 
uygulandığı hafta sonu da dahil olmak 
üzere sokak hayvanları için düzenli olarak 
mama ve su bırakıyor. Merdivenköy 
Mahallesi’nde bulunan Sahipsiz Hayvanlar 
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi de 
acil durumlarda hizmet vermeye devam 
ediyor. Gıda Denetim Birimi de açık olan 
işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor. 

ÇAĞRI MERKEZİ 7/24 GÖREVDE

Vatandaşların şikayet ve önerilerini dinleyen Çağrı 
Merkezi Birimi de salgın nedeniyle yeni bir çalışma 
düzenine geçti. 14 kişinin görev yaptığı birimde 
çalışan personel sayısı 60’a çıkarıldı. Bu sayede 
salgın nedeniyle artan istekler hızlıca kaydediliyor 
ve ilgili birimlere yönlendiriliyor. Çalışanlar günde 
yaklaşık 4 bin çağrıya cevap veriyor.  

ÜNLÜ AŞÇILAR 
YEMEK YAPIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç 
sahibi yaşlılar için dağıttığı sıcak yemek 
kampanyasına Türkiye’nin usta aşçıları ve 
şefleri de destek vermişti. “Sen Güvende 
Kal” sloganı altında biraraya gelen şef 
ve aşçılar, Kadıköy Belediyesi’ne ait 
mutfaklarda, beslenme uzmanı Dilara 
Koçak’ın hazırladığı sağlıklı menüleri 
hazırlıyor. Belediye ekipleri ise yemekleri  
belirlenen adreslere teslim ediyor.

PARK VE BAHÇELER YEŞİLLENDİ

Salgın süresince çalışmalarına ara vermeden sürdüren 
bir başka birim de Kadıköy Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü. Müdürlüğün yaptığı çalışmalar 
şu şekilde:
❱ Erenköy Mahallesi Gönüllü Evi’nin yanında bulunan 
metruk bina yıkılarak mahalleye yeni oyun parkı ve 
yeşil alan ile “Doğa ve Bitki Atölyesi” kazandırıldı.
❱ İlçe genelindeki farklı mahallelerde özel mülklerde 

ve kamusal alanlarda toplam 2 bin 55 adet budama ve 
kuru ağaç kesim işlemi gerçekleştirildi. 
❱ Mehmet Ayvalıtaş Meydanı yeniden  projelendirildi 
ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Ali İsmail Korkmaz 
Parkı’nda da iyileştirme çalışmaları hayata geçirildi.  
❱ Defne Park içinde yer alan ve  eskiden kafe 
olarak kullanılan alan “Çocuk Kütüphanesi” olarak 
projelendirildi. Bu alanda başlatılan çalışmalar sürüyor.  
❱ İlçe geneline toplam 1500 metrekare yeni yeşil alan 
kazandırıldı. 
❱ 85 parkta ve belediyenin 4 adet çocuk yuvasında 

bulunan oyun grubunun açık hava spor aletlerinin 
bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. 
❱ Mevcut ve yeni oluşturulan park ve yeşil alanlara 
toplam 5565 metrekare yeni sulama hattı döşendi. 
Parklardaki aydınlatma sistemlerinin kontrolleri 
yapılarak arızaları giderildi.  
❱ Yoğurtçu Parkı’ndaki 15 adet ağaçta restorasyon 
çalışması yapıldı. Restorasyon çalışmaları ilçe 
genelinde devam edecek. 
❱ Parklarda bulunan oyun grupları ve açık hava spor 
aletleri dezenfekte edildi. 
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Kadıköy’ün ağaçları 
konuşmaya başladı!
Kadıköy Belediyesi, ağaçları korumak 
ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla 
“Ağacını Tanı” uygulaması başlattı

Korona virüsü salgını bize aslın-
da doğaya ve çevreye daha çok 
sahip çıkmamız gerektiğini bir 
kez daha hatırlattı. Yaşantımızın 
çok önemli bir parçası olan yeşi-
le sıkı sıkıya bağlanmanın hayati 
bir değer taşıdığını gösterdi. Ev-
lere kapandığımız şu zor günler-
de, pencereden ya da balkondan 
dışarı baktığımızda bir ağaç gör-
mek yüzümüzü güldürdü; ağa-
cı mesken eyleyen kuşların o hoş 
nidaları da ruhumuzu sevindirdi. 
Kadıköy’ün doğasına ve çevre-
sine uyguladığı  çalışmalarla sa-
hip çıkan Kadıköy Belediyesi de 
yeni bir çalışmaya daha imza attı; 
“Ağacını Tanı” uygulamasını ha-
yata geçirdi. 

Uygula-
ma hakkında 
ayrıntılı bilgi 
edinmek için 
biraraya gel-
diğimiz Ka-
dıköy Bele-
diyesi Park 
ve Bahçe-
ler Müdü-
rü Leyla Terzi ağaçları korumak, 
ağaç sevgisini aşılamak ve bu de-
ğerli  mirası gelecek nesillere ak-
tarmak amacıyla “Ağacını Tanı” 
uygulamasını hayata geçirdikle-
rini belirterek şöyle devam etti; 
“Özellikle Fenerbahçe Parkı’n-
da tarihi tescilli ağaçlarımız var. 
Bu ağaçlarımızı tanıtmak istedik 
ve hemen onlar hakkında araştır-
maya başladık. Ağaçların önüne 
onları tanıtan kısa bilgilerin ol-
duğu tabelalar yerleştirdik. Ama 
daha farklı ne yapabilirizi de dü-
şündük ve Bilgi İşlem Müdür-
lüğü’nün desteğiyle bir telefon 
uygulaması geliştirdik. Telefonu-
nuza bu uygulamayı indirdiğiniz 
zaman tabelanın üzerindeki QR 
kodunu okuttuğunuzda ağaç hak-
kında daha detaylı bilgiye ulaşı-
yorsunuz.” 

Uygulamanın bir ekip çalış-
ması sayesinde başladığını be-
lirten Terzi, “Tabelaları ağaçlara 

zarar vermeyecek şekilde önle-
rine demir ayak yaparak beton-
ladık. Tabelanın üstünde ağacın 
adı, ağaç hakkında kısa bilgi, uy-
gulamanın, Kadıköy Belediye-
si’nin, Park  ve Bahçeler Müdür-
lüğü’nün ismi, konulduğu yıl ve 
QR kodu yer alıyor.” dedi.

“SAYGI DUYMALIYIZ”
“Pilot bölge olarak Fener-

bahçe Parkı’nı seçtik. Şu an uy-
gulamada Kadıköy’ün genel 
havasını yansıtan sedir, sakız, 
kızılçam... gibi 17 ağaç hakkın-
da bilgi var.” diyen Leyla Ter-
zi, konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Moda’da yol ve park ağaçları 
belirledik. Üçüncü etap Özgür-
lük Parkı olacak. Sonra Yoğurt-
çu, Koşuyolu parkı diye devam 
edecek. Kadıköy’ün geneline bu 
çalışmayı yayacağız. Uygulama-
da ‘Merhaba ben Atlas Sediri. 
Yaklaşık 55 yaşındayım. Gövde 
çapım 52 cm olup, ülkemizin do-
ğal türlerindenim’ diyen ağaçlar 
kendilerini tanıtıyor ve hakkında 
bütün bilgiyi anlatıyor.”

İçindeki bulunduğumuz bu 
zor günlerin artık doğaya dö-
nülmesi gerektiğini bir kez daha 
gösterdiğini dile getiren Terzi, 
son olarak sözlerine şunları ek-
ledi; “Ağaçlarımızı korumak, 
onların bir canlı olduğunu unut-
mamak ve onlara saygı duymak 
zorundayız.” 

esmi Gazete’de 2017 yılında 
yayınlanan karar ile Fenerbah-
çe-Kalamış Marina bölgesin-
de özelleştirilecek alan, yaklaşık 

480 bin metrekareye çıkarılmıştı. Bu karar-
lardan sonra hem mahalle sakinleri hem de 
STK temsilcileri kararın iptali için Özelleş-
tirme Yüksek Kurulu’na itirazlarda bulun-
muştu. 5 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan karara göre ise yapılan itirazların 
hepsi reddedilmişti. Mimarlar Odası, Şehir 
Plancıları Odası, Fenerbahçe Emekli Ama-
tör Balıkçılar Dayanışma Derneği, Fener-
bahçe Su Ürünleri Kooperatifi ve Kadıköy-
lülerin 11 Aralık 2017’de açtığı “Hemşehri 
Davası” ise Danıştay’da görüldü. Danıştay 
6. Dairesi, yürütmenin durdurulması ve ipta-
li istemiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme 
daha önceki görüş yazısında ise ÇED raporu 
düzenlenmediği için “imar planlarının ipta-
line karar verilmesinin uygun olacağı düşü-
nülmektedir.” kararını vermişti. 

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası 
ve Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi tem-
yiz başvurusunda bulundu. 

NEDEN İTİRAZ ETTİLER?
Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı 

Saltuk Yüceer kararı gazetemize değerlen-

dirdi. İmar düzenlenmesi yapılmak istenen 
alanın 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Fener-
bahçe Yarımadası ile komşu olduğunu hatır-
latan Yüceer, imar planına neden itiraz et-
tiklerini şöyle açıkladı: “Planlama alanında 
yaklaşık 36 bin metrekare inşaat alanı oluş-
turulması sonucu kıyıda yapı, nüfus ve trafik 
yoğunluğu getirecek. Halkın kıyı kullanımı-
nı azaltacak bir uygulama bu. Kıyıya erişi-
lebilirlik tamamen engellenecek. Yat limanı 
alanının büyütülmesi ile deniz alanında eko-
lojik dengenin bozularak yosunlaşmanın art-
ması doğal su akımlarını ortadan kaldıracak. 
Bu da denizdeki oksijenin azalmasına neden 
olacak ve doğal yaşam tehlikeye girecek.” 

“GÖRÜŞLER DİKKATE ALINMADI”
Daha önce Danıştayın iki defa iptal kara-

rı verdiğini hatırlatan Yüceer, şöyle devam 
etti: “Ancak Özelleştirme İdaresi, yargıla-
ma sonucunda verilecek hükmü dahi bek-
lemeden olası bir iptal kararını etkisizleş-

tirmek amacıyla aynı nitelikte bir plan daha 
yaptı. Alınan son kararda ise Danıştay tetkik 
hakimi ve savcısının görüşleri dikkate alın-
mamış. Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay 
savcısı ‘dava konusu imar planlarının ipta-
line karar verilmesinin uygun olacağı dü-
şünülmektedir’ diye rapor hazırlamışlardı. 
Ayrıca ÇED olumlu kararı olmadıkça tesi-
se ilişkin onay, izin, teşvik, yapı ve kulla-
nım ruhsatı verilmesinin mümkün olmaya-
cağını vurgulayıp bu nedenle dava konusu 
imar planlarının iptallerinin uygun olacağı-
nı belirtmişlerdi. Bizler de Danıştay 6. Dai-
resi’nin kararının temyiz sonucu bozulması-
nı talep ederek temyize başvurduk.”

BALIKÇILAR DA İTİRAZ ETTİ
Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi de 

temyiz başvurusunda bulundu. Mevcut alan-
da balıkçılara yer tahsis edilmemesi duru-
munda amatör, geleneksel ve profesyonel 
balıkçılığın olumsuz etkileneceğine dik-
kat çeken kooperatif, itiraz dilekçesinde şu 
ifadelere yer verdi: “Bilirkişi raporunda da 
planlama içerisinde balıkçı faaliyetinin dik-
kate alınmadığı, bu durumun haksız olduğu, 
birçok marina planında bu konunun düzen-
lendiği belirtilmektedir. Yeşil ruhsatlılara 
yer temini imkanı tanınırken sarı ruhsatlılara 
ilişkin hiçbir düzenlemenin olmaması, Ana-
yasanın 10. maddesinde düzenlenen ‘kanun 
önünde eşitlik’ ilkesine aykırıdır.” 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Mecli-
si, korona virüsü ile mücadele sürecinde büt-
çedeki mali dengesizliği düzeltmek için mali 
kaynak arayışları ve sosyal yardımları arttırma 
gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu başkanlığında Yenikapı Av-
rasya Gösteri Merkezi’nde sağlık tedbirleri ve 
sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılan 
toplantıda, iç ve dış kredi taleplerinin çok kü-

çük bir kısmı karşılandı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 

Odabaşı’nın da katıldığı meclis toplantısında, 
korona virüsü nedeniyle İBB’nin bozulan mali 
dengesinin düzeltilmesi için 2020 bütçesinde 
öngörülen 4,6 milyar liralık borçlanma yet-
kisinin verilmesini içeren raporlar görüşüldü. 
Ancak, mecliste çoğunluğa sahip AKP’li üye-
ler, 2 milyar 50 milyon liralık iç borçlanma 

talebinin 400 mil-
yon liralık kısmına, 
2 milyar 50 milyon 
liralık iç borçlan-
ma talebinin ise 248 
milyon liralık kıs-
mına onay verdi.

Başkan Ekrem 
İmamoğlu, geç-
miş yıllardan ge-
len borçlar, yatırım 
ve cari harcama-
lar için 2020 yılında 
4,3 milyar liralık bir 
borçlanma öngörül-
düğünü ve bu kara-
rın geçen sene İBB 
Meclisi’nden oy bir-
liğiyle geçtiğini ha-
tırlattı.

İstanbul, Türki-
ye ve dünyanın nor-
mal bir dönemde 
olmadığını ve ola-
ğanüstü aylar ya-
şadığını hatırla-
tan İmamoğlu, “Şu 
anda Covid-19’un 
İBB’ye etkisi 6,5 
milyar liradır. Bu 
tahminin daha da 
büyümesini öngö-
rüyoruz. Dünyadaki 
küçülme rakamları 
da böyle. Biz bura-
da kimseden bir sa-
daka istemiyoruz. 
Halk adına, sürecin 
yönetilmesi adına 
bir karar veriyoruz. 

Denk bütçe oluşturmak için muazzam tasarruf 
tedbirleri aldık. 2020’de durdurulması gere-
ken işlerle ilgili çalışma yapmak zorunda kal-
dık. Bunu yapmak zorundayız ki insanlığın bu 
zor sürecini aşalım” diye konuştu.

COVİD’E SİYASET BULAŞTI…
Alınan kararlarla bütçenin gerçekçi ele 

alınmadığını belirten  İmamoğlu, Seul Beledi-
ye Başkanının, Güney Kore’de yerel yönetim-
lere 135 milyar lira olduğunu açıkladığını ifa-
de ederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Şu anda 
Türkiye’de merkezi hükümet tarafından yerel 
yönetimlerin bütçesine girecek bir lira tanım-
lanmadı. Bu vahim bir durumdur. Belediye-
ler vatandaşlara günlük, anlık dokunan işleri 
yapar. Alınan bu kararlar tarihe not düşmek-
tir. Bunun altını çizeyim. Pandemi döneminde 
bu büyük yanlıştır. Gönlüm isterdi ki bugünkü 
kararlar siyasi bir karar olmasın.”

Salgın nedeniyle, İETT’nin bozulan finan-
sal dengesinin sağlanması amacıyla, 230 mil-
yon lira iç borçlanma yapmasını içeren bir 
diğer rapor, AK Parti’nin “2020 yılında 100 
milyon lirasının kullanılması” ibaresinin ekle-
mesiyle kabul edildi.

İSKİ’nin salgın sürecinde yatırımlarına ve 
hizmetlerine devam edebilmesi için 765 mil-
yon liralık yurt içi kredi kullanmasını içeren 
rapor da AK Partililere takıldı. Mecliste, AK 
Parti’nin 250 milyon lira kredi kullanılması 
ve taşeronlara ödeme yapma şerhiyle sundu-
ğu teklif kabul edildi. İBB iştiraklerinin sal-
gın sürecinde azalan gelirleri nedeniyle 16 
şirketin bütçelerine destek olarak toplam 1,9 
milyara yakın iç borçlanmayla kaynak sağla-
masını içeren teklif de çoğunluğa takıldı. AK 
Parti çoğunluğuyla; sadece İGDAŞ 500 mil-
yon lira, İSTAÇ 42 milyon lira, METRO İS-
TANBUL’a 30 milyon lira iç borçlanma yapa-
bilme yetkisi verildi.

İSKİ FATURALARINA ERTELEME
İBB Meclisi’nde İstanbulluları rahatlata-

cak bir dizi karara da imza atıldı. Bu karar-
lar şöyle;

❱ İSKİ Genel Müdürlüğü’nün Covid-19 
salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkile-
rini azaltmak amacıyla konutlarda ve faali-
yette bulunmayan işyerlerinde 17 Nisan-16 
Temmuz arasında su faturalarının ertelenme-
si, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içe-
ren raporu oybirliği ile onaylandı.

❱ İBB’ye ödenmesi gereken ecrimisil ve 
kiralamadan kaynaklanan bedeller ile satışla-
rın 3 ay ertelenmesi ve kiracıların faaliyette 
bulunmadığı süredeki kiraları ödememesini 
içeren rapor, oybirliği ile onaylandı. 

❱ İBB’nin reklam alanlarının kiralarının 
da 3 ay süreyle ertelenmesini içeren rapor, 
oy birliğiyle kabul edildi.

R
l Erhan DEMİRTAŞ

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Danıştay 6. Dairesi, Fenerbahçe-
Kalamış Yat Limanı ile ilgili 

yürütmesinin durdurulması ve iptali 
istemiyle açılan davayı reddetti. 

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası 
ve Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi 

temyiz başvurusunda bulundu 

Danıştay 
Kalamış itirazını 

reddetti 

İBB’nin kaynak ihtiyacına
büyük tırpan
Salgınla mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen 
dengesizliği gidermek için olağanüstü toplanan İBB 
Meclisi’nin AKP’li üyeleri, İBB, İETT, İSKİ ve iştiraklerin 
kaynak taleplerine büyük tırpan vurdu
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Evde KalamayanlarEvde Kalamayanlar

üm dünyayı etkise altına alan korona vi-
rüsünün ülkemizde de görülmesinin ar-
dından alınan tedbirler kapsamında ber-
berler ve kuaförler İçişleri Bakanlığı 

genelgesiyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Normal-
leşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü 
faaliyete geçen berberler ve kuaförler, yaklaşık 50 
gün sonra tekrar işlerinin başına döndü. Çalışanlar, 
belirli şartlara uymak kaydıyla hizmet vermeye de-
vam ediyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak, Kadı-
köy’de bulunan berberlerle konuştuk.

“İŞİMİZİ ÖZLEMİŞİZ” 
Kadıköy’de-

ki müşterilerin 
çok bilinçli ol-
duğunu söyle-
yen Lale Erkek 
Kuaförü çalı-
şanı Oğuz Soy-
sal, “Biz kuaför-
ler olarak bilinçli 
hareket ediyo-
ruz. Çok hijye-

nik bir ortamda çalışıyoruz. İşimizi özlemişiz. Müş-
terilerimizin saçları uzamış, doğal olarak onlar da 
bizi özlemişler.” dedi. Dikkatli bir şekilde çalıştıkla-
rına değinen Soysal, “Tedbir olarak hem biz maske 
takıyoruz hem müşterilerimiz maske takıyorlar. Gi-
riş çıkışlarda dezenfektan kullanılıyor. Tezgâhımız 
her tıraştan sonra temizleniyor. Makine başlıklarını 
sık sık değiştiriyoruz. Randevu sistemiyle çalışmaya 
dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu. 

“ÇOK CİDDİ ZARARA UĞRADIK”
Şu anda her 

şeyin olması ge-
rektiği gibi iler-
lediğine değinen 
Ramazan Kuaför 
çalışanı Rama-
zan Adıbeke, “Ça-
lışma alanımızda 
dezenfektan bu-
lunduruyoruz ve 
sosyal mesafe-
ye uyuyoruz. Tek 

kullanımlık maske ve havlu kullanımına özen gös-
teriyoruz. Tamamen randevu sistemine geçtik, içeri-
deki müşteri sayısını en aza indirdik.” dedi ve şöyle 
devam etti: “Şu anda 50 gündür kapalı olmanın ver-

miş olduğu bir yoğunluk var. Ancak 4-5 gün sonra 
işler normal seyrinin altına düşecektir. Kapalı oldu-
ğumuz süre içerisinde çok ciddi bir zarara uğradık. 
Zararımızın kurumsal yerler tarafından karşılanabil-
mesi mümkün olursa, bu bizim için çok iyi olur.”

“BİR SÜRE BÖYLE DEVAM EDECEK”
İlk gün işle-

rinin iyi gittiği-
ni belirten Adem 
Kuaför çalışa-
nı Uğur Akyüz, 
“Tedbirlerimi-
zi aldık. Rande-
vu alarak hizmet 
veriyoruz. Müşte-
rilerimizi içeriye 
teker teker alıyo-
ruz. Kendilerini 

fazla bekletmemeye çalışıyoruz. Durumlar bir süre 
böyle devam edecek” dedi. 

“GARİP BİR DURUM”
Süley-

man Berber 
çalışanı Mu-
rat Alkaç ise 
ilk iş günü 
için şunla-
rı söyledi: 
“11 yaşım-
dan beri ilk 
defa 50 gün 
çalışmadım. 
Benim için 
garip bir du-
rum. Biz za-
ten randevu 
sistemiyle çalışıyorduk. Şu anda aynı şekilde devam 
ediyor. Önlem olarak önlük giymeye başladık. Mas-
ke ve siperlik takıyoruz. Dezenfektan bizde sürekli 
kullanılıyordu. Havlu hijyeni çok önemli, tek kulla-
nımlık olmasına dikkat ediyoruz.”

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan berberler yeniden 
işlerinin başında. İlk günden randevu defterleri dolan Kadıköylü 
berberler, “Biz işimizi, müşteriler ise bizi özlemiş” diyor

Randevu defterlerİRandevu defterlerİ
İlk günden dolduİlk günden doldu

Korona virüsü salgını nedeniy-
le 21 Mart’ta kapatılan kuaför 
ve güzellik merkezleri 11 Ma-
yıs’ta tekrar açıldı. Hijyen 
kurallarına uygun olarak ve 
randevu sistemine göre ça-
lışmaya başlayan güzellik 
merkezlerinden biri de Fi-
ruze Güzellik Salonu. Koz-
yatağı’nda bulunan güzellik 
merkezini yeniden hizmet ver-
meye başladığı gün ziyaret edip iş-
letmecisi, güzellik uzmanı Fatoş Çar-
mıklı ve güzellik uzmanı Ergül Akkaya ile konuştuk.

Steril şartlarının her zaman iyi olduğunu anlatan 
Fatoş Çarmıklı, salgın nedeniyle her yeri dezenfektan-
la silip temizlediklerini, steril aletlerini yeniledikleri-
ni, özel dezenfektanla tüm aletlerini steril edip son-
rasında kullandıklarını söyleyip şöyle devam ediyor: 
“Girişte galoşlar var. Galoş giymeden kimseyi içeri-
ye almıyoruz. İnsanların kapı kollarını tutmasıyla olu-
şabilecek virüsten dolayı kapı kollarını da her giriş çı-
kıştan sonra temizliyoruz. İçeriye maskesiz almıyoruz. 
İkramlarda bulunmuyoruz. Müşterilerimizin işlerini 
bir an önce bitirip çıkmasını sağlıyoruz. Bizim daha 
önce en çok yaptığımız işlemlerden biri kalıcı makyaj-
dı. Şimdi onu yapmıyoruz. Aynı zamanda normal iğ-
neli epilasyon, normal makyaj işlemleri yapmıyoruz. 
Manikür, pedikür, kaş, bıyık alımı vb aynı zamanda 
kısa sürede yapılacak işlemler yapılıyor.”

GALOŞ, MASKE, ELDİVEN
Merkezin havalandırılmasına da dikkat et-

tiklerini vurgulayan Çarmıklı, kapılarını sürek-
li açık tuttuklarını ve her müşteriden sonra içeriyi 

havalandırıp sildiklerini anlatıyor. “İçeriye iki kişiden 
fazla kimseyi almıyoruz. İçerde hava temiz kalsın ve 
değişsin diye çalışanları da eğer işleri yoksa dışarıda 
tutuyoruz. Bir masa ve bankımız var dışarıda oturuyo-
ruz. Randevu usulü çalıştığımız için kapıda bekleyen 
fazla müşterimiz de olmuyor. Gelenler de sosyal me-
safe kurallarına dikkat ediyorlar.”

Müşterilerin hijyen kurallarına dikkat ettiği işlet-
mede, çalışanlar da hem maske hem de eldiven takarak 
işlemlerini yapıyor. Her müşteriye yapılan işlemden 
sonra kullanılan aletler makinede sterilize ediliyor. 
Kullanılan maske ve eldivenler de atılıyor.

Çarmıklı dışında iki çalışanın olduğu merkez de 
kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunan işlet-
melerden biri. Çalışanlara kısa çalışma ödeneği geç-
tiğimiz hafta ödenmiş. Günlük kısa çalışma ödeneği; 
sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dik-
kate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazan-
cının yüzde 60’ı kadar olduğu için yani aldıkları ma-

aştan düşük olduğu için çalışanlar elbette bir miktar 
zorlanmış. Ergül Akkaya sokağa çıkma yasakları ne-
deniyle tam performans çalışmalarının mümkün olma-
yacağını söylerken Fatoş Çarmıklı da işlerinin eskisi 
gibi olamayacağını söylüyor. 

RANDEVUSUZ MÜŞTERİ ALINMIYOR
“Yeniden açılma kararıyla birlikte telefon edip so-

ranlar oldu” diyen Çarmıklı şöyle devam ediyor: “Te-
lefon edenler çoktu ama bugüne yansıyan bir yoğun-
luk şimdilik yok. İnsanlar ilk birkaç gün anlamaya 

çalışacaklardır. Biz daha önce de randevusuz müşte-
ri almıyorduk. Bu anlamda bizim için değişen pek bir 
şey yok. Yine çat kapı gelen kimseyi almıyoruz. Fakat 
ben eskisi gibi bir sirkülasyon olacağını düşünmüyo-
rum. Markete bile girerken korkan, çekinen insan ge-
lip burada yarım saatini, bir saatini geçirmez.”

Güzellik merkezinin fiyat tarifesinde eskiye göre 
herhangi bir değişiklik yok. Ergül Akkaya “Biz eski-
den de maskesiz çalışmıyorduk. Şimdi de aynı biçimde 
çalışıyoruz. Ama eskiden bir kutu maske 10 liraydı. Fa-
kat salgınla birlikte en son 120 liraya dayanmıştı” diyor.

Pandemi nedeniyle iki aydır kapalı 
olan kuaför ve güzellik merkezleri 

yeniden hizmete açıldı. Hijyen 
kurallarına göre yeniden 
düzenlenen işletmelerin 

sahipleri işlerinin eskisi gibi 
olmayacağını düşünüyor

Markete gitmekten korkan 
güzellik merkezine nasıl gelsin?
l Leyla ALP

l Görkem DURUSOY / Simge KANSU

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de tedbirlerin 
gevşetilme süreci başladı. Kimisi için erken kimisi için 
ise tedbirleri gevşetmek için yanlış bir zaman değil. 
Bu süreçte en çok tartışılan ise alışveriş merkezlerinin 
açılması oldu.
Gazetemizde önceki haftalarda başlattığımız “Evde 
Kalamayanlar” serisinin bu haftaki konuğu da bir 
AVM çalışanı. Ümraniye’deki Meydan AVM’de bir 
mağazada çalışan Fevzi Ateş*, AVM’lerin açıldığı 
11 Mayıs Pazartesi gününden önce dahi insanların 
birçok kez açık olup olmadığını öğrenmek için kapıya 
geldiklerini belirtiyor.
Ateş, ilk günden itibaren yaşananları şöyle anlatıyor: 
“Öncelikle şunu söylemeliyim, insanlar maske 
taktıktan sonra her şeyden kurtulacağını, sadece 
maske takmanın yeterli olduğunu düşünüyor. 
Saatlerce aynı maskeyle geziyorlar. Çalışanlar 
olarak biz ciddi şekilde bu durumdan tedirginiz. 
İndirim olup olmadığını soranlar bile oluyor, bunu 
anlayamıyoruz.” AVM’de bazı tedbirlerin alındığını 
ancak yetersiz olduğunu söyleyen Ateş, “Aynı 
hataları tekrarlıyoruz. Bu durum bize çok pahalıya 
patlayabilir. Umarım yanılırım ama maalesef durum 
çok vahim. AVM’lerde tedbirler var ancak yeterli 

değil. Dezenfekte ürünler yetersiz, maskeler basit kullan 
at maskeleri, eldivenleri ise hiç kimse takmıyor.” diyor.
“AVM’lerin açılması çalışanların hayatını hiçe saymak” 
diyen Ateş, şunları söylüyor: “Sendikalı olsaydık 
haklarımızı bir şekilde savunabilirdik ancak çalışanların 
hepsi çaresiz ve umutsuz. Başa gelen çekilir diye 
bakıyorlar. İnsanların çoğu gezmeye geliyorlar. Mecburi 
ihtiyaçlar, yani temel tüketim ürünleri haricinde her 
yerin kapatılması gerekir.” Hafta sonları tatilinin de 
AVM’lerin açılmasıyla ortadan kalkacağını söyleyen 
Ateş, “Önceden özel bir firmada çalışıyordum. Şu anda 
o işten keşke ayrılmasaydım diye düşünüyorum” diyor. 
Kadıköy’de bulunan AVM’lerin birçoğu ise hala kapalı. 
Birçok AVM 1 Haziran’da açılacağını duyurdu.
*Fevzi Ateş ismi mağaza çalışanının gerçek ismi değildir. 

İşten atılma, mobbing gibi ihtimallere karşı 
müstear isim kullanılmıştır.

AVM çalışanı: AVM çalışanı: “İnsanların “İnsanların 
çoğu gezmeye geliyor”çoğu gezmeye geliyor”

l Fırat FISTIK

T

AVM’ler 11 Mayıs’ta açılmaya başladı. 
Bir mağaza çalışanı açıldıktan 
itibaren AVM’lerde neler yaşandığını, 
alınan tedbirleri ve müşterilerin 
yaklaşımını gazetemize anlattı
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Gazete Kadıköy 
okuyucularına ülkemizden ve 

dünyadan usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılarla oluşan bir “köşe” açtı. Amacımız bir edebi seçki hazırlamak 
ya da edebi değerlendirmelerde bulunmak değil. Bir gazete köşesi ölçeğinde edebiyat hayatından bazı ilginç satırları 
hatırlayıp bellek tazelemek ve yazıların yer aldığı kitapları okuyucularımıza hatırlatmak... Keyifli okumalar diliyoruz.

İşçilerin yaşadığı dış mahallenin du-
manı ve yağ kokusu içinde, fabrika-
nın düdüğü her gün böğürüp titreşir-
di. Asık suratlı, kasları hâlâ yorgun 
insanlar, ürkütülmüş hamamböcek-
leri gibi telâşla dışarı fırlardı kül ren-
gi evlerden. Alacakaranlığın soğu-
ğu içinde, kaldırımsız sokaklardan, 
vıcık vıcık kara pencereleriyle sakin 
ve kayıtsız bekleyen yüksek taş bina-
ya doğru giderlerdi. Adımları şaklar-
dı çirkefte. Uykulu, boğuk haykırışlar 
karşılardı onları, kötü küfürler savru-
lurdu. Sonra makinelerin boğuk gü-
rültüsü, istimin homurtusu işitilirdi. 
Asık suratlı kâra bacalar, mahallenin 
üstüne kaldırılmış kalın sopalar gibi 
gökyüzüne doğru yükselirdi. 
Akşam olup da batan güneşin kı-
zıl ışınları pencere camlarını tutuş-
turunca, fabrikanın taş karnı kusmuk 
gibi dışarı atardı öğüttüğü insanları, 
ve yüzleri isten kararmış işçiler aç in-
sanlara özgü parlak dişlerini göstere-
rek yeniden sokaklara dolar, ortalığa 
makine yağı kokuları yayarlardı ekşi 
ekşi. Artık sesler canlı ve hatta neşeli 
çıkardı, çünkü forsalık o gün için son 
bulmuştu, evde akşam yemeği yiyip 
dinleneceklerdi.
Fabrika bir gün daha yutmuştu. Maki-
neler, insan kaslarındaki bütün gücü 
kendi ihtiyaçları için emmişti. O gün 
de geçip gitmişti hiç iz bırakmadan. 
İnsan bir adım daha atmıştı mezarına 
doğru. Fakat dinlenmek tatlı şeydi, du-
manlı meyhane zevkliydi, ve insan se-
viniyordu iş gününün son bulmasına.
Bayram günleri, saat ona dek uyu-
nurdu. Sonra, ağırbaşlı ve evli kim-
seler en iyi elbiselerini giyip kilise-
deki ayine giderler, dinsel görevlere 
karşı gösterdikleri ilgisizlik yüzünden 
gençleri kınarlardı. Kilise dönüşü, ye-
mek yenir ve akşama kadar yatılırdı.
Yıllar boyunca biriken yorgunluk iş-
tah bırakmazdı. Yemek yiyebilmek 
için, çokları içki içerler, midelerini 
kavurucu alkolle uyarırlardı.
Akşam olunca, sokaklarda tem-
bel tembel dolaşılırdı. Lastik çizme-
si olan, kuru havada bile çizmesini gi-
yerdi; şemsiyesi olan, hava güneşli 
bile olsa, şemsiyesini alırdı.
Birbirleriyle karşılaşınca fabrikadan 
makinelerden sözederler, ustabaşılara 
verip veriştirirlerdi. Sözler, düşünce-
ler, hep çalışmayla ilgili konuları kap-
sardı. Geçip giden günlerin renksiz 
tekdüzeliği içerisinde tek tük basit bir 
fikir kıvılcımı parlarsa, o bile çoktu. 
Erkekler eve dönünce kanlarıyla kav-
ga ederler, çoğu zaman da sille tokat 
döverlerdi onları. Gençler kahvehane-
de kalırlar, ya da birbirlerinin evinde 
toplanır, akordeon çalar, rezil şarkı-
lar söyler, danseder, edepsizlikler an-
latırlar ve içki içerlerdi. Çalışmaktan 
bitkin düşen erkekler kolayca sarhoş 

olurlardı. İçki onları yok yere sinir-
lendirir ve bu hastalığa varan sinirli-
lik, bir yerden patlak vermek isterdi. 
O zaman, boşalmak için, yoktan bir 
bahane icat ederek hayvani bir öfkey-
le birbirlerine girerler, kanlı döğüşler 
çıkardı. Kimileri sakatlanır, arada sı-
rada ölenler olurdu.
İlişkilerinde, egemen olan duygu on-
ları hep tetikte bulunmaya iten bir öf-
keydi. Bu duygu, kaslarının yorgun-
luğu kadar kökleşmişti onlarda. Bu 
ruhsal illet, doğarken babalarından 
geçmişti, kara bir gölge gibi mezara 
dek izlerdi onları, gereksiz gaddarlık-
lar işletirdi.
Bayram günleri, gençler eve geç dö-
nerlerdi geceleyin; yırtık pırtık giy-
sileri toz toprak çamur içinde, yüz-
leri çürüklerle kaplı olurdu. Kötülük 
dolu bir sesle arkadaşlarına indirdik-
leri darbelerle övünürlerdi. Ya da öf-
keden kudurmuş durumda, uğradıkları 
hakaretler için hırslarından ağlayarak 
gelirlerdi; fitil gibi sarhoş, mutsuz ve 
tiksindirici, acınacak durumda olur-
lardı. Kimi zaman ana babalar oğlan-
larını bir duvar dibinde ya da meyha-
nede sızmış olarak bulurlar, kaldırıp 
eve getirirlerdi. Sızan oğlan epey da-
yak ve küfür yerdi. Onu az çok dik-
katlice yatırırlardı. Ertesi sabah düdük 
sinirli sinirli böğürmeye başlayınca 
onu erkenden kaldırıp işe göndermek 
gerekecekti çünkü.
Oğlanlar çok dayak yer, hakarete uğ-
rarlardı, ama kafayı çekip çekip kav-
gaya tutuşmalarını yaşlılar gençlerin 

hakkı sayarlardı. Onlar da, gençlik-
lerinde, sarhoş olup dövüşmüşlerdi. 
Onlar da ana babalarından dayak ye-
mişlerdi. ‘Yaşam böyle geçerdi. Bu-
lanık bir su gibi, ağır ağır ve hiç dur-
madan akar, yıllar birbiri ardından 
geçer giderdi. Her geçen gün, aynı 
düşünce ve davranış alışkanlıkların-
dan eski ve inatçı alışkanlıklardan ya-
pılıydı. Kimse bu durumu değiştirme 
isteği duymazdı.
Kimi zaman nereden geldikleri bilin-
meyen yabancılar türerdi mahallede. 
Önce, tanınmadıkları için dikkati çe-
kerlerdi. Sonra, çalıştıkları yerlerden 
sözederek biraz merak uyandırırlar-
dı. Daha sonra yeni bir şey görmenin 
çekiciliği aşınır, silinir giderdi. Yeni 
gelenlere de alışırlardı ve artık dikkat 
çekmezlerdi. Anlattıkları şeyler şunu 
kanıtlardı ki, işçinin yaşantısı nereye 
gitsen hep aynıdır. Öyleyse bu yaşan-
tıdan sözetmenin ne gereği var?
Ama bazen de, mahallede hiç işitil-
memiş yeni şeyler söyleyen kimse-
ler çıkagelirdi. Onlarla tartışmazlar, 
yalnızca dinlerlerdi. Ama söyledik-
lerine inanmazlardı. Garip lafları ki-
milerini için için kızdırır, kimilerini 
de kaygılandırırdı. Kimileri de belir-
siz bir umuda kapılıp heyecanlanır ve 
bu yararsız, bu sıkıcı duyguyu gider-
mek için daha çok verirlerdi kendile-
rini içkiye.
Mahalleliler bir yabancıda olağandı-
şı bir şey sezdiler mi, ona karşı uzun 
süre hınç duyarlar ve içgüdüsel bir 
tiksintiyle davranırlardı. Sanki onun 
yüzünden sönük, zor, ama düzenli ve 
sakin yaşantılarının bozulacağından 
korkarlardı. Sürekli 
bir güç tara-
fından ezil-
meye alı-
şık oldukları 
için hiç bir 
iyileşme bek-
lemezler, her 
değişikliğin 
ancak boyun-
duruklarını 
daha da ağır-
laştırmaktan 
başka bir işe 
yaramayacağı-
na inanırlardı.
Yenilikten sö-
zedenler mahal-
le sakinlerinin 
sessizce uzak-

laştıklarını görürlerdi. O zaman, or-
tadan yok olurlar, başka yere gitmek 
için yola çıkarlardı. Fabrikada kalsa-
lar bile bir köşeye çekilirler, tekdü-
ze işçi kitlesi içinde erimeyi başara-
mazlardı...
İnsanlar bu biçimde elli yıl kadar ya-
şarlar, sonra ölürlerdi...
Çilingir Mihail Vlasov’un yaşantı-
sı da böyleydi. Aksi, kıllı kötü gü-
lüşlü bir adamdı. Gür kaşlar altında 
kuşkuyla bakan küçük gözleri vardı. 
Fabrikanın en iyi çilingiri, mahallenin 
Herkül’ü idi, ama az parası kazanırdı, 
çünkü üstlerine karşı kaba davranırdı. 
Her pazar birisini tepelerdi. Herkes 
ondan nefret eder, ondan korkardı. 
Onu da pataklamayı denemişler, ama 
başaramamışlardı. Viasov kendisine 
saldırılacağım görünce bir taş, bir tah-
ta, bir demir parçası yakalar, bacak-
larını açıp sağlam durur, sessiz seda-
sız düşmanını beklerdi. Gözlerinden 
boynuna kadar uzanan bir sakalla ör-
tülü yüzü ve kıllı elleri herkese dehşet 
verirdi. Özellikle gözlerinden korkar-
lardı, karşısındakini çelik matkap gibi 
delen küçük gözlerinden. Onunla göz 
göze geldiler mi, korku nedir bilme-
yen, acımasızca vurmaya hazır vahşî 
bir güç karşısında bulunduklarını his-
sederlerdi. Boğuk bir sesle:
«Siktirolun, leşler!» derdi.
 İri sarı dişleri yüzündeki gür kılların 
ortasında parıldardı. Hasımları ona 
hakaretler, küfürler yağdırırlar, ama 
korkup geri çekilirlerdi. 
O yine: «Leşler!» diye bağırırdı. 
Delici, kötü bakışlı gözleri ateş saçar-

dı. Sonra başını dikip 
meydan okur, onları ko-
valar, kışkırtırdı: 
«Hadi bakalım, kim is-
tiyor ölmek?» 
Kimse istemezdi öl-
mek... 
Az konuşurdu. En çok, 
«leş» sözcüğünü kul-
lanırdı. Fabrikanın us-
tabaşısına da «leş» 
derdi, polise de. Karı-
sına hitap ederken de 
bu sıfatı kullanırdı:
 «Pantolonlarımın 
yırtık olduğunu gör-
müyor musun, leş?»
 Oğlu Pavel on dört 
yaşına varınca bir 
gün, Viasov onu 
saçlarından yaka-

lamaya heveslendi. Gelgelelim Pavel 
ağır bir çekiç kaptı ve kısaca: 
«Bana dokunma...» dedi.
 «Nasıl?» dedi baba. 
Ve körpe bir kayınağacı üzerine dü-
şen bir gölge gibi, narin, fidanboylu 
oğlanın üzerine yürüdü.
 «Yeter.» dedi Pavel.  «Beni dövmene 
izin vermem artık...» 
Ve çekici kaldırdı.
Baba oğlana baktı, ellerini arkasına 
kavuşturdu, pis pis gülerek:
 «İyi ya...» dedi. 
Sonra derin derin içini çekerek ekledi: 
«Leş oğlu leş!»
 Az sonra karısına şöyle dedi: 
«Artık benden para isteme. Geçimini 
Pavel sağlayacak...» 
Kadın cesaret aldı: «Yani bütün para-
nı içkiye mi vereceksin sen?» 
«Bu senin üzerine vazife değil, leş. 
Bir metres tutacağım...» 
Metres falan tutmadı, ama, o günden 
sonra öldüğü güne kadar, yani aşağı 
yukarı iki yıl, ne oğlunun yüzüne bak-
tı, ne de ona bir söz söyledi.
Kendisi kadar iri ve kıllı bir köpeği 
vardı. Hayvan her gün fabrikaya kadar 
sahibine eşlik eder ve akşama da onu 
kapıda beklerdi. Pazar günleri, Via-
sov kahvehaneleri dolaşırdı. Hiç ağzı-
nı açmadan yürür, yanından geçenleri 
süzerdi. Birisini arıyormuş gibi davra-
nırdı. Köpek bütün gün sahibinin ar-
dından giderdi. Viasov sarhoş sarhoş 
eve dönünce, sofraya oturur, köpeğe 
kendi tabağından yedirirdi. Onu asla 
ne döver, nede hırpalardı, ama okşa-
mazdı da. Yemekten sonra, eğer karı-
sı sofrayı zamanında kaldırmadıysa, 
masanın üzerinde ne var ne yok hep-
sini yere fırlatır, önüne bir şişe votka 
kor, sırtını duvara dayar, ağzını açar, 
gözlerini yumar, avazı çıktığınca şar-
kı söylerdi. Boğuk sesi, işitenlerin içi-
ni karartırdı. Şarkının hüzünlü ve kaba 
sözleri, bıyıkları arasından anlaşılmaz 
biçimde ve tekdüze çıkar, kıllara ta-
kılan ekmek kırıntıları yere dökülür-
dü. Çilingir, kocaman parmaklarıyla 
sakalını tarayarak şarkı söylerdi. Şar-
kının ezgisi kışın kurtların uluması-
nı andırırdı. Şişede votka kaldığı sü-
rece şarkıyı kesmezdi. Sonra sedirin 
üzerinde bir yana yıkılır, ya da başını 
masaya koyup fabrika düdüğü çalın-
caya dek sızar kalırdı. Köpek yanıba-
şında yatardı.
Fıtıktan öldü. Tam beş gün yatağında 
debelenip durdu.

ANA
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Maksim Gorki
(28 Mart 1868- 18 Haziran 1936)
1868’de Rusya’da doğdu. Babasını beş yaşında kaybet-
ti, annesinin yeniden evlenmesi üzerine büyükbabasının 
yanına gönderildi. Ancak birkaç ay okula gidebildi; sekiz 
yaşından itibaren çeşitli işlerde çok ağır koşullarda ça-
lışmaya başladı. Böylece Rus işçi sınıfının yaşamını çok 
yakından tanıdı. Gerçek adı Aleksey Maksimoviç Peş-
kov yerine Rusça’da “acı” anlamına gelen Gorki soyadı-
nı aldı. İlk öyküsü “Makar Çudra” (1892) Tiflis’te çalıştı-

ğı dönemde yayımlandı. İlk romanı Foma’yı 
(1899), Üçler (1900) izledi. Ana (1906) adlı 
romanını Rus devrimci hareketine ada-
dı. 1902’de Ayaktakımı Arasında adlı 
ünlü oyununu yazdı. “Fırtına Kuşunun 
Türküsü” adlı şiiri, hem yayımlandığı 
derginin (Jizn) kapatılmasına hem de 
yazarın tutuklanmasına neden oldu; 
ancak dış ülkelerden gelen protesto-
ların da etkisiyle Gorki salıverildi. 1905 
Devrimi’nde önemli bir rol oynayan Gorki, 

1906’da önce ABD’ye gitti, ardından İtalya’da yedi yıl 
siyasi sürgün olarak yaşadı. 1913’te ülkesine döndü. 

1913-1923 yılları arasında başyapıtı sayılan Ço-
cukluğum, İnsanlar Arasında ve Benim Üniver-
sitelerim’den oluşan otobiyografik üçlemesi-
ni yayımladı. 1934’te kurulan Sovyet Yazarlar 
Birliği’nin ilk başkanı oldu. Toplumcu gerçekçilik 
olarak adlandırılan edebiyat yaklaşımının orta-

ya atılmasına katkıda bulundu. 
Gorki’nin Oda Yayınları tarafından yayımlanan Ana 

romanından bir bölümü okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yazın DünyasıYazın Dünyası

lkokul müdürü, Kadıköylü Meral Kuru-
lay’ın ilk öykü kitabı “Bana Hikâye An-
latma” yayımlandı. “Herkes bir yerlidir 
ama Kadıköylü olmanın başkalığını ya-

şadım” diyen Kurulay,  onu bugünlere taşıyan kendi 
öykü kahramanının Kadıköy olduğunu söylüyor. 
“Bana Hikâye Anlatma”, 18 öyküden oluşuyor. 70 
sayfalık bu öykü kitabı için Kurulay, “Bu öyküler-
den bazılarını hayal edip kurguladım, birkaç tanesi-
ni ise tanıdığım insanlar tarafından bana aktarılan-
lardan yola çıkarak kurguladım.” diyor. Kitabında 
Kadıköy’e ve İstanbul’a da yer veren Kurulay, kent-
le ilişkisini şöyle anlatıyor: “Her inançtan, meslek-
ten, meşrepten insan bu şehirde nefes alıp veriyor. 
Zamanın değişimini, insan ilişkilerini bütün canlılı-
ğı İstanbul’da, hele hele Kadıköy’de gözlemlemek 
mümkün.” 

“KOMŞULUĞUN YAŞADIĞI BİR ŞEHİR”
Caferağa Spor Salonu’nun karşısındaki bir apart-
manda doğduğunu dile getiren Kurulay, “Moda ve 
Bahariye İlkokulu’nda devam eden maceramda, dö-
nemin Sargın Eczanesi’ni hatırlıyorum. Kadıköy 
Kız Lisesi’nden sonra Marmara Üniversitesi Yaban-
cı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümü’nden me-
zun oldum. Artık Moda Caddesi’nde oturuyorduk, 

çocukluk ve gençliğimin en güzel yılları orada geç-
ti” diyerek şöyle devam ediyor: “Komşuluğun ya-
şadığı bir şehri yaşadım. Bayramlarda dolmalar, bö-
rekler, tatlılar taşırdım konu komşuya. Paskalya’da 
Hristiyan komşularımız çöreklerini, renkli yumurta-
larını paylaşırlardı. Noellerde, küçük de olsa mutla-
ka bir armağanım olurdu.”

“YÜZMEYİ MODA’DA ÖĞRENDİM”
Meral Kurulay, kendisine edebiyatı sevdiren kişinin-
se, lisedeki edebiyat öğretmeni olduğunu söylüyor. 
Öğretmeninin derste okuduğu kasideler, gazeller, şi-

irlerle tüm sınıfa edebiyatı sev-
dirdiğini dile getiriyor. Dönemin 
Kadıköy’ünü anlatan Kurulay, 
“Yüzmeyi Moda’da öğrendim. 
Kadınlar plajında sık sık denize 
girerdim. Sahilde dolaşmak, Al-
man Kampı’ndan denize girmek, 
iskelede oturup Deniz Kulübü’n-
deki danslı partileri seyretmek rüya 
gibiydi. Kadınlar Plajı’nda her yıl 
düzenlenen “Bacak Güzeli” yarış-
malarına kâğıttan kukuletalarıyla 

katılan mayolu kızların çoğu ailesinden gizli yarış-
malara katılabiliyor, derece bile alıyordu. Heyecanla 
izlenen bu yarışmalarda simgesel ödüller verilir, so-
nuçlar o dönemin magazin basına çıkardı” diyor.

“YAZMAYI VE EDEBİYATI İYİCE DERT ETTİM”
Türk Hava Yolları’nda 10 yıl çalıştığını ve ardından 
denizci mühendis eşinin işi dolayısı ile 13 yıl dün-
yayı gezdiğini dile getiren Meral Kurulay, yazma-
ya nasıl başladığını ise şu sözlerle anlatıyor: “Benim 
oğlum ve kızım denizlerden geldi. Onca yıl sonra 
karaya, yine Kadıköy Suadiye’de öğretmen olarak 
ayak basmam herhalde bir rastlantı sayılmaz. Bugü-
ne kadar okul müdürü olarak devam eden görevim-
de hep Kadıköy’de yaşarken tanık olduğum, yaşadı-
ğım ve anılarını paylaştığım portrelerin ruhumdaki 
birikimiyle yazmayı ve edebiyatı iyice dert et-

tim. İçim doluydu. Sait Faik’imizin 
dediği gibi yazmasam olmuyor-
du. Tuttuğum günlükleri okuyup, 
sen bunları toparlamalı, kitaplaş-
tırmalısın diyen dostlarımı dinle-
meye karar verdim. Cumba Kül-
tür Sanat Platformu Yazarlık ve 
Senaryo Yazım Atölyesi’ne de-
vam ettim. Hocam Hatice Dök-
men de yazdığım öykülerimi çok 
beğendi. Sonunda dosyamı yine 
Kadıköy’deki Hayal Yayınevi-
ne götürdüm. Çok beğendiler ve 
hemen yayınlamaya karar ver-
dik. “Bana Hikâye Anlatma” 
öykü kitabım okurlarından öyle 
büyük ve güzel ilgi görüyor ki, 
özene bezene sakladığım iki hi-
kaye kitabımı dokumaya de-
vam ediyorum.” 

Kadıköylü bir eğitimci olan 
Meral Kurulay, “Bana Hikâye 

Anlatma” adlı ilk öykü kitabını ve 
öyküsünün kahramanı Kadıköy’e 

olan “aşkını” gazetemize anlattı

l Simge KANSU

İ

Benim öykümün kahramanı Kadıköy
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vde kaldığımız şu günlerde pek yapmıyor 
olsak da, gardırobunuzda birçok kıyafet 
olmasına rağmen işe giderken ne giye-
ceğini bilememe halini birçoğumuz ya-

şamıştır. Ya da “bir gün lazım olur” diyerek atma-
yıp yıllarca kullanmadığınız eşyalarınız olmuştur. 
Bugünler, kullanmadığımız eşyaları azaltmanın, geri 
dönüştürmenin ve hayatımızı sadeleştirmenin ise tam 
sırası olabilir. “Türk işi minimalizm” sitesinin ku-
rucusu Hale Acun Aydın, 2012 yılından beridir mi-
nimalizmle ilgileniyor ve bu konuda yazılar kaleme 
alıyor. Şu sıralar blogunda minimalizm kadar “sıfır 
atık” kavramına da sıkça değinen Aydın, sadeleşme-
nin geniş bir kavram olduğunu dile getiriyor. Aynı 
zamanda Kadıköylü olan Aydın ile minimalizme dair 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
 Öncelikle minimalizm nedir?
Ben minimalizmi içsel dünya ve somut eşyalar 

olarak ikiye ayırıyorum. Dışa bakacak olursak, eş-
yalar anlamında minimalizm bize yeten, bizi mutlu 
eden az ve öz eşyayla huzurla yaşamak demek. İçsel 
olarak ise her şeye yetişmek zorunda olmadığımızı, 
olduğumuz halimizle iyi ve tamam olduğumuzu ka-
bul etmek demek. 

Minimalizm aslen bizim kültürümüzle uyumlu bir 
kavram, bizim de özümüzde bize yetenle yaşamak, 
israftan kaçınmak var ama modern hayat dinamikler, 
artan üretim ve üretimin tüketilmesinin desteklenme-
si tabii ki bizi de etkiledi. Şimdi minimalizm ya da 
benzer başka yönelimlerle kendimizi tekrar sorgulu-
yoruz ve belki de bir deyişle özümüze dönüyoruz. 
 Minimalizm ile ilk karşılaşmanız nasıl oldu?
İlk karşılaşmam yaklaşık 10 yıl öncesinde bir blog 

sayfasında oldu ama öncesinde de  kendimi bildim bi-
leli fazlalıklar beni sıktı. Mesela birden çok parfümü 
olanların sabah nasıl karar verdiklerini, masalarında 
10’dan fazla kalemi olanların o kalemleri kullanmaz-
ken neden stokladıklarını, evde dört kişi yaşarken ne-
den 50 tane çay bardağına gerek olduğunu anlayama-
dım hiç.
 Siz nasıl minimalist oldunuz?
Bu kavrama ilk kez rastladıktan sonra bu konu 

hakkında daha fazla okumaya başladım. İlk başta 
bulduklarım hep yabancı bloglardı tabii. Direkt ola-
rak minimalizm diye bir kelime bildiğimden ya da 
araştırdığımdan değil ama sayfalar arasında gezer-
ken kendimi sürekli “daha az eşyayla yaşamak, sa-
deleşmek” gibi yazılarda buluyordum. Sonrasında 
kavramlara aşina olmaya başladım; “declutter” yani 
dağınıklığı ortadan kaldırmak, ya da “minimalist ol-
mak” gibi. Sonra minimalizmde “challenge” (mey-
dan okuma) kavramını gördüm ve çok sevdim. Ken-
dim yapamasam da 100 eşya ile yaşamayı seçenler, 
altı parça kıyafet ile bir ay geçirip çok da rahat eden-
leri izlemeyi çok sevdim. Zamanla bir baktım ki oku-
duklarımdan etkilenmeye başlamış ve kıyafetlerimi 
yüzde 50 azaltmış, iki kapılı bir dolaba ve bir şifon-
yere sığabilir olmuşum. Her yerden çıkan kitaplarımı 
dağıtıp, gerçekten dönüp dönüp okumaktan zevk al-
dığım kitaplarla kalmışım. Kısacası kendimi eşyala-
rımdan biraz ayırmışım. Bunun beni çok rahatlattığı-
nı hatta özgürleştirdiğini fark ettim. 

GEREKSİZ EŞYALARDAN KURTULMAK
Minicik bir not eklemek istiyorum. Minimalist ol-

mak demek kendini bir zorlama içine sokmak değil. 
Sadece sahip olduğun eşyalara daha gerçekçi bir göz-
le bakarak onlarla ilişkini gözden geçirmek ve “biri-

nin hatırı için, bir gün lazım olur diye ya da çok para 
vermiştim şimdi bundan vazgeçemem” gibi düşün-
celerle kullanmadığınız, daha da fenası bakınca size 
sıkıntı veren şeylerden ayrılmak. Yani eşyanın du-
rumuna ve tabiatına göre onu ihtiyacı olan birine ver-
mek, geri dönüştürmek, başka şeye dönüştürmek (up-
cycle) ya da en son ihtimal olarak çöpe atmak. 
 Peki, neden “Türk işi”?
Kendi deyişimle minimalizme Türk işi bir bakış 

açısı getirmeye çalışıyorum. Yazmaya ilk başladı-
ğımda bu alanda Türkçe hiçbir kaynak bulamadım. 
Ben de öğrendiklerimi kendi süzgecimden geçire-
rek ve kültürümüzü göz önünde bulundurarak pay-
laşmaya başladım. Mesela kültürümüzde ailenin öne-
mi, misafir ağırlama gibi gerçekler var, 
bu gibi noktalara özellikle dikkat ede-
rek paylaşım yapıyorum. 

Bizim kültürümüzde paylaşma ve 
yardımlaşma olduğu için minimal bir 
hayatı sürdürmek daha kolay. Bir şeye 
ihtiyacın olduğunda komşundan iste-
yebilmek; sadece bir kere kullanacağın 
bir merdiveni, testereyi, misafir için bir 
akşamlık gerekecek ekstra 10 tane fin-
canı satın almamanı sağlıyor. Ama di-
ğer yandan ise misafir ve akrabalık iliş-
kilerimiz çok. Bu yüzden 6 tabak, 2 
havlu 1 nevresim kadar aşırı bir sadelik 
yaşanmıyor. Bir şeyleri azaltırken her 
zaman bu faktörü de göz önünde bulun-
duruyoruz.

 Minimalizme olan ilgi şu süreçte arttı mı?       
Son 2-3 yıldır bu alanda ciddi bir popülerleşme 

söz konusu. Evde kaldığımız bu süreçte ise merakı 
olanlar ama henüz bu konuda adım atmamış olanlar 

da harekete geçti diyebilirim. Ben bundan çok mut-
luyum. Evimizdeki eşyaları azaltmak bir yana alışve-
riş konusunda ciddi bir bilince ulaşacağımızı umu-
yorum. 

“EŞYALARI ELEMEK İŞİN BAŞLANGICI”
 Minimal bir yaşama geçmek isteyenler için 

önerileriniz neler?        
Sadeleşmek isteyenlere bir günde eşyalarının bu 

hale gelmediğini, o yüzden bir günde mucize bir çö-
züm olmayacağını hatırlatmak istiyorum. Büyük bir 
kavramı hayatımıza adapte ederken küçük ve emin 
adımlarla hareket etmek gerekiyor. Küçük başarılar 
bize daha büyükleri için cesaret veriyor, bu nedenle 
en rahat yapacağınız değişikliği kendiniz seçmelisi-
niz diyorum. Ben ilk adımı atacak olsam çantamdan, 
evdeki tezgah, sehpa, masa gibi yüzeylerden başlar-
dım. İlerledikçe kıyafetlere geçerdim. Gardırop do-
lusu kıyafete sahip olup her sabah ne giyeceğim diye 
düşünmek birçoğumuzun başına gelen bir şey, ama 
aslında bunu yaşarken bir yandan neye sahibiz bil-
miyoruz. Biraz detaylı bakarak, kendimize neyi ne-
den sevdiğimizi ya da sevmediğimizi sorarak başla-
yabiliriz. 
 Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Eşyaları elemek çok önemli ve işin başlangıç nok-

tası. Ancak ilerisi olmadan çok kısıtlı kalıyor bence. 
Sosyal medyanın hayatımızda geldiği noktada artık 
dijital minimalizm oldukça önemli bir tartışma ko-
nusu. Bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Sadece e-postalar değil sosyal medyada takip 
ettiğimiz onca hesap, hatta artık orada kaydettikleri-
miz de sadeleşmeden payını almalı. Bazen tarifleri, 

gidilecek yerleri vs kaydediyoruz sonra dö-
nüp bakmıyoruz bile.

Enerjimizi sömüren insanlar ise bam-
başka bir boyutu. Mutlaka bu şekilde iliş-
kiler de gözden geçmeli. Aman yanlış anla-
şılmasın, bir arkadaşınız dönemsel bir kötü 
durumdan geçebilir, enerjisi düşük olabilir. 
Burada kastedilen sizin yaptıklarınızı anla-
mayan, anlamak istemeyen, bazen küçük 
gören ya da sürekli her şeyden şikayet eden 
kişiler. Sizi etkilemiyorlarsa ne ala, ama her 
görüşme sonrası böyle hissediyorsanız ön-
celikle onlarla bir konuşma yaparak duru-
mu anlatmakta fayda var. 

Daha fazla bilgi almak için turkisimi-
nimalizm.com sitesine bakabilir, Facebook 
hesabını takip edebilirsiniz.

Daha minimal bir hayata 
geçmek istiyor ancak 

yapamayacağınızı 
düşünüyorsanız bu 

haberimiz size yardımcı 
olabilir. “Türk işi 

minimalizm” sitesinin 
kurucusu olan Kadıköylü 

Hale Acun Aydın daha 
minimal bir yaşama dair 

ipuçları veriyor

l Evin ARSLAN

E
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Sinema salonlarının hâlâ açılmadığı, yeni 
filmlerin gösterime girme-
diği bir ortamda sinema-
severlerin önündeki en 
iyi seçeneklerden birinin-
sinema tarihinin unutul-
maz klasiklerini keşfetmek 
olduğunu düşünüyorum. 
Geçen ayki yazımda da be-
lirttiğim gibi yasa dışı film 
sitelerine uğramadan ve di-
jital platformlara abone ol-
madan evimizi kişisel bir si-
nemateke dönüştürmemiz 
mümkün…  

Başta Youtube olmak 
üzere Internet Archive ve 
Openculture gibi sitelerde 
ücretsiz olarak izleyebileceği-
miz birçok sinema klasiği var. 

Geçen ay Mosfilm arşivinde yer alan Rus 
klasiklerinden bir seçki yapmıştım. Bu ay 
da Amerikan ve İngiliz sinema klasikle-
rinden oluşan bir öneri listem var.

Kronolojik bir sırayla gidersek ilk 
önerim, başrolünde Harold Lloyd’un oy-
nadığı 1923 tarihli ‘Safety Last!’, karan-

tina döneminde benim 
de Youtube’da keşfet-
tiğim siyah beyaz ko-
medi klasiklerinden 
biri. Harold Lloyd de-
yince akla aksiyon ve 
akrobasi gelir… Ses-
siz sinema döneminin 
harekete dayalı mi-
zah anlayışı slapsti-
ck’e, modern aksi-
yon filmlerinin hızını 
getirmiştir… ‘Safety 
Last!’, Lloyd’un ye-
teneklerini sergile-
mesine fırsat veren 
komedi sahnele-
riyle öne çıkar. Fi-
naldeki binaya tır-
manma sahnesi 

unutulmazdır. Lloyd deyince akla gelen 
ilk görsel imge, yani yüksek binanın cep-
hesindeki saate asılı kalmış görüntüsü bu 
sahnede yer alır. 

Çocukluk yıllarında TRT ekranlarında 
seyrettiğim Hollywood klasiklerinden bi-
ridir ‘His Girl Friday’ (1940)… Usta yönet-
men Howard Hawks’un imzasını taşıyan 
filme, farklı sitelerdeücretsiz olarak ulaş-
mak mümkün. Başrollerinde Cary Grant 
ile Rosalind Russell’ın oynadığı film, kadı-
na bakışı ve iş yerindeki cinsiyetler arası 
ilişkileri ele almasıaçısından kendi döne-
minin hayli ilerisinde bir filmdir.

İngiliz sinemasının efsane yönetmen 
ikilisi Michael Powellve Emeric Pressbur-
ger’in yazıp yönettiği, 1946 yapımı ‘Aşk 
ve Ölüm’ (A Matter of Life and Death), 
İkinci Dünya Savaşı’nda geçen fantastik 
bir komedi ve dram filmi... Ölümle yaşam 
arasında kalanve hayata dönmek için ila-
hibir mahkemeye çıkmak zorunda olan 
İngiliz pilotun hikâyesi Total Film Dergi-
si’nin düzenlediği bir soruşturmada tüm 
zamanların en iyi ikinci İngiliz filmi seçil-
mişti… Sightand Sound’un düzenlediği 
2012 En İyi Filmler Soruşturması’nda ise 
90’ncı sıradaydı... 

Türkiye’de 1965 yılının kasım ayın-
da ‘Öldüren Şüphe’ adıyla gösterime gi-

ren ‘Charade’, başrollerin-
de Cary Grant ve Audrey 
Hepburn’ün oynadığı ro-
mantik bir gerilim filmi… 
Regina Lambert (Audrey 
Hepburn) kocasının ölü-
münün ardından Fran-
sız ve Amerikan polisi-
nin yanı sıra çetelerin de 
hedefi haline gelir. Çün-
kü herkes kocasının or-
taya çıkmayan gizli ser-
vetinin onda olduğunu 
düşünür. Yeni kuşak 
seyircilerin keşfetme-
si gereken klasiklerden 
biri olan, Stanley Do-
nen’ın yönettiği ‘Cha-
rade’, ‘Hitchcock’un 
çekmediği en iyi Hitchcock filmi’ ola-
rak da bilinir.

Dahi sinemacı Orson Welles’in ‘Yurt-
taş Kane’, ‘Bitmeyen Balayı’ gibi başya-
pıtlarına oranla daha az bilinen filmle-
rinden biridir 1946 yapımı ‘Yabancı’ (The 
Stranger)… Buna karşılık, gişelerde en 
başarılı filmidir. İkinci Dünya Savaşı son-
rasında kaçak Nazilerden birini bulmak 
için Connecticut’a gelen bir araştırmacı-
nın öyküsünü anlatan ‘Yabancı’nın baş-

rollerinde Welles’in 
dışında Edward G. Ro-
binson ve Loretta-
Young oynar.

Charles Dickens’ın 
sinemaya en çok aktarı-
lan romanlarından biridir 
‘Büyük Umutlar’ (Great 
Expectations)… Eleştir-
menlerin ve tarihçilerin 
üstünde anlaştığı en iyi 
uyarlama ise İngiliz sine-
masının usta yönetme-
ni David Lean’in 1946’da 
gerçekleştirdiği ‘Büyük 
Umutlar’dır. Şimdi inter-
netteki yasal sitelerde res-
tore edilmiş iyi bir kopyasını 
seyretmeniz mümkün.

1990’lı yıllarda Tim Bur-
ton’ın ‘EdWood’ filminin gösterime gir-
mesiylebirlikte videocularda en çok ara-
nan filmlerden biri olmuştu, Edward D. 
Wood Jr.’ın yazıp yönettiği ‘Plan 9 from 
Outer Space’ (1959)… Sanatsal niteli-
ğiyle değil, inanılmaz düşük bütçesin-
den kaynaklanan komik uzay efektleri ve 
kendine özgü amatör tarzıyla 1990’la-
rın en eğlenceli kült filmlerindendi. Merak 
edenler şimdi internette seyredebilir.

Sinefillere ‘klasik’ öneriler

MEHMET 
AÇARAÇAR

aman da, hayat da geleceğe doğru iler-
ler biliriz. Ya tam tersi olursa? Alemin 
herhangi bir alanında gelecekten geçmi-
şe akış mümkün mü? Bu sorunun yanı-

tı net olmamakla birlikte, tersine akışı denemeyen-
ler yok değil; yönetmen Kaan Müjdeci ve  İstanbul 
Deneysel Film Festivali’nin kurucu yönetmeni Ya-
vuz Gözeller gibi. İkili tarafından hayata geçirilen 
yeni edebiyat mecmuası Axolotl'tan bahsediyoruz. 
58'inci yani 3. sayısı bu ay içinde yayınlanacak 
olan bu dergi, periyodu iki ayda bir olmak üzere 
60 sayı olarak planlandı. 10 yıl sonra dergi ilk sa-
yısına vararak -bir nevi- kendi kendini imha et-
miş olacak...

Lens bazlı (sinema, fotoğraf, video vb) sanat 
üretimi yapan kişilerin metinlerine yer veren sü-
reli bir yayın olan ve ilk sayısı  Aralık 2019'da 
çıkan Axolotl'a, sinema yazarı Melikşah Altuntaş da 
dahil oldu. 

Kaan Müjdeci'yle konuştuk;
• Nasıl bir ihtiyaç hasıl oldu da bu işe giriştiniz?
Axolotl, sinemamıza, görsel üretim kültürümü-

ze yeni katılabilecek yeni eserlere gebe olabilen bir 
özellik taşıyor. İhtiyaç kısmı da burada. Yazdıklarımı 
okutmaya, fikir almaya ve aynı zamanda benim gibi 
medyumu kamera olan kişilerin yazdıklarını oku-
maya ihtiyacım var ki kendimi geliştirebileyim. Ben 
kendimi yenileyeyim ki sinemamız kendini geliştirip 
yenileyebilsin.

KENDİNİ YENİLEYEBİLEN BİR DERGİ
• Axolotl'un (wikipedia: kaplan semenderi gru-

buna ait Meksika köstebek semenderlerinin en ta-
nınmışlarındandır) ne olduğunu öğrendim :) Siz-
deki karşılığı nedir? Neden bu yayına isim olarak 
seçtiniz?

İsmi koyan Yavuz’du. Axolotl beyninden kalbi-
ne, kollarından bacaklarına varana dek kendini ye-
nileyebilen bir canlı. Derginin gerek kültürel, gerek 
Türkiye’de sinema üretimi, gerekse bireylerin kendi 
iç dünyalarında hizmet etmesi gereken şeyin kendi-
ni yenileyebilmek olması gerektiğini iddia ediyoruz 
biz de. Bu sebeple bu ismi seçtik ya da isim bizi seçti. 

• Yayıncılık tarzınız, 'öleceğimizi bile bile yaşa-
mak...' gibi geldi.

Öleceğimizi bildiğimiz için ona göre yaşıyoruz. 
Elimizde olan zamanı ona göre değerlendiriyor, na-
sıl daha keyifli, daha yararlı, daha mutlu yaşarız diye 
düşünüyoruz. Eserin sonsuzluğu bana bir illüzyon 
gibi geliyor. Önemli olan eserin bitmesidir. Eserin et-
kileri yüzyıllar sürebilir, eser bitmeli. 

• 10 yıl gibi uzun soluklu bir sürece-taahhüte 
nasıl girebildiniz?

Genel anlamda bir işe başlarken ona dair gelecek 
tahayyülleriniz olur. Kaç yıl devam edebilir? Nerele-
re gidebilir? Sonucu ne olur? Tüm bunlar ise bir be-
lirsizliğe, işinizin devam edip etmeyeceğine yönelik 
bir güvensizliğe neden olur. “Bir bakalım, devam et-
sin öyle görelim”cilik ortaya çıkar. Bunun yerine, en 
başından nereye gideceğini söylemeyi daha doğru 
buluyorum.Türkiye’de, Axolotl adında bir mecmua 
10 yıl boyunca yayınlanacak. Daha fazla değil. Ve bu 
10 yıllık sürecin sonunda, ortaya sadece bir külliyat 
değil; aynı zaman Türkiye sinemasına birçok genç ki-
şinin katılmasını sağlamış olacak. Şimdiden bunu ön-
görmek, amacınıza uygun hareket etmenizi sağlar.  

• Bu devirde basılı bir yayın çıkarmak zor. Mad-
di/manevi gücünüzü nereden alıyorsunuz?

Şu an için kendi istek ve imkanlarımızdan. Bir de 
IBAN numarası koyduk, imkanı ve isteği olan payla-
şabilsin; Axolotl iddia ettiğimiz gibi bir değeri kaza-
nıp yaşatabilsin diyerek. 

AXOLOTL'UN NET BİR FİYATI YOK
• “Biçtiğiniz değerle yaşar. Yapım maliyetleri 

karşılandıktan sonra kalan meblağ yazarları ara-
sında eşitçe dağıtılır” yazısı ve destek olunabilmesi 
için bir de IBAN numarası yer alıyor dergide. Bu, 

'ederini okuyucuya bırakma' 
yöntemini neden 
tercih ettiniz?

Bir şeyin yaşa-
masını istiyorsanız 
onu yaşatırsınız. 
Sanat eseri görmek 
istiyorsanız, sanat-
çısını beslersiniz. 
Film istiyorsanız, 
emekçilerine bakar-
sınız. Eğer bu bir sü-
reli yayınsa da onu 
yaşatacak olan oku-
yucusudur. Bir eder 
biçmek istemedik. Pa-
rası olmayan vermek 

zorunda kalmasın. 
Parası olansa ne 
kadar vermek is-
terse o kadar ver-
sin diyerek. 

• Ya herkes 
sadece 1 lira fi-
lan verirse, ne 
olacak? :)

Ya hiç kim-
se para vermez-
se :) O zaman 
da oturur bunun 
sosyolojik kar-
şılığına dair ko-
nuşuruz.   

Geriye doğru bir dergi; 
AXOLOTL

l Gökçe UYGUN

Z

Yavuz Gözeller, Melikşah Altuntaş, Kaan Müjdeci

Axolotl’u Beyoğlu’nda Robinson Cruose, Pandora, 
22, Beşiktaş’ta Minoa, Kadıköy’de AltıKırkBeş 
olmak üzere Mephisto şubeleriyle, Beyoğlu ve 
Kadıköy sinemalarında bulmak mümkün.

Yayın hayatına 60.sayıdan 
başlayan Axolotl dergisi 10 yıl 
sonra ilk sayısına varacak
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ürkiye’de ilk vakanın 11 Mart’ta görüldü-
ğü korona virüsü salgınının önüne geçe-
bilmek için alınan tedbirler yavaş yavaş 
esnetiliyor. 11 Mayıs Pazartesi günü iti-

bariyle AVM’ler ve berberler açıldı. Giriş çıkış yasa-
ğının olduğu birçok şehirde bu kısıtlamalar kaldırıldı. 
Resmi açıklamalara göre günlük vaka ve ölüm sayı-
ları da düşüyor. Ancak tedbirlerin yavaş yavaş kaldı-

rılması ve yetkililerin 
olumlu açıklamaların-
dan sonra çok sayıda 
insan cadde ve sokak-
lara çıkmaya başladı. 
Çoğu zaman fiziksel 
mesafenin gözetilme-
diği bu manzara salgı-
nı yeniden hızlandırır 
mı? Tedbirlerin şu an 
için kaldırılması erken 
mi? Biz sorduk, gene-
tik bilim uzmanı Doç. 
Dr. Çağhan Kızıl ya-
nıtladı. Kızıl, tedbir-
lerin kaldırılmasının 
erken olduğunu belir-

terek dikkatli olunmaması durumunda salgında ikinci 
dalganın görülebileceğine işaret ediyor. 
 Türkiye’deki mevcut durumu nasıl değerlen-

diriyorsunuz? 
Öncelikle dünyadaki duruma baktığımızda ar-

tış devam ediyor. 4 milyonu geçen vaka sayısı var. 
Her gün 100 bine yakın vaka çıkmaya başladı, son üç 
gündür bu şekilde ve ölümler de gittikçe artıyor. Ha-
len aktif 2.3 milyon vaka var. Türkiye’de salgın yük-
sek şekilde yaşanıyor. Bunu şuradan çıkartabiliyoruz: 
bir, vaka sayıları. Fakat Türkiye’yi değerlendirmeden 
önce Türkiye’yle ilgili nasıl bir bilgimiz var ve detay-
larını nasıl elde edebiliyoruz, biraz onu konuşalım. 
Bunun yanıtı biraz basit; detaylarını elde edemiyo-
ruz. Bize verilen bilgilerin de kısıtlı bilgiler olduğu-
nu biliyoruz. Hem Türk Tabipler Birliği’nin hem de 
sahadaki insanların söylediği ve ayrıca Bilim Kurulu 
üyelerinden de yapılan açıklamalarda bunu duyuyo-
ruz. Türkiye’de verilen sayılar sadece testleri pozitif 
çıkan ve konfirme edilen vakalar. Bunun dışında test-
leri negatif çıkan – ki biliyoruz ki testler yüzde 60-70 
oranında pozitif çıkıyor, yani üç hastadan ikisini an-
cak bulabiliyorsunuz – ya da test yapılmayan insan-
lar bu sayılara dahil değil. Dünyada bunun aksi bir 
uygulama var. 
 Nasıl bir uygulama?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hasta-

lık Kontrol Merkezi’nin (ECDC) talimatları aslında 
tersi. “Pozitif çıkan vakaların yanına şüpheli olan va-
kaları da saymalısınız” deniyor. Türkiye’de bu yapıl-
mıyor. Bunun yanında tabii ki semptom göstermeyen 
ve ulaşamadığımız, gözetleme yapılmayan kişiler de 
var, bunu biliyoruz. Dolayısıyla 135 bin vakanın bir-
kaç katı üstünde vaka olduğunu görebiliyoruz. Sağlık 
Bakanı tarafından Türkiye’nin Vuhan’ı İstanbul ola-
rak adlandırıldı. 

“VERİLER İSTANBUL’U YANSITIYOR”
 Ne demek bu açar mısınız?
Bu, şu demek: Bizim gördüğümüz verilerin ço-

ğunluğu büyük ihtimalle İstanbul’u yansıtıyor. Yani 
şu anda Türkiye’de bir azalmaya gittiği söyleniyor 
resmi söylemle. Salgının bittiği ve normalleşme-
ye geçildiği konusunda söylemler var. Bunlar ger-
çeği yansıtmıyor olabilir, tüm Türkiye’nin tablosunu 
yansıtmıyor olabilir. Belki İstanbul’u yansıtıyordur, 
orada bile gördüğümüz sayılar İstanbul’un küçük bir 
yüzdesini kapsıyor. Dolayısıyla salgının hemen ya-
yılma tehlikesi var. 

Önce şunun altını tekrar çizelim: Türkiye’de gör-
düğümüz veriler çok kısmi ve şeffaf değil, yani de-
taylarını bilmiyoruz. Örneğin yaş dağılımı, cinsiyet 
dağılımı, yer dağılımı ve bu insanların “komobidite” 
dediğimiz farklı hastalıklarının varlığı ya da yokluğu 
hakkında herhangi bir bilgimiz yok maalesef. Bunun 
yanında salgın ve ölüm oranları iki farklı kavram. 
Salgın dediğimiz, toplum içinde virüsün yayılma-
sı. Bu Türkiye’de yayılıyor, artıyor, dünyada da artı-
yor. Bu kesin. Ölüm oranları ise çok başka paramet-
relerle belirleniyor. Örneğin sağlık sisteminin gücü, 
doktorların, hekimlerin, sağlık personelinin yetkinli-
ği, enfeksiyonun hangi yaş aralığında daha fazla ya-
şandığı... Mesela gençlerdeyse ölüm oranları düşük 
oluyor. Türkiye, Avrupa’ya kıyaslandığında genç bir 
nüfus. Ölüm oranlarının düşüklüğü bundan kaynakla-
nıyor. Bunları söyleyebiliyoruz. 
 Tedbirler aşamalı olarak kaldırılacak. Bunun 

için henüz erken mi? 
Evet, erken. Epidemiyolojik verilere detaylı ola-

rak sahip olmamız gerekiyor. Buna sahip olduğu-
muzda ancak şunları görebiliriz: Salgın azalıyor mu, 
hangi bölgelerde azalıyor veya artıyor, hangi yaş gru-
bunda daha fazla hissediliyor, buna göre nasıl önlem-
ler alınmalı? Genel olarak üreme indeksi denen bir 
RE ya da R0 sayıları var, bu hesaplanabilir. Bunun 
hesaplanması konusunda sıkıntılar var, ne olduğunu 
bilmiyoruz. Bu sayıların 1’in altına düşmesi gereki-
yor, o zaman ancak salgın ve salgın dalgası azalıyor 
denebilir. Türkiye’deki söylemler çok önceden beri 
zaten “Salgını kontrol altına aldık” şeklindeydi fakat 
bu, resmi sayılara bile yansımamış durumda. Dolayı-
sıyla bir veri kargaşası var. Şu an için şunu söyleye-

lim, bu verilen sayılar üzerinde bile Türkiye’de yük-
sek sayıda enfekte insan var ve daha çok İstanbul’dan 
Anadolu’nun diğer kısımlarına yayılıyor gibi bir izle-
nim de ortaya çıkıyor. 

Karantina önlemlerinin alınmaması, sokağa çık-
ma yasaklarının genel olarak uygulanmaması, hâlâ 
toplu taşımaların kullanılıyor olması ve şu anda 
AVM’lerin açılması, liglerin açılması, sınavların 
erkene alınması, turizm gibi olgular veya konuş-
malar zaten siyasi kararlar ve aslında epidemiyo-
loji biliminin aksine yapılan kararlar. Yani yöne-
timsel bir yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir 
yandan başarı hikayesini yazan da sağlık sistemi ve 
sağlık emekçileri. Çok fazla saatlerce, günlerce ça-
lışıp emek verdiler ve kendileri de hastalandılar. Bu 
başarı öyküsünü yazan toplumun durumu ve sağlık 
çalışanlarıdır. 

NORMALLEŞMENİN RİSKLERİ NELER? 
 Tedbirlerin kaldırılması erkense bunun tehli-

keleri neler olabilir?
İleriye dair bir projeksiyon yapamıyoruz. Fakat 

söyleyebildiğimiz tek şey şu: Türkiye’deki vaka sayı-
ları ve düşük teste rağmen her gün 2 bine yakın yeni 
vaka ortaya çıkıyor. Bu sadece buzdağının ucu. Tür-
kiye’de sosyal mesafeyi azaltıp insanların birbiriyle 
iletişimini artırabilecek herhangi bir uygulama – ki 
bu gevşeme uygulamaları buna dahil – salgının ikinci 
dalgasını getirebilir ve salgını artırabilir. 
 Tedbirlerin kaldırılması aynı zamanda top-

lumda “salgının riski azaldı” algısını da yaratıyor. 
Hafta içi sokağa çıkan insan sayısına baktığımızda 
bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ne dersiniz? 

Salgın riski azalmadı. Çünkü salgını azaltabile-
cek, ortadan kaldırabilecek önemli bir parametre ilaç 
ve aşı, şu anda da böyle bir tedavi yöntemimiz yok. 
Dolayısıyla insanlar salgını azaltmak için ya birbirle-
riyle mesafeyi artırmak zorunda ya da hastalığı geçir-
mek zorundalar ki bağışık olsunlar. Dünya üzerinde 
baktığımızda 4 milyona yakın, 4 milyonun biraz üze-
rinde insan bu hastalığı geçirdi. Bilmediklerimiz de 
dahil 3-4 katı olduğunu düşünürsek toplamda 10-15 
milyon insan bu enfeksiyona kapıldı. Dünya nüfusu-
nu düşündüğümüzde salgın kendi mecrasını yaratıp 
çok daha geniş coğrafyalara yayılıyor. Örneğin bak-
tığımızda Rusya ve Brezilya şu an çok hızlı yayılan 
yerler. Diğer ülkelerden birkaç ay sonra başladılar. 

Bu şekilde salgın ikinci, üçüncü, dördüncü hareler-
de yayılmaya devam edecek. Bu nedenle salgın riski 
azalmadı, bunu söyleyebiliriz. 

“KONTROL ALTINA ALINMADI”
 Sadece Türkiye değil Avrupa ülkeleri de yavaş 

yavaş tedbirleri kaldırıyor. 
Evet Avrupa ülkeleri bunu yapıyor fakat bunu 

yapmalarının altında yatan bilimsel veriler var. Ör-
neğin Almanya’da Robert Koch Enstitüsü her gün 
10-15 sayfa arasında detaylı veri açıklıyor ve şu anda 
baktığımızda bu veriler ve lokal anlamda ilerleyiş 
azalmış durumda. Bunu yapmalarının bir nedeni de 
altı hafta genel karantina uygulanmasıydı. Yani so-
kağa çıkılıyordu fakat sokakta belli bölgelerde iki ki-
şiden fazla yan yana gelinemiyordu, tüm ülkede iki 
kişiden fazlası yan yana gelemiyordu – aynı hane hal-
kından değillerse. Onun dışında da sosyal mesafe, fi-
ziksel mesafe uygulamaları kullanılıyordu. Birçok iş-
yeri tatil edilmişti, evden çalışılıyordu ve insanlar hak 
kaybı yaşamıyordu. Yani 8-10 hafta arasında toplu-
mun büyük bir kesimi evlerinde kaldılar. Bunun so-
nucunda ancak böyle bir azalma yaşandı fakat hala 
bir tedirginlik var. Bir anda bu sosyal mesafe azaldı-

ğında insanlar salgına tekrar maruz kalabilirler. İtalya 
ve Fransa hâlâ bununla uğraşıyor, İspanya hâlâ Avru-
pa’da en fazla vakaya sahip ülke. Genel karantina uy-
gulamasına rağmen hâlâ salgını kontrol altına alabil-
miş değil. Bu farkı yaratan nedenlerden bir tanesi yaş. 
Avrupa ülkeleri daha yüksek yaş ortalamasına sahip 
ülkeler ve bu yüzden salgının öldürücülüğü ve yayıl-
ması daha hızlı. Ancak Türkiye’ye baktığımızda da 
yaklaşık olarak bilinen sayıların daha üzerinde oldu-
ğunu biliyoruz. Yani Avrupa ortalamasında Alman-
ya gibi, İtalya gibi bir vaka oranı var. Ölüm oranları 
başka bir parametre, bunu söylemiştim. Türkiye şans-
lı bir yerde duruyor. 
 Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de 

salgının ne zaman duracağı ya da ne zaman risk ol-
maktan çıkacağı... 

Salgının ne zaman biteceğine dair kesin tarih ver-
mek mümkün değil tabi. Kimse bunu veremez. De-
diğimiz gibi epidemiyolojik verilerin ortaya çıkması 
lazım. Türkiye için bu veriler en azından bilim in-
sanları ve halkla paylaşılmıyor, bu yorumu yapama-
yız. Fakat ilk salgın çıktığında Türk Tabipler Birli-
ğinin de yaptığı bazı açıklamalar vardı. Nisan sonu 
gibi bir yüksek değere ulaşıp sonra biraz sönümlen-
me aşamasına geçmek, haziran ortası gibi de alçak 
değerlere tekrar gelmek söz konusu denmişti. Çeşitli 
yanlış uygulamalarla bu süreç biraz değişti tabii. An-
cak şu anda verilen sayılar buna tekabül ediyor. Uma-
rız bu doğrudur. Bu şu anlama geliyor: İlk sönümlen-
me aşamasına Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de 
belki girilmiştir. Fakat bu geçici bir rehavet getirme-
li. Çünkü salgınlarda ikinci, üçüncü dalgalar oluyor, 
olacaktır dünyada da.  Eğer aşı ve ilaç bulunmazsa 
ve uygulamalar gerektiği gibi devam etmezse durum 
böyle görünüyor. 

“YÜKSELME RİSKİ VAR”
 Salgının yaşama alışkanlıklarımızı etkileyece-

ği kesin. Büyük ihtimalle ilerde başka salgınlar da 
yaşayacağız. Biraz bu konuyu konuşalım istiyorum. 
Neler bekliyor bizi? 

“Bu salgın neden bu kadar yayıldı?” sorusuyla 
ilişkili bence bu. Doğal bir süreç salgınların yaşanma-
sı, dünyada ne ilk ne de son olacak bu. Bu tip büyük 
salgınlar hem dünya çapında hem de bölgesel olarak 
yaşanıyor ve yaşanacak. Bu doğanın bir mekanizma-
sı. Zoonotik dediğimiz, hayvanlarda yaşayan bu tip 
virüslerin veya başka patojenlerin insanlara geçmesi 
olası. Fakat neden bu kadar çok yayıldı sorusu aslın-
da daha çok insanların ve siyasetlerin eksikliği. Birin-
cisi, çevreyle olan ilişkimizde çevreyi çok fazla zor-
luyoruz ve bu çevrenin zorlanması kronik hastalıkları 
ve birçok başka hastalığı beraberinde getiriyor. Bun-
lar da bu şekilde çıkan bir pandemide ölüm oranlarını 
artırıyor. İkincisi, siyasetçilerin ve hükümetlerin al-
dığı geç kararlar. Baktığımızda Avrupa’da neredeyse 
tüm ülkelerde büyük karantina uygulamaları oldukça 
geç alındı. Türkiye’de de aynı şekilde birçok insanın 
ibadetlerinden dönmesi, kongrelerin yapılması vs. 
bunlar önlenmedi ve kontrollü olarak yapılmadı. Tür-
kiye’deki salgını tetikleyen neden ise hareketlik oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Yapılan filogenetik analizlerde, 
virüslerin karşılaştırılmasında Türkiye’ye gelen vi-
rüslerin çoğunlukla İran ve Suudi Arabistan’dan ol-
duğunu, onlarla benzerlik gösterdiğini görebiliyoruz 
şu anda. Bu tip uygulamalar yanlıştı. Örneğin İtal-
ya’nın da karantina uygulamaları geç oldu. 
 Sizin önerileriniz nedir?
Fiziksel mesafenin korunması ve bununla ilgi-

li yapılabilecek düzenlemeler. Sadece kişilerin ken-
di iradeleriyle değil aynı zamanda yasal düzenleme-
ler yani uygulama düzenlemeleri de olmalı. Örneğin 
ekonominin devam etmesi için ve para sirkülasyonu-
nun devam etmesi için turizmin açılmasındansa insan 
sağlığını ve doğadaki yaşamı önceliklendirip karan-
tina uygulamalarına devam edilmesi gerekiyor, be-
nim düşüncem bu. Aynı zamanda sağlık sisteminin 
ihtiyaçları ve eksikleri hâlâ var, bunların giderilme-
si gerekiyor. Başından beri toplumda bir güvensizlik 
yaratıldı. Bunun yanında kişilerin de kendilerini bi-
linçlendirmeleri ve gerçekten biraz daha sabretmele-
ri gerekiyor. Bu salgın söylendiği gibi geçmiş değil. 
Türkiye’de her an nüksetme riski var, daha da yük-
selme riski var ve bu kimsenin öngörebileceği bir du-
rum değil. Uluslararası bilimsel çevrelerin ortak gö-
rüşlerine ve olabildiğince uzlaştıkları görüşlere riayet 
etmek gerekiyor. 

Salgının riski azalıyor mu, sayılar salgın hakkında  
neler söylüyor, normalleşmeye hazır mıyız? Genetik 

bilimci Doç. Dr. Çağhan Kızıl ile konuştuk. Kızıl, “Salgın 
riski azalmadı. Çünkü salgını azaltabilecek, ortadan 

kaldırabilecek önemli bir parametre ilaç ve aşı, şu anda 
da böyle bir tedavi yöntemimiz yok” diyor
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Mimar ve şehir plancısı olan aynı zamanda uzun yıllardır 
bisiklet kullanan Seçil Zor, “bisikletin bir ulaşım aracı ol-
duğunu kabul ederek, trafikte ‘şeridi paylaşarak’ bisiklet 
kullanıcılarının yolunun açılması önemli.” diyor.  

◆ Salgın günlerinde bisiklet kullanımının önemi 
tekrar gündeme geldi. Bunun nedenleri nedir sizce?

Salgın günlerinde iklim değişikliği, çevre kirliliği ve 
ekonomik kriz yeniden gündeme geldi. Ne kadar sürece-
ği kestirilemeyen bu süreç devam ederken ve normal haya-
ta aşama aşama dönüş süreci tartışılırken, toplu taşıma ile 
sosyal mesafenin sağlanamayacağı ve trafikte özel araçla-
rın sayısının artışı ile trafik kaosunun daha da artacağı ön-
görülüyor. Bu noktada ulaşıma çözüm arayışları içerisinde 
alternatif bir çözüm olarak bisiklet öneriliyor. 

◆ Neden?
Çünkü bisiklet sosyal mesafe ihtiyacını gideren yani 

1,5 metre mesafeyi sağlayan bir ulaşım aracıdır. Sokağa 
çıkma yasağı ile yoğun trafik akışı azaldı. Bu sayede do-
ğanın ne kadar çok kendine geldiğine, yunusların grup-
lar halinde Marmara Denizi kıyılarında dolaşabildiğine, 
havanın temizlendiğine tanık oluyoruz. Doğanın kendi-
ne gelişinin sürekliliği için, sokağa çıkma yasağının ol-
madığı zamanlarda da bisikletle ulaşım sağlayarak çev-
reyi korumaya devam edebiliriz. Çünkü bisiklet, karbon 
ayak izi en düşük ulaşım aracıdır. Bisikletli ulaşım eko-
nomiktir, ulaşım için para harcamazsınız. Ekonomik kri-
zin giderek büyük bir sorun haline geldiği bugünlerde, 
ekonomi yapmak, bütçemizi korumak amacıyla da bi-
sikletli ulaşımı tavsiye edebilirim. Bisikletle ilgili bir ya-
tırımın altyapı oluşturma maliyeti, araç yolu için ayrılan 
maliyete oranla çok düşüktür. Ekonomik krizden bahset-
tiğimiz bu dönemde bu konu da bisikletli ulaşımın öne-
mini vurguluyor. Bisikletle ulaşımımızı sağlayarak toplu 
taşıma kullanmamış, kalabalık ortamlarda bulunmamış 
oluruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı teknik reh-
berde “mümkün olduğunca bisiklete binin veya yürü-
yün” önerisi de bulunuyor. 

“OTOMOBİLLERİN İŞGAL ETTİĞİ ŞEHİR”
◆ Siz uzun yıllardır bisiklet kullanıyorsunuz aynı 

zamanda şehir plancısısınız. Sizce İstanbul’da bisiklet 
kullanımının yaygınlaşması için nasıl bir ulaşım pla-
nı uygulanmalı? 

İstanbul çok büyük bir metropol ve maalesef otomo-
billerin işgal ettiği bir şehir. İstanbul'da bu konu çözü-
lürse her şehirde çözülebilir gibi geliyor bana. Çünkü İs-
tanbul'da trafikte pek çok sorunu birarada yaşıyoruz. Ve 
bu şehrin trafikteki karmaşasını çözebilecek herhangi bir 
öneri bizler tarafından pratik bir şekilde kullanılıyor ise 
sürekliliği oluyor. İşe yaramazsa da proje atıl kalıyor. 
Örneğin elektrik destekli scooterların çok sayıda kulla-
nıcısı var. 

Bisiklet de bu anlamda bir çözümdür. E-bike (elekt-
rikli bisiklet, pedal destekli bisiklet) da denenebilir ve ül-
kemizde kullanımında plaka veya ruhsat gerektirmez. Bu 

da bir çözüm önerisi olarak, gerek İstanbul gibi bol yoku-
şu olan şehirlerde her yaştan kullanıcıyı gerekse yaş almış 
kişileri bisiklet kullanmaya teşvik etmek için bir alterna-
tiftir. Katlanır bisikletlerin de toplu ulaşımların hepsine, 
süre kısıtlaması olmadan alınabilmesinden dolayı aktif 
bir ulaşım aracı olduğunu söyleyebilirim. Özel aracı olan-
lar dahi trafiğin yoğun olduğu yerlerde araçlarını park 
ederek, bagaja katlayıp koydukları katlanır bisikletleri-
ni çıkarıp yola bisikletle devam edebilir. Kentsel tasarım 
ve planlama projelerinin sürdürülebilir olması önemli. Bir 
kentsel planlamacı olarak araç yolu dışında ayrı bir bi-
siklet yolu yapılmasını desteklemiyorum. İstanbul’da ye-
terli yaya yolu ve kaldırım yok iken, sadece bisikletlilere 
ayrılmış bir bisiklet yolu talep etmek zor. Bizler taşıt yo-
lunda emniyet şeridinde de ulaşımımızı sağlayabiliriz, bu 
bizim karayolları kanununda belirtildiği üzere yasal hak-
kımız. Bunun yanında, bisiklet yollarının kesintisiz, bir-
biriyle bağlanan süreklilikte yapılması, gerekli yerlerde 
yola bağlantı sağlayan rampaların olması, bisiklet yolun-
da kullanılan zeminin yağmur, kar, don gibi hava şartları-
na uyumlu kaplama malzemesiyle kaplanması gerekiyor. 

◆ Bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ül-
keleri salgın riski ile birlikte bisiklet yollarına yatırım 
yapıyor bildiğim kadarıyla. Karşılaştırmak ve örnek ol-
ması için bu konuyu açar mısınız?

Bizler de biliyoruz ki her şey birdenbire olmaz. Av-
rupa’da mevcut bisiklet kültürü ile oluşturulmuş bisiklet 
yollarına ek olarak salgınla birlikte yeni yatırımlar yapıl-
dı ve bisiklet dostu şehirlerin sayısı arttı. Örneğin, Paris 
(Fransa), Bogotá (Kolombiya), Berlin (Almanya) Mexi-
co City (Meksika), Brüksel (Belçika), Budapeşte (Maca-
ristan), Madrid (İspanya) ve Milano (İtalya) başta olmak 
üzere pek çok şehirde sosyal medyadan takip ettiğimiz 
gibi kentsel projeler geliştirildi. Bisikletli ulaşım için ya-
tırımlar arttırıldı. Mevcut araç yollarına verilen şeritlerin 
bir kısmı bisiklete aktarıldı ve bisiklet yolları genişle-
tildi. Salgın sonrası sosyal mesafenin daha rahat koru-
nabileceği özel araç kullanımı ve çevre kirliliği yeniden 
artabilir. Bunu önüne geçmek amaçlı projeler halen ge-
liştiriliyor. 

◆ Salgının etkisi azaldığında belli ki insanların 
ulaşım araçlarını kullanma pratikleri de değişecek. Si-
zin öneriniz nedir?

Daha önce çeşitli mecralarda defalarca da belirttiği-
miz gibi bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul ede-
rek, trafikte “şeridi paylaşarak” bisiklet kullanıcılarının 
yolunun açılması önemli. Zorunlu trafik dersi anaoku-
lundan liselere kadar her yıl her mürettebatta yer almalı. 
Ayrıca sürücü kurslarında, yeni sürücü adaylarına, tak-
si ve minibüs şoförlerine, belediyeler aracılığıyla otobüs 
şoförlerine trafikte bisiklet ile şeridi paylaşmaları yö-
nünde dersler verilmeli. Böylelikle benim gibi, trafiğe 
çıkmaktan korkan bisiklet sürücülerini ulaşım amaçlı bi-
siklet kullanımına teşvik etmiş oluruz. Kentsel ulaşıma 
katkı da artırılmış olur.

Zor: “Şeridi paylaşalım” Köse: “Uzun yolda 
saygı daha fazla”

Betül Köse 5 yıldır aktif bir şekilde bisiklet 
sürüyor. Şehir içinde kendini hâlâ rahat his-
setmediğini ifade eden Köse, “Kaplamalı bi-
siklet yolları, hafta sonları ailelerin spor yap-
mak için çıktıkları alan olmaktan sıyrılmalı.” 
diyor. 

◆ Bisiklet kullanmak isteyen ama çeşit-
li sebeplerle bu isteğini öteleyen çok sayıda 
insan var. Uzun süredir bisiklet kullanan 
biri olarak deneyimlerinizden bahseder mi-
siniz? İstanbul’da bisiklet kullanmak müm-
kün mü değil mi sizden dinleyelim. 

5 yıldır aktif olarak İstanbul’da bisiklet 
kullanıyorum. İstanbul’da koşullar el verme-
se de tüm şehri karış karış gezdiğimi söyle-
yebilirim. Gezdim diyorum çünkü bisikleti 
araç olarak kullanmak için henüz gelişeme-
dik. Buna elverişli bölgelerde daha çok bisik-
let kullandığımı söylemem gerekir. Örneğin 
Kadıköy ve sahile yakın olan bölgeler; Tuz-
la, Pendik, Bostancı gibi. Şehirlerarası yol-
larda bisiklet kullanmak daha güvenli. Bun-
dan kastım, uzun turlarda genelde araçlar 
sizleri selamlıyorlar, alkışlıyorlar. Tüm uzun 
turlarımda sadece bir kişi arabasından çöp 
fırlatmıştı kafama, o arkadaşımızın dışında 
şehirler arası yollarda bisiklet kullanımı daha 
konforlu. Çünkü tek hat üzerinden uzun kilo-
metrelerce bisiklet sürebiliyorsunuz.

◆ Aslında sizin deneyimlerinize göre 
İstanbul’da bisikletin ulaşım aracı olarak 
kullanılması söz konusu değil. İstanbul’da 
neler eksik? 

Bisikletlere ayrılmış yol eksik. Bu konu-
da yolların sağ şeritlerini dubalar ile şeritle-
re bölebilir veya sınırlar koyabilirler. Sadece 
yol şeritlerinde kullandıkları çizgiler ile bi-
siklet yolunu belirtebilirler. Kaplamalı bisik-
let yollarının hafta sonları ailelerin spor yap-
mak için çıktıkları alan olmaktan sıyrılmalı. 
Tüm motorlu taşıtlar ile birlikte aynı yol üze-
rinde olmamız gerekiyor. Hız ve hacim far-
kı gereği yasal olan sağ şeridi bizler için ayır-
maları yeterli. Bisiklet yollarının uzunluğu 
da önemli. Örneğin Çekmeköy’den Beylik-
düzü’ne bisikletlere ayrılmış yol kulağa ne 
hoş geliyor. 

Kulağa hoş gelen bu düşünce ve istek as-
lında İstanbul’un şehirleşme yapısı nedeniy-
le ütopik çünkü kırsalda yaşam alanları çok 

daha düzenli. Ama kademeli olarak bisiklet 
yollarının artırılması daha verimli ve sürdü-
rülebilir hale gelecektir. İnsanlar da bu sü-
rece ayak uyduracaktır. Her şehrin kendi 
dinamiği ve yapısı var. Kültürümüzle özdeş-
leştirerek bisiklet ağını şehirlerimize katabi-
liriz. Kopenhag örneği bize ilham veriyor ve 
önümüzde çok iyi bir örnek olarak yol gös-
terici oluyor. 

TEMAS DAHA AZ
◆ Bisiklet kullanıcısı olarak salgın gün-

lerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bisiklet 
kullanımı salgınla beraber gerçekten önem 
kazanıyor mu? 

Bağışıklık sistemimizin güçlü olması için 
hareket etmemiz gerektiğini her yerde duyu-
yoruz. Hareket sağlıktır diyor tüm doktorlar, 
fizyoterapistler, sağlık çalışanları… Evet ka-
tılıyoruz hareket sağlıktır! Biz sadece kol, ba-
cak ve karın kaslarımız ile bir yerden bir yere 
gidiyoruz. Hem bedenimize hem de doğaya 
faydalıyız. Temiz havayı ciğerlerimize çek-
tiğimizde fikrimize alınan oksijenle sağlıklı 
düşünebiliyoruz. İnsanlar yürümenin, araba-
ya binmenin de tehlikeli olduğunu düşünü-
yorlar. Çünkü temas etme olasılığımız var. 
Fakat bisiklette temas ettiğimiz tek yer gi-
don ve iki tekerimizin asfaltta bıraktığı kar-
bon ayak izi. Şimdi düşündüğümüzde evren-
de kapladığımız alan sanki yok gibi geliyor.

◆ Bisiklet kullanmak isteyen ama erte-
leyenlere neler önerirsiniz?

Bisiklet kullanmak isteyenlere bisikle-
timi kullanmaları için verebilirim. Bütçeniz 
için en uygun bisikleti alıp belki ilk önce so-
kağınızda sürmeye başlamanızı tavsiye edi-
yorum. Sonra bu sizlere yetmeyecektir ve bir 
arka sokağı merak edeceksiniz. Eğer bisiklet 
almak istemiyor veya hemen bisiklet edin-
mek istemiyorsanız İsbike’ı veya yerel bisik-
let kiralama dükkanlarını tavsiye ediyorum. 
Ben ilk bisikletimi almadan önce mahallem-
deki bisiklet dükkanından kiralayarak cesa-
retimi toplamıştım. Bu sebeple mahalleniz-
deki bisikletçi komşularımız bizler için çok 
değerli. Aynı zamanda sizlere bisikletini “bi’ 
tur verecek” insanlar bulabilirsiniz. Bu konu-
da yine Don Kişot Bisiklet Kolektifi olarak 
destek veriyoruz.

Yola

bisiklet
orona virüsü salgınının yayılmasıyla birlikte 
trafikteki araç sayısı azaldı, hava kirliliğinin 
önemli oranda düştüğü gözlendi ve toplu ulaşımı 
kullanan insan sayısı da düştü. Ancak normalleşme 

adımlarının hızlanmasıyla beraber hem trafikteki araç sayısının 
hem de toplu ulaşımdaki insan sayısının yeniden artması 

bekleniyor. İstanbul’da milyonlarca insanın aynı saatlerde işe 
veya okula gittiğini düşünürsek bu gayet olası. İşte bu nedenle 
bisiklet kullanımın önemi yeniden gündemde. Özellikle 
Avrupa ülkelerinde yeni bisiklet yolları inşa ediliyor, şehirlerin 
ulaşım planları yeniden gözden geçiriliyor. Peki İstanbul’da 
bu anlamda bir şeyler değişebilir mi? Bisiklet bir ulaşım aracı 
olarak kabul görür ve yaygınlaşır mı? Bu soruların cevabını 
Bisikletli Kadın İnisiyatifi’nden Seçil Zor ve Don Kişot Bisiklet 
Kolektifi’nden Betül Köse ile konuştuk. 

Kullanımı fiziksel mesafe kurallarına uygun olan 
bisiklet, İstanbul’da gerçek anlamda bir ulaşım 
aracı olarak kabul edilebilir mi? Salgın sonrasında 
ulaşımda çözüm arayışları sürerken, bisikletin 
önemini, sorunları ve çözüm önerilerini Bisikletli 
Kadın İnisiyatifi’nden Seçil Zor ve Don Kişot Bisiklet 
Kolektifi’nden Betül Köse ile konuştuk
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adir Has Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. 
Mustafa Aydın koordinatörlüğünde faaliyet 
gösteren “Türkiye Çalışmaları Grubu” nun 
3-17 Nisan arasında Türkiye çapında yürüt-

tüğü “Koronavirüs Kamuoyu Algıları” araştırması so-
nuçları açıklandı. Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Si-
nem Akgül Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve Soli 
Özel'den oluşan Türkiye Çalışmaları Grubu’nun araştır-
ması oldukça çarpıcı sonuçlar içeriyor. 

İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ay-
dın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Ha-
tay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kı-
rıkkale, Trabzon, Gaziantep, Van, Mardin, Malatya, 
Şanlıurfa, Erzurum ve Ağrı olmak üzere 26 ilde ika-
met eden 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yapılan araştırmada 
katılımcılara Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu. 
Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 73,3’ü korona 
virüsü yüzünden endişeli.

Halkın yüzde 41,3’ü korona virüsünün “Çinlile-
rin gıda ve beslenme anlayışı” yüzünden ortaya çıktığı-
nı düşünüyor. Yüzde 18,4’ü ise virüsün “biyolojik silah 
olarak üretildiği” görüşünde.

EN ENDİŞELİ AKDENİZ
“Korona virüsü konusunda ne kadar endişelisiniz?” 

sorusuna ise araştırmaya katılanların yüzde 32,4’ü “çok 
endişeliyim”, yüzde 40,9’u da “endişeliyim” yanıtını ve-
rirken, “ne endişeliyim ne endişesizim” diyenlerin oranı 
yüzde 19,1 oldu. “Hiç endişeli değilim” diyenlerin oranı 
ise yüzde 3. Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler yüzde 
49.1 ile Akdeniz bölgesi olurken en az endişe duyan böl-
ge yüzde 17.7 ile Ege bölgesi oldu. Marmara bölgesinde 
“çok endişeliyim” diyenlerin oranı yüzde 36,5 “endişe-
lim” diyenlerin oranı ise yüzde 31.6 oldu.

Araştırmaya göre virüsle ilgili en çok endişe yaşayan 
yaş grubu yüzde 44,8 ile 65 yaş üstü. 21-64 yaş aralığın-
da endişeli olduklarını ifade edenlerin yüzdesi 30,8 iken 
18-20 yaş grubundakilerin yüzdesi 33,7 oldu.

YAKALANMA OLASILIĞI YARI YARIYA
Araştırmaya katılanların yüzde 9,7’si hastalığa ya-

kalanma olasılıklarının çok yüksek olduğunu ifade eder-
ken, yüzde 20,6’sı “Yakalanma olasılığım yüksek” ya-
nıtını verdi. Yakalanma yakalanmama olasılığım yarı 
yarıya diyenlerin oranının yüzde 47,6 olduğu araştırma-
da “Yakalanma olasılığım çok düşük” diyenlerin oranı 
ise yüzde 5,9.

Korona virüsünden korunmak için alınan önlemler 
sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 96’sı “Sık sık 
ellerimi sabunla yıkıyorum” yanıtını verdi. “Mecbur 
kalmadıkça evden çıkmamaya dikkat ediyorum” diyen-
lerin oranı ise yüzde 95,4. Virüs nedeniyle işe gitmediği-
ni belirtenlerin oranının yüzde 69,6 olduğu araştırmada 
“Dışarı çıktığımda maske takıyorum” diyenlerin oranı 
da yüzde 92.

HÜKÜMET BAŞARISI ORTALAMA
Araştırma sonuçlarına göre ankete katılanların yüz-

de 9,6’sı salgınla mücadelede hükümet politikalarını çok 
başarılı buluyor. “Başarılı buluyorum” diyenlerin oranı 
ise yüzde 30,3. “Ne başarılı buluyorum ne başarılı bul-
muyorum” yanıtını verenlerinin oranının yüzde 29,5 ol-
duğu araştırmada “Başarılı bulmuyorum” diyenlerin 
oranı yüzde 18,4 iken, “Hiç başarılı bulmuyorum” di-
yenler de yüzde 12,2’lik bir oranı oluşturuyor.

Salgınla mücadelede hükümetin aldığı önlemle-
rin yeterli olduğunu düşünenler araştırmaya göre yüz-
de 40,1’lik oranı oluştururken, “Ne yeterli buluyorum ne 
yeterli bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 25,4. Hü-
kümetin aldığın önlemleri yeterli bulmayanlar ise araş-
tırmada yüzde 34,5 oranına sahip. 

Türkiye

Türkiye’de her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı ol-
duğu söyleniyor. Ülkemizin, Sağlıkta Dönüşüm 
Programı kapsamında güvenli kan ihtiyacının 
karşılanması sorumluluğunu ise Türk Kızılay’ı 
üstleniyor. Bu sebeple her yıl 6-13 Mayıs 
tarihleri arasında, kan bağışı ve güven-
li kan temini konularının önemine vur-
gu yapmak amacıyla çeşitli aktiviteler 
düzenleniyor. Bu şekilde kan bağış-
çı (donör) sayısının artması amaçla-
nıyor. Peki yaşadığımız korona virüsü 
döneminde kan bağışlarında neler ya-
şanıyor? Bağışlar sırasında ne tür ön-
lemler alınıyor? Yeni dönemde kan ba-
ğışlarının tüm ayrıntılarını Türk Kızılay’ı  
Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz ile ko-
nuştuk.

“KANLA DEĞİL TEMAS İLE BULAŞIR”
Korona virüsünün kan yoluyla bulaşmayacağı-
nı söyleyen Habip Kiraz, “Korona virüsünün ortaya 
çıkmasıyla herkes bir panik havasına girdi. İnsan-
larımız korona virüsünün bulaşma riskinin kan-
la da olabileceğini düşünüyor. Aslında bu yanlış bir 
bilgi. Genel başkanımız Kerem Kınık ve bilim ku-
rulu üyeleri, bulaşmanın kan ile mümkün olma-
dığı noktasında uyarılarda bulunuyor. Korona vi-
rüste asıl dikkat edilmesi gereken temel hususlar 
sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarıdır. 
Geldiğimiz bugünkü noktada özellikle 15- 20 gün 
önce kan seviyelerimizde bir düşüş yaşanıyordu. 
Ancak şu anda insanlar yavaş yavaş kan bağışla-
rına başlayarak bu seviyeyi yükseltmeye başladı. 
Zaten biz de çalışmalarımızda, Kadıköy çevresinde 
sık kampanyalar düzenlemeye özen gösteriyoruz. 
Mahalle, çarşı ve belirlenmiş noktalarda kan araç-
larımız var. Biz, çarşıdaki aracımızda normal za-
manda 150- 200 üzerinde kan alıyorduk. Yoğun 
bir trafik vardı. Fakat şimdi yaşlılarımızın evden çı-
kamaması, sokağa çıkma yasaklarında insanla-
rın çıkamaması gibi kısıtlamalar bağışları 30-40’a 
düşürdü. Bunun sebebi insan trafiğinin azalması.  
Biz bunu telafi etmek için kan kampanyaları dü-
zenliyoruz” şeklinde konuştu.

KAN BAĞIŞINDA KORONA ÖNLEMLERİ
Kan bağışında en önemli önceliğin bağışçıların ve 
kana ihtiyaç duyan hastaların güvenliği olduğunu 
söyleyen Habip Kiraz, “İnsanlar kan ve trombosit 

bağışında bulunmaktan çekinmemeli-
dir. Türk Kızılayı sadece bağış sı-

rasında kendini sağlıklı, iyi 
hisseden ve kan bağışı-

na ait uygunluk şartları-
nı karşılayan kişilerden 
kan bağışı kabul et-
mektedir. Her bağış-
çı için ayrı ayrı eldiven 
takılmakta ve eldi-
vensiz işlem yapılma-

maktadır. Her ekipte 
kan alma yataklarının 

üzerini örtmek amacıy-
la kâğıt havlu bulunduru-

yoruz ve bağış sonrası yenisi 
ile değiştiriyoruz. Ayrıca dünya 

standartlarına uygun tek kullanımlık 
steril kan alım setleri kullanılmaktadır. Bunlar hiç-
bir şekilde başka bir bağışçı için kullanılmıyor.  Kan 
bağışı sırasında dikkat ettiğimiz en önemli husus-
lardan bir tanesi yataklar arasında sosyal mesafe 
kuralına uymak. Cilt temizliğine önem veriyor, ba-
ğış sırasında dezenfektan kullanılması gerektiği ile 
ilgili uyarılarda bulunuyoruz.” dedi. 

“KAN VERMEK HÜCRELERİ YENİLİYOR”
Kan vermek için bu tür haftaların önemli olduğu-
nu vurgulayan Habip Kiraz, “Kan bağışı haftası kan 
vermek için iyi bir fırsat çünkü sağlıklı insanların 
sağlıklarını devam ettirebilmeleri ve vücudun kan 
üretme sisteminin harekete geçirilmesi en önemli 
işlerden bir tanesi. İnsan kan verdikçe vücut sağ-
lıklı kan üretebilmek için çalışır, hücre kendini ye-
niler. Ayrıca kan vererek insan hayatı kurtarılı-
yor. Bir şişe kan üç canın kurtulması demektir. Bu 
duyguyu paylaşmak gerekir. Aynı durumda biz-
lerde olabiliriz, zaman zaman yakınlarımız ameli-
yathanelerde kan bekliyor olabilir. Bugün Kızılay 
olarak kimsenin kan peşinde koşmasını isteme-
yiz. Kan zaruri bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. 
Kadıköylüler kan verme işinde de çok iyi, herkese 
teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Korona virüsünün bulaşma riskinden dolayı kan bağışlarında 
ciddi azalmalar yaşanıyor. Virüsün kan ile bulaşmadığı 
yönünde açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Kadıköy Şube 
Başkanı Habip Kiraz, insanları kan vermeye davet ediyor

Virüs bağışa 
engel olmamalı

l Leyla ALP

l Görkem DURUSOY
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Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 
gerçekleştirilen araştırmaya göre 

Türkiye’nin üçte ikisi korona 
virüsü yüzünden endişeli

Koronavirüs’e Yakalanma Olasılığının Değerlendirilmesi

Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede 
Hükümet Politikalarının Başarılı Bulma

Koronavirüs’e yakalanma olasılığınızın ne derece yüksek 
bulduğunuzu lütfen karta bakarak belirtir misiniz?

Koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını ne derece 
başarılı buluyorsunuz? Lütfen bakarak belirtir misiniz?
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Dönemeden mevsim ve dönemeden insan-
lık kaderi, bu süreç biraz daha böyle gidecek 
gibi. Önce çırpındık sonra alıştık işte. Nefes 
darlığı, sürekli saate bakmalar, gün isimlerini 
karıştırmalar. Gün boyu yatıp sabaha kadar 
düşüne düşüne ruhu yormalar, arada hoşu-
na giden dizi bulduysan, konuyu da sevdiy-
sen kendini şanslı saymalar… Zamanı iyi kul-
lananlar, boşa harcayanlar, bu süreci hayra, 
bu süreci şere yoranlar… Bizden gidenler, 
bugünden yarına kalanlar. Kendimizin bil-
mediği yanlarıyla yüzleştik mi artık?

Hayatın nasıl bir dönemine denk geldik 
biz, eminim tek ben sormuyorum bu soru-
yu. İnsan istiyor ki, yaşlandığında torunla-
rına güzel hikayeler anlatsın, hatta kazanıl-
mış zaferleri abartsın, cesaretlendirsin, onu 
hayata hazırlarsın. Şimdi ben düşünüyo-
rum, yaşım otuz beş, görüp gördüğüm ne 
bir icadımız, ne de ileriye dönük umut ve-
ren tek bir olayımız var. Deprem gördüm, 
darbe girişimi gördüm, virüs gördüm, ülke-
min kıyılarında başka ülke, başka hayat ha-
yali kuran mültecilerin dramını gördüm. Gör-
düm, gördük. Biz hayatın nasıl bir dönemine 

denk geldik, sorup sorup duruyorum. İçinizi 
kararttıysam özrü borç bilirim, içimi döktüm 
susuyorum. 

Tam iki ay oldu buraya geleli, döneme-
dim dönemiyorum. Dönsem de karantina-
dan korkuyorum. Ben de zamana bırak-
tım kendimi oyalıyorum. En çok annemi ve 
kedim Osman’ı özledim. Karşılıksız sev-
gi ne mucize bir şey, onlardan ayrı kaldığım 
her geçen gün daha iyi anlıyorum. Bu yaş-
ta bile sırtında atlet, ayağında çorap var mı 
diye gezen anacığım bir yanda, mutsuzlu-
ğumu hissedip yanımdan asla ayrılmayan 
Osman bir yanda. Analar ve hayvanlar insa-
na çok şey öğretiyor. Evinde iki, bahçesinde 
on kedisi olan biri olarak burada hayvanlar-
dan uzak olmak pek dokundu bana, market 
önlerine bağlanan köpeklerden birini ka-
çırmadım ya, şükür deyip gülüyorum ken-
di kendime. Neyse ki, bir şeyi çok istersen 
olur, doğruymuş, balkonuma bir martı da-
dandı. Suyu salamı duruyor aynı yerde her 
gün uğruyor rızkını yiyor gidiyor. Bir şey-
le hemen bağ kuranlardanım ben, şimdi de 
ben dönünce ne yapacak diye düşünüyor, 
çareler arıyorum. 

Uzun zamandır görüşmediğim arka-
daşlarımla konuşuyorum, bazen araya ne 
kadar zaman girerse girsin kaldığınız yer-
den devam edebildiğiniz insanlar vardır. 
Dertleşiyorum, dinliyorum, sır biriktiriyo-
rum. Genelde kaygı ile başlayan konumuz, 
çok iç açıcı bitmese de, onlara güç verme-
ye çalışıyorum, onlardan güç alıyorum. Bu-
radaki bir arkadaşım babasını kaybetti 
geçen ay, düşünsenize evlatsınız, son gö-

reviniz ama uçak yok gidemiyorsunuz. Biz-
de adettir, başımıza gelmeyince anlamayız 
çoğu zaman, anlamaya çalışıyorum duy-
gularını ama anlamıyorum. Markete gir-
mek için uzun kuyruklar bekliyorum. Birik-
miş paramı harcıyorum, en ucuz olanı tercih 
ediyorum. Ben tek başımayım hadi idare 
ediyorum, kalabalık aileler ne yapıyor diye 
düşünüyorum. Gerekli olan şeyleri alıp ka-
sada toplamı öğrenirken, yaklaşık sekizle 
çarpıyorum. Gün geçtikçe değersizleşen li-
ramızı da düşünüyorum. Kaldığım sokakta-
ki küçük esnaflar sabahın erken saatlerinde 
kapı önlerine kamyon dayayıp boşaltıyorlar 
ekmek kapılarını, sonra ilanları görüyorum, 
ya kiralık ya satılık. Bundan sonra ne yapa-
cak bu insanlar, bir de onları düşünüyorum. 
Gece oluyor yorgun zihnim, adaçayım, la-
vanta yağım, balkon kapısını açıp biraz üşü-
yorum. Üşümek diri tutarmış insanı. Dirile 
dirile hal oluyorum.

Asla yapamam dediğim şeylere alışıyo-
rum. Online eğitime inanmayan ben, zamanı 
boşa harcamamak için online eğitimlere ka-
tılıyorum, ön yargımı anlayıp, fena da değil-

miş diyorum. Giyinme, kuşanma derdin yok, 
altında pijaman elinde çayın, istediğin za-
man bir düğmeyle başlatıp bitirebileceğin 
eğitim programların, güzel, buna da alışı-
yorum. Sonra sokakta hayatını kazananları 
düşünüyorum, işportacıları, kağıt toplayan-
ları, kapı kapı gezip piyango satan abileri ve 
çiçekçi ablaları… İnsan biraz fazla duyarlıysa 
kendi cennetinde de bir cehennem yarata-
biliyor. Kendimi, kendimle baş başa kaldığım 
her an daha iyi tanıyorum. Evde bir sen bir 
de aynadaki, kaçsan kaçamazsın, sussan 
susamazsın. Sete her gittiğimde Kadıköy 
sahilde, kendi ördüğü lifleri ve patikleri sa-
tan teyze geliyor aklıma, zaten yaşlı ne yap-
tı ne etti diye, sokakta müzik yapan müzis-
yenler geliyor sonra, akmasa da damlıyordu 
belki de. Yani bunun gibi birçok şey. Daha 
önceki yazılarımda kedileri, köpekleri, kuş-
ları emanet etmiştim sizlere, şimdi de onları 
emanet ediyorum. 

Orada her şey normale dönüyor, takip 
ettiğim haberlere göre AVM’ler bile açılıyor. 
Ağzında durması gereken maskeyi yağ-
murda kafasına çeken, sıkılınca rahatça çe-
nesine indirip yoluna devam eden insanlar 
arasında kendinizi koruyun tek dileğim her-
kes için. Biz ne dersek diyelim, düzeni de-
vam ettirmenin bir yolu hep bulundu. Her 
zaman bir galip bir de mağlup oldu. Fatura-
sı kabartılan vatandaş, bazen tükettiğin-
den çok vergi ödeyen vatandaş, olağanüstü 
durumda vergiler nerede diye sormaya dili 
varmayan vatandaş. Bir korku devridir bir 
tüketim, yıllar geçince dilinde “keşke”si bol 
vatandaş. Bunlar bu devrin mahsülü gel va-

tandaş! Gel…
Yazımın sonlarına gelirken, içimi döktü-

ğümü farkettim sizlere. Emeği, değeri, ça-
lışıp didinmeyi biliyorsan böyle dönemler-
de kaygın daha çok oluyor sonrası için. Hele 
bir de sorumlulukların varsa. Oyuncuyum 
ben oynamayı bilirim, güldürmeyi, ağlatma-
yı, anlatmayı bilirim. En mutsuz anımda ko-
lumdan birinin tutup da, yüzümüzü bir sizler 
güldürüyorsunuz demesiyle, içimden defa-
larca şükretmeyi bilirim. Bir oyuncu için be-
deni her şeydir, sesi, duruşu, tavrı. İnsanın 
yükü omzuna binermiş, kambur durmama-
yı öğrenmesini de bilirim. Şimdi olağanüstü 
bir anda önce mesleğimin etkileneceğini de 
biliyorum. Kapalı salonlar tehlike haliyle, ti-
yatroların kapısı kilitli. Küçük topluluklar na-
sıl ayakta kalacağını düşünüyor kara kara, 
hatta bazıları çoktan vazgeçti bu sevdadan. 
Şimdi bir şey daha biliyorum. Zora gerdiğin 
göğsünle gurur duy, her zaman sanat yap-
maya çalışanın “işi olduğu” sürece tok bi-
zim memlekette. Sanat dediğimiz şeyin de 
ne olduğunu bir kez daha düşünelim iste-
rim naçizane. “Yapma evladım aç kalırsın”-
lara göğüs gerip, dört sene okulda dirsek 
çürütüp kendini her gün geliştirmeyi görev 
bilmişler mi, üç beş kafiyeli şarkıyı bastırdı-
ğı parasıyla alıp altına birkaç dıpdısss koyup 
gündem olanlar mı? Bu da ayrı konu ya say-
falarca yazsan yazarsın hani. Hepinizi yine 
buralardan selamlarken, bir sonraki yazıya 
kadar hoşçakalın dostlar. Sağlıkla kalın. 
Not: Yazarımız Meltem Yılmazkaya, 
korona salgını öncesi gittiği Barselona’da 
bulunmaktadır.

Bir iç meselesi

İkide bir tutup da pencereye dönüp dönüp 
bakma artık gönlüm”,“Gözlerinin dokun-
duğu her mekan memleketim /Bakıver de 
uzamasın gurbetim esaretim”,“Öyle ağı-

rım ki kendime, sen benden gittin gideli” gibi kalbimizi 
dağlayan sözlerin, bam telimizi titreten ezgilerin in-
sanı Mazlum Çimen... Ezgilerinden sevdayı, hasreti, 
isyanı ve sitemi yudumladığımız… Aynı zamanda 
sevmenin ne kadar da naif bir şey olduğunu hisset-
tiğimiz… 

O sadece üretimleriyle değil, dayanışma zamanla-
rında gülümseyen yüzü ve sesiyle yanı başımızda olan 
müzik insanlarından biri. Kadıköy Belediyesi’nin “Sa-
nat eve sığar” sloganıyla sanatçıları konuk ettiği online 
yayınlarında hepimize hem müzik ziyafeti hem de mo-
ral verdi.

Pandemiden kısa bir süre önce yeni albümü çıkan 
Mazlum Çimen ile hem korona günlerini hem albümü-
nü hem de Türkiye’de sanat yapmayı konuştuk.

• Korona günlerini yaşamıyor olsaydık Mazlum 
Çimen nerede ve ne yapıyor olurdu?

Bu ucu açık bir soru. Her an her yerde olabilirdim 
ama öncelikle iptal edilen konserlerimi yapıyor olur-
dum. Şu anda Mayıs’tayız İzmir tarafında bir yerde ola-
caktık. Onun dışında Unkapanı’nda şirkette ve İstan-
bul’da evde olurdum.

• Korona sizi nasıl etkiledi?
Dünya müthiş üzücü bir süreç ve kaos yaşıyor.  Bir 

bilinmezliğe doğru gidiyor. Aklı başında insanlar, bun-
dan sonraki hayatı nasıl sürdüreceğini düşünüyor. 

Korona doğanın muhteşem bir tokadı. Bu tokat sa-
yesinde asıl yapmam gereken işleri yapmam gerektiği-
ni anladım.

• Mesela?
Biz işe güce koşturalım derken, üretmekten uzakla-

şıyoruz. Bizim işimiz üretmek. Asli işlerimize döndük. 
Okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, izliyoruz, duyuyoruz. 
Bu anlamda beni olumlu etkiledi. Yarım bıraktığım 
eserlerime döndüm onlarla uğraşıyorum.

“DÖRT TANE BESTE ÇIKTI”
• Tamamladığınız besteler var mı?
Bir yerlere not almışım. Aklıma melodi gelmiş not 

alıp ya da kaydedip bırakmışım. Onlara döndüm. A ne 
kadar güzel melodilermiş, ne kadar gereksiz melodilermiş 
diye bakıp ayıkladım. Bu arada öyle bakarken dört tane 
beste çıktı. Bu kadar kısa zamanda dört beste niye oldu 
bilmiyorum. Demek ki onlar çıkmayı bekliyormuş. Bu 
anlamda bende olumlu bir süreç oluştu. Ekonomik ve sos-
yal olarak baktığımızda olumlu bir sürecim yok. Uzun bir 
süre de olumlu bir sürece girebileceğimizi sanmıyorum. 

• Tabii sizinle birlikte sahne alanların da sorun-
ları var.

Benimle beraber çalan ya da benimle beraber kon-
sere gelen insanlar benimle paylaşıyordu. Şimdi payla-
şamıyoruz. 

Bu ülkede ne zaman bir gerginlik ya da olumsuzluk 
olsa müzik dünyası vuruluyor. Çünkü müziği eğlence 
olarak gördüğümüz için direk orası engelleniyor. Sade-
ce müziği engellemiyoruz, binlerce insanın yiyeceğini, 
içeceğini, hayatını engelliyoruz. Biz uzunca bir süre bir 
yerde bir şey de yapamayacağız. Haziran ya da Tem-
muz ya da sonra  “normalleşme başladı” dediğimizde 
o bizim hayatımıza normalleşme olarak yansımayacak. 
Kimse yüz kişi, bin kişi biraraya gelip konsere gitmez. 
Siz de onu yapamazsınız. O yüzden ekonomik tıkanıklı-
ğı ve ekonominin hüznünü uzunca bir süre yaşayacağız.

• Korona bize çok şey öğretti, çok şey öğrendik de-
niyor? Korona salgınından ne öğrendik? 

Hiçbir şey öğrenmedik. Mesela bugün işimizle ilgi-

li bir durumdan dolayı 1,5 aydır gitmediğimiz şirketi-
mize gitmek zorundaydık. Oğlum ve arkadaşımızı evle-
rinden aldım. Fakat şirkete zor gittik ve zor geldik. Çok 
fazla trafik vardı. Bu kadar trafik, bu kadar araç...  İn-
sanlar sokaklarda. Maske olması önemli değil yanyana 
bir sürü insan var. Yukarıdaki tavır da bunun kanıtı gibi. 
Çünkü 11 Mayıs itibarıyla bütün sahiller, parklar yasak 
ama AVM’ler açık. Açık hava yasak, kapalı alan serbest. 

“EN SON BİZ DEĞİŞECEĞİZ”
Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim; “Hiçbir şey 

eskisi gibi olmayacak” diye bir söylem gelişiyor. Ben 
bunun olmasını istiyorum. İnşal-
lah öyle olur ama olacak diye de 
beklemiyorum. Bu belki bizim sı-
nırlarımızdan batıya doğru bir ki-
lometre ilerde olabilir. Değişsek 
bile en son biz değişeceğiz diye 
düşünüyorum.

Korona insanlığa şunu anlat-
tı: Ben olmazsam siz yoksunuz. O 
yüce para değerinin hiçbir şey ya-
ratmadığını, parayla da kurtulama-
dığımızı, kapitalizmin bu anlama-
da bir çözüm üretemediğini çok net 
gösterdi. Yani insan gibi yani do-
ğayı anlayabilen değer veren canlı 
olarak yaşamanın önemini gösterdi. Doğaya ve hayva-
na değer vermeden insan olamazsınız. 

• O zaman şunu sorayım. Bu virüs kapitalizmin de 
sonunu gösterdi tartışmaları var. Ne dersiniz kapita-
lizm koronaya yenildi mi?

Bu beni çok rahatlatan bir söylem ama keşke gerçek 
olsaydı. Kapitalizmin bir işe yaramamış olması onun 
yenildiği anlamına gelmiyor. Kapitalizm dinamikleri 
üzerine kendini inşa edebilecek yetenektedir. Yenildi 
dediğiniz kapitalizm yarın aşı mecrasında kendini gös-
terecek. Babamın çok güzel bir sözü vardı; kuruş du-
ruşu bozar. Kapitalizm her zaman her şeyi bozar. Bü-
tün planlamalarınızı kapitalizmin dinamiklerine göre 
ayarlamanız lazım. Kapitalizm yenilir ama böyle değil. 
Farklı bir bilinç oluşması gerekiyor.

“BENİM İÇİN SÖYLENENLER...”
• Korona salgınından hemen önce yeni albümü-

nüz çıkmıştı. “Benim için söylenenler” albümünde si-
zin hafızalara kazınan 18 şarkınız 18 sanatçı tarafın-
dan yorumlanıyor. O fikir nasıl oluştu? 

(Gülüyor) Koronanın bendeki muhteşem tokadı şu 
oldu; bundan sonra bir fikir oluştururken ve yapmaya 
kalktığımızda hemen Milli Güvenlik Konseyi’nden, Bi-
lim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü’ne kadar bir faks çek-
meyi düşünüyoruz. “Bakın gene bir proje yapıyoruz he-
men her şey olabilir” diye. Çünkü ne zaman bir proje 
yapmaya kalksak bir şey oluyor. 

Bu albümle ilgili arkadaşlar böyle bir şey yapalım 
dedikleri zaman “ne gereği var, bana saygı gibi” dedim. 
Sonra biraz daha ısındırdık. 1,5 sene gibi bir zaman zar-
fında da yaptık. Biz 25 Şubat’ta çıktık. 27 Şubat’ta şehit 
cenazeleri geldi. Aradan üç gün geçti Cumhurbaşkanı 
sınırları açtı. Dört gün sonra korona patladı ve arkadan 
karantina girdi ve dibe vurduk. Onun için biz bir daha 
proje yaparken herkese haber vereceğiz; biz harekete 
başladık herkes önlemini alsın diye. 

İyi ki yapmışız diyorum. Çünkü 
güzel ve farklı bir albüm oldu. Diğer 
albümler sanatçıların, ustaların eser-
lerinin kendi tavrına, yorumuna uy-
gun olarak yapıldı. Biz tersini yap-
tık. Herkes eserini kendi seçti. Ve 
herkes kendi seçtiği eseri kendi tar-
zında yorumladı. Kendi gömleğini 
giydirdi. Temel farklılığı bu oldu. 
Ve güzel oldu.

Şimdi dijital ortamda duyurma-
ya çalışıyoruz. Klip yapmaya çalı-
şıyoruz ama bu kez de sokağa çı-
kamıyoruz. Kadıköy Belediyesi 

“sanat eve sığar” demişti, ben de “klip eve sığar” 
dedim.  Şimdi yapabilen arkadaşlarımız söyledikleri 
eserleri klip yapmaya çalışıyor.

• Başladınız mı peki? Ne zaman dinleriz?
Bir tanesi bitti. Çamur grubu “Sev beni beni”-

nin klibini yaptı. Daha önceki görüntülerden ko-
laj yaptılar. Soner Sarıkabadayı da bir klip ha-
zırlıyor. Hayko, Fethiye’de bulunduğu 
evde, o da orada bir şeyler hazır-
lıyor. Ender Balkır ile bura-
da hazırlıyoruz. Yakında 
birkaç tane daha gele-
cek.

“DEVE KARŞI SAVAŞMAK GİBİ”
• Peki bu ülkede sanat yapmayı nasıl tanımlarsınız?
Deve karşı savaşmak gibi bir şey. Sizi bir arena-

ya atıyorlar, karşınıza bir dev bırakıyorlar “hadi bunu 
yen” diyorlar.
 Ya devle bir şekilde uzlaşıyorsun, ya deve kendini sev-
diriyorsun, ya ortalarda oynuyorsun, ya da devin kar-
şısında duruyorsun. Deve karşı duranlar da senin ya-
nında durduğunda başka bir renk oluşuyor. Bu ülkede 
sanat yapmak zordur. Bu toplumların olgunlaşma süre-
ciyle de ilgili bir şey. Sanatın toplumla barışık olduğu 
bir sistemdeyseniz sanat yapmak keyiflidir. Düşüncenin 
suç olabileceği bir yerde nasıl üreteceksiniz, nasıl sanat 
yapacaksınız? Söyleyeceğim söz nasıl algılanır derdin-
deyseniz orada büyük sorun var demektir. Büyük soru-
nun olduğu yerde de özgür bir sanat yok demektir.

Mazlum Çimen:
Korona doğanın 
son tokatı
Korona salgının doğanın 
tokadı olduğunu söyleyen 
Mazlum Çimen, “Doğaya ve 
hayvana değer vermeden 
insan olamazsınız” diyor

 Bir süre Kadıköy Belediyesi Instagram 
hesabından canlı yayınlar yaptınız.  Orada 
soru soran oldunuz. Öyle bir deneyim 
nasıldı?
Bu müzikal olarak ve sosyal ilişkiler 
açısından Kadıköy Belediyesi’nin olumlu 
bir girişimi oldu. Buradan Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkür 
ediyorum. On program süren “Sanat eve 
sığar, sohbet eve sığar” diye bir başlıkta 
Instagram’da program yaptık. Ve insanlara 

moral verdi. Ben bu adımı çok 
değerli buluyorum. Ben aslında 
soru soran taraf değildim. Ben 
arkadaşlarımla sohbet ettim. Yıllardır 
yaptığımız sohbeti iki kişi yaptık ama 
etrafında binlerce kişi vardı. Evde ne 
yapıyoruz ne ediyoruz konuşup üzerine 
türkülerimizi yükledik. Güzel oldu. 
Beceremem diyordum. Beceriyormuşum 
ama arkadaşlarım olmasaydı becerir 
miydim bilmiyorum.

“
l Leyla ALP

SOHBET EVE SIĞDI

MELTEM MELTEM 
YILMAZKAYAYILMAZKAYA
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Laboratuvarlarımız, yaygın şubeleri 
ve görevlileriyle, İstanbul’un çoğu 

merkez bölgelerinde EVDEN KAN ALMA 
hizmeti yürütmektedir.

Evden kan alma hizmetimiz için 
laboratuvarlarımızla, telefon ya da 

www.gelisimlab.com.tr adresinden  
iletişime geçebilirsiniz.

GİNSENG: Hafızayı 
güçlendirir ve beyin 
fonksiyonlarını 
düzenler. Halsizlik 
ve yorgunluğa karşı 
iyileştirici etkisi 
vardır. Kanser ve 
diyabetin tedavisinde kullanılır.
Kullanım Şekilleri:
Ginseng Çayı: Ginseng kökünden veya tozundan 2-3 
gram demliğe konur ve üzerine 300-400 ml kaynar 
su ilave edildikten sonra 10 dakika hafif kaynatılır 
ve 10 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra 
süzülerek içilir.
Ginseng kökü alıp her gün 2-3 g tüketebilirsiniz. 
Rendelenmiş kökleri çay gibi demlenebilir. Acı 
olmaması için balla tatlandırılabilir. Kıyılmış 
Ginseng köklerini çorbalara ekleyebilirsiniz.
Ginsengin günlük dozu 500 mg ile 1 g’dır.

MEYAN KÖKÜ:  Balgam 
söktürücü, soğuk algınlığı ve 
öksürük tedavisinde etkilidir. 
Kabızlığı önler. Kan şekerini 
düşürücü etkisi vardır. 
Şekerden 50-60 kat daha 
tatlıdır.

Kullanım Şekilleri:
Meyan Kökü Çayı: 1,5 su bardağına 1 tatlı 
kaşığı meyan kökü koyup karıştırın. 10 dakika 
demlendikten sonra kaynamaya bırakın.
Toz Formundaki meyan kökü egzama ve aknenin 
tedavisinde kullanılabilir.
Meyan Kökü’nün günlük dozu  1 su bardağı 
şeklindedir.

SARI KANTARON:  
Depresyon, 
huzursuzluk, 
gerginliği gidermede 
kullanılır. Panik atak 
ve anksiyetede tedavi 
edicidir. 
Kullanım Şekilleri:
Sarı Kantaron 
Yağı: Yara ve yanık 
tedavisinde kullanılır.
Sarı Kantaron Çayı: 2 su bardağı sıcak suyun 

içerisine 2,5-3 çay kaşığı kadar kurutulmuş sarı 
kantaron ekleyin ve 10 dakika demleyin.
Günlük tüketim miktarı 1 fincanı geçmemelidir.

ZENCEFİL:  
Soğuk algınlığında, 
alerjik reaksiyonlarda 
ve sindirim 
problemlerinde 
kullanılır. 
Enfeksiyonlara karşı 

koruyucudur. Yağ yakımını destekler.
Kullanım Şekilleri: 
Taze Zencefil: 1-2 dilim taze zencefili çay veya 
sularınıza ekleyebilirsiniz.
2-3 dilim taze zencefili rendeleyin. Üzerine 1 
tatlı kaşığı bal ve yarım limon suyu ekleyerek 
buzdolabında bekletin. Gün içerisinde ılık suyunuza 
ekleyerek tüketebilirsiniz.
Toz zencefil: Yemeklerinize veya yoğurdunuza 
ekleyebilirsiniz. Günlük tüketim dozu 1,2 g’dır.

SARIMSAK:  Tansiyon 
düşürücü etkisinin yanı sıra iltihap 
önleyici, antibakteriyel, kolesterol 
düşürücü ve kanser önleyici etkisi 
vardır.
- 2-5 
gr taze 
sarımsak 
(bir diş 
sarımsak),
- 0.4-1.2 
gr/gün 
kurutulmuş sarımsak tozu,
- 2-5 mg sarımsak yağı,
- 300-1000 mg sarımsak ekstraktı 
veya
-2-5 mg allisin içeren diğer 
formülasyonları kullanılmalıdır.

KARAMÜRVER:  Hem 
bağışıklık sistemini güçlendirici 
etkiye sahip hem de antiviral 
etkilidir. 

Kullanım Şekli:
Karamürverin 
meyvelerinden 
hazırlanan  
ilaçlar üst 
solunum yolu 
enfeksiyonlarının 
tedavisinde 
kullanılmaktadır.

Çiçeğinin Çayı: 1 litre kaynamış suyun içerisine  
1 avuç kadar kurutulmuş mürver çiçekleri atılarak 
5-6 dakika demlenmesi beklenir. Ardından  
isteğe bağlı olarak bir kaşık bal eklenerek servis 
edilebilir. 
Kabuğunun Çayı: 1 litre kaynamış suyun içerisine 
mürver bitkisinin kabukları eklenir ve 5-10 dakika 
demlenmesi beklenir. Bu çayı özellikle kabızlık 
şikayeti olan kişiler tüketmelidir.

PROBİYOTİKLER:  Vücut florasını 
güçlendirerek gastrointestinal sistem 
enfeksiyonlarına 
karşı direnç 
oluşturur. 
Bağırsak 
hastalıklarında 
tedavi edicidir.
Besinsel 
Kaynakları:
Fermente 
yoğurtlar, peynir, 
kımız, kefir, turşu, ekmek, bira ve şaraptır.
Günde en az 2 porsiyon (2 kase, su bardağı, dilim 
gibi) tüketilmelidir.

ZERDEÇAL:  Zerdeçalın içeriğinde bulunan 
kurkumin maddesi doğal bir antiinflamatuardır.  
Vücudu kalp-damar hastalıkları, kanser ve metabolik 
sendroma karşı korur. İnsülin direncini azaltarak 
diyabeti engeller.

Kullanım 
Şekli: 
Zerdeçalda 
bulunan 
kurkumin 
maddesinin 
etkinliğini 
arttırmak 
ve vücutta 

emilimini sağlamak için karabiber ve yağ ile birlikte 
tüketilmelidir. Yemeklere eklenebilir.

ir anda en önemli 
gündem maddesi 
haline gelen koro-
na virüsü, yaşantı-

mızı hem sosyal hem ekono-
mik hem de psikolojik olarak 
etkilemeyi sürdürüyor. Bi-
lim insanları virüsün yol açtı-
ğı hastalığın tedavisinde etkil-
li olabilecek aşı çalışmalarına 
devam ederken, uzmanlar da 
virüsle  mücadelede güçlü ba-
ğışıklığın önemine dikkat çekiyor. Bu nok-
tadan hareketle 21 Mayıs Dünya Süt Günü 
dolayısıyla sayfamıza konuk ettiğimiz Acı-
badem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Evrim Demirel, sağlam ba-
ğışıklık için gerekli bir besin olan sütün 
faydalarını anlattı.
 Besin kaynağı olan sütü nasıl tanım-

larsınız?
İnsanoğlunun yaşama başlaması ile an-

nenin bebeğini beslediği temel gıda mad-
desi olarak tanımlayarabiliriz. Tabii sade-
ce insanoğlu değil tüm memeli hayvanların 
yavrularını beslemek için salgıladığı ürün-
dür süt. 
 İçerisinde yer alan başlıca besinler 

nelerdir?
Sütün içeriğini protein, yağ, 

karbonhidrat, su ve mineraller 
oluşturur. Bu içerikler memeli 
hayvanın cinsine, beslenme şek-
line veya mevsimsel farklılıklara 
göre değişkenlik göstermektedir. 
Ayrıca sütte lezzet veren mole-
küller ve vitaminler de vardır. Bu 
lezzet ve koku hayvanın yediği 
yemlere ya da otlara göre yine de-
ğişkenlik gösterir.
 Süt ve süt ürünlerinin içeri-

sinde hangi mineral ve vitamin-
ler vardır?

Süt ve süt ürünleri içinde en 
çok sağlıklı kemik büyümesi ve 

gelişmesi için gerekli olan 
kalsiyum, fosfor ve magnez-
yum bulunur. Bu mineralle-
rin dışında az miktarda da 
olsa A vitamini ve B vitami-
ni bulunmaktadır. 
 Bu mineral ve vitamin-

ler vücudumuza ne gibi fay-
dalar sağlıyor?

Süt ve süt ürünlerinin 
içinde bulunan kalsiyum, 
fosfor, magnezyum ve pro-
tein sağlıklı kemik büyüme-
si ve gelişmesi için gerek-
lidir. Çocukluk dönemi ve 

yaşam boyunca yeterli süt tüketimi kemik-
lerin güçlenmesine ve ileriki yaşlarda oste-
oporoz (kemik erimesi) gibi kemik hasta-
lıklarından korumaya yardımcı olur. 

Süt büyüme ve gelişmeyi destekler; 
hücre ve doku oluşumunda rol oynar. Ya-
raların çabuk kapanmasına yardımcı olur, 
beynin gelişiminde ve çalışmasında fayda-
lıdır. Hücreleri onaran ve bağışıklık siste-
minin güçlenmesine katkı sağlayan süt, en-
feksiyonlara karşı da koruyucudur. 

Sütün içerisindeki kalsiyum ve fosfor 
miktarı sağlıklı diş gelişimi ve devamlılı-
ğı için faydalıdır. İçerisinde fazla miktarda 
bulunan kazein proteini de asitli yiyecek ve 

içeceklere maruz kalındığında diş minesi-
nin üzerini ince bir film tabakası gibi sara-
rak diş minesinden kalsiyum ve fosfat kay-
bını önler.
 Günlük olarak sütü ne kadar tüket-

meliyiz?
2-3 yaş grubu çocuklar günde iki bar-

dak, 4-8 yaş arası çocuklar iki buçuk bar-
dak, 9 ve üzeri  yaş grubundaki çocuklar da 
üç bardak süt içebilir. Süt hayvansal kay-
naklı bir içecek olduğu için gereğinden faz-
la tüketimi özellikle kilo alımına, dişlerde 
çürümeye ve demir eksikliğine bağlı kan-
sızlığa sebep olacaktır. Hiçbir yiyeceğin 
fazla tüketilmemesi gerektiği gibi sütü de 
yaşın gerektirdiği ölçüde tüketmek gerekir.   
 “Meyveli” etiketiyle satılan süt ve 

ürünler sağlık açısından risk oluşturuyor 
mu?

Her şeyin doğalı sağlıklı olduğu gibi 
meyveli yoğurt ve sütlerin de doğalını ter-
cih etmek daha sağlıklıdır. Bu tarz ürün-
ler koruyucu madde içeriği açısından risk 
oluştururken ekstra şeker içermelerine 
bağlı olarak kilo alımına ve diş çürümele-
rine sebep olacaktır. Dışarıdan bu ürünle-
ri satın almak yerine meyveyi ayrı, süt ve 
ürünleri ayrı tüketmeyi tercih etmek veya 
evde bu ürünleri hazırlamak daha sağlık-
lı olacaktır.

Sağlıklı büyüme ve gelişim için 
sütün önemli bir besin olduğuna 
vurgu yapan Beslenme Uzmanı 
Evrim Demirel, enfeksiyonlara karşı 
da koruyucu olduğunu belirtiyor

B
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

enfeksiyonlara karşı korur
Bağışıklığı güçlendirir,

Besinlerin tedavi edici özellikleri
Uzm. Diyetisyen Bengisu Çağla Deniz ve 

Diyetisyen Özge Deniz, besinlerin tedavi edici özellikleri 
ve kullanım şekilleri hakkında bilgi verdi

NOT: Hastalıklardan korunma ve tedavide bitkisel tedavilerin ve gıdaların, kullandığımız 
ilaçlarla etkileşimleri olabileceği, yani ilaçların istenen etkilerini azaltıp, arttırabilecekleri akıldan 
çıkarılmamalıdır. Bu tedavileri uygulamadan önce mutlaka diyetisyen veya hekime danışınız.



13YaşamYaşam 15 - 21 MAYIS 2020

Yollarda olmaya, uzun otobüs yolculuklarına 
özlem duyulan şu günlerde -pek çok şeyin ol-
duğu gibi- bunun da çaresi online ortamlarda. You-
Tube’da yol videolarına denk geldiğim bir genç, İs-
tanbul’da otobüslere biniyor ve son durağa kadar 
güzergahı kaydediyor. Nedir bu olay diye araştırıp, 
16 yaşındaki Kadıköylü öğrenci Ege Eren Genç’e 
ulaştım. Ege, epeydir İstanbul içinde 
otobüsten yol videoları çekiyormuş. 
“The only way i’m going to go” (Gide-
ceğim tek yol) başlığını taşıyan video 
kanalı 7 aydır aktif durumda. 

35 YOL VİDEOSU YAYINDA
Peki Ege bu olaya nasıl girişmiş?: 

“YouTube üzerinden tesadüfen benim 
çektiğim şekilde yolculuk videoları-
nı keşfetmem üzerine başladı. Bu tarz 
içerikler genelde Avrupa’dan çıkıyor-
du. Hatta bireysel kayıtların yanı sıra devlet tarafın-
dan toplu taşımaya teşvik edici olması belki de ülke-
nin/şehrin tanıtımını farklı yollardan yapma amacıyla 
kaydedilen ve paylaşılan içeriklerdi. Ülkemizde ise ne 
yazık ki bu tarz içeriklerin Avrupa’daki kadar kalite-
li olanına ve benim kaydettiğim gibi ‘tam yolculuk’ 
videolarına rastlayamadım. Bu tarz içeriklerin dünya 
genelinde hitap ettiği büyük ve çok çeşitli kitleyi gö-
rünce hem bir nebze ülke tanıtımı olması açısından bir 
nebze de ilgi duyduğum alan üzerine bir şeyler üret-
mek ve bunları paylaşarak sunmak istedim.”

“Yolların düzenini ve şehirlerin planlarını, baş-
ka ülkeler ile kıyaslamayı seviyorum. Başka yerleri 

gezip keşfetmek de hoşuma gidiyor.” 
diyen Ege’nin kanalında 35 video ya-
yında, yayına hazır başka videoları 
da var. 

“21K HATTI LÜTFEN...”
Videoların altındaki yorumlarda 

Ege’ye istek bile geliyor; şu hattı çe-
ker misiniz diye.

Ege de böyle istekleri kendine ya-
kın olanları öncelikle çekmek üze-

re kabul ediyor. Otobüslerde en öne oturarak çekim 
yapan Ege genelde pek farkedilmiyormuş; “Genelde 
önde oturan kişinin ne yaptığı otobüse binen ve panik 
halinde kartını okutmaya çalışan insanlar tarafından 
farkedilemiyor. Kendim de özellikle video çekmedi-
ğim zaman bakmayı denemiştim ama özellikle bakıla-
cak bir yer değil. Şoförler arasında ise şu anda kadar 
farkeden olmadı.”

Ege’nin videoları, internetteki uyku, rahatlama 
videoları gibi de bir yanıyla. Uzun uzun izleyip kafa 
boşaltmaya yarıyor. “İlk başta öyle düşünmesem 
dahi sonradan bu tarz videolar benim de uykumu ge-
tirmeye başladı. Asla tahmin etmeyeceğim bir kate-

gori için de içerik üretmiş oluyorum galiba.” diye an-
latıyor. Kadıköylü olduğu için genelde Kadıköy’den 
yola çıkan Ege’nin gündeminde ilk aşamada 10B, 12 
veya 12A ve 2 numaralı otobüs hatlarını çekmek var. 

Tabi sokağa çıkma yasağına yaşı nedeniyle takıldığı 
için bu planlarını salgın sonrasına ertelemiş durum-
da. Hatta bundan sonra otobüs çekimlerinin yanı sıra 
tren, metro, tramvay hatlarında da kokpitten çekim 
yapmayı çok istiyor. Bu şekilde Türkiye’de maale-
sef hiçbir içerik bulunmadığını söyleyen Ege, “Yurt-
dışından da yabancı kitle edinebilmek gerçekten ho-
şuma gider. Şu andaki yurtdışı izleyicilerimin büyük 
çoğunluğu anlayabildiğim kadarıyla gurbetçilerden 
oluşuyor. Çünkü o zaman ülkenin tanıtımıma dair bir 
şeyler yapabilmiş olurum.” diyor.

Sosyal medya Uluslararası Dijital 
Girişimcilik Derneği, 
“Korona Günlerinde 

Türkiye’nin 
İnternet Karnesi”ni 

hazırladı. 
Araştırma, korona 

virüsünün sosyal 
medyada yaptığımız 

paylaşımlara da 
büyük oranda 

sirayet ettiğini 
gösteriyor

orona virüsü, gündelik hayat pratik-
lerimizi değiştiriyor. Bu değişim ile 
birlikte dijital mecraları daha sık kul-
lanmaya başladık. Arkadaşlarımız ile 

sohbet etmek için telefonda görüntülü konuşu-
yor, toplantılarımızı uygulamalar üzerinden ya-
pıyor ve hatta seminerlere dijital ortamdan dahil 
oluyoruz. 

Korona virüsünün hayatımızdaki etkisi sos-
yal medyada da kendini gösteriyor. Uluslararası 
Dijital Girişimcilik Derneği’nin hazırladığı “Ko-
rona Günlerinde Türkiye’nin İnternet Karnesi”ne 
göre, 17 Nisan’a kadar Instagram’da #koronavi-

rüs, #covid19, #koronagün-
leri, #koronatürkiye etiketleri ile iki 
milyondan fazla gönderi paylaşıldı 
ve bu gönderiler 110 milyona ka-
dar etkileşim aldı. #evdehayatvar, 
#evdekal etiketleriyle ise üç mil-
yondan fazla gönderi paylaşılırken 
bu gönderiler 147 milyondan faz-
la etkileşim aldı. Twitter’da ise atı-
lan tweet sayısı 6 milyondan fazla. 
Araştırmaya dair merak ettiklerimi-

zi Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Genel Sekre-
teri Emre Özcan’a sorduk.
 Öncelikle bu araştırmayı hazırlama amacınız neydi? 
Biz Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği olarak 

sürekli olarak gelişen ve geliştiren eğitim odaklı bir der-
neğiz. Bu gelişimin bir neticesi olarak gelişen dünyanın 
en önemli iletişim aracı internet ve insanların buradaki 
davranışlarını gözlemlemek adına bir araştırma yaptık. 
Medya birimimiz ve yönetim kurulu üyemiz Mertcan Er-
miş’in başında olduğu bir ekiple işe koyularak bu araştır-
mayı ortaya koyduk. Genel Başkanvekilimiz Ahmet M. 
Çalmuk ortaya çıkan bu notları basınla paylaştı. 
 Sonuçlar neyi gösteriyor? 
Araştırmanın temel çıkış noktası insanların bu sü-

reçte duygu-durum değişikliklerini incelemek ve bu-
rada girişimcilere yönelik çıkan fırsatları ortaya koy-
maktı. Ve o araştırma neticesinde girişimcilere fırsat 
olabilecek birçok alanı verilerle birlikte sunduk. So-
nuçlara baktığımızda insanların özellikle “EBA TV, 
Maske, La Casa De Papel” gibi aramalarda yoğunlaş-
tığını, bunun da evde daha fazla vakit geçirme ile doğ-
ru orantılı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle öğrenci-
lerin evde kalmasıyla birlikte EBA TV aramalarında 
yukarı yönlü bir artış gördük. Ayrıca insanlar evde va-
kit geçirdiği için dizi-film izleme oranları arttı. Bunu 
da aramalarda ilk sıralarda bulunan ‘La Casa De Papel’ 
dizisinden anlayabiliyoruz. Aslında şaşırtıcı değil an-
cak değerli gördüğümüz sonuçlar var. Örneğin ‘Ziraat 
Kredi Başvuru’ ve ‘Halkbank Kredi Başvuru’ aramala-
rı. Bunlar insanların bu süreçten ekonomik olarak etki-
lendiklerini ve çıkış yolu aradıklarını gösteriyor. 

“GÜNDELİK HAYAT DEĞİŞTİ”
 Koronadan öncesini ve sonrasını kıyaslarsak in-

sanların internet aramalarında ve kullanımında neler 
değişti? 

Aslına bakacak olursak insanlar salgından önce daha 
çok gündelik ihtiyaçlara yönelik aramalar yapıyordu. 

Salgından sonra tamamen psikolojik duygu du-
rumlarını yansıtan aramalar yaptıklarını söyle-
yebiliriz. Arama davranışlarının temelinde bi-
linçaltı ve yönlendirmeler yatar. İnsanların 
psikolojik durumları ve ihtiyaçları bu aramala-
ra yön veriyor. Aslında korona sonrasında da 
insanlar psikolojilerinin dönüşümleri doğrul-
tusunda aramalar yapmaya başladı. Bize göre 
aramalarda değişen en temel nokta insanların 
gündelik hayatının değişime uğraması. 
 Bu süreçte dijital mecraların önemi de 

arttı. Ne için kullanıyoruz genelde bu mecra-
ları? 

Bu soruya vereceğimiz ilk cevap iletişim 
olur herhalde. Dijital mecralar insanlar arasın-
daki iletişim ve etkileşimi kolaylaştırdı. Özel-
likle karantina sürecinde arkadaşlarımızla, yö-

neticilerimizle yaptığımız tüm iletişimi dijital mecralara 
taşıdık. Online görüşme platformları aracılığıyla toplan-
tılar yaptık. Ve bu platformların kullanımı bu dönem-
de patlama yaptı. Arkadaşlarımızın hikayelerini, başa-
rılarını, üzüntülerini bu mecralar aracılığıyla takip ettik. 
Çoğu insan bu mecraları arkadaşlarının gündelik haya-
tında neler yaşadığını merak ettiği için kullanıyor. Bazı 
insanlar ise markaların yaptığı çekilişleri takip ederek 
onların hediyelerinden faydalanmak için kullanıyor. Ba-
zıları ise sevdiği sporcuyu ya da sanatçıyı takip etmek 
için kullanıyor. Burada ayrılan en temel nokta, her mec-
ranın kullanım amacının farklılaşması diyebiliriz. Örne-
ğin gündemi takip etmek isteyenler daha çok Twitter’ı 
kullanırken, eğlenceli vakit geçirmek isteyenler Instag-
ram ve Youtube’u kullanıyorlar. 
 Peki neyi kolaylaştırdı bu mecralar?
Birçok sektörde bunun örneklerini verebiliriz. Ya-

şadığımız bu süreçte “Getir, Yemeksepeti” gibi uygu-
lamalar geliştirdiği uygulama sayesinde market ve res-
toran alışverişlerini kolaylaştırırken; alışveriş siteleri 
ise alışverişi dijitale taşıyarak herkesin oturduğu yer-
den alışveriş yapmasını kolaylaştırdı. Sosyal medya 
mecraları dünyanın neresinde olursanız olun iletişimi 
kolaylaştırdı. 

l Evin ARSLAN

K

paylaşımlarına 

Kadıköylü öğrenci Ege 
Eren Genç’in İstanbul’da 
çektiği otobüs yolculuğu 
videoları, yolları özleyenler için...

l Gökçe UYGUN

bu videodaGidilecek yollar
youtube.com/channel/UCsCD5Jl6cpIfqPPd33WE3xg

korona etkisi
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Tamam, tamam, tümü değil. Kahramanlık 
türküleri, deyişler, av ve avcılık üstüne 
söylenmişler hariç,türkülerin çoğu 
kadınlarındır. TRT’nin verdiği adla, Türk 
Sanat Müziği, şarkılardan oluşur. TRT’nin 
neden öyle bir ad verdiği de tartışılır aslında. 
Sınıflandırmak için adlandırmak gerekir 
elbette ama ad kapsayıcı olduğu kadar 
sınırlayıcıdır da. Bir türe Türk Sanat Müziği 
derseniz ötekileri hem Türk olmaktan hem 
de “sanat” kavramından dışlamış olursunuz. 
Oysa şarkı sözcüğü, “şarki”dir. Şark’a, 
doğuya özgüdür; türkü ise Türki’dir, Türk’e 
aittir. Ayrıca şarkı sanattır da türkü sanat 
değil midir? Neyse, bu eski bir tartışma, 
geçelim. 

Şarkıları kimin yaptığı / yazdığı / 
bestelediği / yarattığı kayıt altındadır. O 
anons sesi kulağımızda değil mi zaten: 
“Bestesi falancaya, güftesi filancaya ait 
hicaz şarkı / rast şarkı...” İçlerinde güftesinin 
kime ait olduğu belli olmayan varsa büyük 
olasılıkla o sözler de bir kadına aittir: 

“Al goncayı deremedim / Yâr yüksekte 
eremedim / İşlediğim çevreleri / Bahçesine 
seremedim,” diyen Yesari Asım Aksoy’un 
hicaz şarkısı gibi. Çevre (mendil) işleyen, 
onu (yıkayıp) seren bir kadın canlanmıyor 
mu gözünüzde? Neden adını bildirmiyor, 
niye gizlemiş kendisini? Onu da son dizede 
söylüyor aslında: “Bu aşk beni destanetti 
dillere” diyor. Dillere destan olmaktan, 
konuşulmaktan, dile düşmekten korkuyor. 

Türk Sanat Müziği kapsamı içinde 
söylenen sahipsiz (anonim) türküler peki? 
Sahipsiz olduklarına göre onlar da mı 
kadınların eseri? Hiç kuşkunuz olmasın. En 
bilinenlerinden “Kâtibim” türküsüne kulak 
verelim: “Setresi (ceketi) uzun, gömleği kolalı 
olan o delikanlıya “Kâtibim” diye seslenen, 
“Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur / 
Kâtibimin setresi uzun, eteği çamur” diyen, 
İstanbullu genç bir kadından başka kim 
olabilir? 

“Kadifeden kesesi / Kahveden gelir sesi 
/ Oturmuş kumar oynar / Ciğerimin köşesi” 
diye kahvede kumar oynayan sevdiğine 
seslenen yine kadın değil mi?

İstanbul dışına, türkülerin ana yurdu, 
Anadolu’ya yönelelim ama önce Rumeli’ye 
bir uğrayalım, Rumeli Beylerbeyine dilekçe 
vereceğini, “Çıkayım gideyim Urumeli’ne / 
Arzıhal vereyim Mehmet, beylerbeyine” diye 
önce Mehmet’e bildiren ses, bir kadına ait 
değilse kimin?

Rumeli’de kalalım biraz daha: “Piştov 
(tabanca) patlatan, birilerini haklayan, 
kanlı Bilal Oğlan’a “Ben sana varmam Bilal 
Oğlan, ben sana varmam / Yedi yıl karşımda 
dursan yine sana yalvarmam” diye resti 
çeken o pervasız kişi de bir bahçeden bir 
bahçeye yemenisini sallarken kadın olduğunu 
bağırmıyor mu?

İçinde erkek adı geçen türkülerin 
sahiplerini de pek fazla aramak gerekmez. 

“Aman aman Vehbi’m, öyle böyle olur 
mu? / Ah, ben ölürsem dünya sana kalırmı?” 
diyen sözler de sahibini açık açık söylüyor. 

Mustafa’sına seslenen de öyle, cinsiyetini 
çabucak ele vermekte:

“Amanın gel gel gel aslan Mustafa’m 
aman / Haydi gel gel garip başlı yârim vay”.

Kimisi de sevdiğinin adını vermiyor 
ama seslendiği kişinin cinsiyetini söylerken 
kendisininkini de açıklamış oluyor: 

“Aman şeker oğlan / Yandım keten oğlan 
/ Anasına darılmış / Damda yatan oğlan”.

Şu türküyü söyleyen de sevgilisinin adını 
herkese duyurmayıp kendisine saklıyor ama 
genç bir kız olduğunu pek fazla gizleyemiyor: 
“Ben armudu dişledim / Sapını gümüşledim 
/ Sevdiğimin adını / Mendilime işledim.” 

“Kaleden kaleye şahin uçurdum / Ah ile 
vah ile ömrü geçirdim / Yâre şekerledim, 
şerbet içirdim / Ah ile vah ile ömrü geçirdim,” 
diye yakınırken sevdiğine şeker ezip şerbet 
hazırladığını söyleyen, aynı zamanda 
cinsiyetini de ele vermiş olmuyor mu? 

Daha küçük ipuçlarından da çıkarabiliriz 
o türküyü ilk söyleyenin kadın olduğunu. 
Sözgelimi,“Arpa buğday daneler / Yıkılsın 
meyhaneler / Terzi elin kırılsın / Dar geliyor 
düğmeler” türküsünde meyhanelerin 
yıkılmasını isteyen bir erkek olamaz, değil 
mi?

Kadın ağzından çıktığını bangır bangır 
bağıran bir türküyle bu turu noktalayalım. 
Görüldüğü gibi, kadınlar yalnız çocuk 
doğurmuyor, türkülerin çoğunu da onlar 
doğuruyor: 

“Sabahtan kalktım ezan sesi var / 
Ezan sesi değil burçak yası var / Bakın şu 
deyyusun kaç tarlası var /Aman kızlar ne 
zor imiş burçak yolması / Burçak tarlasında 
gelin olması // Eğdirme fesini kalkar giderim 
/ Evini başına yıkar giderim”.

Türkçe notu: İnsan cinsiyetlerinin tür 
adları şöyle sıralanır: adam – kadın / erkek 
– kadın / bey – hanım / beyefendi – 
hanımefendi / genç adam – genç kadın / 
genç erkek – genç kız / oğlan çocuğu – kız 
çocuğu... Ve geldik zurnanın zırt dediği yere: 
Ancak bir yanda bay varsa öbür yandaki 
bayan. Yanındakine “bay” denmedikçe 
karşı cinse “bayan” denmez. Kadınlar kadın 
olmaktan utanmıyor ki! Onlara “bayan” 
diyerek incelik göstermiş olunmuyor!

Türküler 
kadınlarındır

FEYZA 
HEPÇILINGIRLERHEPÇILINGIRLER

arihler 85 yılının 10 Eylül’ünü 
gösteriyordu. Çankırı’da Mus-
tafa Durmuş adlı bir ‘erkek’ ha-
kim, kendisine şiddet uygula-

yan kocasına boşanma davası açan hamile 
bir kadının talebini reddetti. Gerekçesi (!) 
de “Karının sırtını sopasız, karnını sıpasız 
bırakmamak gerekir.” idi.

Bu karar, Türkiye’de feminist hareke-
tin dönüm noktası oldu. Feminist çevreler 
türlü yöntemlerle tepkilerini ortaya koy-
dular. Onlardan biri de sokağa çıkmak 
oldu. 1987 senesinin 17 Mayıs’ını göste-
riyordu. Feministler, Kadıköy’deki “Da-
yağa Paydos” yürüyüşüyle ilk sokak ey-
lemlerini yaptılar. Yoğurtçu Parkı’nda 
başlayan ve yaklaşık 2000 kadının katıl-
dığı yürüyüşün ardında dağıtılmaya baş-
lanan mor iğneler, feminist hareketin sembo-
lü haline geldi.

O eyleme katılan 
kadınlardan olan Mor 
Çatı gönüllüsü Birgül 
Akay anlatıyor;

• Bu eylem nasıl 
planlanmıştı? Hazırlık 
aşamasında var mıydı-
nız?

12 Eylül’ün tüm po-
litik örgüt ve kurum-
ları param parça ettiği, 
TBMM’nin lağvedildi-
ği, yasal partilerin kapa-
tılıp bu parti yöneticileri 

dâhil hemen her örgüt ve siyasi yapıdan insan-
ların hapishanelerde olduğu dönem... Bir araya 
gelme, toplanma yasak. İşte o dönemlerde bir grup ka-
dın Yazko içerisinde feminizmi tartışıyor. 1983’te Ka-
dın Çevresi, dünyadaki feminist yazarların yayımlan-
mış kitaplarını Türkçe’ye çeviriyor. Yine bu dönemde 
farklı sol örgütler içeresinde yer almış kadınlar evler-
de buluşmaya, dernekleri ya da kendi örgütleri içeri-
sindeki, ilişkilerindeki deneyimleri konuşmaya başla-
dılar.

Bu yürüyüş de feminist dergi, ayrımcılığa karşı 
kadın derneği, kadın çevresi ve farklı sol hareketler-
den kadınların biraraya gelmesiyle düzenlendi. Ben 
de özellikle Kadın Çevresi’ndeki toplantı, buluşma ve 
sohbetler içerisindeydim.

“4 YAŞINDAKİ KIZIMLA GİTTİM EYLEME”
• Sizin katılımınız nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz?
Ben de tam bu dönem evlerde yapılan bilinç yük-

seltme toplantıları içe-
risinde hem okuma-
ya hem de kendim ve 
etrafımdaki kadınlık 
oluşumu, halleri üze-
rine düşünmeye baş-
ladım. Çankırı Asliye 
Hukuk Mahkeme-
si hâkimi Mustafa 
Durmuş’un bir kadı-
nın boşanma talebini 
“Kadının karnından 

sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyecek-
sin!” diyerek reddettiği haberi gazetelere yansıdı. Hâ-
kimin bu kararıyla tüm kadınlar aşağılanıyor ve dayak 
ise yeniden meşrulaştırılıyordu. Önce Eskişehir‘den 8 
kadın avukatın bunu protesto etmesi gazetelere yan-
sıdı. Ardından İstanbul’da kadın çevresinden, ayrım-
cılığa karşı kadın derneğinden ve sol hareketlerden 
birçok kadın önce protesto telgrafları çektiler, toplu 
olarak adliyelere gidip dava dilekçeleri verildi ve da-
yağa karşı kampanya başlatıldı. En sonunda da bu yü-
rüyüş örgütlendi.Yürüyüşe 4 yaşımdaki kızımı da ya-
nıma alarak katıldım.

“SESLERİN YÜKSELDİĞİ DÖNEM...”
• Kaç yaşındaydınız? Eylemin çıkış noktası ‘da-

yağa hayır’ idi. Sizin kişisel yaşamınızda böyle bir 
kötü deneyiminiz var mıydı?

27 yaşındaydım.Lise yıllarımda sol hareketler içe-
risinde yer almış, 12 Eylül sonrası birkaç ay kaldığım 
hapishane dönemi ardından evlenmiştim. Evlilik, ço-
cuğumun doğmasıyla yeni bir aile olma durumu, bu 
ailenin geçimi gibi günlük hayat akarken bir yandan 
da feminist yazarları okumaya başlamış, dünyaya 
daha farklı bir gözle bakmayı keşfetmiştim. Toplum-
da kadınlara verilen ve kabullendiğimiz roller üzerine 
konuşup tartıştığımız, komşularımız, arkadaşlarımızla 
iç dökerken politik keşifler yaptığımız dinamik bir sü-

reç yaşıyordum. Var olan erkek şiddetinden her ka-
dının farklı şekillerde payına düşen mutlaka vardı.

O yıllarda yazılan romanlar, çekilen filmler 
(Türkan Şoray’ın oynadığı 1982 yapımı Mine filmi, 
mutsuz bir evlilik yapan bir kadının, bir yazara duy-
duğu aşk; Latife Tekin’in senaryosunu yazdığı, Hale 
Soygazi ve Kadir İnanır’ın oynadığı Bir Yudum Sev-
gi yine benzer bir konudur, Duygu Asena’nın Kadın-
ca dergisindeki yazıları, ardından ‘Kadının Adı Yok’ 
kitabı gibi) toplumun erkek egemen baskıcı yapısına 
karşı kadınların hikâyelerini konu etmeye başladı. Ka-
dınların alışılagelmiş kimliklerinden kurtulmaya ça-
lıştıkları ve bu mücadeleyi yüksek sesle duyurmaya 
başladıkları bir dönemdi.

• Lütfen bize eylem-
den hatırladığınız detay-
ları anlatın;  kimler katıl-
mıştı, sloganlar neydi.. vb

Kadıköy iskelesine 
geldiğimizde umduğumu-
zun çok üzerinde bir kala-
balıkla karşılaştım. Hat-
ta bu yürüyüşten haberdar 
olmayan kadınlar bile is-
keleden Kadıköy Boğa’ya 
doğru bizlere eşlik edi-
yorlardı. Caddenin iki ya-
nındaki binalardan kadın-
lar heyecanla alkışlıyor 
üzerimize çiçekler atıyor-
lardı. Bir arkadaşımın ta-
nıklığıyla; iskelede çiçek 
satan kadınlar ‘bu neyin 
yürüyüşü?’ diye sorup 
‘koca dayağına karşı’ ya-
nıtını aldıklarında, ‘bizler 
de dayak yiyoruz, bizler 
de yürüyeceğiz’ diyerek 
aramıza katılıyorlardı. 
Yoğurtçu Parkı’nda da 
sonlandı. Trans kadınlar 
da yürüyüşte yer alarak 
kürsüde söz almışlardı. 
12 Eylül askeri darbesin-
den sonra yapılan, ilk en 
büyük kitlesel hareket ol-
muştur bu yürüyüş.

• Fotoğraflardan gör-
düğüm kadarıyla erkek-
ler de varmış eylemde.

Erkekler yürüyüşün 
içerisinde yer almadılar. 
Bu da bir ilkti ve çok şa-
şırtıcı oldu. Ancak ka-
dınlar bu konuda karar-
lıydılar.

“POLİSLER DE ŞAŞKINDI”
• Polisin tavrı nasıldı eyleme 

karşı?
Sadece izledi. Bence onlar da 

biraz şaşkındı. Bilmedikleri bir 
eylemdi. Kadınlar gülüyor, Filiz 
Kerestecioğlu’nun yazıp beste-
lediği ‘kadınlar vardır’ şarkısını 
söylüyorlardı. ‘Kadınlar Dayağa 
Karşı Dayanışmaya’ pankartı ön-
cülüğünde ‘haklı dayak yoktur’, 
‘dayağın çıktığı cenneti istemi-
yoruz’, ‘yeter söz kadınların’ 
gibi dövizleri ilk kez görüyor-
lardı tabii.

• O ilk eylemin Türkiye fe-
minist tarihindeki önemini na-
sıl yorumluyorsunuz?

Kadınların kendi hakları 
için yürümeleri, kadınlara uy-
gulanan şiddetin adının kon-
ması, görünür olması, Ankara 

ve İstanbul’da başlayan kadın hareket-
liliğinin daha da genişlemesine yol açtı. 
Kadınlar arasında dayanışma ağları ku-
rularak, farklı kadınlar ve kadın grupla-
rı bir araya geldi. Birçok yerde şenlikler, 
kampanyalar, eylemler yapıldı. Bütün 
bu eylemler giderek daha çok ses getir-
di. Kadınların örgütlü mücadelesiyle za-
man içerisinde yasalar değişmeye başladı. 
Mesela, tecavüz edilen kadın seks işçisiy-
se cezayı indiren yasa maddesi kaldırıl-
dı. Ardından kadının çalışmasını kocası-
nın iznine bağlayan yasa maddesi. Medeni 
Yasa’nın çoğu maddesi ve Türk Ceza Ya-
sası’nın çok önemli maddeleri…Erkek ar-
tık “ailenin reisi” değildi. Buradan devam-
la önemli yollar kat edildi, kocanın karısına 
tecavüz etmesi normal karşılanıp cezalan-
dırmaya gerek görülmezken, “evlilik içi te-

cavüz” bir suç olarak tanıdı.
Yine Dayağa Karşı Kampanya’nın sonucun-

da/devamında 1990 yılında Mor Çatı Kadın Sı-
ğınağı Vakfı kuruldu. Ev içinde şiddet gören ka-
dınlarla dayanışma kurmanın, hukuki, psikolojik 
destek vermenin ve kadın sığınaklarının, kadın-
ların şiddetten uzaklaşıp yeni hayatlar kurmasın-
da ve özgürleşmesindeki önemi kavrandı. Türki-
ye’deki diğer kadın örgütleriyle birlikte Kadın 
Dayanışma ve Sığınaklar Kurultay yapılmaya 
başlandı. Kadınlara yönelik ayrımcı dil değiş-
meye başlarken toplumdaki tüm ayrımcı yakla-
şımlar daha görünür olmaya başladı.

Türkiye’de kadın 
hareketinin ilk kitlesel 
eylemi olan 87 tarihli 
Kadıköy mitinginin 
katılımcılarından Birgül 
Akay: “Kadınların kendi 
hakları için yürümeleri, 
kadınlara uygulanan 
şiddetin adının 
konmasını sağladı”
l Gökçe UYGUN

T

Kadına şiddet
görünür oldu
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SOLDAN SAĞA:
1.”Bostancı dolmuş kuyruğunda / sen başta ben en sonda / öylece beklemişizdir 
/ sabah 7.30 vapuruna / sen koşa koşa yetişirken / ben yürüdüğümden 
kaçırmışımdır” diyen, Kadıköy’ü yaşayan, Fikret Kızılok’la Çatalçeşme’de 
müzik, beste yapmış olan ünlü şarkıcı, besteci, şair (Resimdeki) - Yunan 
klasik çağında, bir sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini görüşmek üzere 
yurttaşların toplandığı alan. 2. 1925-2010 yılları arasında yaşayan, yıllarca Moda 
ve Kadıköy’ün simgelerinden biri olmuş ünlü şair - Amerikan Devletleri Örgütü 
- Ekolojik izolasyon sonucu bir türün popülasyonlarının farklı evrimsel etkiler 
altında farklılaşması sonucu oluşan ırkları, ekolojik ırk. 3. Yiyecek - Plütonyumun 
simgesi - Parapsikolojide, ruhun bedenden ayrılarak yaptığı seyahate verilen ad 
- Rubidyumun simgesi - Olumsuzluk veren bir önek. 4. Moda’nın ünlü Cimcoz 
Ailesi’nden gelen, eşi Fahri Korutürk’le uzun yıllar Moda’daki Cimcoz Apartmanı’nın 
oturan Kadıköylü sima - Benzer, eş. 5. Bir harfin okunuşu - Almanca “1” - Antalya’da 
bir plaj - Yüce, ulu - Bir hitap ünlemi. 6. Aşıboyası - Konut - Sözcü Gazetesi’nde 
köşe yazan, Kadıköylü ünlü ekonomist. 7. Kol, kısım - Bir meyve - Maksim 
Gorki’nin bir romanı - Bilinç - Birinin buyruğu altında olan kimse, madun. 8. Kırık 
bir yeri tutturmakta kullanılan, tahta, demir gibi sert nesne - Sinek, sivrisinek 
gibi zararlı böcekleri öldürmek için püskürtülen öldürücü ilaç - Aşamasız asker. 
9. Erden başçavuşa kadar asker kadrosu - “Jet …” (Aktör) - Sodyumun simgesi. 
10. Mühendis cetveli - Hızla ilerleyen, acil hastalık - Dingil - Hekimlik. 11. Uzaklık 
- Torbaya benzeyen, büyük gözlü ağ. 12. Bezek - En gelişmiş röntgen - Büyük 
tencere. 13. Bir nota - Teniste, voleybolda topa bir vuruş biçimi - Dalkavuk. 14. Alkol 
kökü - Bir tür antilop - Beyoğlu’nun eski dönemlerdeki adı - Köpek ve inekler için 
un ve kepekle hazırlanan yiyecek. 15. Kimi dillerde erkek cinsten sayılan sözcük - 
Vaziyet, pozisyon - Yüz, çehre - Bakırın simgesi. 16. Bin metrenin kısa yazılışı - Bir 
meyve - İskambilde birli, as - Kuyumcu. 17. Kuzu esi - Gelecek - Ünlü bir kompleks - 
Bulmaya çalışma. 18. Kutsal inanç - Bir tür başlık - “… kızlı” (Bir çorba türü) - Nazım 
Hikmet’in soyadı. 19. Palamut ve toriğin iç organları - Ustayla çırak arasındaki aşama 
- Cet - Giysi kesimi. 20. Tekin olmayan - Denk, eşit - Sezgin Burak’ın yarattığı resimli 
roman kahramanı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.”Yıldırım …” (Dördüncü  Osmanlı Padişahı) - Eski bir Anadolu uygarlığı - Dansta 
kavalyenin eşi - Bir Rus uçağı. 2. Doğup çoğalma - İsviçre’de bir ırmak - Kalbin 
bulunduğu yön - Yaylı bir çalgı. 3. Parça, kısım - Bir balık yakalama aracı - Asker 
- Kötü, fena - Ödünç alınan ya da verilen şey. 4. Labada da denilen, yenilen bitki 
- Japonya’da, toplumdan dışlanmışlar sınıfı - Başka, öteki - Pozitif elektrot. 5. 
Neodimin simgesi - Slav alfabesi - Orhan Pamuk’un, Kar romanındaki temel tip - “… 
Eastwood” (Marty Macfly’ın, Geleceğe Dönüş 3 filminde kullandığı ad) - Cezayir’de 
bir ırmak. 6. Niteliği düşük, kalitesiz, elde kalmış mal - Yiyecek içecek uzmanı - Dinle 
devlet işlerini karıştırmayan. 7. Omurga kemiği - Kraliçe - Azeri çalgısı - Olgun, 
yetişkin, anaç. 8. Bulmaca tanrısı - Yüce, ulu - Bir şiir türü - Değerli bir taş. 9. Torbalı 
balık ağı - Bir tuzak türü - Lityumun simgesi. 10. Müddet - Yedek. 11. Ağaçtan 
yapılmış küçük su kabı - Çin’in Son İmparatoru - Bir hayvan adı. 12. Suya batma, 
boğulma - Genişlik - İlaç - Ayak. 13. Bir peygamber adı - Cemal Gürsel’in lakabı - “… 
Akın” (Şair, şovmen). 14. Osmanlı’da bir devir - “… Gordon” (Sinemaya da uyarlanan 
bilimkurgu çizgi romanı) - Kıyamet günü ölülerin toplanacaklarına inanılan yer. 
15. Miktar - Kamer - Mezopotamya’da kurulmuş en büyük sitelerden biri - 
Letonya parası. 16. Gana’nın başkenti - Güney Anadolu’da bir ırmak - Tekirdağ’ın 
bir ilçesi - İtalyan TV’si. 17. Bir kumaş üzerinde renkli iplerin iğne ile işlenmesiyle 
resim oluşturma sanatı - Tunus’un plaka imi - Gemi bağlama halatı - Kriptonun 
simgesi. 18. Küçük bitkilerin ortak adı - Meğerse, şayet - Tonsuz beste - “… Nafiz 
Çamlıbel” (Şair). 19. Boks yapılan alan - Ucu yanık odun - Ziya - Ucu halkalı cıvata. 
20. Konya’da bir baraj - Fizikte bir sistemin mekanik bir işe çevrilemeyecek termal 
enerjisini temsil eden termodinamik terimi - Gökyüzü.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1.Adnan Giz - Astragan - Pt. 2. Travers - Agaragar - Tar. 3. Himalayalar - Kamineto. 4. On - Limaki - Ilım - Zizim. 5. Sam - Ken - Saya - İsale. 
6. Kof - Sinara - Emine. 7. Rötar - Tundra - Efi- Ela. 8. İp - Lapa - Tike - En. 9. Ora - İrs - An - Laza. 10. Dürü - En - Lebaleb. 11. Esamisi - Alara. 12. Jübile - Nicel. 
13. İta - Somaki. 14. Nik - Huzur - Alaten - Mak. 15. Ebabil - Lian - Bav - Yan. 16. İr - Oya Baydar - Minakop. 17. Rasta - İma - Bani - Uş - Te. 18. Ohm - Tara - 
Layemut - Kin. 19. İon - Lika - Bit - Suriye. 20. İmgelem - Alaçam - Kupes.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Athos - Rio de Janeiro. 2. Drina Köprüsü - İbrahim. 3. Nam - Mot - Arabika - Smog. 4. Aval - Fal - Ümit - Bot - Ne. 5. Nelik - Rai - 
İlahiyat. 6. Gramer - Prose - Ula - Ale. 7. İsyan - Tasni - Uz - Birim. 8. Ak - Su - Ulamak. 9. Alisin - Riya - AA. 10. Aga - And - Ad. 11. Sarıyar - Anababa. 12. TR 
- Lara - Rayiç. 13. Rakı - Ab - Neta. 14. Agami - Etalon - Tamim. 15. Gam - Sefine - İsevi- Us. 16. Arizamik - Bacon - Nutuk. 17. Nili - Elalem - Yaş - Ru. 18. 
Tezene - Alalamak - Kip. 19. Pati - Elezer - Kanotiye. 20. Tromp - Anabatik - Penes.
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BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

DRAJE

DRAMA

DUBAR

DUBLE

DUÇAR

DUDAK

DUHUL

DULDA

DULUK

DUMAN

DUMUR

DURAÇ

DURAK

DR‹PL‹NG

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Yal n›z bafl par ma €› ay r›, 
di €er dört par ma €› bir 
örül müfl yün el di ven. 

2. Yi €it, ka ba da y› er kek. 
3. Es ki bir a€›r l›k öl çü sü bi ri mi. 
4. El ma, ar mut ku ru su. 
5. Be yaz. 
6. ‹la ve. 
7. Tav la da bir say ›s›. 
8. Ka y›k ta dü men ko lu. 
9. Göm lek le çe ket ara s› na 

gi yi len k› sa kol lu giy si. 
10. Yon tu.

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

veriyoruz. K’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. Yu na nis tan’da bir ya r› ma da - S› -
n›r ni fla n› - At yav ru su. 2. ‹ka met
edifl - Lezzetli bir Ak de niz ba l› €› tü -
rü. 3. Leb le bi ya p› lan bit ki - Li mon -
luk. 4. Al lah ka bul et sin ün le mi -
Ke çi yo lu. 5. “… An ge les” (ABD’de
bir kent) - Ni te lik li ifl çi. 6. Ba r›n d›r -
ma - Cü zam l› kim se. 7. Bir tür ku -
mafl - Bir ba€ laç. 8. Ca zi be, çe ki ci -
lik - Yü re €in al t›n da ki böl ge.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Le onar do da Vin ci'nin ün lü tab lo su. 2. Bir
ka ra ta fl› t›. 3. Ünlü bir ak tö r. 4. fia ir Öz de mir
Asaf'›n so ya d› - Sa nat ese ri ko nu su. 5. Tel li
bir çal g› - ‹ri sa man. 6. Kufl yu va s› - Ayak -
Ak tin yu mun sim ge si. 7. Yar d›m c› ye mek. 8.
Sa r›m sak ko ku lu bir gaz. 9. Yi ye ce €i or tak -
la fla sa€ la nan top lan t›. 10. Yanar da€
kayal›k lar› aras›n da bulunan bir fel dis pat
türü. 11. Bir haber ajan s› - Ay la. 12. Özel
gezi gemisi - Arap ça ben adılı.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

K

SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Mora-Ura-Tay. 2. Oturufl -
Sarpa. 3. Nohut-Sera. 
4. Amin-Patika. 5. Los-Kalifiye. 
6. ‹bate-Alaten. 7. Siresaten-Ve.
8. Al›m-Canevi.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Mona Lisa. 2. Otomobil. 
3. Ruhi Sar›. 4. Arun-Tem. 
5. Ut-Kes. 6. Ufl-Pa-Ac. 7. Salata. 
8. Asetilen. 9. Arifane. 10. Trakit.
11. Ap-Ayevi. 12. Yat-Ene.

KELİME AVI BULMACA
Yoksuluz gecelerimiz çok k›sa / Dörtnala seviflmek laz›m

KUM SAATİ
1. Kolçak. 2. Koçak. 3. Okka. 4. Kak. 5. Ak. 
6. Ek. 7. Yek. 8. Yeke. 9. Yelek. 10. Heykel.
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DR‹PL‹NG

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. Yal n›z bafl par ma €› ay r›, 
di €er dört par ma €› bir 
örül müfl yün el di ven. 

2. Yi €it, ka ba da y› er kek. 
3. Es ki bir a€›r l›k öl çü sü bi ri mi. 
4. El ma, ar mut ku ru su. 
5. Be yaz. 
6. ‹la ve. 
7. Tav la da bir say ›s›. 
8. Ka y›k ta dü men ko lu. 
9. Göm lek le çe ket ara s› na 

gi yi len k› sa kol lu giy si. 
10. Yon tu.

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

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

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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1. Yu na nis tan’da bir ya r› ma da - S› -
n›r ni fla n› - At yav ru su. 2. ‹ka met
edifl - Lezzetli bir Ak de niz ba l› €› tü -
rü. 3. Leb le bi ya p› lan bit ki - Li mon -
luk. 4. Al lah ka bul et sin ün le mi -
Ke çi yo lu. 5. “… An ge les” (ABD’de
bir kent) - Ni te lik li ifl çi. 6. Ba r›n d›r -
ma - Cü zam l› kim se. 7. Bir tür ku -
mafl - Bir ba€ laç. 8. Ca zi be, çe ki ci -
lik - Yü re €in al t›n da ki böl ge.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Le onar do da Vin ci'nin ün lü tab lo su. 2. Bir
ka ra ta fl› t›. 3. Ünlü bir ak tö r. 4. fia ir Öz de mir
Asaf'›n so ya d› - Sa nat ese ri ko nu su. 5. Tel li
bir çal g› - ‹ri sa man. 6. Kufl yu va s› - Ayak -
Ak tin yu mun sim ge si. 7. Yar d›m c› ye mek. 8.
Sa r›m sak ko ku lu bir gaz. 9. Yi ye ce €i or tak -
la fla sa€ la nan top lan t›. 10. Yanar da€
kayal›k lar› aras›n da bulunan bir fel dis pat
türü. 11. Bir haber ajan s› - Ay la. 12. Özel
gezi gemisi - Arap ça ben adılı.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

K

SUDOKU BULMACA

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

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

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Mora-Ura-Tay. 2. Oturufl -
Sarpa. 3. Nohut-Sera. 
4. Amin-Patika. 5. Los-Kalifiye. 
6. ‹bate-Alaten. 7. Siresaten-Ve.
8. Al›m-Canevi.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Mona Lisa. 2. Otomobil. 
3. Ruhi Sar›. 4. Arun-Tem. 
5. Ut-Kes. 6. Ufl-Pa-Ac. 7. Salata. 
8. Asetilen. 9. Arifane. 10. Trakit.
11. Ap-Ayevi. 12. Yat-Ene.

KELİME AVI BULMACA
Yoksuluz gecelerimiz çok k›sa / Dörtnala seviflmek laz›m

KUM SAATİ
1. Kolçak. 2. Koçak. 3. Okka. 4. Kak. 5. Ak. 
6. Ek. 7. Yek. 8. Yeke. 9. Yelek. 10. Heykel.
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