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ARTIYOR!
✔ Kadıköy Belediyesi, çevrenin 
korunması, kentlilerin huzuru 
ve iş güvenliğini sağlamak için 
inşaatlarda denetimleri sıklaştırdı 

✔ Özel olarak tahsis edilen 
araçlarla denetim yapacak 
mühendisler eksik tespit ettikleri 
inşaatlara ceza yazacak

Arkadaşları Nuh’u anlatıyor
Yeldeğirmeni’nde kartopu oynarken bir esnaf tarafından bıçaklanarak 
öldürülen  gazeteci Nuh Köklü’yü mahalle arkadaşları gazetemize anlattı

Kadıköy’ün tarihini  
yazan kadın!
Kadıköylü akademisyen Doç. 
Dr. Nalan Türkmen, ilçenin 
binlerce yıllık tarihini bin-
lerce maddede anlattığı bir 
"Kadıköy Kronolojisi" hazırladı

Kadıköy sahiline yapılması 
planlanan dini tesis projesi 
hakkında görüşüne başvurulan 
Kadıköy Belediyesi,  
bölgenin fiziki yapısının uygun 
olmadığını vurguladı
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“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

Tiyatro, sinema, konser, sergi ve mekanları 
6. ve 7. sayfalarımızda sileri bekliyor

Bisikletli ulaşıma çözüm aranıyor
İstanbul ulaşımının en hızlı araçlarından biri olan bisikletli ulaşım, bisiklet 
yollarına gerekli önem verilmediği için en zor vasıtalardan biri haline dönüşüyor. 
Kadıköy Belediyesi bu konuya çözüm yolları aramak için Bisikletli Ulaşım 
Çalıştayı’na hazırlanırken arkadaşımız Berivan Tanrıverdi, Kadıköy’ün bisiklet 
yollarını keşfe çıktı; engelleri bisikleti Düldül’ün dilinden yazdı…
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Ga ze te ci Nuh Kök lü, ge çen haf ta, Yel de -
�ir me ni ’n de ar ka da� la r�y la kar to pu oy nar -
ken, bir es naf ta ra f�n dan b� çak la na rak

öl dü rül dü. Ya n�n da, Ge zi di re ni �in den son ra mü-
 ca de le yi ken di ma hal le le ri ne ta �� yan Yel de �ir me -
ni Da ya n�� ma s� ’n dan ar ka da� la r� var d�. O fe ci
ola y� Kök lü ’y le bir lik te ya �a yan ni �an l� s� Fer da
Sa y�n ve ma hal le den ar ka da� la r� Ka dim F� rat, En -
ver Ar�, Ta mer Do �a n’ la bir ara ya gel dik, Nu h’ -
u bir de on lar dan din le dik. Nu h’ u ta n� d�k ça hem
bir mes lek ta �� m� z� hem bir kom �u mu zu kay bet -
mi� ol ma n�n üzün tü sü bir kat da ha art t� …

A�a �� da oku ya ca �� n�z söy le �i, dost la r� n� kay-
 bet mi� bir grup in san la ya p�l m�� soh be tin ya z� ya
dö kül mü� ha li dir. 

� Nuh ile ilk ne za man ta n�� t�n? 
Fer da Sa y�n: 7 Ocak 2012 ak �am 8’de ta n�� -

t�k. Ta n�� t� ��m gün den son ra za ten hep bir lik tey -
dik. O za man NTV’ de ça l� �� yor du, Or ta kö y’ de
otu ru yor du. Ben Yel de �ir me ni ’n de otu ru yor dum.
Ma hal le ye Ge zi dö ne min de, 22 Ha zi ran 2013’te
ta ��n d�. Ge zi ’den son ra Yel de �ir me ni ’n de çok s�k
va kit ge çi ri yor du za ten. 

� Yel de �ir me ni Da ya n�� ma s� ’n�n et kin lik le -
ri ne ka t� l� yor muy du? 

Fer da Sa y�n: Nuh, bi raz da ha uzak tan iz li yor -
du bi zi. Yel de �ir me ni Da ya n�� ma s� ’n da ona gö re
ya� ça da ha genç bir ekip var d�. Don Ki �ot Evi sü -
re cin de ara ara gel di git ti. Bi zim et kin lik le ri mi zi
d� �a r� da yay g�n la� t�r ma ya ça l�� t�. Özel lik le �s pan -
ya ’da ki, �tal ya ’da ki Ar jan ti n’ de ki i� gal ha re ket le -
riy le il gi li çe vi ri ler ya p� yor du, ora lar la da ya n�� ma
a�� n�n bü yü tül me si ni önem si yor du. Son ola rak
Kar �� Li g’ e ka t�l m�� t�. 

“BU SE ZON BA YA GOL YE D� K”
� Na s�l bir fut bol cuy du?
Ka dim F� rat: Nuh, Kar �� Li g’ in ikin ci se zo nu

ba� la ma dan ön ce ta k� ma dâ hil ol du. �d man la r� -
m� za gel me ye ba� la d�. Sa mi mi ye ti miz ora da ge -
li� ti. Ka le ci ola rak gel di di rek. �lk se zo na gö re
ba ya gol ye mi� bu lu nu yo ruz. En çok ye nil gi yi bu
se zon al d�k For za Yel de �ir me ni ola rak. Ma ale sef
iyi bir ka le ci de �il di. Ama bun da sa de ce Nu h’ un
pa y� var der sek hak s�z l�k et mi� olu ruz. Nu h’ un
fut bol la ili� ki si ku ram sal dü zey de çok iyiy di. Be -
�ik ta� ta raf ta r�y d�, Çar �� gru bu nu des tek ler di. Al-
 ter na tif fut bol lig le ri ni iz ler, ki tap lar okur du. 

Ke yif li, he ye can l� bi riy di. �yi bir ka le ci ol ma -
ma s� na ra� men, ça ba l� yor du. Tut ku lu bir yö nü
var d�. Ben onun bu yö nü nü çok se vi yor dum; o
tut ku ve he ye ca n� n� … Gol ye di �i za man çok si -
nir le ni yor du ama he men to par la n� yor du. Ta k� m� -
m� za bir ‘ne �e’ un su ru ola rak gel di. 

Ta mer Do �an: Nor mal de al�� kan l�k t�r, ölü nün
ar ka s�n dan iyi ko nu �u lur ama Nuh ger çek ten çok
iyi bir in san d�. Çok e� len ce liy di. Nuh 47 ya ��n -
day d� ama hiç ya �� n�n in sa n� de �il di. Ben 35 ya -
��n da y�m bi zim genç ar ka da� lar ba na “a �a be y”
der ama Nu h’ a çok ra hat Nuh der ler. �a ka la r�y la,
es pri le riy le o ya� far k� n� or ta dan kal d�r m�� t�. K� -
p�r k� p�r d�, çok ha re ket liy di. Tek olum suz ya n�
çok kö tü bir ka le ciy di. Say g� y� hak ede cek ka dar
bil gi bi ri kim sa hi biy di. Sa at ler ce tar t� �a bi lir dik.
Bir bi ri miz den ö� re ne ce �i miz çok �ey var d�. Mü -
zik zev ki çok iyiy di, ev ren sel bir mü zik an la y� ��
var d�. As l�n da ede bi yat tan si ne ma ya ka dar bü tün
alan lar da öy ley di. Na if ve an la y�� l�y d�. 
“TA KIM RU HU TA �I YOR DU ”

En ver Ar�: Da ya n�� ma ’n�n ilk gün le rin de
çok sa mi mi de �il dik. Kar �� Lig ba� la d� ��n da
sa mi mi ye ti miz iler le di, ay n� ta k�m day d�k. Ma-
 hal le de da ha çok va kit ge çir me ye ba� la d�k.
Bir lik te es naf ça l�� ma s� da yü rüt tük. Ta k�m ru -
hu nu ta �� yan biriydi.
� Ba� ka na s�l ça l�� ma lar yü rüt tü nüz bir lik te?

Ka dim F� rat: Önem ver di �i miz her me se le ye
kat k� su nu yor du. Ör ne �in biz For za Yel de �ir me -
ni ta k� m� ola rak ma hal le ye da �� ta bi le ce �i miz bir
tak vim ta sar la d�k. Bu tak vi min ma hal le ye da �� t�l -
ma k�s m�n da Nuh özel bir in si ya tif al�p ar ka da� -
lar la bir lik te da ��t t�. Hay dar pa �a Ga r� ey lem le rin de
dü �ün sel ola rak han gi slo gan la r� öne ç� ka ra ca �� -
m�z ko nu sun da kat k� su nu yor du. Kent mi tin gin de
ak tif ti. Kar �� Li g’ in aç� l� ��n da “Fa �iz me kar ��
Top’ lu mü ca de le ” slo ga n� n� o öner mi� ti. 

“K� TAP VE F�LM PRO JE S� VAR DI ”
� Dü �ün sel yö nü a��r bas ma s� na ra� men i� -

siz ka lan ga ze te ci ler den di de �il mi?
Fer da Sa y�n: �� siz kal ma s�, yaz ma ya a��r l�k

ver me si ne ola nak ta n� d�. Dü zen li çe vi ri ler ya p� -
yor du. �s pan yol ca y� çok iyi bi li yor du. Ar jan ti n’ de
üç y�l ya �a m�� t�. Dün ya da spo ru, top lum sal gün-
 de mi, kent ha re ket le ri ni, po li ti ka y� ya k�n dan ta kip
edi yor du. Çe vi ri ler ya p�p blo gu na ko yu yor du. Bu -
nu e� le ne rek ya p� yor du, çok ko mik bir in san d�.

� Blog d� ��n da ça l�� ma la r� var m�y d�? 
Fer da Sa y�n: Yaz ma y� çok se vi yor du. Bir ki -

tap pro je si var d�. Ta ri hi bir ro man yaz mak is ti -
yor du. Bir film se nar yo su var d�; kent ha re ke ti ne,
kent mü ca de le si ne vur gu ya pan, alt met nin de fut-
 bo lun, ma hal le ta k� m� n�n, Eras mus lu ö� ren ci le rin
de ol du �u bir hi kâ ye üze ri ne ça l� �� yor du. �� siz ga -
ze te ci ler le bir ara ya gel di ler. Bir lik te ga ze te ç� kar -
ma ka ra r� al m�� lar d�. Ga ze te de ç�k mak üze re bir
So ma dos ya s� ha z�r la m�� t�. Çok ay r�n t� l�, ma den -
ci lik sek tö rü nü an la tan bir dos yay d�. 
“NEF RET KÖ TÜ B�R �EY DER D� ”

� Ma hal le liy le ara s� na s�l d�? 
Fer da Sa y�n: Kom �u lar la ara s� çok iyiy di. Ta -

k�m da ki ar ka da� lar kom �u la r� m�z d� ay n� za man da.
Ge nel an lam da es naf la ara s� çok iyiy di. O, dük ka na
gi rin ce dal ga ge çer ler, e� le nir ler di. Al�� ve ri �e ç�k-
 ma s� tam bir ko me diy di. Bir ta ne tost ma ki ne si ni
yap t� ra na ka dar dört ke re git ti gel di. Sa b�r l�y d�. He -
ye can l� bir ka rak ter ol ma s� na ra� men, olay lar kar �� -

s�n da çok kon trol lüy dü. Nuh, iyi in san la r� çok
önem si yor du. Nef ret kö tü bir �ey der di. 

� Nu h’ u öl dü ren es naf tan al�� ve ri� ya p� -
yor muy du nuz? 

Fer da Sa y�n: Evet, hem de s�k s�k. Nuh “Biz
gir di �i miz za man çok kö tü ba k� yor bu ra dan al�� -
ve ri� yap ma sak m�?” de mi� ama son ra dü �ü nün -
ce “O ka dar es naf la il gi li ça l� �� yor su nuz, �im di
bi zim gi dip çar �� dan al ma m�z ol maz. Ya� l� ba ba -
s� va r” di yip al�� ve ri �e de vam et mi� ti. “Çö züm on -
dan al�� ve ri �i kes mek de �i l” der di. Bu dü� man l� ��
kö rük le mek an la m� na ge lir di. Ma hal le de onun gi -
bi kö tü ba k�� la r�y la kar �� la� t� ��m es naf ta bi ki var.
Bu ra da ya �� yo ruz. Ben bu ra dan git sem de yi ne
böy le �ey ler ola bi lir. Kent sel dö nü �ü me kar �� bir-
 lik te ha re ket et me miz ge re ki yor. O dö nü �üm ol-
un ca onun dük kâ n� bel ki Stur bucks ola cak,
ben den ön ce o gi de cek bel ki ama bu nu gö re mi -
yor. As l�n da biz ay n� saf ta y�z. 
“SAL DI RI YI TAH M�N ET M� YOR DU K”

� Es na f�n si ze kar �� bir tav r� var m�y d�? Böy -
le bir sal d� r� bek li yor muy du nuz?

Ka dim F� rat: Biz böy le bir sal d� r� n�n ge le bi -
le ce �i ni tah min et mi yor duk. Ma hal le de ki ça l�� -
ma la ra bir ta k�m in san la r�n ne ga tif yak la� t� �� n�
bi li yor duk. Bu nu yap t� �� m�z ça l�� ma lar da da, ken -
di le ri ni zi ya ret et ti �i miz de de his se de bi li yor duk.
Ama bu nun ci na ye te va ra bi le ce �i ni as la kes ti re -
me dik. 1,5 - 2 y�l ön ce �� gal Evi ve si le siy le es naf -
la iç li d�� l� ol duk. Don Ki �ot in �a at ha lin dey ken
mal ze me le ri sü rek li ma hal le es na f�n dan al� yor -
duk. O dö nem bir es naf �u nu söy le mi� ti: “Dü �ün -
ce le ri ni ze ka t�l m� yo rum ama si zin ça ba n� z� çok
önem si yo rum çün kü ma hal le kül tü rü nü ya �at ma -

ya ça l� �� yor su nuz. Ala ca �� n�z mal ze me ko nu sun -
da yüz de 50 in di rim ya pa ca ��m.” Böy le sa y� s�z
ör nek var. Olay dan iki gün ön ce ço cuk la ra 23 ta -
ne for ma yap t�r mak için es na f� do la� t�k; bek le di -
�i mi zin dört ka t� pa ra top la d�k. 
“MÜ CA DE LE YE NE �EY LE DE VA M”

En ver Ar�: Ma hal le de bi ri nin yi ye ce �e ih ti -
ya c� var sa te min et tik, bir am ca m� z�n evi ni ye ni -
den in �a et tik, so kak ta ço cuk lar var sa on la ra
yar d�m edi yo ruz, k�z l� er kek li fut bol oy nu yo ruz,
bir ma hal le evi in �a et tik, yer yü zü sof ra s� kur-
 duk. Bü tün bun lar dev let ten ba ��m s�z in san la r�n
ken di le ri ni ör güt le ye bi le cek le ri bir ze min ya ra t� -
yor.  Bi zim yap t� �� m�z �ey önem li ve bu na de -
vam ede ce �iz. Kin le, nef ret le yap ma ya ca ��z,
ne �e için de, ço cuk lar la �a ka la �a rak, kar to pu oy-
 na ya rak, e� le ne rek ya pa ca ��z. Bi zim mü ca de le
tar z� m�z bu. Kan ve vah �et as la ol ma ya cak.  
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Yeldeğirmeni’nde kartopu oynarken esnafın bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Nuh Köklü’yü mahalle arkadaşlarına
sorduk: “Neşeli, heyecanlı, komik, tutkulu, birikimli, yardımseverdi. Tek kusuru kötü bir kaleci olmasıydı”

KAR�I Lig, Forza
Yelde�irmeni oyuncusu,
gazete Nuh Köklü için
yürüyü� düzenledi.
Mehmet Ayval�ta�
Meydan�’ndan Ali �smail
Korkmaz Park�’na kadar
süren yürüyü�e yüzlerce
ki�i kat�ld�. “Sahalarda
her zaman bizimlesin”
yaz�l� pankart�n arkas�nda
yürüyü�e geçen kitle s�k
s�k; “Palal� esnaf
istemiyoruz”, Nefret sizin insanl�k bizim”
sloganlar�n� att�. Nuh Köklü’nün
foto�raflar�n�n ta��nd��� yürüyü�te,

Karakolhane Caddesi’nin ad�n�n Nuh
Köklü Caddesi olarak de�i�tirilmesi için
imza kampanyas� ba�lat�ld�. Yürüyü�ün

“Kötü bir kaleci, iyi bir dosttu”

� Erhan DEM�RTA�

� Semra ÇELEB�

NUH Köklü cinayetinin
ard�ndan Kad�köy’deki
esnaf tepkilerini camlar�na
ast�klar� afi�lerle
gösterdiler. 
Ba�ta Kad�köy Çar�� olmak
üzere �stanbul’un bir çok
�lçesinde esnaf,
dükkanlar�n�n camlar�na
“Bu dükkan�n cam�na
kartopu atabilirsiniz”, “Bu
cama kartopu atabilirsiniz!
Gaz kapsülü atmad���n�z
sürece problem yok!”
yaz�lar� ast�. Ya�anan
katliam� k�nayan esnaf
#NuhKöklü hashtag’iyle
sosyal medyadan
dükkanlar�n�n camlar�ndaki
yaz�lar� payla�t�. 

KARŞI LİG NUH KÖKLÜ İÇİN YÜRÜDÜ 

NUH Kök lü ’nün ar ka da �� ve ay n� za -
man da olay ye rin de bu lu nan avu kat Ta -
mer Do �an, zan l� es na f�n al t� ay r� dos ya -
s� ol du �u nu; ai le içi �id det ve ev rak ta
sah te ci lik suç la r�n dan hü küm giy di �i ni
be lir ti yor. Olay da ikin ci bir b� çak l� es na f�n
ol du �u nu ve sav c� l� -
�a suç du yu ru sun -
da bu lun duk la r� n�
be lir ten Do �an da -
vay la il gi li �u bil gi le ri
ve ri yor: “Ruh sal bo -
zuk lu �u ol du �u na
da ir bir ra po ru yok.
Epi lep si ra po ru var.
Ben ay n� za man da
sa n�k ol du �um için
da va da avu kat ola -
m� yo rum. Bi ze de
kas ten ya ra la ma
da va s� aç�l d�. So ru� tur ma cid di yet le yü -
rü tül mü yor. Ta n�k la r� biz bul ma ya ça l� �� -
yo ruz, ka me ra gö rün tü le ri ni biz in ce le yip
sav c� l� �a gö tü rü yo ruz. Bun la r� sav c� ta li -
ma t�y la po lis yap ma l�. Gö rün tü de ikin ci
bir b� çak l� sal d�r gan ol du �u nu biz or ta ya
ç� kar d�k. Bu in sa n�n “kas ten öl dür me ” ve
üç ki �i yi de “öl dür me ye te �eb bü s” su -
çun dan yar g� lan ma s� ge re ki yor. Mü eb -
bet ar t� en az 30 y�l al ma s� ge re ki yor. Ne
me� ru mü da fa a ne hak s�z tah rik in di ri mi
ol ma ma l�. Ye ni or ta ya ç� kan es na f�n da
ci na ye te yar d�m ve ya ra la ma ya te �eb -
büs ten yar g� lan ma s� ge re ki yor.”

BİR ZANLI DAHA VAR

Av.Tamer Do�an

Soldan Sa�a: Kadim Fırat,
Enver Ar�, Ferda Sayın

Bu sezon Forza Yelde�irmeni’ne
katılan Nuh Köklü için arkada�ları
“Kötü bir kaleciydi ama takımın
ne�e kayna�ıydı” yorumunu yapıyor
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KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 08 MRT PZR C.KIZIK SA�TABAT (YEMEKL�)
� 15 MRT PZR KARTEPE-MASUK�YE (YEMEKL�)
� 15/22 MRT PZR FENER-BALAT (YEMEKL�) 
� 29 MRT PZR YED�KULE -SAMATYA (YEMEKL�)

HER MEVS�M B�R  BA�KA GÜZEL… 

� 21-22 MRT CMT-PZR MUDANYA-TR�LYE-G�R�T MAHALLES� ( 1 GECE 2 GÜN ) 
� 28- 29 MRT CMT-PZR TAR�H� ED�RNE (1 GECE 2 GÜN )

Hafta Sonu, Hafta �çi Gruplara Özel  Turlar…

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com
Ba�dat Cad No: 517-Çatalçe�me / Bostancı

� Ey lül B� ROL

Kad�köy Kaymakaml���, Sosyal Yard�mla�ma
ve Dayan��ma Vakf� arac�l��� ile sosyal
yard�mlar�n� gerçekle�tiriyor. Vak�f, fonda

toplanan kayna�� ayni ve nakdi yard�m olarak
da��tma görevi gerçekle�tiriyor. 

Kaymakaml�k vak�f arac�l���yla “uygun ba�vu-
rular�” de�erlendirerek g�da, yakacak, bar�nma (kira),
sosyal destek, e�itim, �artl� e�itim, �artl� sa�l�k, en-
gelli ihtiyaç, afet destekleri, terör zarar� ve proje
destekleri yard�m� gerçekle�tiriyor. Ayr�ca e�i vefat
etmi�, sosyal güvenceli aktif çal��an olmayan kad�n-
lara yönelik dul maa�� ve sosyal güvenceleri bulun-
mayan muhtaç asker ailelerine iki ayda bir 500 TL
maddi yard�m veriyor. 

Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf�,
bunlar�n yan�nda 2022 say�l� yasa kap-
sam�nda engelli ayl���, engelli yak�n�
ayl��� ve ya�l�l�k ayl��� yard�m�nda
bulunuyor. Yard�m için verilen
miktar�n ise aile içerisinde aktif
çal��an ki�ilerin gelir toplam-
lar�n�n ki�i say�s�na bölünmesiyle
elde edilen “Muhtaçl�k S�n�r�”n�
geçmemesi gerekiyor. Maa�lar,
engel derecesi ve ya�l�l�k oranlar�na
göre de de�i�iyor.
ÖNCEL�KL� KR�TERLER NELER?

Vak�fta dosyas� olup yard�m almada öncelikli
kriterler; engelli vatanda�lar, ya�l� ve kimsesizler (70
ya� üzeri olup bakacak kimsesi olmayanlar), e�inden
bo�anm�� veya e�i vefat etmi� çocuklu dul kad�nlar,
annesi ve babas� vefat etmi� çocuklar ve bu çocuk-
lara bakan aileler, heyet raporu bulunan kanser hasta-
lar� ve yatalak hastalar, çocuk say�s� 5 ve yukar�s�
olan 18 ya��ndan küçük ö�renci çocu�u olan aileler,
5 ya��ndan küçük ve 3 çocu�u ö�renci olan aileler, 2
çocu�u ayn� anda askerde olanlar ile e�i askerde ve

cezaevinde olanlar, 3 çocu�u ayn� anda
okulda okuyanlar, oturacak evi ol-
mayanlar olarak belirlenmi�. Vak�fta
dosyas� olup ayn� yard�m talebinde bu-
lunan ki�ilerin bir sonraki talepleri ise 3
ay sonra de�erlendiriliyor.

Görevlilerin belirtti�ine göre, 3294
Say�l� Sosyal Yard�mla�ma Ve Dayan��-

may� Te�vik Kanunu kapsam�na giren tüm
ki�iler yard�m alabiliyor.

KADINLARA POZ�T�F AYRIMCILIK
Son dönemlerde artan kad�na yönelik �iddete dair

de Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf�, pozi-
tif ayr�mc�l�k ilkesini uygulad���n� söylüyor. Kay-
makaml�k görevlileri bu durumu “Aile içinde kad�na
yönelik �iddet, her ya�tan, her ö�renim düzeyinden,
her gelir düzeyinden, bekâr, bo�anm��, evli, her ülke-
den kad�n�n gerçe�idir. Sosyal yard�mla�ma vak�flar�
olarak kad�n s���nma evlerinde kalan cinsel, fiziksel
istismara u�ram�� kad�nlar�m�z, yard�m kriterlerim-

izde öncelikli ki�iler olup; nakdi yard�mlar yap�l-
makta gerek bar�nma, gerekse maddi ihtiyaçlar�n�n
kar��lanmas� maksad�yla sosyal hizmetler ile ko-
ordineli olarak çal���lmaktad�r.” diye aç�kl�yor.
YARDIMLAR ÇÖZÜM MÜ?

�lçede en güçlü devlet kurumunun yapabildi�i
yard�mlar böyleyken, ayda bir aç�klanan istatistikler
ise sosyal adaletsizli�in gitgide aç�ld���n� gösteriyor.
TÜ�K taraf�ndan aç�klanan Hane Halk� ��gücü An-
keti Kas�m 2014 dönem sonuçlar�na göre Türkiye’de
i�siz say�s� 5 milyon 473 bin oldu. 2015 Ocak ay�
itibariyle ise dört ki�ilik bir ailenin sa�l�kl�, dengeli
ve yeterli beslenebilmesi için yapmas� gereken g�da
harcamas� tutar� (açl�k s�n�r�) 1.256,80 TL iken, g�da
harcamas� ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yak�t), ula��m, e�itim, sa�l�k ve benzeri ihtiyaçlar
için yap�lmas� zorunlu di�er harcamalar�n toplam tu-
tar� (yoksulluk s�n�r�) ise 4.093,80 TL. 

Kad�köy Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma
Vakf� Tel: 0216 346 43 96 / 0216 418 04 36

Sosyal adaletsizlik büyürken, birçok kurum ve kuruluş sosyal yardım kampanyaları
gerçekleştiriyor. Kadıköy Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı’na yardımların hangi şartlarda yapıldığını sorduk 

� Er han DE M�R TA� 

�S TAN BU L’ un de �i �ik nok ta la r�n da
ey lem dü zen le yen ka d�n ör güt le ri,
21 �u bat Cu mar te si ak �a m� da Al -
t� yol Bo �a ’dan Emi nö nü �s ke le si ’ne
ka dar yü rü dü.  “Ka d�n Ka til le ri ne �n -
di rim De �il, A��r la� t� r�l m�� Mü eb -
bet” pan kar t� n�n ta ��n d� �� yü rü yü �e,
er kek �id de tiy le ha ya t� n� kay be den
ka d�n la r�n ai le le ri de ka t�l d�.  

�s ke le mey da n�n da ilk ko nu� -
ma y� kat le di len ka d�n lar dan Muh te -
rem Göç me n’ in ab la s� Çi� dem Ev -
cil yap t�. Ev cil, Ai le ve Sos yal Po li ti -
ka lar Ba kan l� �� ’n�n öner di �i elek tro -
nik ke lep çe le rin ön lem ol ma d� �� n�
be lir te rek, ka d�n ka til le ri ne a��r la� t� -
r�l m�� mü eb bet ha pis ce za s� ve ril -
me si ni is te di.
“YA SAL DÜ ZEN LE ME GE REK L� ”

Ka d�n Ci na yet le ri ni Dur du ra ca -
��z Plat for mu ad� na aç�k la ma ya -

pan Gül süm Kav ise,  ka d�n mü ca -
de le si nin olum lu so nuç lar el de
ede ce �i ni an cak bu nun sa� l�k l� bir
ze mi ne otur ma s� için ge rek li ya sal
dö nü �üm le rin ya p�l ma s� ge rek ti �i -
ni vur gu la d�. Kav, “Bi zim söy le dik -
le ri mi zi za ma n�n da ye ri ne ge tir mi�
ol sa lar d�, Öz ge can, Hüs ne ve son
bir haf ta da kat le di len dört ka d�n
kar de �i miz ha yat ta ola cak t� ” de di.

Öz ge can As la n’ �n öl dü rül me si -
nin ar d�n dan ka d�n la r�n sü rek li is -
yan ha lin de ol du �u nu be lir ten Kav,
ka d�n la r�n bu mü ca de le sin den
son ra ik ti da r�n ge rek li ad�m la r� at -
mak zo run da ol du �u nu di le ge tir di.
Kav ko nu� ma s� n�n de va m�n da,
mü ca de le le rin sü re ce �i ni söy le ye -
rek, çok sa y� da ai le ile bir lik te Öz -
ge can As la n’ �n ai le si ni zi ya re te gi -
de cek le ri ni aç�k la d�. Ey le me Bi sik -
let le Ula ��m Plat for mu üye le ri de
bi sik let le riy le des tek ver di. 

Yoksulluk büyüyor,
YA YARDIMLAR?

Ceza indirimine
KARŞI YÜRÜDÜLER

KADIKÖY FAK�R VE YARDIMA 
MUHTAÇ A�LELERE DESTEK DERNE��

SAYIN ÜYE,                                                                             
Derne�imizin ola�an Genel Toplant�s� 14 Mart 2015 Pazartesi günü
saat 13.00 de Gaziosmanpa�a  sok. Türkel �� han� no 7 Kat.3 Daire
8 Kad�köy/�stanbul adresindeki dernek merkezinde a�a��da yaz�l�

gündeme göre yap�lacakt�r.
Belirtilen gün ço�unluk sa�lanamad��� takdirde ikinci toplant� 23

Mart 2015 Pazartesi günü ayn� gündemle, ayn� yer ve saatte
nisaps�z olarak yap�lacakt�r.

GÜNDEM;
1. Aç�l�� ve Yoklama
2. Kongre Ba�kanl�k Divan� Seçimi
3. Sayg� duru�u 
4. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Dernek Kurulu raporunun
okunmas� ve müzakeresi
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayr� ayr� ibras�
6. Tahmini Bütçenin görü�ülerek onaylanmas�
7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin
seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapan��

Türkan Bozkurt
Dernek Ba�kan�Yönetim kurulu ad�na
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Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü le ri, 16 �u -
bat Pa zar te si gü nü “Tür ki ye Med ya -
s� ” ko nu lu bir söy le �i dü zen le di.

Ga ze te ci ve ya zar R�d van Aka r’ �n ko nuk
edil di �i söy le �i de med ya n�n için de bu lun -
du �u du rum ko nu �ul du. 

Ya p� lan ka mu oyu ara� t�r ma la r�n da en
gü ve nil me yen ku rum la r�n ba ��n da med ya -
n�n gel di �i ni söy le yen Akar “Bu gün her
be� ki �i den dör dü med ya ya gü ven mi yor.
Ha ber ci lik ade ta sir ke dö nü� tü, med ya �ov
a��r l�k l� ha ber ci li �e yö nel di.” de di. 

R�d van Akar, 12 Ey lül as ke ri dar be siy -
le med ya ya key fi mü da ha le ya p�l d� �� n� be -
lir te rek �un la r� söy le di: Özal za ma n� ser -
best pi ya sa eko no mi si, özel le� tir me ke ha -
net le ri, med ya ku ru lu� la r�y la uz la� ma so -
nu cu �ki tel li med ya s� or ta ya ç�k t�.

2007’den son ra ik ti dar ken di med ya s� n�
olu� tur du, med ya pat ron la r� n�n hü kü me te
bi at eder ha le gel me si tea mül ha li ne gel di.
Mu ha lif med ya ya “a �� r� gü ç”, “mih ra k”
ola rak ba k� l� yor. Ga ze te ci le rin ses le ri da ha
az ç� k� yor çün kü bu sü reç te 980 ga ze te ci
i�i ni kay bet ti.” Tür ki ye ’de ga ze te ci le rin i�
gü ven li �i nin ol ma d� �� n� be lir ten Akar, ku -
tup la� ma n�n ga ze te ci nin  mo bi li zas yo nu nu
or ta dan kal d�r d� �� n�n al t� n� çiz di. 

R�d van Akar söz le ri ni, ba s�n öz gür lü �ü
aç� s�n dan 180 ül ke için de 154’ün cü s� ra da
ol du �u mu zu ifa de ede rek ta mam la d�. 
EN GEL L� LE R�N HAK LA RI

Uzun y�l lar d�r Ka d� köy Be le di ye si ile
bir lik te ça l� �an Avu kat Bil gü tay  Hak k� Dur -
na, Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi ’n de,  “En -
gel li le rin Hu ku ki Hak la r� ” ba� l�k l� bir su num

ger çek le� tir di. Su nu ma ka t� l�m ve il gi çok
faz lay d�.  Avu kat Dur na, en gel li le rin ih ti ya -
c� n�n  f�r sat  e�it li �i ol du �u nu be lir te rek üre -
ti me ka t� la rak ha yat la r� na de vam ede bi le cek -
le ri ni ve sos yal le �e cek le ri ni vur gu la d�. 2022
sa y� l� ya sa ge re �i yüz de 50 en gel li olan a��r
en gel li le re muh taç l�k maa �� ba� la na bi le ce �i -
ni söy le yen Dur na, bu hiz met ler den ya rar -

lan ma la r� için �l Sos yal Hiz met ler Mü dür lü -
�ü ’ne ba� vur mak ge rek ti �i ni ha t�r lat t�. Dur -
na, ka mu sek tö rün de yüz de 4 ora n�n da en -
gel li ça l�� t�r ma n�n zo run lu ol du �u nu be lir te -
rek i� ve re nin 50’den faz la i� çi ça l�� t�r ma s�
ha lin de yüz de 3 ora n�n da en gel li ça l�� t�r ma -
s� ge re �i nin i� ka nu nu nun 50. mad de si ile
be lir len di �i ni aç�k la d�.

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le -
ri Sa� l�k ve En gel li ler Ko mi te si, Tür -
ki ye Omu ri lik Felç li le ri Der ne �i i� bir -

li �iy le Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi Kon fe rans
Sa lo nun da bir se mi ner dü zen le di. “�n san �n sa -
na Ya �am Üs tü ne Bir Soh be t”  ba� l�k l� se mi -
ne rin ko nu �u Prof. Dr. Do �an Cü ce lo� lu idi.

Et kin lik, Eren köy Gö nül lü Ba� ka n� Sev gi
To ku ç’ un aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la d�. Da ha
son ra ko nu� ma s� na ba� la yan Prof. Dr. Do �an
Cü ce lo� lu, bu top lum da 1972’ye ka dar “i le ti -
�i m” ke li me si nin ol ma d� �� n� be lirt ti. Bu nun
ne de ni ni bi re yin önem sen me me si ne ba� la yan
Cü ce lo� lu “Bi rey den çok mev ki ve ma kam
önem se ni yo r” de di. Cü ce lo� lu �un la r� söy le di: 

“�n san la ra hiz met mi et mek is ti yor su nuz?
Ön ce ai le ni ze hiz met edin, ken di ni zi pe ki� ti -
rin, o za man bü tün in san l� �a hiz met et mi�
olur su nuz. Bir in sa n� in san ya pan onun için de -
ki öz dür. Bir top lum bu özün de �e ri ni bil mi -
yor sa ne le re sa hip olur sa ol sun in san ca bir ya -
�a m� ger çek le� ti re mez.”

“EN ÇOK BAK TE R� MUT FAK TA ”
Eren köy Gö nül lü le ri Sa� l�k ve En gel li ler

Ko mi te si ’nin bu haf ta ki bir ba� ka ko nu �u
ise Doç. Dr. O�uz Öz ya ral ol du. 10 �u bat
Sa l� gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi ’n de
Öz ya ral ile “�� te Ha yat, Evim ve Be n” ko nu -
lu bir söy le �i ger çek le� ti ril di.

Doç. Dr. Öz ya ral ev içi te miz lik ve d� �a -
r� da te miz lik ile il gi li bil gi ler ver di; han gi
de ter ja n�n ne re de kul la n�l ma s� ge rek ti �i ni
ör nek ler le an lat t�. 

En çok bak te ri nin mut fak ta ol du �u nu be -
lir ten Öz ya ral, ev te miz li �i ne ön ce sa lon dan
ba� la y�p son ra ya tak oda la r� n�n ve ban yo -
nun, en son da mut fa ��n te miz len me si ge rek -
ti �i ni vur gu la d�. 

Öz ya ral, ya rar l� tav si ye ler de de bu lun du:
“Buz do la b�n da ki kö tü ko ku la r� gi der mek
için bir ka b�n içi ne  kar bo nat, ka ran fil  ve
tar ç� n� ko yun; �s lak men dil le her gün ka p�
kol la r� n� si lin; ga ze te ler kim ya sal mad de
içer di �i için uzun sü re sak la ma y�n.”

4 27 �UBAT - 5 MART 2015 HABER

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 27 �ubat 2015 - 06 Mart 2015

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

E��T�M ATÖLYES�
Madorotör Aslan Eyi
27.02.2015 / 13.30

Yer: Rasimpa�a Gön.Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri
S�V�L SAVUNMANIN

HAYATIMIZDAK�
ÖNEM�

�ffaye Ekip Amiri �smet
Y�lmaz

27.02.2015 / 14.00
Yer: Zühtüpa�a Gön. Evi
Düzenleyen:Zühtüpa�a

Gön.
HUZUR EV� Z�YARET�

Osman Aksu Me�k
Grubu

27.02.2015 / 14.00
Yer: Valideba�

Ö�retmen Huzur Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
SA�LIK YÜRÜYÜ�Ü
27.02.2015 / 13.00
Yer: Bostanc� Vapur

�skelesi - Maltepe Park�
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
“KADIN A�KINA”

FOTO�RAF SERG�S�
Tarih: 01 – 07 Mart
2015 Tarihler Aras�
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
Performans 1 Kat�

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

UNESCO DÜNYA
M�RASLARI

Dünya Miraslar� Türkiye
Ba�kan� Atilla Ege
02.03.2015 / 14.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
RAS�MPA�A

GÖNÜLLÜLER� TSM
KOROSU KONSER�

�ule Mand�k
02.03.2015 / 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

GENÇ NEFESLER TSM
KOROSU KONSER�

Gürhan Yaman
03.03.2015 / 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gön.
�Ç�NDEK� DEDEKT�F
Prof. Dr. Sevil Atasoy 
03.03.2015 /  10.00
Yer: Üsküdar Ünv.
Kuzey Yerle�kesi
Nermin Tarhan

Konferans Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
�LK YARDIM 

Ba� Hem�ire Nafiye
Barut

03.03.2015 / 14.00
Yer: Suadiye Gön. Evi
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
Özel Göztepe Hastanesi

��birli�i ile
“3. SAYFADA

OLMAYANLAR”
T�YATRO OYUNU 
04.03.2015 / 20.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

DUYGU SEL� THM

KOROSU KONSER�
Turan Arpat

04.03.2015 / 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.
KUANTUM EVREN� VE
ANADOLU B�LGEL���

Doç. Dr. Haluk
Berkmen

04.03.2015 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

B�TK� ÜRET�M
TEKN�KLER�

Tema Vakf� Marmara
Bölge Sorumlusu

Tümay Tuncer
04.03.2015 / 14.00

Yer: Feneryolu Gön.Evi
Düzenleyen: Feneryolu Gön.
TEN�M�Z� KORUYALIM,

YA�LANMAYALIM
Dr. Ercan Cihandide
04.03.2015 / 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri
FARKLILIKLARI

ALGILAMA
E�itim Uzman� Sibel

Bayg�n
04.03.2015 / 14.00

Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi
Düzenleyen Zühtüpa�a

Gönüllüleri
SES KISIKLI�I VE SES�

KULLANMA
TEKN�KLER�

Dil ve Konu�ma
Terapisti Uzm. Dr.

Maral Ye�ilyurt
04.05.2015 / 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Brifing Salonu

Düzenleyen: Gönüllü
Merkezi

FENERBAHÇE MAH.
GÖN. POPÜLER

MÜZ�KLER KOROSU
KONSER�

Canan Sabah Erden
04.03.2015 / 20.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi 

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
“AYÇ�ÇE�� EV�”

T�YATRO OYUNU
05.03.2015 / 20.30

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Moda Gön. Evi
2015 YILI S�ZE NELER

GET�RECEK?
Vedik Astrolog Ebru

Cinek
05.03.2015 / 14.00
Yer: F.Bahçe Mah.

Gön.Evi Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah. Gön.
KADININ TOPLUMDAK� YER�

Yazar Tansu Bele
05.03.2015 / 13.00

Yer: Rasimpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri
ENERJ� ÇALI�MASI

Reiki Grandmaster Ta�
Terapisti Sevgi Ersoy
06.03.2015 / 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri 

“En güvenilmeyen kurum MEDYA”

Te ma Vak f� Mar ma ra Böl ge
So rum lu su Tü may
Tun cer ta ra f�n -

dan her ay bir ba� ka
ko nu nun i� len di �i
se mi ne rin bu haf -
ta ki ko nu su top -
rak ba k� m�y d�.
Fe ner yo lu Gö nül -
lü evi ’n de dü zen le -
nen se mi ner de Ka ra -
p� na r’ dan dün ya ya çöl -
le� me uya r� s� ya p� la rak böl -
ge nin es ki ve ye ni ha li fo to� raf lar -
la an la t�l d�. Çöl ha lin de olan böl ge nin 40
y�l l�k emek ve ya p� lan d�r ma, ay n� za man -

da do �a n�n ken di ken di ni ye ni le me si
son ra s� na s�l bir va ha ya dö -

nü� tü �ü, çe �it li a�aç lar di -
ki le rek üre ti me ge çil di -

�i, su kay nak la r� n�n
ko run ma ya al�n d� ��,
Te ma Vak f� ile be ra -
ber ça l� �an Çu ku ro va
Üni ver si te si ’nin pro -

je le ri an la t�l d�. 
Se mi ner de ay r� ca

ev le ri miz de ye ti� tir di �i miz
bit ki top rak la r� n�n ha z�r lan ma -

s� da gös te ril di. Bir son ra ki se mi ner,
Öz gür lük Par k� için de ki fi dan l�k ta uy gu -
la ma l� ola rak ger çek le �e cek.

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri NLP
Uz ma n� Efe Ada l� o� lu -
’nun “NLP �le Ya �a m�

Ke� fe t” se mi ne rin de bir ara ya
gel di ler. Ada l� o� lu, ol mak is te -
dik le ri nok ta da ol ma yan la r�n he -
def le ri ni be yin le rin de net bir bi -
çim de be lir le dik le ri tak dir de he -
def le ri ne ula �a bi le cek le ri ni çe -
�it li ör nek ler le an lat t�. Bi lin çal -
t� n�n prog ram la na bi le ce �i ni ve
dü zen le ne bi le ce �i ni söy le yen
Ada l� o� lu, NLP yön te mi nin in -
ce lik le ri ni an lat t�.

Öte yan dan Züh tü pa �a Gö nül lü le ri
Prof. Dr. Fah ret tin Ke rim-Ni lü fer Gö kay
Hu zur Evi ve Ya� l� Re ha bi li tas yon Mer -

ke zi ni zi ya ret et ti. “Ho� gel di niz Züh tü -
pa �a Gö nül lü Evi ” ya z� l� afi� ler le kar �� la -
nan gö nül lü ler, hu zu re vi sa kin le riy le
soh bet li ve mü zik li bir gün ya �a d� lar. 

Feneryolu’nda toprak
bakımı eğitimi

Her düzeyde Piyano
dersi, Konservatuvar ve
Güzel Sanatlar okullar�na
yönelik haz�rlama
programlar�

Vak�f Ay Derne�i Kad�köy �ubesi
Genel Kurul �lan�

Derne�imizin Ola�an Genel Kurulu 3
Mart 2015 Sal� saat 14.00’te, dernek
adresinde Suadiye mah. Ay�e Çavu�

cad.no.19/5  Kad�köy yap�lacakt�r.
Yeterli üye olmamas� halinde ayn�

adreste 10 Mart 2015 Sal� günü ayn�
saatte Genel Kurul Toplant�s�

yap�lacakt�r.
Vak�f Üyelerine duyrulur.

Vak�f AY Derne�i Kad�köy �ubesi

Konservatuvar Piyano
Bölümü mezunundan

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, gazeteci-yazar
Rıdvan Akar’ı konuk etti. Akar “her beş kişiden
dördünün medyaya güvenmediğini söyledi

Erenköy Gönüllüleri’nin konuğu olan Prof. Dr.
Doğan Cüceloğlu iletişimin önemine vurgu yaptı

CÜCELOĞLU ile
yaşam üstüne…

Yaşamı Keşfet Semineri

Tel:0534 655 62 69

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)üyelik kart�m�
kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mehmet Cahit BA�KAYA

15/02/2015 tarihinde Ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür. Zelal KARAHAN

KAYIP �LANI

Al tı yol Ba ha ri ye Sü ley man Pa şa
So kak-No: 21 KA DI KÖY

RE ZER VAS YON 0216 550 40 41
Cep: 0532 485 68 06

www.beldeocakbasi.com

Belde Ocakba�� Anadolu Yakas�n�n en ünlü
Ocakba��s� 40 y�ll�k tecrübemizle hiçbir yerde

tadamayaca��n�z Et & Bal�k ve zengin meze çe�itleri
Not: Kebaplar�m�z sat�r k�ymas�d�r. 

HALK MÜZİĞİNİN SEVİLEN SESİLERİ
İLHAMİ GÜRBÜZ (HER SALI) 

BÜLENT & LİDA (HER CUMA) SİZLERLE

MEME HASTALIKLARINI
ÖNEMSEY�N!

F�K�RTEPE Gönüllüleri, bu e�itim y�l�n�n
ba��ndan beri, gönüllüleri
destekleyerek kursiyerlere diki�
makinesi, bula��k makinesi, kuma�
ba���layan, onlara küçük hediyeler
veren Kad�köy Belediyesi gönüllüsü
Nihal Ekmekçio�lu ve Göztepe
mahallesinden ekip arkada�lar�na
te�ekkür etti. Nihal Ekmekçio�lu ve
arkada�lar�, Fikirtepe’deki lise
ö�rencileriyle her hafta kahvalt� etkinli�i
de düzenliyor. 

DESTEĞE TEŞEKKÜR

ZÜHTÜPAŞA’DA ZÜHTÜPAŞA’DA ZÜHTÜPAŞA’DA ZÜHTÜPAŞA’DA ZÜHTÜPAŞA’DA ZÜHTÜPAŞA’DA 

KR�TON Curi Park� Sa�l�k Komitesi, 13 �ubat
Cuma günü  Kozyata�� Ac�badem  Hastanesi
Konferans  Salonu’nda “Meme Hastal�klar�   Tan�
ve Tedavisi” konulu bir söyle�i düzenledi.  Dr
Emel Özveri  hastal�kla ilgili detayl� bir sunum
gerçekle�tirdi.  Özveri, meme kanserini süt bezleri
ve kanallar�n� dö�eyen hücrelerin kontrol d���
ço�almas� olarak tan�mlad�. Fibrokistik  hastalarda
6 ayda  bir, genetik  aile riski olanlarda ise  y�lda
bir  kontrolün �art oldu�unu söyleyen Özveri,
mamografinin ise iki y�lda bir yap�lmas� gerekti�ini
vurgulad�. Özveri, 30 ya��n üstündeki hastalardan
mutlaka mamografi ve MR istediklerini, ���n
tedavisini riskli durumlarda yapt�klar�n� belirtti.
Alkol kullan�m�, gen mütasyonlar�, çevre faktörü,
g�da, sigara, meme protezlerinin meme kanserini
art�ran  faktörler oldu�unu ifade eden Dr. Emel
Özveri, meme ve koltuk alt� lenf bezlerinin
al�nmas�n�n; cerrahi sonras� kemoterapi, radyo
terapi ve  hormon  terapinin  tedavi  yöntemleri
oldu�unu vurgulad�. 

Özel Ders
G�TAR, P�YANO, BA�LAMA VE SOLFEJ
DERS� DENEY�ML� Müzik Ö�retmeni
ERCAN KARADA�’�n
Akademik ve 
E�lenceli Enstrüman
Derslerinden çok
memnun kal�caks�n�z.

0535 595 02 87
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�K�NC� el kitap, dergi, ansiklopedi
satan Artemis Sahaf,  Kad�köy’ün
bilinen ve sevilen sahaflar�ndan
biri… 22 �ubat Pazar günü
Kafkas Pasaj�’nda üçüncüsü
yap�lan Edebi Eserler Mezat�’nda
birbirinden de�erli yüzlerce
kitab�n sat���, internet üzerinden
yap�lan kitap al��veri�lerinden
daha samimi ve gerçekti.
Mezat�n en güzel yanlar�ndan bir
tanesi; alaca��n�z kitab�n ne
oldu�unu bilmiyor olu�unuz. Her
an bir sürpriz ile kar��la�man�z
mümkün. Uzun zamand�r
arad���n�z kitab�n kar��n�za
ç�kmas� muhtemelken, yeni bir
yazarla tan��ma ihtimaliniz her
daim mevcut. 
Kad�köylülerin yo�un ilgi
gösterdi�i aç�k art�rman�n ad�, ne
kadar Edebi Eserler Mezat� olsa
da, sat��a ç�kan kitaplar her
okuyucuya hitap edecek nitelikte.
Bilimden sanata, felsefeden

siyaset bilimine kadar her alanda
kitaplar var denilebilir. Bask�s�
tükenen kitaplar�n d���nda 1950’li
y�llarda bas�lan kitaplar da
raflarda yerini al�yor. 
EN PAHALISI 11 L�RA
Bu haftaki mezatta öne ç�kan
kitaplar �öyle s�ralanabilir; Varl�k

Yay�nlar�’n�n 1953’te bast���
“Baki”, Varl�k Dergisi’nin 1954
y�l�nda yaz�lan �iirleri yay�nlad���
“Antoloji”, 1963’te bas�lan
Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”s�,
polisiye romanlar�n kad�n
yazarlar�ndan Agatha Christe’nin
“Pembe Evdeki Ölü”sü ve 18.yy
�ngiliz gotik edebiyat�n�n usta
yazarlar�ndan William Thomas
Beckford’un Vathek adl� kitab�.  
1 lira ile 11 lira aras�nda sat�lan
aç�k art�rman�n en pahal� kitab�
ise 11 lira ile John Lennon’un
kendi yazd��� kitab� oldu. 
�mza tutkunlar�n�n da u�ramas�
gereken bir etkinlik olan mezatta,
filolog ve çevirmen Azra Erhat’�n
imzas�n�n bulundu�u 1967 y�l�
bask�l� Güney Postas� kitab�n�,
birçok imzal� kitaba sahip olan
Zafer Yalç�ner ald�. 

Her haftasonu yap�lmas�
planlanan aç�k artt�rmadan siz
de kitap almak isterseniz edebi
eserler mezat�na bir u�ray�n hem
ikram edilen çaylar� içersiniz,
hem de muhabbet
edebilece�iniz keyifli bir ortamda
vakit geçirmi� olursunuz. 

� Ey lül B� ROL

Ka d� köy Çar ��, her ge çen gün ye ni le nen bir
yer. Do la y� s�y la es naf ya p� s� da Ka d� kö y’ -
ün ge çir di �i kül tü rel dö nü �üm ile bir lik te

de �i �i yor. Es ki den sa haf la r�n, es ki ci le rin bu lun -
du �u yer le ri �im di e� len ce ve yi ye cek sek tö rü nün
ba �� n� çek ti �i ye ni i� let me ler al d�.  Ka d� köy Be le -
di ye si sa haf la r�n yok ol ma s� n� en gel le mek ad� na
sa haf lar dan “i� ga li ye be de li ” al m� yor. Za b� ta dan
so rum lu Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Mus ta fa
Çe tin ka ya bu du ru mu
“Sa haf çok pa ra ka za -
nan i� let me de �il. Kol -
lan ma s� ve ko run ma s�
ge re ki yor. Çok da va -
tan da ��n ge li� ge çi �i ni
en gel le ye cek du rum da
de �il ler. Bu se bep le
Ka d� köy Be le di ye si
ola rak, ki tap la kül tür le
i� ti gal eden bu es naf
ko lu mu za bi raz mü sa -
ma al� dav ran d�k.” di ye
aç�k l� yor. 

Ka d� köy de �i �i yor
ama Ka d� kö y’ ü toz lu raf la r�n da ve es ki say fa lar da
ya �a tan lar ha la ge le ne �i sür dü rü yor. Her ge çen
gün ar tan “re ka bet çi pi ya sa da ” ayak ta dur mak ta
zor la nan sa haf lar dan bi ri olan �m ge Sa ha f’ tan
Gök han De mi ray ile Ka d� köy’ ü ko nu� tuk. 

� Ka d� kö y’ de bir sa haf için i� ga li ye be de li ne
an la ma ge li yor?

Son y�l lar da ma ale sef Ka d� köy Çar �� ’n�n es naf
ya p� s� de �i� ti, ne re dey se tüm alan lar ye me iç me
sek tö rü ne kay d� ma lu mu nuz... Bu; fark l� bir �e kil -
de rant ge li �i mi sa� la ya rak ki ra la r�n çok yük sel -
me si ne se be bi yet ver di. B� ra k�n bir sa ha f�, nor mal
bir es naf için da hi öden me si müm kün ola ma ya cak
ki ra lar söz ko nu su olun ca, bir ço �u ya i�i b� rak t� ya

dük kân la r� n� dev ret ti. Bu yük sek ki ra la r�n ya n�n da
özel lik le biz ler gi bi Tür ki ye �art la r�n da çok spe si -
fik i� ler ya pan lar için, di �er sa ir mas raf ve ver gi -
le rin ya n�n da ek le ne bi le cek en kü çük bir ma li yet
ger çek ten çok y�p ra t� c� ol mak ta. Mes le �i mi zi bi -
raz ön ce bah set ti �i miz se bep ler do la y� s� ile mu ci -
ze vi ola rak sür dür mek te yiz çün kü. O yüz den Ka -
d� köy Be le di ye si ’nin biz den i� ga li ye be de li al ma -
ma s� çok önem li. 

� Ka d� kö y’ ün sa haf kül tü rün den bi raz bah se -
de bi lir mi si niz?

Ka d� köy, �s tan bu l’ da sa haf kül tü rü ola rak
son otuz y�l da par la yan bir y�l d�z ol du. An cak
son dö nem ler de, kay bet ti �i miz çok de �er li us ta -
la r� m�z ve bah set ti �im mad di zor luk lar ne de ni ile
bir ço �u ya ka pan d�, ya da da ha �s s�z kö �e le re çe -
kil mek zo run da kal d� lar. Çar �� için de mes le �i ic -
ra eden bir kaç es naf kal d�k sa de ce. Da ha çok
okul ih ti yaç la r� na yö ne lik Ak mar pa sa j�, sa haf l� -
�� ic ra et me ye de vam eden Kaf kas pa sa j� ve so -
kak ara la r�n da i�i ni sür dür me ye gay ret eden bir
avuç ki �i … As l�n da sa de ce Ka d� kö y’ ün de �il �s -
tan bu l’ un mes le �i miz ad� na gö rün tü sü bu �e kil -
de. Da ha bü yük ve kar mar j� bi zim mes le �i miz
ile k� yas bi le edi le me ye cek fir ma lar ve i� kol la r� -
n�n ya y�l ma ne ti ce si dir bu.
Ama siz ha la mes le �i ni zi yap mak ta �s rar c� s� n�z…

Sa haf l� �� sa de ce ikin ci el ki tap ç� l�k de �il de
tam ola rak mes lek er ba b� ola rak yap ma ya her da -
im gay ret gös ter di �i miz için, Ka d� kö y’ e ha la bi -
zim ve bi zim gi bi ar ka da� lar için ge len çok sa y� da
in san var. Sa de ce Ka d� köy lü de �il üs te lik, �s tan -
bu l’ un he men her ta ra f�n dan, ay r� ca ya ban c� tu -
rist le rin de il gi si ni çek mek te, bir çok te �ek kür ve
teb rik al mak ta y�z bu yön le ri miz le. Yap t� �� m�z, in -
san la r� geç mi� ile bu lu� tur mak, geç mi �i ya �at mak
ha t�r lat mak... Biz ler de esa sen gö nül lü bir kül tür
el çi li �i gö re vi ni ifa et mek te yiz. Mes lek ala n� m� z�
ko ru ma al t� na ala cak bir dev let ça l�� ma s� ma ale sef
yok. �öy le ki bun dan y�l lar ön ce Ti ca ret Oda s� ’na

ka y�t ol mak icap et ti �in de bi ze bir mes lek ala n�
bu lu na ma y�p “o luk lu mu kav va c� vb” gi bi bir i� -
ko lu na da hil et mi� ler di. Bü tün bu zor luk la ra ra� -
men biz le rin yap t� �� i� esa sen “gö nül lü lü k” içer di -
�i için gü cü mü zün yet ti �i sü re ce Ka d� köy, sa haf -
la r� ile her da im an� la cak t�r.

� Ka d� köy hal k� sa haf la ra m� da ha çok il gi
gös te ri yor "ki tap ç� la ra" m�?

Ger çek bir ki tap oku yu cu için esa sen bu fark
et me mek te. Ara d� �� ki ta b� bu la ma y�p sa ha fa ge -
len, bas k� s� tü ken mi� bir ki tap için ge len, ya da
ko lek si yon ko nu su bir ara y�� içe ri sin de ge len, ki -
ta b� s�rf okun mu� ve ona ba� ka ha yat lar de� di �i
için ge len bir çok in san mev cut. Hat ta ha ya t�n da
ilk kez bir sa haf gö re rek, �a� k�n l�k için de bu ra s� -
n�n ne ol du �u nu çöz me ye ça l� �an in san lar la da
çok ça kar �� la �� yo ruz. Bir de ki ta b� sa de ce ye ni se -
ven ve ya ye ni ç�k m�� ki ta b� ara yan oku yu cu lar
var, on lar do �al ola rak ye ni ki tap ç� la r� ter cih edi -
yor lar. Oku yu cu la r�n ço �u bir sa ha f�n ki tap ç� dan
öte bir yer ol du �u nu bil di �i için, ye ni ki tap al ma -
ya gel mi� ol sa da hi içe ri de ki ha va y� te nef füs et -
mek için mut la ka u� rar lar sa haf la ra...

Marmara Üniversitesi (MÜ) Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö�retim
Üyesi Doç. Dr. F. Nalân Türkmen,

“Aç�klamal� Kad�köy Kronolojisi” haz�rlad�. �.Ö
685 y�l�nda ba�layan ve 2012 y�l�nda sona
eren kronoloji ile Kad�köy
tarihinin 1327 y�l�
kay�t alt�na al�nm��
oldu. Çal��mada,
Kad�köy’deki cami,
kilise, çe�me, okul,
sinema, tiyatro binalar�
gibi mimari yap�lar,
tarihsel olaylar, her biri
topluma malolmu�
de�erli �ahsiyetler, do�al
afetler, kazalar, sosyal
aktiviteler gibi ba�l�klar
hakk�nda birer cümlelik
k�sa bilgiler yer al�yor. 1 y�l
boyunca ba�ta Gazete
Kad�köy, Atatürk Kitapl���
ve �slam Ara�t�rmalar� Merkezi ar�ivleri olmak
üzere çok çe�itli kaynaklardan titiz bir ar�iv
taramas� yapan Nalân Türkmen, “Bu i�e, k�sa bir

makale yazar�m diye ba�lad�m. Hem akademik
hayat�m için bir ilerleme olur hem de çok
sevdi�im Kad�köy’le ilgili bir �ey yapm��
olurum diye dü�ündüm. Ben Kad�köy’de
do�mad�m ama y�lard�r Göztepe’de
oturuyorum. Yani ruhen Kad�köylüyüm.
Kad�köy için bir �ey yapmak istedim” diyor.

�stanbul’un en mutena semtlerinden olan,
sakin ve mütevazi kimli�i ile öne ç�kan
Kad�köy’e dair çok az yay�n olmas�n�n
eksikli�ine dikkat çeken Türkmen, “Bu
kronoloji, zaten �imdiye dek yap�lm��

olmas� laz�m gelen bir çal��mayd�. Bu çal��may�
yaparken benim �ahsi olarak hiçbir maddi ya da
manevi beklentim yoktu. Kad�köylüler ba�ta
olmak üzere ilgilenen herkese bu hizmeti sunmak
istedim sadece” diye konu�uyor.

KADIKÖY ANS�KLOPED�S�…
MÜ Ö� re tim Üye si Doç. Dr. F. Na lân Türk -

men, Ka d� köy Kro no lo ji si sa ye sin de il çe nin ta rih -
sel ve kül tü rel alt ya p� s� n�n da ha iyi oku na bi le ce �i -
ni vur gu la ya rak, söz le ri ni �öy le ta mam l� yor; “Ka -
d� köy top lu mu nun dö nem sel de �i �i mi ve ge li �i mi -
ni bu kro no lo ji de bul mak müm kün. Ka d� köy Kro -
no lo ji si ’nin bir ki tap ola rak ba s�l ma s� n� ve in san -
la ra ula� ma s� n� ar zu edi yo rum.  Za ten kro no lo ji yi
de bu �e kil de b� rak ma ya ca ��m, zen gin le� ti rip iler -
le te ce �im. Zi ra bu ben de bir tut ku ha li ne gel di.
Bir ba� ka ha ya lim de bir ‘Ka d� köy An sik lo pe di si’
ha z�r la mak. Tek ba �� ma ya pa mam ta bi, bu ko nu -
da her tür lü fi kir ve des te �e aç� �� m’ ’

Semtin eski yanı:
SAHAFLARSAHAFLARSAHAFLARSAHAFLARSAHAFLAR

� �lk gençlik ve spor bayram�, “�dman
Bayram�” ad�yla �ttihat Spor Çay�r�’nda
(�imdiki FB stad�)  29 Nisan 1916’da
düzenlenmi�.  
� �lk Müslüman Türk Futbol Tak�m�
Kad�köy’de 1899’da kurulmu�. Sultan 2.
Abdülhamid’in padi�ahl���n�n sürdü�ü o
dönemde, mevcut monar�i rejiminin
korunmas� amac�yla Türk gençlerinin
dernek kurmalar� yasakt�. Bu nedenle
tak�m�n ad�na “Black Stocking (Siyah
Çorapl�lar)” denmi�ti.
� 1913’te ilk kez farkl� spor dallar�nda
resmi olarak �ubeler kuruldu. �lk kriket,
tenis ve bisiklet �ubeleri de Kad�köy’deydi.

� Yang�nlardan korunmas� esas alan
�zgara plan �emas�n�n Anadolu
yakas�ndaki ilk uygulamalar�
Yelde�irmeni’nde yap�lm��t�. Dikey ve
yatay yollar�n kesi�me yerlerinde bo�
b�rak�lan küçük alanlar, itfaiyenin
yang�nlara daha kolay müdahalesini
sa�l�yordu. 

Kronoloji’nden birkaç Kadıköy ilki…

Kadıköy’de, insanların kitap
okumasını artırmak, semtin
sahaf kültürünü korumak için
Kadıköy Belediyesi sahaflardan
“işgaliye bedeli” almıyor.
Gazete Kadıköy olarak biz de
İmge Sahaf’ın sahibi Gökhan
Demiray ile sahaf kültürünü,
belediyenin tutumunu ve
“kitapları” konuştuk...

�m ge Sa ha f’ tan
Gök han De mi ray

Kadıköy’ün kronolojisini çıkarttı
İlçemizin geçmiş olaylarını tek
tek derlediği bir ‘’Kadıköy
Kronolojisi’’ hazırlayan
Kadıköylü akademisyen Doç. Dr.
Nalan Türkmen’in sonraki hedefi
‘Kadıköy Ansiklopedisi’ yazmak!

� Gökçe UYGUN

Kadıköy’ün ilk kitap mezatını
başlatan Artemis Sahaf,
üçüncüsünü düzenlediği Edebi
Eserler Mezatı’nda 300’e yakın
kitabı okurla buluşturdu

� Erhan DEM�RTA�

MEZAT BAHANE
muhabbet �ahane

SAHAFLAR
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Uygarlık Yeryüzünde Dola�ır mı?
Kad�köy Belediyesi Sanat Dan��man�, sanat
tarihçisi, emekli ö�retim görevlisi ve yazar
Murat Kato�lu’nun yeni kitab� “Uygarl�k
Yeryüzünde Dola��r
m�?” Tarihçi
Kitabevi etiketiyle
raflardaki yerini
ald�. Kitap, Murat
Kato�lu’nun
2010’dan bu yana
Gazete Kad�köy’de
yay�mlanan kö�e
yaz�lar�ndan bir
derleme özelli�i
ta��yor.
Kitapta uygarl�k
ba�ta olmak üzere
Kato�lu’nun sanat, �ehir, tarih, siyaset,
toplum, e�itim, spor, yemek ve daha birçok
konuda kaleme ald��� de�inmeler yer al�yor.
Bütün bu sat�rlar bazen dramatik, bazen
mizahi, bazen de sivri dilli bir �ekilde kaleme
al�nm��. 
Tarihçi Kitabevi / 474 Sayfa / 29.00 TL

Kad�köy Remzi Kitabevi’nden ald���m�z
bilgiye göre geçti�imiz haftan�n en çok satan
kitaplar� �öyle: 
¥ Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda / Y�lmaz
Özdil / K�rm�z� Kedi Yay�nlar� / 331 Sayfa /
20.00 TL
¥ Ba�ar�ya Götüren Aile / Do�an Cücelo�lu /
Remzi Kitabevi / 142 Sayfa / 12.50 TL
¥ Allah De Ötesini B�rak / U�ur Ko�ar / Destek
Yay�nevi / 200 Sayfa / 15.00 TL 

Piatango -  Yeni A�k
Modern Arjantin tangosunun yarat�c�s� Astor
Piazzolla’n�n  s�ra d��� stilinden ilham alarak
2007 y�l�nda kurulmu� olan Piatango , “Yeni
A�k” albümüyle; klasik Tango’nun içsel ve
melodik örgüsünü, etnik / modern armoniler
ve t�n�larla harmanlayarak tüm müzikseverlere
evrensel, özgün, keyifli ve kal�c� bir müzik
ziyafeti sunuyor. Jülide Özçelik, Gülcan Altan,
Aliye Mutlu ve Selmin Artemiz gibi
sanatç�lar�n yerald���; Gustavo Battistessa
(Bandoneon), Burcu Bal (Keman), Ba�ak
Elkutlu (Viyola), �irin Vatan (Viyolonsel),
Ceyda Pirali (Piyano), Alper K�l�ç (K.bas) ve
�nci Sunar (Perküsyon)’dan olu�an
Piatango’nun  “Yeni A�k” albümünü dinlerken
modern tangonun daha önce hiç
duymad���n�z düzenlemeleri ve Piatango’nun
Türk ve Dünya tangosuna kazand�rd���
yepyeni bestelerle kar��la�acaks�n�z. 
Kalan Müzik / 15.90 TL

Ruhu doyurmak için tavsiyeler: 
¥ �evval Sam / Tango /  19.90 TL
¥ Sema / �stanbullu Han�mlar�n �ark�lar� /
12.00 TL
¥ �ecaattin Tanyerli / Ölmeyen Tangolar /
14.50 TL

Billy Elliot Müzikali
Akademi Ödülü adayl��� bulunan 2000
yap�m� Billy Elliot filminden uyarlanan
müzikal,
Londra'n�n
West End'inde
aç�l�� yapt���
günden bu yana
milyonlar�n
kalbini
kazanarak tüm
dünyadan
izleyicileri esir
ald�. 10 Tony
Ödülü ve 5
Olivier Ödülü dâhil olmak üzere 80'den fazla
ödül kazand�. Kuzeydeki bir maden
kasabas�nda,1984/85 maden grevleri
zaman�nda geçen öyküde Billy, boks
ringinden bale s�n�f�na uzanan bir maceraya
at�l�yor. �çindeki dans tutkusunun pe�ini
b�rakmayan Billy, hayat�n� sonsuza dek
de�i�tirecek ad�mlar atarken ailesinin ve tüm
kasaban�n ilham kayna�� haline geliyor.
Universal / 24.99 TL

KİTAPTiYATRO

� Çocuklu�un so�uk geceleri…
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
Kitap Okuma Günleri, Tezer
Özlü’nün “Çocuklu�un So�uk
Geceleri” kitab�yla devam
ediyor. Ayda iki kez
düzenlenen Kitap Okuma
Günleri’nin Mart program� 7
Mart Cumartesi Özlü’yle
ba�l�yor. Fatma Burçak’�n
e�li�inde gerçekle�en etkinlikte
belirlenen kitaplar üzerine
konu�ma ve tart��ma ortam�
sa�lan�yor. Saat 14.00’te ba�layacak etkinlik ücretsiz ve herkese aç�k.
Adres: Bayar Cad. Buket Sok. 20/1, Kozyata��/ 0216 658 00 14

� Kaplumba�a ile Tav�an
Tar�k �erbetçio�lu’nun kaleme ald��� müzikli çocuk oyunu Kaplumba�a
ile Tav�an, 1 Mart’ta Duru Tiyatro Büyük Salon’da sahneleniyor.
H�zl� ko�mas�yla gurur duyan, hatta bunu tak�nt� haline getiren sevimli
Tav�an, günün birinde ormanda
dola��rken K�rm�z� Ba�l�kl� K�z’a
rastlar. K�rm�z� Ba�l�kl� K�z,
Tav�an’a; “Sadece h�zl� olmak
yetmez, as�l önemli olan
ba�lamak de�il bitirmektir” der.
Bu ö�üdü pek dikkate almayan
Tav�an, o s�rada sohbete ortak
olan Kaplumba�a’n�n yar��
teklifini kabul eder. Bu oyunda Kaplumba�a’n�n sihirli çantas�ndan
çocuklara büyük sürprizler var! �stanbul Kumpanyas�’nun bu e�lenceli,
müzikli çocuk oyununun ba�lama saati 13.30. Bilet Fiyat�: 20.00 TL
Adres: Cafera�a Mah. Dr. Esat I��k Cad. No:84 Moda / 0216 338 56 46

KAÇIRMA

HAFTANIN
PUSULASI

ALBÜM

ÇOCUK OYUNU

HAFTANIN
KAÇMAZLARI

DVD

Süreyya Operas� Oda Müzi�i Konserleri Mart
program� aç�kland�. Program yine klasik müzik
severleri sevindirecek isimlerle dolu. ��te

Süreyya Operas� Oda Müzi�i konserlerinde müzik-
severlerle bulu�acak isimler: 
ÜÇ V�RTÜÖZ B�R SAHNE

Flüt virtüözü Bülent Evcil çocukluk arkada�� ve y�l-
larca Scala Operas� solo flütçülü�ünü üstlenen, halen
Stutgart Müzik Yüksek Okulu flüt Profesörü olan ve
ayr�ca solist olarak üstün bir kariyer sergileyen Davide

Formisano’yla; efsane e�likçi, flüt repertuvar�n�
dünyada en iyi bilen ve Sir James Galway ile yüzlerce
konser vermi� olan Phillip Moll’u ayn� sahnede bir
araya getiriyor. Son derece renkli ve 2 flüt-piyano reper-
tuvar�n�n en seçkin eserleri yer alacak. Bu konser
öncesinde, Davide Formisano, gerçekle�tirece�i bir
master class ile deneyimlerini genç flütçülerle payla�a-
cak. 2 Mart Pazartesi 20.00’de ba�layacak konserin
biletleri sat��ta. Bilet fiyat�: 20-25 TL  
KEMAN - P�YANO

Uluslararas� ba�ar�lar�yla tan�d���m�z keman
sanatç�m�z Hande Özyürek ve oda müzi�i partneri
piyanist Fedele Antonicelli, bu y�l da çok renkli bir pro-
gramla bizlerle... Konser, keman repertuvar�n�n ba�
yap�tlar�ndan Tartini’nin Seytan Trili isimli sonat� ile
ba�l�yor ve Frans�z besteci Debussy’nin ölmeden önceki
son eseri olan, keman ve piyano için yazd��� tek sonat�
ile bitiyor. �kinci yar�, Ysaye’nin harika bir melodi
ard�ndan keman�n üzerinde akordun pesle�tir-
ilmesiyle viyola t�n�s� elde edilen ‘Poeme’i ile
devam ediyor ve bir anda ortaya ç�kan f�rt�-
nan�n sonucunda eser tekrar büyük bir
sakinli�e bürünerek son buluyor. 9 Mart
Pazartesi 20.00’de ba�layacak konserin
biletleri sat��ta. Bilet fiyat�: 15-20 TL  
�D�L B�RET P�YANO RES�TAL�

Dünyaca ünlü piyanist �dil Biret
ba�ar�larla dolu meslek hayat�yla dinleyici-
lerinin zihninde ve gönlünde sayg�n bir yer tu-
tuyor. Biret’in özelliklerinden yaln�zca birini

vurgulayal�m. Zengin bir repertuvara sahip olu�u ve
Bach’tan Ligetti’ye kadar evrensel müzik literatürünün
içinde, evindeki rahatl�kla dola�mas� ve onlar�
seslendirmesi… Verdi�i konserler, resitaller, yapt���
kay�tlar Biret’in bu uçsuz bucaks�z repertuvar�n�n kan�t-
lar�. �dil Biret bu resitalinde de yine piyano literatürünün
de�i�ik eserlerini yorumlayacak. Bu konserde Biret’ten
hem Chopin’i hem de Scriabin’i dinleyece�iz. 16 Mart
Pazartesi 20.00’deki konserin biletleri sat��ta. Bilet fiy-
at�: 30-35 TL  

P�YANOLU DÖRTLÜLER
Y�llard�r Klasik Keyifler Derne�i’nin oda müz-

i�i konserleri ve e�itim çal��malar�n� yürüten usta
müzisyenler bu konserde bulu�uyor. Konserin ilk
eseri Ö. Manav’�n “Laçin” adl� a�k türküsünün
temas�ndan ördü�ü ve zengin renklerle bezedi�i bir
eser. Faure’nin kuarteti çok güzel bir Frans�z ro-
mantik dönem eseri olmas�na kar��n çok s�k
seslendirilmiyor. O aç�dan dinleyici ile bulu�uyor ol-
mas� önemli bir f�rsat. Özellikle “Çingene Usulü”
son bölümün co�kusu ile ak�llarda kalan eser, bu
konserin de final eseri. 23 Mart Pazartesi 20.00’deki
konserin biletleri sat��ta. Bilet fiyat�: 15-20 TL  
V�YANA YAYLI ÇALGILAR BE�L�S� 

Viyana Yayl� Çalg�lar Be�lisi (Wiener Kammer-
symphonie), bireysel deneyimlerini bir araya getir-
erek, Avusturya’n�n çe�itli orkestralar�ndan bir araya

gelen be� virtüöz enstrümanist taraf�ndan 2006
y�l�nda kuruldu. Topluluk 2008 y�l�n�n Ar-

al�k ay�nda, dünyan�n önde gelen prestijli
konser salonlar�ndan Viyana Musikvere-
in’da verdi�i konserin ard�ndan; birçok
Avrupa turnesi gerçekle�tirdi. Daha
önce de Süreyya Operas�’nda konserler
vermi� olan topluluk, bu y�l �stanbul
dinleyicisinin kar��s�na aralar�na konuk

solist olarak kemanc� Emmanuele Bal-
dini’yi de alarak ç�k�yor. 30 Mart

Pazartesi 20.00’deki konserin biletleri
sat��ta. Bilet fiyato: 25-30 TL

Hazırlayan: Semra ÇELEB� / sem.celebi@hotmail.com
ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com

� Basit ev kazalarına devam…
Bir kad�n�n evlili�inden, hayallerinden, hayattan beklentilerinden ve
hayal k�r�kl�klar�ndan ele al�narak yaz�lan Basit Bir Ev Kazas�, Kad�köy
Halk E�itim Merkezi’nde seyirciyle bulu�uyor.

E�er kocan�z on be� y�ld�r
kap�dan hep ayn� �ekilde
giriyor, hep ayn� yere çantas�n�
b�rak�p klozetin kapa��n� on
be� y�ld�r aç�k b�rak�p
fermuar�n� koridorda çekiyorsa,
hele bir de evlili�inizi “Eh! Art�k
zaman�d�r…” diyerek
yapm��san�z emin olun siz de
ziyan ve zebil (!) olmu� kad�nlar
kulübüne üyesiniz. 8 Mart

Dünya Emekçi Kad�nlar Günü yakla��rken, Songül karakterinde
muhte�em bir oyunculuk sergileyen Günay Karacao�lu’nu izlemenin
vaktidir. 2008–2009 Muhsin Ertu�rul – Sadri Al���k ve Afife Jale Tiyatro
Ödülleri Komedi Dal�nda En �yi Kad�n Oyuncu Ödülü’ne lay�k görülen
Basit Bir Ev Kazas� 5 Mart Per�embe saat 20.30’da Kad�köy Halk
E�itim Merkezi’nde. Bilet Fiyat�: Tam 45.00 TL Ö�renci 35.00 TL
Adres: Bahariye Cad. No: 39 Kad�köy / 0216 336 29 07

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Mart ayında klasik
müziğin dünyaca ünlü temsilcilerini sahnesinde ağırlayacak

� BEKSAV 20. Yılını kutluyor
1995 y�l�nda Kad�köy’de kurulan Bilim

E�itim Estetik Kültür Sanat Ara�t�rmalar�
Vakf�  BEKSAV 20. y�l�n� bir konserle
kutluyor. 27 �ubat Cuma ak�am� �i�li Kent
Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gecede
Haluk Tolga �lhan, BEKSAV Müzik
Toplulu�u, Grup Çima ve Vardiya Müzik
Grubu ezgileriyle sahne alacak. �leti�im için
545 965 39 64’ü arayabilir ya da BEKSAV’�
ziyaret edebilirsiniz. Adres: Ac�badem
Mahallesi, Nazif Bey Sokak, No:1 Kad�köy

� Reng-i Su kadınlarından sergi
Soyut resim alan�nda 15 y�l� geride b�rakan sanatç� Burhan Ersan’�n

10 y�ld�r sürdürdü�ü Reng-i Su
atölyesinin ö�rencileri ilk
meyvelerini veriyor. 1 Mart
Pazar günü saat 14.00’te
aç�l��� yap�lacak sergi 11 Mart
tarihine kadar Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde izleyicinin
be�enisine sunulacak. Kad�n
kat�l�mc�lar�n atölye
çal��malar�ndan olu�an sergi,
Özgecan Aslan nezdinde, 8
Mart Dünya Kad�nlar Günü

vesilesiyle tüm kad�nlara ithaf ediliyor. Adres: Ressam Salih Ermez
Caddesi, Gözcübaba, Merdivenköy / 0216 357 28 36

Ka d� köy Be le di ye si Sa nat
Kü tüp ha ne si, �u bat ay�
söy le �i le ri ni Or han Pa -

muk ile nok ta l� yor. Pa muk son
ki ta b� “Ka fam da Bir Tu haf l� k”
ki ta b� n� Er kan Ir ma k’ a an la ta -
cak, okur la r�n so ru la r� n� ya n�t -
la ya cak. Ka fam da Bir Tu haf l�k
hem bir a�k hi kâ ye si hem de
mo dern bir des tan. Or han Pa-
 mu k’ un üze rin de al t� y�l ça l�� t� -
�� ro man, bo za c� Mev lut ile üç
y�l a�k mek tup la r� yaz d� �� sev -
gi li si nin �s tan bu l’ da ki ha yat la -
r� n� hi kâ ye edi yor. 28 �u bat
Cu mar te si 14.00’te Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi ’n de dü zen -
le ne cek söy le �i nin ar d�n dan
Or han Pa muk, ki tap la r� n� im za la ya cak. 

Ad res: Ba� dat Cad de si Hal dun Ta ner Sok.
No:11 / Ka d� köy / 0216 467 36 00

ORHAN PAMUK GELIYOR!SERGİ

ATÖLYE

KLAS�K MÜZ���N 
DEVLER� KADIKÖY’DE

KONSER
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Bu haf ta Ka d� köy Çar �� için de y�l lar d�r
hiz met ve ren, Gü ney do �u Mut fa �� n�
mo za ik gi bi i� le yen ve su nan Çi ya ’da y�z

de �er li okur lar.
Yö re sel tat lar de yin ce ak la ilk ge len, hak l�

bir üne sa hip olan Çi ya ’ya gir mek bi le bir olay!
Ar� ko va n� gi bi ça l� �an ka p� dan ken di mi

içe ri zor ata rak Zey nep ha n�m dan tor pil li bir ye -
re otu ra bil dim. Ka d� kö y’ ün en i� lek ye rin de bu-
 lu nan Çi ya gü nü müz de mo da olan “fast-fo od,
ocak ba �� ve dü rü m”  i� bir li �i ne tes lim ol mu�
�e hir ha ya t�n da, ade ta bir va ha gi bi kar �� m� za
ç� k� yor. Do la y� s�y la de �i �ik tat la r� me rak eden-
 ler, otan tik lez zet ler öz le yen ler ak�n ak�n Çi -
ya’ya ge li yo r…

Ba� ka hiç bir yer de ko lay ko lay gö re me ye -
ce �i niz, ta da ma ya ca �� n�z yüz ler ce çe �it var bu-
 ra da. Bel ki de bir ço �u mu zun ad� n� ilk kez
duy du �u S� h� mah �i, �i vey diz, �i� bö rek, To pik,
Mef tu ne, Mu he �er la�, Kü� ne me gi bi ço �u ot-
 lar dan ya p�l m�� ye mek le ri bu zen gin sof ra da
tat mak müm kü n…
AN TEP-AN TAK YA DÜE T�

Yüz ler ce per so nel le üç ay r� sa lon da hiz met
ve ri yor Çi ya. Sa hi bi ve ku ru cu su olan Mu sa
Da� de vi ren ile soh bet edi yo ruz. Mu sa Bey
ara� t�r ma c� ve ye ni lik çi ki �i li �iy le yi ye cek içe-
 cek sek tö rün de oto ri te sa y� lan bir ki �i. Ko nuy -
la il gi li ki tap la r� ve der gi le ri olan, yurt d� ��n da
da ül ke mi zi ve yö re sel tat la r� m� z� ta n� tan, ken-
 di ni bu i�e ada m�� bir isim. Ya z� m�n ba ��n da

ad�n dan bah set ti �im Zey nep Ha n�m da e�i olu -
yor. Bir lik te Me zo po tam ya mut fa �� n� Ka d� kö -
y’ de par la t�p dün ya ya ta n� t� yor lar. Mu sa Bey
Ga zi an tep li, e�i Zey nep Ha n�m An tak ya l� …Eh
du rum böy le olun ca An tep-An tak ya düe tin den
zen gin sof ra lar kur mak ka ç� n�l maz!
ADE TA YE MEK MÜ ZE S�

An tep lo kan ta la r�n da bi le pek rast lan ma yan
ye mek le rin ha z�r lan d� �� res ta urant, ye mek mü -
ze si gi bi ade ta … “U nut Be ni ”, “Ça� la Ke ba b�”,
“Sa r�m sak A�� ”, “Tir �i k”, “Bö ra ”…  Ye mek le -
ri say ma ya kalk sam say fa lar al maz. He le de ki -
re ce ya t� r� la rak ya p� lan  ka bak tat l� s� na özel
vur gu yap mak la z�m. 

Ni zi p’ te do �an Mu sa Da� de vi ren “Bu be -
nim ba ba de �il ana mes le �i m” di yor. 1979’da
“lah ma cun us ta s� ” ola rak da y� s� n�n �s tan bu l’ -
da ki lo kan ta s� na gel mi�; ge li� o ge li �… An ne -

sin den, ak ra ba la r�n dan ö� ren di �i ye mek le ri ön -
ce evi ne da vet et ti �i ar ka da� la r� na pi �ir mek le
ba� la m�� i�e.

1980 y� l� son la r� na do� ru da Ka d� kö y’ de
“Ke bap ve Lah ma cun cu ” ola rak aç t� �� kü çük
bir sa lon la i�e ba� la m��. Bu gün o sa lon, gün de
50 çe �it otan tik ye me �in ya p�l d� ��, ha la de ne -
me le rin de vam et ti �i bir la bo ra tu ar gi bi ça l� �an
üçer kat l� üç bü yük sa lo na dö nü� mü� du rum da.  
“YÖ RE �N SA NIN DAN Ö� RE N� YO RU M”

En te re san bir ki �i lik olan Mu sa Bey tam
bir ki tap kur du. Ye mek kül tü rüy le il gi li ki ta-
p lar da ya zan ve sa haf la r�n iyi mü� te ri si olan
Mu sa Bey bir ara ken di si nin de sa haf l�k yap-
 t� �� n� be lir ti yor. Ta rih ve Si ya set bi li miy le il-
 gi li ki tap lar top lu yor. Bü yük bir kü tüp ha ne
olu� tur mu� du rum da: “Ki tap l� ��m da az�m san-
 ma ya cak ka dar ye mek ki ta b� var. Mü za ye de -
le re gi di yo rum, de �i �ik ye mek ki tap la r�
al� yo rum. Ama ben ye mek le ri min ço �u nu yö -
re in sa n�n dan ö� re ni yo rum.Ba z� ye mek ve tat -
l� la r� de ne ye rek ge li� ti ri yo rum.” 

Mes le �i ne a��k olan Mu sa Bey ye mek kül -
tü rü nün ge li� me si, yay g�n la� ma s� için ina n�l -
maz ça ba sarf edi yor. Ko lay pa ra ka zan ma yo lu
ola rak gör dü �ü göz le me ci le re, tan tu ni ci le re ate�
püs kü rü yor. Ba z� la r� n�n ye mek le ri ö� ren mek
için Çi ya sof ra s� na gel dik le ri ni, for mül le ri ala-
 ma y�n ca me rak l� ev ha n� m� gö rü nü mün de ajan-
 lar yol la d� �� n� an la t� yor ve gü le rek “Me rak eden
ara� t� r� r” di yor.

UYA RI!
Çi ya Sof ra s� n� ve lez zet le ri ni me rak eden ler

lüt fen ye mek sa at le ri nin d� ��n da bir sa at te git -
sin ler ki ra hat ra hat lez zet le rin ta d� na va ra bil -
sin ler. Fi yat la r� ke se yi yak ma yan cins ten;
ör ne �in bir kaç yö re sel ye mek, sa la ta ve tat l� da -
hil iki ki �i öde ye ce �i niz fi yat 70-80 TL’ yi geç -
mi yor. Bu fi ya ta da ha ön ce hiç tat ma d� �� n�z 4-5
fark l� yö re sel ye me �i ye mi� olu yor su nuz. 

Per so nel ve hiz met muh te �em. Hep si i�i -
nin us ta s� … S� cak s� cak, hiç bek le me den si -

pa ri� le ri niz ge li yor. Mü� te ri ye gös te ri len il gi
ade ta ev de ko nuk a��r lar gi bi … 

Çi ya, Çar �� için de tra fik siz bir so kak ta ol -
du �un dan ara ba n� z� mut la ka  ya k�n da bir oto -
par ka b� rak ma n�z ge re ki yor..Çi ya ’n�n bü tün
lez zet le rin den tat ma n�z için bir ke re git mek yet-
 mez bir kaç ke re gi dip ay r� lez zet ler den tat mak
ge re ki yor. Za ten bir ke re gi den sa n� yo rum mü-
 da vi mi olu yor. Afi yet ol sun!

Ad res:  Ca fe ra �a Mah. Gü ne� li Bah çe So k.
No.43 Ka d� köy/ 0216 330 31 90 / 418 51 15 

�EHR�N  KADIKEYF� 27 �UBAT - 5 MART 2015Hazırlayan: Esma BAYRAKTAR

Karlar eridi… Onca so�uktan, kardan
sonra �imdi sanki bahar gelmi� gibi
hissediyor insan. �çi c�v�l c�v�l oluyor;
yürüyü�ler yapmak, vitrin seyretmek,
Kad�köy’ü doya doya ya�amak istiyor.
Bu arada her gün bir yerlerde

mekânlar kapan�yor, yeni mekânlar
aç�l�yor. �� yerleri el de�i�tirerek
hayatlar�na devam ediyor.
Geçti�imiz günlerde
Ac�badem’de cadde
kenar�nda çok ��k
bir mekan aç�l���
vard�. Aç�l���na
davet edilmi�tik
ancak gidemedik.
Daha sonra
u�rama f�rsat�
buldum. Ad� “Mekân”.
Sahipleri Ac�badem’in 40 y�ll�k
insanlar�. Uzun y�llard�r hizmet veren
Badem Tat Pastanesi’nin sahipleri.
Fakat Mekân’�n konsepti çok farkl�.
Kafe hizmetinin yan� s�ra dünya
mutfa��ndan seçmeler de sunuyorlar.
Usta a�ç�lar ve servis personeli,
sunduklar� lezzetlerle Mekân’a gelen
herkesi mutlu edebiliyor.

Dekorasyonun usta bir mimar�n
elinden ç�kt���n� hemen anl�yorsunuz.
Çok rahat bir dekor… Renkler ve

kullan�lan tüm aksesuarlar insanlar�n
rahat� için özenle seçilmi�.

Usta hiç sormadan “Size bir
�ey ikram edece�im bakal�m
be�enecek misiniz?” dedi.
Ananas içinde
özel sosla

tatland�r�lm��
muhte�em bir

tavuk ikram etti.
Ad� Hawai Chicken.
Gerek sunum olarak
gerekse lezzet olarak
muhte�em olan bu
yeme�in fiyat� 25 TL. 
Sabah 05.30’da özel f�r�n�ndan
ç�kard��� s�cak po�açalar�yla kap�s�n�
açan Mekân, taze ikramlar�yla gece
24.00’e kadar hizmet veriyor. Usta

ellerden ç�kan birbirinden nefis ya�
pastalar, nefis kurabiyelerin yan�nda
hafta sonu kahvalt�lar�yla da çok
iddial�lar. Köy kahvalt�s� yan�nda
güveçte s�cak kahvalt� denilen özel
kahvalt�s�yla Mekân ad�ndan çok söz
ettirecek gibi görünüyor. Bir
haftasonunzu ay�raca��n�z güveçte

kahvalt�ya ki�i ba�� 21 TL
ödemeniz yeterli. Köy kahvalt�s�

ise 19 TL serpme oldu�u için
iki ki�iyi rahatl�kla
doyurabilecek büyüklükte!
Hepsi birbirinden kibar servis
elemanlar�, gelenleri çok özel

hissettiriyorlar. Mekân’�n tek
handikap� otopark�n�n olmay���.

Tavsiyemiz arabas�z gitmeniz ama
mutlaka u�raman�z� tavsiye ediyorum. 
Adres: Ac�badem Cad. Çakmak Sitesi
No: 2  (Köprü ç�k��� Burger King
kar��s�) / 0216 340 53 17

7
Mezopotamya Mutfağı: 

Antep lokantalarında bile
pek rastlanmayan
yemeklerin hazırlandığı
Çiya Sofrası yemek
müzesi gibi adeta…
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Acıbadem’in yeni
“Mekân”ı, dünya
mutfaklarından
yemekleriyle iddialı

Mekân’da Ananasta Tavuk yemek…

Ç�YA SOFRASI
Ç�YA SOFRASI
Ç�YA SOFRASI
Ç�YA SOFRASI
Ç�YA SOFRASI
Ç�YA SOFRASI
Ç�YA SOFRASI

Organik Ürünlere pazar aranıyor

1967 y� l�n da bir kaç süt üre ti ci si nin ürün-
 le ri ni bir lik te pa zar la mak ama c�y la kur-
 duk la r� Ti re Süt Ko ope ra ti fi bu gün

k� ta la ra ra s� üne ka vu� mu� du rum da. 2 bin -
den faz la üye si olan ko ope ra ti fin 250’nin
üze rin de ça l� �a n� var ve gün lük 170 bin ton
süt üre ti yor. 

Özel lik le son 10 y�l d�r ba �a r� l� yö ne ti mi
ve pro je le riy le dik kat çe ken ko ope ra tif sa -
ye sin de hem üre ti ci da ha çok ka zanç sa� l� -
yor, hem de tü ke ti ci do �al ve gü ven li g� da ya
da ha ko lay ula �� yor. “Ti re Süt Ko ope ra ti fi”
ürün le ri ni ter cih eden tü ke ti ci, sa� l�k l� bes -
len di �i gi bi üre ti ci yi de do� ru dan des tek le -
mi� olu yor.  Bir le� mi� Mil let ler Dün ya G� da

ve Ta r�m Ör gü tü ta ra f�n dan “Ör nek K�r sal
Kal k�n ma Mo de li” se çil me si nin ar d�n dan 2
y�l da ko ope ra ti fi, Sri Lan ka ’dan Al man -
ya’ya, Su da n’ dan Fran sa ’ya, Lib ya ’dan Da -
ni mar ka ’ya ka dar on lar ca ül ke den 1000’in
üze rin de tem sil ci zi ya ret et ti. 

Di �er yan dan yur ti çin den de üre ti ci le rin
ak� n� na u� ra yan ko ope ra tif, Tür ki ye ’de ko op-
e ra tif çi li �in sim ge si ha li ne gel di. Ba �a r� n�n
s�r r� n�n öz ve ri ve ta k�m ru hu ol du �u nu söy le -
yen Ko ope ra tif Ba� ka n� Mah mut Es ki yö rük,
yur ti çin de Bat ma n’ dan Kas ta mo nu ’ya, I� d� r’ -
dan Bur du r’ a, Kar s’ tan Bur sa ’ya ka dar ül ke yi
ka r�� ka r�� ge zip kü çük ai le i� let me le ri nin sür -
dü rü le bi lir li �i nin sa� lan ma s� için Ko ope ra tif -
çi li �in ge li� ti ril me si için mü ca de le ver dik le ri ni
be lirt ti. Pa nel ler, sem poz yum lar, kon fe rans lar
ve üre ti ci e�i tim le ri ne ka t� lan Es ki yö rük, Tür -

ki ye'nin eko no mik kal k�n ma s�n da en bü yük
po tan si ye lin ta r�m ve hay van c� l�k sek tö rü ol -
du �u nu be lir te rek “Ka l� c� top lum sal ba r� ��n
sa� lan ma s� ve eko no mik kal k�n ma n�n yo lu
ko ope ra tif le� me dir. Kü çük i� let me le rin bu -
gün kü sis tem de tek ba� la r� na ayak ta kal ma la -
r� müm kün de �il, ya bir le �e rek bü yü ye cek ler
ya da yok ola cak lar” di yor.

TA RIM ÖNEM L� D�R
Dün ya G� da Ör gü tü ’nün 2013 y� l� n� Ko-

 ope ra tif çi lik, 2014 y� l� n� Kü çük Ai le �� let -
me ci li �i y� l� ilan et me si nin öne mi ne de �i nen
Es ki yö rük, “22 y�l dan bu ya na kü çük ai le i� -
let me le ri nin ve üre ti min sür dü rü le bi lir li �i -
nin sa� lan ma s� için mü ca de le ve ri yo rum.
‘Ko ope ra tif le� me ’ de dim, ‘Sen ko mü nist
mi sin?’ de di ler. ‘Ör güt le ne li m’ de dim. ‘A n-
ar �ist mi sin?’ de di ler. ‘Kü çük ai le i� let me -
le ri ’ de dim, ‘�l kel mi sin han gi ça� da
ya �� yor sun!’ de di ler. Ama ge li nen nok ta
hak l� l� �� m� z� ka n�t la d�.” di ye ko nu� tu. 

Ta r�m da ge li� mi� ül ke le rin, ya p� sal so -
run la r� n� ko ope ra tif le� mey le çöz dü �ü nün al-
 t� n� çi zen Es ki yö rük, dün ya da yüz de 80
se vi ye le rin de olan ko ope ra tif le� me ora n� n�n
Tür ki ye ’nin ko �ul la r� n�n zo run lu k�l ma s� na
ra� men he nüz yüz de 13 se vi ye le rin de ol ma -
s� n�n üzü cü ol du �u nu vur gu la d�. 
ÜRE T� C� DEN-TÜ KE T� C� YE �L KE S� 

Ko ope ra tif çi li �in ana mis yon la r�n dan
olan “Ü re ti ci den-Tü ke ti ci ye” il ke si ni ha ya -
ta ge çi ren Ti re Süt ko ope ra ti fi, �z mir �l Ta -
r�m Mü dür lü �ü ’nün des te �i ve yer tah si siy le
Bor no va ’da Ta r�m �l Kam pus gi ri �in de sa -
de ce ko ope ra tif ürün le ri nin sa t�l d� �� Çift çim
Mar ke ti kur du. 

Ken di üre tim ve sa t�� or ga ni zas yo nu nu
ba �a r� l� bir �e kil de yü rü ten Ti re Süt Ko ope -
ra ti fi, Çift çim mar ke tin raf la r�n da di �er ko-
 ope ra tif le rin de ürün le ri nin pa zar lan ma s� na
des tek sa� l� yor. 

Süt, süt ürün le ri, ta ze et, et ürün le ri, zey -
tin, zey tin ya� la r�, bal ve ar� ürün le ri için
özel re yon lar ya p� lan Çift çim mar ket te tü -
ke ti ci ler üre tim ya pan tüm ko ope ra tif le rin
ürün le ri ni bir ara da bu la bi li yor.  Ko ope ra ti -
fin ye ni he de fi ise bu ürün le ri An ka ra, �s tan-
 bul gi bi bü yük �e hir ler de do� ru dan
tü ke ti ciy le bu lu� tur mak. 

Günlük 170 bin ton süt
üreten Tire Süt Kooperatifi,

İstanbul’da 
ürünlerini 
satabileceği
alanlar arıyor
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Kadıköy Belediyesi verilerine göre kentte 2013-2014 yıllarında toplam 1438 bina yıkıldı, 805 inşaata ruhsat verildi. Bağdat Cad-
desi, Şemsettin Günaltay ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve civarında 2013 yılında 398, 2014 yılında 396 binaya yıkım ruhsatı 
verildi. 2013 yılında inşaat ruhsatı alan bina sayısı 362 iken, 2014’te 443. İmar Müdürlüğü verilerine göre 2014 yılında Kadıköy’de 
871 ruhsat başvurusu yapıldı, bunların 638 tanesine ruhsat verildi. Halen 129 adet inşaat ruhsatı bekleniyor. 

HABER8 27 ŞUBAT - 5 MART 2015

İNŞAATLARA SIKI DENETİM
Çevrenin korunması, kentlilerin huzuru ve inşaat çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için denetimler sıklaştırıldı.
Kadıköy Belediyesi‘ne ait araçlarla yapılacak denetimlerde eksik tespit edilen inşaatlara cezai işlem uygulanacak

Kadıköy Belediyesi kentteki inşaatları 
daha sıkı denetleyecek. Sadece de-
netim için gezici 3 araç tahsis eden 

Kadıköy Belediyesi kentteki inşaatları sü-
rekli denetleyecek. 

3 aracın 2 tanesi ring halinde kentteki in-
şaat faaliyetlerini sürekli olarak denetleyecek. 
Yoğunlaşan inşaat faaliyetleri üzerine Ka-
dıköy Belediyesi, bölge mühendislerinden 
oluşan 12 kişilik bir denetim ekibi kurdu ve 
inşaat denetimlerini gerçekleştirmeye başla-
dı.  Ayrıca sadece yıkımları denetlemesi için 
bir mühendis görevlendirildi. Her bir araçta 
mıntıka mühendisi görevlendirilecek. Mın-
tıka mühendisleri inşaatlarda iş güvenliği, 
inşaat kalitesi, inşaatın çevreye etkileriyle 
ilgili kurallara uyulup uyulmadığını rapor 
edip kayıtlara geçecek. Kurallara uyulmadı-
ğı tespit edilen inşaatlarda sorumlulara ilgili 
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai 
işlem uygulanacak.

Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Mü-
dürlüğü, inşaat denetimlerini uzman ekip-
leriyle sürdürüyordu. Ancak 31.05.2012 
tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun” ile kentteki inşaat faa-
liyetlerinde artış yaşanınca inşaat faaliyetle-
rinin denetimine daha fazla ağırlık verildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR
2014 yılında 29 adet yıkımda yeterli 

güvenlik önlemi alınmadığı tespit edildi. 
3194 sayılı İmar Kanunu gereği Encümen 
kararı ile yıkım ilgililerine para cezası uy-
gulandı. 2014 yılında; 5326 Sayılı Kabahat-
ler Kanunu’nun 38/2 maddesi gereği inşaat 
işgali nedeniyle 78 inşaata toplam 53 bin 
TL. para cezası uygulandı. Aynı kanunun 
36/2 maddesi gereği gürültü nedeniyle 358 
inşaata toplam 858 bin 668 TL. para ceza-
sı uygulandı.  Diğer taraftan Kadıköy’de 
şikâyetlere bağlı olarak, pazar günleri her 
türlü inşai faaliyetin yapılması konusundaki 
yasak 03.10.2013 tarih 77/4 sayılı Encümen 
Kararı ile devam etmekte.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNACAK

Yıkım ve inşaat ruhsatı verilirken, inşa-
atta çalışanların ve çevrenin can güvenliği 
için 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Yönetmeliği hükümleri uygulanıyor. Yönet-
melik gereği her yıkım ve inşaat faaliyetinde 
İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması konu-
sunda 07.11.2014 tarihinde Kadıköy Beledi-
ye Meclisi karar aldı.

Gerekli güvenlik önlemi alınmadan yı-
kım ruhsatı vermeyen Belediye; yıkım veya 
inşaat faaliyeti sırasında can ve mal güvenli-
ğini tehdit edici durum tespit ettiğinde Encü-
men Kararı ile cezai işlem uyguluyor. Gerek-

li önlemler alınmadan da inşaat faaliyetinin 
devamına izin vermiyor. 

Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Mü-
dürü Neval Baban, iş sağlığı, güvenliği ve 
çevrenin korunması konusunda denetimle-
rin sıkı şekilde sürdüğünü söyledi.  Baban, 
“Şikayet konuları bölge mühendislerimiz 
tarafından yerinde tetkik edilmekte. Dene-
timlerimizi görevlendirdiğimiz araç filo-
muzla daha da sıklaştıracağız. Can ve mal 
güvenliğini risk altına alacak durumlara izin 
vermiyoruz. Tespit edersek inşaat faaliyetini 
mühürleyip durduruyoruz. 3194 sayılı imar 
kanunu uyarınca para cezası olmak üzere 
Encümen Kararı alınması hususunda Be-
lediye Encümenine gönderilmekte. İnşaat 
ilgililerinden, söz konusu ceza belediye ta-
rafından tahsil edilmekte. Gerekli güvenlik 
önlemleri alındıktan sonra inşaat faaliyeti-
nin devamına izin verilmekte” dedi. 
4 AŞAMALI DENETİM 

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Günalp konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada, “İnşaat denetimleri zaten devam 
ediyordu. Şimdi denetimlerimiz daha sık-
laşacak. Sağlıklı, güvenli binalar için beton 
kalitesini kontrol edecek, yapıların projeleri-
ne uygun şekilde inşasını sağlayacak, iskan 
aşamasında da yapının kullanıma uygun-
luğunu denetleyecek şekilde 3 aşamalı bir 

denetim gerçekleştiriyorduk. Şimdi araçlarla 
biraz daha farklı bir denetim yapacağız. Yo-
ğun bir inşaat faaliyeti var. Dolayısıyla kent-
lilerin rahatsız olmaları da söz konusu. Bu 
nedenle denetimlerimiz daha da sıklaşacak. 
3 araçta 3 ayrı ekip tüm inşaat adreslerini 
sürekli tarayacak. Özellikle iş güvenliği ön-
lemleri, yıkım kuralları, şantiye şefi ve bina-
sı, iş güvenliği uzmanı bulunup bulunmadığı 
gibi konularda denetim yapacak. Varsa ek-
siklik tebliğ edilip giderilmesi için süre veri-
lecek. 3 aracımızın çalışmamıza önemli bir 
katkısı olacak” dedi.

Kadıköy’deki inşaat faaliyetlerinin 
yoğunluğu rakamlara da yansıdı. 2010-
2012 yılları arasında verilen inşaat 
ruhsatı sayısında fazla bir artış gözlen-
mezken, 2013-2014 arasında neredeyse 
yüzde 100’e varan bir artış var. 
Kadıköy’de inşaat ruhsatının yıllara 
göre dağılımı: 

2010’da 194  

2011’de 193 

2012’de 219 

2013’te 366 

2014’te 643 

KENT YIKILIRKEN YENİDEN YAPILIYOR 2014’TE 643 RUHSAT VERİLDİ

Mustafa SÜRMELİ

G
eçtiğimiz Pazartesi akşamı 
Süreyya Operası’nda Borusan 
Quartet’in kurulmasının 10. yı-
lına ithafen “2005’ten 2015’e 

Borusan Quartet” konserini izledik. 
 Konser dediysek bu seferki biraz şov-
lu bir konserdi. Projeksiyondan sanatçı 
dostlarının mesajlarını dinlemekle kal-
madık, Quartet’in videoya aldığı paro-
dileri de izledik. O gece, klasik müziğin 
kafalardaki o ciddi hatta belki de so-
ğuk havasından sıyrılan; sıcak, neşeli 
bir atmosfer vardı. Enstrümantal klasik 
müzik veya opera gibi sahne sanatları 
ülkemizde geniş kitlelere hep fazla cid-
di ve soğuk gelir. Birçok insan, biraz da 
bu yüzden, dinlemeye bile çalışmadan 
uzak dururlar. Bunu kırmaya, özellikle 
de çocukluk döneminde klasik müziği 
mizah yoluyla sevdirmeye çalışan prog-
ramlar yapılmıştır. Bunlardan, Türkiye’de 
en çok tanınanı 80’li yılların Türk çocuk-
ları arasında pek popüler olan komed-
yen Danny Keye’in New York Filarmoni 
Orkestrası’yla hazırladığı filmleriydi. Kla-
sik müzik seven sevmeyen birçok insan 
ve çocukları yıllar boyunca TRT’de Pa-
zar sabahları Danny Kaye’in yönettiği 
orkestrayı, yaptığı şovun desteğiyle de 
olsa dinlemiş ve bir kitlede kulak dol-
gunluğu oluşmuştur. Batıda çizgi film-
lerde de klasik müzik sıkça kullanılmıştır. 

 Borusan Quartet de 10. yıl kutlama-
sı olarak yaptığı konserlerin farkını, mi-
zahla belirlemeyi seçmiş. 10. yıl şeferine 
20 Nisan’da yine Süreyya Operası’nda 
yapacakları 2. konser olan “Borusan 
Quartet 10. Konseri”nin konuk sanatçı-
ları; şovlarında klasik müzikle komediyi 
buluşturan keman piyano ikilisi Aleksey 
Igudesman ve Hyung-ki Joo olacak. 
 Borsan Quartet’in üyeleri arasında bir 
kişi var ki, onun klasik müzik olsun olma-
sın ciddi bir mizah ve mizahi oyunculuk 
yeteneği olduğunu düşünüyorum. Viyo-
lacı Efdal Altun sosyal medya aracılığıyla 
birçok arkadaşının gününü neşelendiri-
yor. Kendi özel sayfasından yaptığı pay-
laşımlarda kah astronot  kıyafeti giydi, 
kah martılara tasma bağladı. Sahneden 
seyirciyle ‘selfi’ çekti. Yangın tüpünden 
saksafon yapıp çaldı. Gülsin Onay, Fazıl 
Say, Gökhan Aybulus gibi sanatçılarla 
esprili videolar çekti. Quartet’teki arka-
daşları da birçok zaman Altun’a eşlik 
ettiler. Hem yazdı, hem oynadı. Bana ka-
lırsa iyi bir oyuncu ve yaratıcı yazar ola-
bilirmiş. Kendi camiasını mizahi bir dille, 
fotoğraf ve videolarla eleştirdi, ti’ye aldı.

Enstrumanla çekilen havalı sanatçı 
pozlarını kendince geliştirdi. Gün oldu 
viyolonselin üzerine bindi, gün oldu flüte 
kol attı ya da suyun altında viyola çal-
dı... Bir gün bir baktık, yazar olmuş ro-
man yazıyor, başka bir gün lutiye olmuş 
kendi yaptığı kemanı öpüyor. Bu yayınlar 
arkadaşları ve müzik camiası tarafından 
o kadar ilgi gördü ki, sonunda “Artistik 
Hareketler” adı altında facebook’ta bir 
grup kurdu. Şimdi burada paylaşmak 
bana düşmez, ama sosyal medyadan 
bir göz atın derim. Bence Borusan, 
Altun’un bu yeteneğini sahneye daha 
çok taşımalı.

Ne iyi olmuş da Borusan Quartet ku-
rulmuş. İyi ki doğdun Borusan Quartet!

Aslı AYHAN
NİCE YILLARA 
BORUSAN 
QUARTET
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� Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy bir bi rin den fark l� özel lik ve
gü zel lik te mi ma ri ye sa hip ta ri hi
me kân la ra ev sa hip li �i ya p� yor.

Ba z� la r� res to re edi lip kul la n�l mak ta ba z� -
la r� ise res to re edil me yi bek le mek te. Bay
Hüg ne n’ in yaz l�k evi de bun lar dan bi ri.

Ka d� köy lü Mi mar ve Ara� t�r ma c� Ya -
zar Arif At�l gan, me kâ n�n ta ri he ka zan -
d� r�l ma s� n� be lir tir ken, “Hüg ne n’ in Evi ”
ko nu lu ya z� s�n da dö ne min de mir yo lu
ula �� m� ile ta ri hi me kân hak k�n da ge ni�
bil gi ver di.
�S TAS YON DAN GA R’ A 

Hay dar pa �a Ça y� r� ’na 1869’da kü çük
bir is tas yon bi na s� ya p�l d�k tan son ra
1872’de bi raz da ha bü yü tü len is tas yon bi-
 na s� ile bir lik te Pen di k’ e ka dar de mir yo lu
hat t� ya p� l�r. Hay dar pa �a - Pen dik ara s�n -
da tren ula �� m� ba� lar. Hat da ha son ra
Geb ze ve �z mi t’ e uza t� l�r. De mir yo lu,
1880 y� l�n da bir �n gi liz �ir ke ti ne ki ra la n�r.
�ir ket, hat t� Ada pa za r� ve An ka ra ’ya uzat-
 mak is ter. An la� ma sa� la na maz. 1888’de
bir Al man �ir ke tiy le 99 y�l l� �� na an la� ma
im za la n�r. 24 Mart 1889’da Ana do lu- Os-
 man l� De mir yo lu �ir ke ti ku ru la rak, hat
An ka ra ’ya ka dar uza t� l�r. 

De mir yo lu böl ge ye ha re ket li lik ge ti -
rin ce sa hil ta ra f�n da dal ga k� ran ve li man
ya p� l�r. 14 Ni san 1903’te si lo, güm rük,
li man po li si, li man ida re si, pa sa port ida -
re si, elek trik san tra l�, bek le me sa lo nu bi-
 na la r� ile li man te sis le ri aç� l�r. Da ha
son ra mu ha cir mi sa fir ha ne si bi na s� da bu
bi na la ra ila ve edi lir.  1906’da Pa di �ah 2.
Ab dül ha mit “Bun ca ki lo met re de mir yo -
lu yap t�m mem le ke te, çe lik ray la r�n ucu
Hay dar pa �a ’da. Ko ca bi na la r�y la li man
yap t�m, yi ne bel li de �il. Ba na, o ray la r�n
de ni ze ka vu� tu �u ye re öy le bir bi na ya -
p�n ki, üm me tim bak t� ��n da ‘bu ra dan
bin din mi, hiç in me den Mek ke ’ye ka dar
gi di li r’ de si n” de dik ten son ra �im di ki
Hay dar pa �a Gar Bi na s� 19061908 y�l la -
r�n da ya p� l�r. Ga r�n ilk umum mü dü rü,

1890 y� l�n da umum mü dür lük özel sek re -
te ri ola rak ida re ye gi ren Al man uy ruk lu
Bay Hüg ne n’ dir. 
HÜG NEN YAZ LA RI YAT LA GE L�R D�

Arif At�l gan “Hay dar pa �a ” ad l� ki -
ta b�n da da Hüg ne n’ e ge ni� yer
ve ri yor. 18561926 y�l la r� ara -
s�n da ya �a yan ve “Bay Hüg-
 ne n” ola rak ta n� nan
Edou ard Hu gu enin
1890’da �da re ye Umum
Mü dür Sek re te ri ola rak
gir di. 1908’de aç� lan
Hay dar pa �a Ga r� ’na
Umum Mü dür ol du.
1920’de Tür ki ye Bü -
yük Mil let Mec li si ’nin
(TBMM) ku rul ma s� -
n�n ar d�n dan, 1923’te
TBMM ta ra f�n dan Hay-
 dar pa �a Ga r� Umum
Mü dür lü �ü ne atan d�. Be -
hiç Er ki n’ in gö re vi de vir
al ma s� na ka dar gö re vi ne de -
vam et ti. Ken di ne özel bir ka -
rak te ri olan Hüg nen, Bos tan c� ’da

de niz k� y� s�n da bu lu nan 11 dö nüm lük ara -
zi içi ne bir kö�k yap t�r d�. Bu ra ya, ya z�n
Hay dar pa �a Dal ga k� ra n� n�n iç ta ra f�n da
ba� l� olan ya t�y la, k� ��n ban li yö tre nin de -

ki özel kom par t� ma n�n da gi der di.
K�� la r� tren den Bos tan c� ’ya in-

 di �in de, ora da ken di si ni bek -
le yen fay ton onu kö� kü ne

gö tü rür dü. Bu kö� kün içi
de o dö ne min yer li ve
ya ban c� e� ya la r�y la ol -
duk ça lüks bir �e kil de
dö �en mi� ti. 

Arif At�l ga n’ �n
ver di �i bil gi ye gö re
ba z� ya z� lar da, Bay
Hüg ne n’ in k�� l�k
evi nin Tak si m’ de
�im di ki AK M’ nin
bu lun du �u yer de ol -

du �u ifa de edil mek te.
Edou ard Hu gu enin,

1923 y� l�n da gö re vin den
ay r�l d�k tan son ra ül ke si

Al man ya’ya dön dü ve 1926
y� l�n da öl dü.

27 �UBAT - 5 MART 2015YA�AM 9
HAYDARPAŞA VE
“BAY HÜGNEN”

Bu hafta, Özgürlük Parkı’nın geçmişi ve bugünü arasındaki müthiş değişimi gösteren fotoğraflar yayınlıyoruz. Geçmişle
bugünü kıyasladığımızda şehircilik açısından genelde hep zararlı çıkıyoruz. Ancak bu fotoğraflarda semtimiz için
olumlu bir gelişme var. Bu sefer mevcut bir alanı betona teslim etmemişiz, şehrin en işlek yerlerinden biri olan

Selamiçeşme’de adeta bir yeşil vaha yaratmışız. Park, Turgut Özal döneminde, Osman Hızlan’ın Kadıköy belediye
başkanlığı sırasında Hazine tarafından Kadıköy Belediyesi lehine terk edildi. 120 bin metrekare büyüklüğündeki Park,

Kadıköy Belediyesi tarafından bugünkü durumuna getirildi ve 11 Mart 1994’te açıldı

KADIKÖY’ÜN DÜNÜ BUGÜNÜ 

Özgürlük Parkı 

Bostancı’da neredeyse bir asra tanıklık eden mekân ilgi bek-
liyor. Haydarpaşa Garının ilk Genel Müdürü Edouard
Huguenin yazlık köşkü restore edilmeyi bekliyor

‘Meyvehoş’tu,
tiyatro oldu…

Ka d� kö y’ ün, en az Bo �a ka dar sim ge si dir bu -
ra s�. En az Bo �a ka dar
ün lü dür. Bu lu� ma lar,

ay r� l�k lar bu ra da ya �a n�r, kon-
 ser va tu ar dan yük se len na� me -
ler bu ra dan ya y� l�r, Ro man lar
bu ra da sa tar çi çek le ri ni ve el-
 bet te ki iz le yi ci ler ti yat ro
oyun la r� n� bu ra da iz le r…

R�h t� m’ da ki Hal dun Ta -
ner Sah ne si ’n den bah se di yo -
ruz el bet te. Ha ni �u me� hur,
-ki mi ne gö re pem be olan-
vi� ne çü rü �ü renk li de �i �ik
ve gü zel ya p�. Bu bi na bun-
 dan tam 25 y�l ön ce, bir Mart
gü nü ti yat ro ya dö nü� tü rül -
mü� tü. Bu ve si ley le ya p� n�n Ka d� köy ta ri hin de ki
ye ri ne bir ba k�� at� yo ru z…

Ana gi ri� ka p� s� Hay dar pa �a ko yu na ba kan ya -
p�, 1925-1927 y�l la r� ara s�n da,  Fran sa ’dan borç al�-
 na rak �tal yan mi mar U.Fer ra ri ta ra f�n dan ya p�l d�.
“Bi rin cil Ulu sal Mi mar l� k” üs lu bun da ki bu ya p�,
esa sen bir ti yat ro sah ne si ola rak de �il, mey ve ve
seb ze le rin de po la n�p sa t�l d� �� hal bi na s� ola rak ta -
sar lan m�� t�. Bu özel li �iy le �s tan bu l’ un ilk mo dern

hal bi na s�y d�. An cak, ya p�l d�k tan son ra ki 10 y�l bo -
yun ca, pa zar c� lar hal bi na s� na ki ra c� ol mak is te -
me yin ce bi na bo� kal d�. 

YI KI MIN E�� �� NE GEL D�
Hat ta 1937’de Ka d� köy Be le di ye si �mar Bü ro -

su Mü dür Yar d�m c� s� Sab ri Ora n’ �n “Bo� ol du �u,
bir i�e ya ra ma d� �� ve Ka d� kö y’ ün kim li �i ne uy ma -
d� �� ” ge rek çe siy le hal bi na s� n�n y� k�l ma s� n� tek lif
et ti �i söy le ni yor. An cak 1940’l� y�l lar da, hal bi na -
s� ola rak kul la n�l ma ya ba� la nan ya p�, y�l lar bo yun -
ca Ka d� köy ve Ana do lu Ya ka s� ’n�n seb ze-mey ve
ih ti ya c� gi de ril di �i bir mer kez ol du. 1984’te kül tür

mer ke zi ne dö nü� tü rül mek üze re
res to re edil di. 1986’da �s tan bul
Üni ver si te si ’ne tah sis edil di ve
Dev let Kon ser va tu va r� ola rak kul-
 la n�l ma ya ba� lan d�.  1989’da ise
alt ka t�, �s tan bul �e hir Ti yat ro la -
r� ’na (�T) ba� l� Hal dun Ta ner
Sah ne si ol du. �s tan bul 2010 Av -
ru pa Kül tür Ba� ken ti et kin lik le ri
kap sa m�n da bi na n�n res to re edi le -
ce �i söy len se de bu ya p�l ma d�.
Ad� n�, öy kü, ti yat ro, ka ba re ya za -
r� ve ga ze te ci Hal dun Ta ne r’ den
alan bu sah ne, bu gün iz le yi ci le ri
ti yat ro nun bü yü lü dün ya s�y la  bu-
 lu� tur ma y� sür dü rü yor.

Hal binası’ndan (meyvehoş) tiyatroya dönüştürülmüş
olan Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, İstanbulluların
kültür yaşamında bir köşetaşı olmayı sürdürüyor

� Gökçe UYGUN

Foto�raf: �rem AY

Mimar ve Ara�t�rmac� Yazar Arif
At�lgan, Mart 2008’de atilgan-
blog.blogspot.com.tr adresindeki
yaz�s�nda Bay Hügnen’in
Bostanc�’daki evinin bulundu�u
alanla ilgili yaz�s�nda konuyla ilgili
detayl� teknik bilgiler de var. At�l-
gan, �stanbul ve Kad�köy için tarihi
ve kültürel bir miras özelli�i ta��yan
evin korunarak gelecek ku�aklara
miras b�rak�lmas� gerekti�ine vurgu
yap�yor; “Ev oldu�u gibi duruyor.
Ancak çok h�rpalanm��, harabeye
dönmü� durumda. Bu evin restore
edilerek Kad�köy’e kazand�r�lmas�
gerekmektedir” diyor.

HÜGNEN’İN EVİ 
VE BAHÇESİ

Edou ard Hu gu enin 

Kadıköy Hali’nden dönü�türülen �ehir Tiyatroları
Haldun Taner sahnesi, 3 Mart 1989’da açıldı.

1980’ler
Günümüz
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İ
nsan her zaman bir ve aynı değildir. De-
ğişik koşullara, olaylara zamanlara göre 
değişik ben’lere bürünür. Sabah evden 
ayrılırken eşimi her kucaklayışımda için-

den sevgi taşan bir eş oluyorum. Trafiğe 
çıktığım anda değişiyorum. Hele yetiş-
mem gereken bir randevu varsa iyice ger-
ginleşiyor, sabah çıkışımın tam tersi sa-
bırsız ve öfkeli bir insan haline geliyorum. 
Derse girdiğimde öğrencilerin ve kursiyer-
lerin tam kadro katıldıklarını görünce içim 
sevinç doluyor. Paylaşmanın mutluluğunu 
yaşayan güler yüzlü bir öğretmen haline 
geliyorum. Şu anda yazıyorum, yazmanın 
zevki ve sevincini yaşayan güzel cümleler 
kurmaya çalışan bir yazar olarak görüyo-
rum kendimi.

İnsanlar bir değil birçok ben’lere sa-
hiptir. Bütünlükleri yoktur;  değişik kimlik-
ler taşırlar içlerinde ve bu kimlikler bilinçli 
değildir. Çoğunluğu dıştan gelen etkilerle 
oluşmuştur. Bu etkiler tarafından yönetilir-
ler ve tüm benliğimizi etkileri altına alma-
ya çalışırlar. İnsanlar bu değişik ben’lerin 
etkilerini fark edemezler. Onların yaptığı 
her şeyi kendilerinin yaptıklarını zanne-
derler. “Yapım, karakterim, huyum” der, 
her farklı ben’leri ile farklı yaşamlar sürdü-
rürler. Ben’lerimizin oluşmasında ananın, 
babanın, öğretmenin, arkadaşların, doğa-
nın, çevrenin önemli etkileri vardır. Örfler, 
adetler, gelenekler, eğitim, başka insanları 
taklit, din ve mezhep etkileri, ırk, milliyet, 
cinsiyet insanda farklı ben’lerin oluşması-
na neden olurlar.

Bir insanın her arzusu, her düşünce-
si, her duygusu değişik koşullara olaylara 
göre ayrı ve bağımsız olarak belirir. Her 
sabah uyandığımda hiçbir şey yapmadan 
hemen perdeleri açarım. Dışardaki hava-
yı kontrol ederim. Eğer yağmur yağıyorsa 
sanki bütün yağmur benim tarlalarıma ya-
ğıyormuş gibi rahatlar, güne bereketle, ka-
zançla başlıyormuş gibi hissederim ken-
dimi. Güneş varsa içimde doğan sevinç 
ve aydınlık sabahıma neşeli bir ben davet 
eder. Güneş günümü aydınlatır, yaşama 
karşı farklı bir sıcaklık ve arzu yaratır. Ama 
karanlık bulutlar ve fırtına varsa hemen 
sevincim azalır, huysuzlaşırım. Giyeceğim 
gömlekte, pantolonda kusur, evde eleşti-
rilecek şey ararım. Ta ki spora başlayın-
caya kadar, o zaman iyileştiğimi hisseder, 
başka bir ben’e geçer fit ve dinç bir insan 
olurum.
Yaşamımıza yön veren, yollarımızı açan, 
kapatan ben’ler taşırız içimizde. Her biri 
kendi gücünü, kendi ağırlığını hissettirme-
ye çalışırlar. Oysaki kendi aralarında bir 
birlik olmadığı gibi çelişkilerde vardır. Bir-
birlerini tanımazlar, birbirlerini alt etmeye 
çalışırlar, hatta birbirlerine düşmandırlar. 
Şeker hastası olduğumuz için bir ben’imiz 
“Dikkat et, yeme” der, öbür ben’imiz bak-
lavaya, reçele saldırır. Hırpalandığımız bir 
olayda bir ben’imiz  “Aman sakin ol” der, 
öbür ben’imiz öfkelenir bizi saldırıya ge-
çirir. Her ben kendini bütünün patronu 
zanneder. Bütün hakkında kararlar alır, 
anlaşmalar yapmaya yeltenir, sözler verir, 
olmayan yetkiler kullanır.   Hapishaneler 
ben’lerinin kurbanı olan insanlarla doludur. 
İnsanlarda öyle farklı ben’ler hüküm sürer 
ve öne geçer ki hayretler içinde kalır, “Bu 
insan bu tutum ve davranışları nasıl yap-
tı?” diye şaşarsınız.

Bir tanıdığım üst düzey profesyoneldi. 
Patronu onu çok sever büyük değer verir-
miş ama birlikte çalıştığı insanlar çok kor-
karlarmış. İşine aşırı derecede titiz ve em-
rindeki insanlara karşı çok sertmiş. Akşam 
eve gelip çocuklarını öptükten, sofrada 
da bir kadeh şarap içtikten sonra gündüz 
kızıp incittiği insanlar için üzülür, eşine, 
“Yarından itibaren kimseyi kırmayacağım, 
daha anlayışlı olacağım” dermiş. Fakat 
işe gidince hemen başka bir ben olur eski 
huyuna geri dönermiş. Başka bir tanıdı-
ğım ise gündüz sessiz sedasız çalışan 
işini iyi yapan bir profesyoneldi. Bir gün 
eşiyle konuşuyordum. “Akşam eve gelin-
ce barut gibi oluyor. Ne ben, ne çocuklar 
yanına bile yaklaşamıyoruz ” demişti. Her 
insan günün her saatinde farklı kimliklere 
girebiliyor, sabah ayrı akşam ayrı ben’ler 
taşıyabiliyor.

Bilinçli insan gerçek ben’e ulaşır. Dış 
tesirlerin ürettiği nefsinin, egosunun, çı-
karlarının hâkimiyeti altında yaşayan 
bir kişi olmaz. Etkiyi kendi özünden alır. 
Ruhsal değerleri içinde şefkatle, sevgiy-
le, merhametle, saygıyla, ahlak ve erdem 
ilkelerine uygun bir yaşam oluşturur. Her 
rüzgârda eğilmez, her etkiyle değişmez, 
her baskıya boyun eğmez, her çıkarda ayrı 
takla atmaz, bin bir ayrı ben ile yaşamaz. 
İnsan sevgisinde, kendi özünde, kimliğin-
de, kişiliğinde bütünleşir. İnsan gibi yaşar.       

ÖNCE SEVGİ

BEN’LER

İnan AYDINOĞLU

‘Sipariş Plan’a 
Belediyeden itiraz
Kadıköy Belediyesi Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami alanının fiziki yapısının 
uygun olmaması nedeniyle İstanbul il Müftülüğü'nün başvurusuna olumsuz görüş bildirdi

İstanbul İl Müftülüğü geçtiğimiz gün-
lerde,  Kadıköy’de İSKİ’ye ait artıma 
tesisi olarak görülen ve fiilen otopark 

olarak kullanılan alana dini tesis yapılma-
sı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
başvurdu.  Söz konusu proje başvurusuyla 
İSKİ’nin rezerv alanı olan ve “biyolojik 
arıtma tesisi”  yapılması gerekli dolgu 
alanının Ulu Camii Projesi altında imara 
açılmasıyla karşı karşıya kalındı.   

Bakanlık tarafından Kadıköy 
Belediyesi’ne görüş için gönderilen teklif 
planında daha önce yeşil alan ve rekreas-
yon alanı olarak belirlenen yerler de dahil 
olmak üzere tüm alan plan değişikliğiyle 
dini tesis olarak yeniden düzenlenmek 
isteniyor. Oysa Kadıköy’de ve Marmara 

Denizi’nde ciddi kirlilik sorunu yaratan 
Kurbağalıdere’nin ıslahı projesi için önem-
li aşamalardan biri olan biyolojik arıtma 
tesisiyle hali hazırda Marmara Denizi’ne 
akıtılan kanalizasyon atıklarının önüne 
geçilmesi planlanıyordu. Bu dini tesisle 
birlikte kütüphane, sergi, konferans sa-
lonları biçiminde tasarlanan ve yaklaşık 
34 bin metrekarelik alana aynı zamanda 
otopark yapılması öngörülüyor.
MÜFTÜLÜK’TEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Müftülüğü’ne 22’si tarihi 
olmak üzere toplam 66 adet camii ve 9 
namazgâh olan Kadıköy’de yeni bir ca-
mii projesini hangi ihtiyaç doğrultusunda 
öngördüğünü sorduk; Kadıköy Rıhtım’ın 
şehrin önemli toplanma ve aktarma 

mekânlarından biri olduğunu belirten İs-
tanbul Müftülüğü, “Bu bölgedeki günlük 
yolculuk sayısının, nüfus hareketliliğin, 
insan sirkülasyonunun çok yüksek değer-
lerde olması ve en yakın caminin yaklaşık 
1000 metre mesafede yer alması nedeniyle 
insanların genellikle dini vecibelerini yeri-
ne getirmekte zorlandıklarını ve dini tesis 
alanın bölgesinin fiziki yapısının uygunlu-
ğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından tespit edildiğini” açıkladı. 
BELEDİYE İTİRAZ ETTİ

Bakanlık tarafından Kadıköy 
Belediyesi’ne iletilen raporda planlama 
alanının 1/5000 ölçekli planda “çoğunluk-
la İSKİ Hizmet Alanı”nda, kısmen Ağaç-
landırılacak Alan’da, kısmen de Park ve 
Dinlenme Alanı’nda” kaldığı, 1/1000 öl-
çekli planda ise “çoğunlukla Teknik Altya-
pı Alanı”nda, kısmen de Park ve Dinlenme 
Alanı’nda” kaldığı ifade ediliyor.
Oysa Kadıköy Belediyesi’nin görüş ya-
zısına göre Bakanlık tarafından referans 
verilen 18.10.2012 onanlı 1/5000 ölçekli 
Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı 
ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı’nın bir bölümüne İstanbul 2. İda-
re mahkemesi tarafından “Yürütmenin 
Durdurulması” kararı verilmiş. Kadıköy 
Belediyesi 1/100.000 ölçekli İstanbul 
Çevre Düzeni Planı’nı hatırlatarak alanın 
“Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Ala-
nı” olduğunun altını çiziyor ve belirtilen 
alana “İbadet Alanı” yapılmasının üst öl-
çekli plana aykırı olduğunu ifade ediyor. 
10 CAMİ ALANI BAĞIŞLANACAK

Geçen hafta gazetemize görüş ve-
ren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu “Kentsel yenileme nedeniyle 
Kadıköy’de belediyeye terk edilen on ayrı 

noktada toplan 4 bin metrekare arsayı 
cami alanı olarak hibe edeceğiz. Mart ayı 
meclis gündem maddelerimizden biri de 
bu. Bunun yanı sıra Ataşehir’de belediye-
mize terk edilen 7 bin 564 metrekarelik 
alan da İlçe Müftülüğü’ne hibe edilecek. 
“Ulu Camii” projesini bizim hibe ettiği-
miz arsalardan birine yapsınlar biz de Ka-
dıköy Belediyesi olarak elimizden geleni 
yapalım” demişti. 

Kadıköy Sanatçılar Meclisi kuruluyor
Kadıköy Sanatçılar Meclisi ilk 
toplantısını 2 Mart Pazartesi 
Yeldeğirmeni Sanat’ta yapacak

Kadıköy son yıllarda sanatçı nüfu-
sunun yoğunlaştığı bir coğrafyaya 
dönüşüyor. Özellikle tarihi Yelde-

ğirmeni semtinde görünür olan yoğunlaş-
ma Kadıköy’ün zaten zengin olan kültür 
yaşantısına daha başka bir renk kazandı-
rıyor. Bugün Yeldeğirmeni’nden Moda’ya 
uzanan hat yüzlerce sanatçının atölyesine 
ev sahipliği yapıyor. Aylar önce Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da 
katılımıyla başlayan sanatçı toplantıları, 
şimdi yeni bir evreye geçiyor. Sanatçılar 
belediye ve semt ile eşgüdüm içinde çalı-
şacak, yerelliği kuşatan bir duyarlılıkla, 
kültür-sanat etkinliklerinin üretimini ve 

paylaşımını koordine edecek Sanatçı Mec-
lisi için bir araya geliyorlar. Oluşturulan 
meclis belli periyotlarla bir araya gelerek, 
belediyeyle eşgüdüm içinde çalışacak bir 
yürütme kurulu oluşturdu. Meclis başta 
“soylulaşma” süreçleri olmak üzere sanat-
çıların yaşadıkları sorunların çözümünü 
ve sanat atölyelerinin işbirliğini gözetecek 
bir çalışma programı ortaya koymaya çalı-
şacak.Plastik sanatlardan, sinema ve edebi-
yata farklı alanlarda üretimde bulunan sa-
natçılar Kadıköy Sanat Meclisi için 2 Mart 
Pazartesi günü saat 18.30’da Yeldeğirmeni 
Sanat Merkezi’nde bir araya geliyor. Top-
lantıya Kadıköylü bütün sanatçılar davetli!

HABER10

Şubat ayı başında Kadıköy Kent 
Dayanışması’nın yayınladığı ve 
basına yansıyan fotoğraflarda 
kamuoyunda 2 etaplı bilinen 
projenin 3. etabı olduğu ve bu 
etabın Moda sahiline yat limanı 
yapılmasını da kapsadığı iddia 
edilmiş, İBB konu ile ilgili açık-
lamada bulunmamıştı. Taslak 
Rapor’da Meydan Düzenlemesi 
3 etaplı olarak yer alırken henüz 
onaylanma süreci bitmemiş bu 
proje üzerinde cami yapımı için 
önerilen alanın konumunun belir-
tilmesi ise dikkat çekici.

PROJEDE YAT 
LİMANI DA VAR
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Alternatif sesler yazı dizisi bu hafta gerçekten de alternatif bir grupla sürüyor.  
‘’Kendimizi dinlemeye devam’’ diyen Yakaza Ensemble, kendilerini ve müziklerini anlattı.

Hazırlayan: Gökçe UYGUN 
gokceuygun@gmail.com

Mistik dünyadan  
gelen tınılar…
Türkiye’nin en özgün müzik gruplarından biri olan Kadıköylü Yakaza Ensemble, “Türkiye’de müzik yapmak zor, 
tarzı ne olursa olsun. Ama eğer işin hakkını verdiğinize inanırsanız o zaman sizin için zorluk kalmaz” diyor

Adları Yakaza Ensemble… Bir Japon 
grubu değiller, yerliler. Hatta çok 
yerli; Kadıköylüler. Geleneksel ens-

trümanlarla elektronik tınılarının birlikte har-
manlandığı müzikler üreten grubun temelleri 
9 yıl önce Eray Düzgünsoy ve Fakih Kade-
moğlu tarafından atıldı. 2007’de Ceren Eren-
dor, 2009’da da Ömer Sarıgedik’in katıldığı 
Yakaza Ensemble’yi kurucularından Eray 
Düzgünsoy’la konuştuk…

Yakaza kelimesi Sufi terminolojisin-
de ‘bu dünyanın rüya olduğunu görmeyi 
sağlayan; insanın gözlerini açan bir anlık 
deneyim’ anlamına geliyormuş. Öyle mi? 
Sizin bildiğiniz/kabul ettiğiniz nedir? 
Bizim bildiğimiz anlamı ile insanın uyku ile 
uyanıklık arasında gördüğü/duyduğu/tattığı/
hissettiği anlık bir deneyim. Bu, Sufi lite-
ratüründe insanın böyle bir deneyimi yaşa-
masına verilen bir isim. ‘Yakaza yaşamak’ 
deniyor buna. 

Sufizme göz kırpan, mistik bir tarzınız var... 
Sufi müzik yapmak gibi bir derdimiz hiç 
olmadı. Aksine ilk dönemde bu etiketi kal-
dırmak için de çabaladık. Fakat ney, kudüm 
gibi enstrümanların olması, ezbere yakla-

şan bir dinleyiciye bunları düşündürtebilir.  
Bu durumdan rahatsız değiliz. Ama şu var; 
bizler müziğin içerisinde bir öz sesin bulun-
ması gerektiğine de inanıyoruz. Parçaların 
bizim için derin yolculuklu olmasının sebebi 
de bu. Müziğimizin içinde sufizmden, zen 
budizme, elektronik alt kültürlerden, çağdaş 
müziğe pek çok fikri bulabilirsiniz.  

Türkiye’den daha ziyade yurtdışında 
tanınıyorsunuz. Sizce neden böyle?
Bunun sebebi biraz da işe tersten başlamak 
herhalde. Uzunca bir süre konserlerimizin 
çoğunu Avrupa’da verdik. Buradan yol alı-
nınca memlekete de pek fırsat kalmadı. Ama 
daha önemlisi burada bir takım işleri biraz 
daha çetrefilli organize etmek zorunda bıra-
kılışımızdır. Japonya ise apayrı bir macera. 
Orada buradaki gibi bir kitlemiz var. Bunun 
kullanılan enstrümanlarla da ilişkisi olabilir. 
Şimdilerde ise burada daha sık konser ver-
meye başlayacağız.

Japonya’da, ilk kez Türkiye’den bir 
grup olarak albüm yayınladınız. Japonya 
ile olan bağınızı anlatır mısın?  
İlk albümümüz yayınlandıktan sonra bir-
takım dj’lerin müziğimize yer verdikleri-

ni gördük, müziğimizle dans eden Japon 
dansçıların videolarını da izledik. Bu esna-
da Japon bir yapımcı bizimle tanışmak için 
Türkiye’ye geldi ve albüm yapabileceğini 
söyledi. Bu sırada Fukushima faciası oldu. 
İşlerimiz biraz ötelense de bir süre sonra bu-
rada yaşanan faciayı da belgeselleştiren bir 
kitap ile beraber albüm yayınlandı.  

Az sayıda konser veriyorsunuz. Neden 
acaba?
Sahne performansımız çok kolay değil ma-
alesef. Hem hazırlık sureci hem de sunum 
şeklinin karmaşıklığı. Bizler için de özel bir 
çalışma gerektiriyor. Her sahnenin taşıyabi-
leceği ve bizim de memnun kalabileceğimiz 
sonuç kolay bulunamayabiliyor. Sahne de 
genelde bolca mikrofon videolar gerekiyor. 
Sahne ön hazırlığı bile uzunca bir vakit alı-
yor. En önemlisi ise eşref saati galiba...

Daha önce Türkiye’de görmediğimiz enstrü-
manlar çalıyorsunuz. Bunun zorlukları var mı?
Her zaman... Bu enstrümanların bir kıs-
mı dediğin gibi Türkiye’de sadece bizlerin 
çaldığı enstrümanlar.  Özellikle konserler-
de bu aletleri mikrofonlamak bizler için 

kaos olabiliyor. Ayrıca bu enstrümanla-
rın tanınması bakımında da çok önemli.  
Ezber bozan bir sound oluştururken bunun 
zorlukları da peşi sıra geliyor. 

Dinleyebildiğim şarkılarınız sözsüzdü. 
Hepsi böyle mi? Derdinizi söz olmadan an-
latmak zor değil mi?
Sözü olan iki parçamız var. Ama yeni 
çalışmalarda daha çok sözlü şeyler ge-
lecek. Sözsüz anlatım aslında zor değil.  
Uçsuz bucaksız bir ses alanı. İnsanları ko-
şutlamadığınız, söylemek istediğinizi gös-
termekten ziyade bir hal ile dinleyiciyi bu-
luşturduğunuz bir şey sözsüz müzik.

Acıbadem’de ücretsiz konserler

Klasik müzik her derde dava

Müziği internetten dinliyoruz

Kuruluşun 1.yılını kutlayan Akasya 
Acıbadem’de mart ayı boyunca çok 
sayıda ücretsiz sanat etkinliği ger-

çekleştirecek. Kutlamalar kapsamında  14 
Mart Cumartesi günü Nil Karaibrahimgil 
(16.00) ve Mor ve Ötesi (18.00) ziyaretçile-
re 4 saat sürecek unutulmaz bir performans 
sergileyecekler. Gündüzlerin uzamaya baş-
ladığı 21 Mart’taki ekinoks gününün, saat 
17.00’deki Yalın konseriyle kutlanacağı kon-
serler dizisi 28 Mart Cumartesi günü saat  
16.00’da Boğaziçi Caz Korosu’nun enerjik 
performansıyla son erecek.

İnternette 2 milyon saat müzik dinledik; 3 milyardan fazla video seyrettik

Türkiye’nin önde gelen online müzik 
platformları ile TV kanallarına mü-
zik ve video altyapı hizmeti sunan 

Medianova, 2014 yılı verilerini açıkladı. 
Yıl boyunca Medianova altyapısı ile inter-
netten müzik dinlenen süre 120 milyon da-
kikayı yani 2 milyon saati buldu. 2013’te 
3,3 milyar olan dinlenen parça sayısı ise 
3,5 milyar adede ulaştı. İnternet üzerinden 
en çok müzik dinlenen ilk 3 ay sırasıyla 
eylül, kasım ve ekim olurken, en az müzik 
dinlenen aylar ise temmuz, ağustos ve ni-
san olarak sıralandı. Online müzikte mo-
bil cihazların üstünlüğü de dikkat çekti.  
Akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıy-
la dinleme oranı yüzde 94’e yaklaşırken, 
Web’in oranı yüzde 6’da kaldı. Türkiye ilk 

sırada 2014 yılında Medianova altyapısıy-
la izlenen videoların toplam büyüklüğü-
nün 33 Petabayt’a ulaştığını belirten CEO 
Serkan Sevim, “Hem canlı yayınları hem 
de seç-izle videoları içeren bu veri, bir son 
kullanıcının 1 Terabayt kapasiteye sahip 
sabit disklerden 33 bin adet kullanarak 
saklayabileceği bir büyüklüğü ifade edi-
yor. 2014’te toplamda 3 milyarı aşkın vi-
deo içeriğin internet kullanıcılarına ulaş-
masını sağladık. Verilerimiz, ülkemizdeki 
kullanıcıların internetten video seyretmeyi 
gerçekten çok sevdiğini açıkça ortaya ko-
yuyor. En çok video içeriği izlenen ülkeler 
sıralamasında Türkiye ilk sırada bulunuyor.  
Türkiye’yi Almanya, Hollanda, Avusturya 
ve Azerbaycan takip ediyor” diye konuştu.

Ruhumuzun gıdası olan müziğin bedeni-
mize de iyi geldiği bilimsel araştırmalarla 
kanıtlanıyor. Uzmanlar, bebeklere anne kar-
nından itibaren müzik, özellikle de klasik 
müzik dinletmenin olumlu etkileri olduğunu 
açıklayan uzmanlar, bilhassa da Mozart’ın 
kullandığı notaların bebeklerin birçok alan-
da gelişimlerini desteklediğini ifade ediyor. 
Uzmanlar ayrıca bebeklerin uykuya dalma 
aşamasında ninni söylenmesi ve yine kla-
sik müzik dinletilmesinin yararlı olduğunu 

belirtiyor. Öte yandan müzik, kulak çınla-
masına da iyi gelebiliyor. Kulak çınlaması-
nın nedenlerini anlatan Liv Hospital Kulak 
Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özge Çağlar, 
‘’Kulak çınlaması olan kişilerde çınlama 
genellikle gece daha çok hissediliyor. Etraf 
daha sessiz oluyor ve kişi çınlaması ile baş 
başa kalıyor. Hastalara bu noktada önerim, 
yarım saat klasik müzik dinlemeleri. Çünkü 
insan sesi olmayan klasik müzik, çınlamayı 
bastırıyor’’ dedi.
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“ÇAYIN 
KATKISI BÜYÜK”
Albümlerimizi Kadıköy’de oluşturuyo-
ruz. Burada içtiğimiz çayın önemli bir 
katkısı oldu müziğimize... Yer olarak iş-
levinin bu olmasının ötesinde nefes ala-
bildiğimiz bir bölge burası. Son dönem-
lerdeki artan sosyal mecralar dolayısıyla 
kalabalıklaşmasının sorunları bir yana.  
Kadıköy’ün müzikal ortamında pozitif 
olan ‘’çok renkliliği’’, ancak negatif yön 
de “fanus efekti”...

Boğaziçi Caz Korosu
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Çağımızın hastalığı 

ALZHEİMER
Unutkanlıktan yakınmayan var mı? Ama acaba ne 
zaman hastalıktır ne zaman normal? Bu soruların 
yanıtlarını, Kadıköy’de Salı Toplantıları düzenleyen 
Türkiye Alzheimer Derneği’nin Başkanı Prof Dr. Işın 
Baral Kulaksızoğlu Gazete Kadıköy’e yazdı

Bellek bir depoysa, zaman zaman 
yeni bilgileri koymak için eski-
lerin atılması ve bazı bilgileri 

unutmak normaldir tabii ki...
Ancak unutkanlık günlük aktivite-

lerimizi etkiliyor ve yaşam kalitemizi 
bozuyorsa hastalık belirtisi olarak ka-
bul edilmelidir. Beyin hasarı oluşturan 
bir kaza yaşadığımızda, vitamin ek-
sikliklerinde, ilaçların yan etkisi ola-
rak, horman sistemi bozukluklarında, 
depresyon geçirirken ve daha pek çok 
hastalıkta dikkatimiz ve beyin bellek 
depolarımız etkilenebilir ve biz unutkan 
oluruz. Yeni bilgileri kayıt edebilmek 
için eskilerin bir kısmının unutulması 
doğaldır ama işimizi gücümüzü yapma-
mızı zorlaştıracak kadar unutuyorsak 
mutlaka bir uzman tarafından değerlen-
dirilmekte fayda vardır. 

Yaşlandıkça unutma potansiyelimiz 
artar ama asla bu unutkanlık dışardan 
da fark edilebilecek kadar olmamalıdır. 
Yani aile büyüğünüzün sık sık eşyala-
rını kaybedip aradığını, aynı soruları 
tekrar tekrar sorduğunu veya söylenen 
ya da konuşulanları unuttuğunu görü-
yorsanız bu normal değildir. Yaşlanınca 
daha unutkan olmak Alzheimer Hastalı-
ğı belirtisi olabilir.
DEMANS NASIL BİR HASTALIKTIR? 

Bunama tıp dili ile demans  ‘kişinin 
çeşitli sebeplere bağlı olarak günlük ya-
şantısını bozacak derecede beyin işlev-

lerinden bir ya da birkaçını kaybetmesi’ 
olarak tanımlanabilir. Demans genel bir 
başlıktır, yaklaşık 30 çeşit demans has-
talığı vardır ve en sık görüleni Alzhei-
mer hastalığıdır. “Demans başka Alzhe-
imer başka” bilgisi doğru değildir.
Alzheimer Hastalığı (AH) bir bunama 
olarak, 1906 yılında nöropsikiyatrist 
Dr.Alois Alzheimer tarafından tanım-
lanmıştır. Agusta D isimli hastasını 
kaybettikten sonra onun beynini incele-
miş ve bu hastalığın nedenlerini tanım-
lamıştır.  
Şu anda dünyada 65 yaşından sonra en 
sık görülen demans türüdür ve yaklaşık 
36 milyon kişi bu hastalıkla savaşmak-

tadır. 65 yaş üstü 100 kişiden 5’inde ve 
85 yaş üstü her 4 kişiden birinde görü-
lür. Yaşlanma en önemli risk faktörü 
olduğundan yaşlanan dünyamızda maa-
lesef Alzheimer hastalığının yayılacağı 

ve 2050’de 115 milyon hasta sayısına 
ulaşılacağı öngörülmektedir.
TÜRKİYE’DE 400 BİN HASTA VAR

Halen Türkiye’de 400 bin AD has-
tası olduğu tahmin edilmektedir. Sık 
görülen Alzheimer hastalığına vasküler 
demans, fronto temporal demans, Par-
kinson ve Lewy cisimcikli demans gibi 
ek hastalıklar da eklenince bu sayı 600 
bin civarına yükselir ve demansın nere-

deyse bir halk sağlığı sorunu olduğu or-
taya çıkar. Ülkemiz hızla yaşlanmakta-
dır, maalesef 2050’de en fazla AH olan 
ülkelerden biri olacaktır.
AH’de en önde bozulan beyin işlevi 
‘bellektir’. Yani hastalık unutkanlık ile 
başlar. Kişi gördüğü duyduğu algıladığı 
bilgileri kayıt edemez ve bellek depola-
rına göndermez ve bilgi lazım olunca da 
‘hatırlayamaz’. Yukardaki örneğe dö-
nersek, bardağın yerinin dolap olduğu 
ve kendisininde bardağı oraya koyduğu 
bilgisini depolamaz ve sonra da ara-
yınca bardağını bulamaz. Buradan da 
anlaşılacağı üzere Alzheimer Hastalığı 
hipokampus ve komşu bölgelerinden 

başlar ve hzıla diğer beyin bölgelerine 
de yayılır. Hastalık süresi 5-10 yıldır.
Hastalığın ilerilemesi ile unutkanlık ve 
ileri dikkat eksikliğine, nesneleri adlan-
dırmada zorluk, olaylar hakkında akıl 
yürütememe, geleceği ve yapacakları-
nı planlayamama, neyin gerçek neyin 
olmadığını ayırt edememe gibi diğer 
bozulmalar eklenir. Hastalığın orta ev-
relerinde para hesabı yapmak, yemek 
pişirmek, temizlik yapabilmek, seya-
hat etmek, yolunu bulmak gibi beceri-
ler kaybolur. İleri aşamada ise hastalar 
yemek yemekte, idrar ve gaitalarını tu-
tabilmekte, tek başına yürüyebilmekte 
bile zorlanırlar. Maalesef hastalığın 
sonuna doğru tamamıyla bir bebek gibi 
bakıma muhtaç ve yatalak hale gelirler. 
Makalenin devamını gelecek sayıda 
okuyabilirsiniz…

Merkezi Okmeydanı’nda bulunan 
Türkiye Alzheimer Derneği, toplumu 
bilinçlendirmek amacıyla Kadıköy 
Belediyesi Halis Kurtça Kültür 
Merkezi’nde toplantılar düzenliyor. 
“Çay Saati” olarak düzenlenen top-
lantılarda konusunda uzman kişiler 
Alzheimer hastalığı hakkında bilgiler 
veriyor. Hem hastalıkla hem de top-
lantılarla ilgili ayrıntılı bilgi 0212 224 
41 89 numaralı telefondan ya da www.
alzheimerdernegi.org.tr adresinden 
alınabilir. 
Merdivenköy’deki Halis Kurtça Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Salı Toplantı-
ları-Çay Saati’nin programı şöyle: 
10 Mart 2015 / 14.00-16.30 Alz-
heimer Hastalarında Davranışsal 
Sorunlarla Nasıl Baş Ederim? - Doç. 
Dr. Gülsen BABACAN
24 Mart 2015 / 14:00-16:30 Sohbet ve 
Danışma - Uzm. Psk. Ayşe ÖZAL-
KUŞ ŞAHİN
14 Nisan 2015 / 14:00-16:30 Alzhe-
imer Hastalarına Bakım Verenlere 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Huriye 
BALLISOY 
28 Nisan 2015 / 14:00-16:30 Sohbet 
ve Danışma - Uzm. Psk. Ayşe ÖZAL-
KUŞ ŞAHİN
12 Mayıs 2015 / 14:00-16:30 Alz-
heimer Hastası İle İletişim, Günlük 
Yaşamı Kolaylaştırıcı İpuçları - Uzm. 
Dr. Deniz BÜYÜKGÖK
26 Mayıs 2015 / 14:00-16:30 Sohbet 
ve Danışma - Uzm. Psk. Ayşe ÖZAL-
KUŞ ŞAHİN
 9 Haziran 2015 / 14:00-16:30 Yatağa 
Bağımlı Alzheimer Hastalarının Evde 
Bakımı, Oluşan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri - Hemş. Gülhan BEKLEVİÇ

ALZHEİMER 
SOHBETLERİ

Sokak hayvanları unutulmadı
Kadıköy Belediyesi kar yağışı nedeniyle 

sokakta zor günler geçiren hayvanları 
unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü 

kötü hava koşulları nedeniyle aç kalan sokak 
hayvanları için kentin belli noktalarına mama 
koydu. Moda sahil, Yoğurtçu Parkı, Kalamış 
sahil ve Fenerbahçe’de yapılan mama dağıtımı 

kötü hava koşullarında tekrarlanacak. Soğuk 
hava koşullarından en çok etkilenen canlıların 
sokak hayvanları olduğuna dikkat çeken Kadı-
köy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, böy-
le havalarda korunmak ve ısınmak için araçların 
kaputuna giren hayvanlar için dikkatli olunması 
çağrısını da yineledi.
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Kadıköy Belediyesi, tehlike saçan Mustafa Mazharbey 
Köprüsü’nün altgeçide dönüştürülmesini talep etti

Kadıköy Selamiçeşme’deki Mustafa Mazhar Bey Köp-
rüsü adeta dökülüyor. Semt sakinleri zaman zaman 
kopan parçalar yüzünden köprünün altından geçmeye 

korktuklarını, yetkililerin bir an önce seslerine kulak verme-
sini bekliyor. 

Yıllardır Kadıköylülere hizmet veren Mustafa Mazhar Bey 
köprüsünün yeniden yapılması için Kadıköy Belediyesi ilgili 
kurumlara talebini resmi yazıyla iletti. Belediye, Ulaştırma 
Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve DLH Marmaray Bölge 
Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda; Marmaray Projesi’nin CRT-
1 Hattı üzerinde bulunan ve kamuoyunca “Selamiçeşme Köp-
rüsü” olarak da bilinen karayolu üstgeçidinin sahip olduğu 
riskleri ilgili kurumlara anlattı. 
YENİLENMESİ GEREKİYOR

Gönderdikleri yazıda köprünün güçlendirilmesini, yıkıla-
rak yeniden yapılmasını veya alt geçide dönüştürülmesini ta-
lep ettiklerini söyleyen Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Şengün, önemli bir konuya daha dikkat çekti. Kentsel 
dönüşümün yoğun şekilde yaşandığı dönemde zaman zaman 
üzerinden ağır inşaat araçlarının da geçtiği köprünün risk ta-
şıdığını ifade eden Şengün, bir an önce köprüye çözüm bulun-
ması gerektiğini anlattı.

Diğer taraftan talebin “İstanbul Genelinde Köprü, Viyadük 
ve Yaya Üst Geçitlerinin Etüd Edilerek Güçlendirme Projeleri-
nin Hazırlanması İşi” kapsamında değerlendirileceği belirtildi. 

ALTGEÇİDE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ
Kadıköy Belediyesi, Mustafa Mazhar Bey köprüsünün alt-

geçide dönüştürülmesine sıcak bakıyor. Zira alt geçidin kent 
estetiğinin korunması, maliyet, taşıt, yaya ve tren yolu trafi-
ğinin daha güvenli olması gibi bir dizi kolaylık sağlayacağı 
belirtildi. Şengün, “Mevcuttaki köprü için en ideal çözümün 
köprünün yıkılarak tamamen iptal edilmesi ve yerine bir alt-
geçit yapılması olduğu açıktır. Marmaray projesinde henüz ray 
döşeme aşamasına geçilmemiş olması sayesinde bu altgeçitin 
özel teknoloji gerektiren imalat yöntemlerine başvurulmadan, 
doğrudan kazı yöntemiyle çok daha düşük maliyetle yapılma-
sı mümkündür. Elde edilecek kamu yararı göz önüne alındı-
ğında ortada kaçırılmaması gereken tarihi bir fırsat olduğunu 
görmek zor değildir” dedi.

Selamiçeşme köprüsünün yıkılması ve yerine bir alt geçit 
inşa edilmesi projesi gerçekleşirse inşaat sürecinde trafik akışı-
nın Gazi Muhtar Paşa Sokağı ve bağlı olduğu Bahçeler Sokağı 
ile Eyüppaşa Sokağı üzerinden gerçekleştirilebileceği öngörü-
lüyor.
YILLARDIR HİZMET VERİYOR

Mustafa Mazharbey Köprüsü, önemli bir geçiş noktası ko-
numunda. Köprü yılların yorgunluğuna rağmen ayakta kalma-
ya çalışırken bir taraftan da Kadıköylülerin Bağdat Caddesi’ne, 
Bağdat Caddesi’nden gelenlerin de Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı ve tren yolunun üst bölgelerine ulaşımını sağlıyor. 

Mustafa SÜRMELİ

Atık yağ toplamada 

BİRİNCİYİZ
Yemeklerden kalan yağlarını lavaboya dök-
meyip biriktiren Kadıköylüler, atık yağ topla-
ma kampanyasında Türkiye’de birinci oldu

Lavaboya dökülen yemeklik atık yağlar te-
miz su kaynaklarını tehdit ediyor. Çevre 
kirliliğinin önüne geçmek için son yıllar-

da atık yağların toplanması konusunda çalışma-
lar yürütülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) bir 
süredir bu konuda çalışma yürütmekteydi. Bu 
amaçla “Temiz Çevre Engelsiz Hayat Projesi” 
başlatıldı. Proje meyvelerini vermeye başladı. 
Kadıköy’de; Belediye’nin Çevre Koruma ve Kon-
trol Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kap-
samında Kadıköylüler atık yağlarını gelişigüzel 
atmayarak çevreyi korudu. 
310 NOKTAYA ATIK DEPOSU

Okul, cami, muhtarlık, konut ve işletmeler ol-
mak üzere Kadıköy ilçesinde yaklaşık 310 nok-
taya atık yağların toplanması için yeşil bidonlar 
bırakıldı. Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ile vatandaşların sosyal so-
rumluluk bilinci sayesinde yeşil bidonlarda önem-
li miktarda atık yağ toplandı. Kadıköy; Türkiye 
genelinde işletmelerden toplanan bitkisel atık yağ 
kategorisinde kampanyanın birinciliğini kazandı.  
“SU KAYNAKLARIMIZI KORUYALIM”

Kadıköylülerin çevreye olan duyarlılığını ifade 
eden sonuçların mutluluk verici olduğunu söyle-
yen Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Şule Sümer Kadıköylülere teşekkür etti. 
2007 yılından bu yana Kadıköy’de atık yağların 
toplanması konusunda çalışma yaptıklarını, son 
olarak 5 litre atık yağ getirene 1 litre ayçiçeği yağı 
kampanyası düzenlediklerini anlatan Şule Sümer, 
“Bu yıl Çevre Müdürlüğümüzün çalışma teması 

su. Tüm çalışmalarımızı su kaynaklarımızı ko-
rumak ve su verimliliğimizi arttırmak üzerine 
yapıyoruz. Su kaynaklarımızı koruyalım, kirlet-
meyelim. Su kirletici atıkları azaltalım. Yemek 
pişirilen bitkisel atık yağların lavabolara, kanali-
zasyonlara karışmasını önlemeyi ve su kirliliğini 
azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.
ÇARŞI’DA KOKU ŞİKAYETİ

Tarihi Çarşı ve civarında alt yapı ve kanalizas-
yondan koku olduğu yönünde çok ciddi şikayetler 
geldiğini, zaman zaman kanalizasyonda tıkanma 
yaşandığını anlatan Sümer, “Bu bölgelerden ciddi 
oranda atık yağ toplanmasına rağmen hala şika-
yetler ve kanalizasyonda tıkanmalar yaşanmakta. 
Atık yağların atılması söz konusu. Bunların önü-
ne geçilmesi gerekiyor” diye konuştu.
“YEŞİL RESTORAN PROJESİ”

Sümer sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeşil Resto-
ran Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Lava-
boların altına monte edilen atık yağ filtrelerinin 
bu tür kızartma veya yemek yapan işletmelerde 
ve büyük sitelerde zorunlu olmasıyla ilgili bir alt 
yapı çalışması içeriyor. İşletmelerden daha fazla 
atık yağ toplamak gerek” şeklinde konuştu.
 

Kadıköy’de vatandaşların duyarlılığı ve ya-
pılan çalışmalar sayesinde 2014 yılında 
İşletmelerden: 593 bin 023 kilo, Hane-Site-
Gönüllü Evi-Muhtarlık-Cami-Okullardan: 6 
bin 761 kilo,Toplamda ise 599 bin 784 kilo 
atık yağ toplandı.

NE KADAR ATIK YAĞ TOPLANDI?

13

BU KÖPRÜYE BAKIM ŞART!

sayi-777.indd   13 2/26/15   3:41 PM



� Berivan TANRIVERD�

Ben ço�unuzun çocuklu�undaki karne
hediyesiydim. Eskiden benimle vakit
geçirmek için can atard�n�z. Hele bir de

rengim k�rm�z� oldu mu sizden haval�s� yoktu
mahallede. Ben kim miyim? Bir k�sm�n�z�n un-
uttu�u ama bir k�sm�n�z�n da hem ula��m arac�
olarak kulland���n�z bisikletiniz.

Yine de kendimi size tan�tmam gerekirse,
ben iki tekerlekli bir garip Düldül. Bir pazartesi
sabah�, ald�m yol arkada��m� da yan�ma, sizler
için ba�lad�k Kad�köy’deki bisiklet yollar�n�
gezmeye. �stedim ki, biz bisikletlerin ve yol
arkada�lar�m�z�n s�k�nt�lar�n� sizlerde görün.
I�I�IMIZ VAR YOLUMUZ YOK

Kad�köy’de mavi bisiklet yolunun varl��� biz
bisikletler için ço�unlukla avantajl� olmas�na ra�-
men s�k�nt�lar ya�ad���m�z� da söylemek zorun-
day�m. Özellikle mavi yolun olmad���, yayalar�n
kald�r�m olarak kulland�klar� bölgeler çokça zor-
luk ya�ad���m�z alanlar içerisinde.Bu s�k�nt�lar�
ya�ad���m�z yerlerden biri de Moda Cad-
desi’nde ne yaz�k ki varl��� belli olmayan bisik-
let yolu. Caddenin kald�r�mlar�n�n dar olmas�,
yaya ve bisiklet yolunun ayr�m�n�n yap�lama-
mas� bizim için büyük bir s�k�nt� olu�tururken,
yayalar içinde tehlikeli boyutta olabiliyor. Ama
buradaki problem sadece yayalar�n yolumuzu
kullanmalar� de�il. Moda Caddesi’ndeki trafik
���klar�nda bisikletler içinde bir bölüm bulun-
mas�na kar��n araçlar�n yol güzergâh�m�za park
etmeleri de s�k�nt�lar�m�z aras�nda. Hal böyle
olunca yolculu�umuzu da sahile kadar yayan
halde ilerletmek zorunda kal�yoruz. Bu du-
rumdan dolay� yoldaki keyfimizin de biraz
kaçt���n� itiraf etmeliyim.  

TA�LAR YER�NE OTURAMADI
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin deneti-

minde olan Moda Sahil yolunda ise bir ayd�r
bitmek bilmeyen ta� dizilimi mevcut.
Geçti�imiz Ocak ay�nda meydana gelen
kuvvetli lodos yüzünden yerlerinden sökülen
ta�lar ve bozulan yol için �BB’nin hala çal��-
malar� devam ediyor. Ama sürecin bu kadar
uzun olmas� biz ve yayalar aç�s�ndan da ba�ka
bir problem olu�turuyor. 
ASFALT S�Z�N MAV�L�KLER B�Z�M

Zor bela Moda Sahili’ni geçtikten sonra
Kalam��’a do�ru ilerlemeye ba�lad�k. Havada
biraz ya�mur, benim lastiklerde ise kayganl�k.
Biraz tedirginlikle yollarda ilerlesem de en ni-
hayetinde ben de bir arac�m, hava ko�uluna
ra�men yol arkada��m� yar� yolda b�rakamam.

Ama ne yaz�k ki Kurba�al�dere’nin üzerinden
ba�lanan yolumuz ço�unlukla araçlar�n i�gali
ile dolu. Trafi�in yo�un oldu�u Kurba�al�dere
k�y�s�nda bize ait olan alandan araçlar�n
geçmesi, hatta baz� ticari araçlar�n yolcular�
için durmas� çok büyük tehlike olu�turmakta.
Gönül ister ki motorlu araçlar bize geçi� izni
versin; üzülerek belirtmeliyim ki bize yol ver-
ilmesi çok ender rastlad���m�z bir durum. Araç
sahipleri yol vermese dahi asl�nda bu alan için
bir çözüm mevcut. Bu güzergâha delinatörler
yerle�tirilmesiyle hem motorlu araçlar bizim
yolumuzu i�gal etmez, hem de bizler rahatl�kla
pedallar�m�z� çevirebiliriz.
ARABANIN SAH�B�S�N YOLUN DE��L

Son birkaç y�ld�r ne yaz�k ki bisiklet kul-
lan�c�lar�n�n ölüm haberlerini duyuyoruz. 

Ve bu ölümlerin büyük ço�unlu�u motorlu
araçlar�n bize ait olan alanlar� kullanmalar�
yüzünden gerçekle�iyor. Sorumsuz bir sürücü
ne mavi yola dikkat eder ne de uyar� lev-
halar�n�n olmas�na. Araçlar�n�n motorlu olmas�
bütün yollar�n ona ait oldu�unu göstermez. Bu
hem bizim yol hakk�m�z� hiçe saymakt�r hem
de yol arkada�lar�m�z�n hayat�n� tehlikeye at-
makt�r. Buna dikkat etmeyen sürücülerin
örneklerini en çok Fenerbahçe’deki Cephaneli
ve I�r�p Sokaklar�nda görüyoruz.

Motorlu araçlar�n, s�rf iki tekerlekliyim
diye yol kenarlar�na s�k��t�rarak yolumu kul-
lanmalar�, o yoku�u daha h�zl� ç�kabildikleri
için önüme araçlar�n� k�rarak yolumu i�gal et-
meleri kabul edilir de�il. Olas� bir kazada o
çokça gürültülü olan arac�n sürücüsünü koru-
mak için hava yast�klar� bulunurken, bizim yol
arkada�lar�m�z� sadece kasklar�, dizlikleri ve
kolluklar� bir nebze koruyabiliyor. En az�ndan
bu durumu dü�ünerek motorlu araç sahiplerinin
bizlere daha sayg�l� olmalar�n� bekliyoruz.

YOLUNUZ YOL DE��L
Bozuk olan yollar� i�gal eden sürücülerin

ard�ndan nihayet son dura��m�z olan Cadde-
bostan sahiline geldik. Siz �imdi muhteme-
len “oh sahil yoluna geldin, rahat rahat çevir
pedallar�” diyorsunuzdur. Ben de öyle
demek isterdim. Tam lastiklerimde rüzgâr�,
pedallar�mda özgürlü�ü hissetmi�ken �B-
B’ye ait bir otomobil bizim yola park etmi�
öylece duruyor. Manzaray� görünce benim
zincirler att�. Bende zincirler at�nca benim
yol arkada��m durur mu hiç? B�rakt� beni
usulca kenara, otomobilin sileceklerini

kald�rd�. Bizim yol arkada�lar�n�n al��kan-
l���d�r bu. ��e yarar m�, sürücü bunu anlar m�
bilemeyiz. 

Yine de moralimizi bozmamaya çal��t�k.
Denizi de izleye izleye ilerlerken yine �B-
B’nin araçlar� kesti yolumuzu. Bu defa üç
tane kamyon bizim mavi yolumuza dizilmi�,
yaya yolunu da vinçle kapatm��lar a�açlar�
buduyorlar. Çal��ma için yolun kapat�l-
mas�n� anlayabiliyorum da uyar� levhas�n�n
niye olmad���n� anlayam�yorum. Ne yaz�k ki
burada da dikkatli olmas� gereken bizim yol
arkada�lar�m�z oluyor.
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Kadıköy Belediyesi, bisiklet yollarında yeni düzenlemeler yapmak üzere Bisikletli Ulaşım Çalıştay’ı düzenlerken, ilçenin
bisiklet yollarını keşfe çıkan arkadaşımız Berivan Tanrıverdi karşısına çıkan engelleri bisikleti Düldül’ün dilinden yazdı…

� T�YATRO AK’LA KARA (0216 541 43 59)
KELEBEKLER ÖZGÜRDÜR – 1, 29 Mart 17.00
– 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 Mart 20.30 
KU� KAFES� – 7,14,21 Mart 20.30 – 15,22
Mart 17.00
CYRANO DE BERGERAC – 28 Mart 20.30
G�T GEL DOLAP – 3,10,17,24,31 Mart 20.30
� B�Z�M T�YATRO 
ESK� VE YEN� TÜFEKLER – 6,27 Mart 20.30
(BMKM) – 20 Mart 20.30 (CKM)
� DURU T�YATRO (0216 338 56 36)
SONDAN SONRA – 11 Mart 20.30 (Kozzy) –
21 Mart 20.30 (Duru Tiyatro)
��MD� OLMAZ SEVG�L�M – 7 Mart 20.30
� EMEK SAHNES� (0216 545 73 76)
KÜSKÜN MÜZ�KAL – 1, 8 Mart 19.00
NAZIM H�KMET MEMLEKET – 2, 23, 27 Mart
20.30 11’E 11 – 3, 9 Mart 20.30
ÖTEK� VAGON – 21, 28 Mart 20.30
� T�YATRO FORA (0216 418 16 46)
DERS – 1, 22 Mart 15.30 (BMKM)
� �STANBUL KUMPANYASI 
(0553 435 02 62)
AYYAR HAMZA – 1 , 24 Mart 19.00 (HKKM) –
15 Mart 19.00 (BMKM)
KARMAN ÇORMAN – 19 Mart 20.30 (HKKM)
– 29 Mart 18.00 (CKM)
A�K VE AYAK PARMAKLARI – 12 Mart 20.30
(KKM)
ASLAN �LE FARE – 14 Mart (HKKM) – 
22 Mart 13.00 (KKM)
KAPLUMBA�A �LE TAV�AN – 1 Mart 13.30
(Duru) – 14 Mart 15.00 (CKM)
22 Mart 15.00 (KKM) – 28 Mart 14.00 (HKKM)
YILDIZ ÇALAN KURBA�A – 14 Mart 13.00
(CKM) – 29 Mart 15.00 (KKM)
KORSAN ANA VE GEVEZE PAPA�AN – 
15 Mart 13.00 (CKM)
KAHRAMAN ÇOMAR VE SEV�ML� DOSTLAR
– 8 Mart 12.00 (KKM) 
26 Mart 11.00 ve 13.00 (HKKM) - 29 Mart
15.00 (Duru)
AFACAN S�NCAPLAR VE MAYMUN T�K� – 8

Mart 14.00, 29 Mart 13.00
(KKM)
15 Mart 15.00 (CKM)
� KABARE DEV AYNASI
T�YATROSU 
(0537 046 67 55)
VATAN KURTARAN �ABAN – 7,20 Mart 20.30
(BMKM) – 14 Mart 20.30 (HKKM)
KADIKÖY TERM�NAL SAHNES� 
(0532 332 05 33)
B�R ZAMANLAR KADIN – 8 Mart 15.00 – 21
Mart 20.30
DAVUL TOZU – 17, 31 Mart 20.30
NE ALA TEMA�A – 13, 20 Mart 20.30
OLAY RUSYA’DA GEÇ�YOR – 14 Mart 20.30, 
27 Mart 20.30
� MODA SAHNES�
(0216 330 58 00)
PARKTA GÜZEL B�R GÜN – 15, 29 Mart
16.00 ve 19.00
HAMLET – 13, 20, 26 Mart 20.30
BÜTÜN ÇILGINLAR SEVER BEN� – 17, 28
Mart 20.30 – 28 Mart 20.30
ROBERTO ZUCCO – 19 Mart 20.30
KÖPEK KADIN ERKEK – 1, 14, 22 Mart 16.00
– 1, 22 Mart 19.00 – 14 Mart 20.30
B�RA FABR�KASI – 5, 6, 7, 11, 12, 21, 27 Mart
20.30 – 7, 21 Mart 16.00
� MÜJDAT GEZEN T�YATROSU 
(0216 449 59 58) 
BERABER BÜYÜDÜK B�Z BU YILLARDA – 1,
7, 14, 15, 21, 28, 29 Mart 15.30
7, 14, 21, 28 Mart 20.30
BUNAK – 8,22 Mart 15.30
� OYUN ATÖLYES� (0216 345 39 39)
DOLU DÜ�ÜN BO� KONU� – 5, 6, 7, 19, 20,
21 Mart 20.30 – 7, 8, 21, 22 Mart 16.00 
TESTOSTERON – 2, 3, 9, 10, 17, 23,2 4 Mart
20.30
NEH�R – 4 Mart 19.00 ve 21.00
K�M KORKAR HA�N KURTTAN – 12, 13, 14,
26, 27, 28 Mart 20.30 – 15, 29 Mart 16.00
ARAF – 31 Mart 20.30 

KADIKÖY TiYATROLARI 
PLATFORMU MART PROGRAMI

Düldül, bisiklet yollarını anlatıyor

BEN iki tekerlekli bir garip Düldül, sizlere Kad�köy’de ufak bir tur att�r�p ya�ad���m
s�k�nt�lar� anlatmak istedim. Ama sadece benim gözlemlerimle yollar�m�za sahip
ç�kamay�z. E�er sizin de bisiklet yollar�m�zla ilgili fikirleriniz olursa 7 Mart Cumartesi
günü 10.00-18.00 aras� Kad�köy Belediyesi Tasar�m Atölyesi’nde gerçekle�ecek
olan Bisiklet Çal��tay�n� kaç�rmay�n derim. 

BİSİKLET ÇALIŞTAYI 7 MART’TA

Caddebostan sahilinde bisiklet
yolunu i�gal eden özel araç

Bisiklet yolunu i�gal
eden dolmu�
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Balık tut efkârı unut
İstanbul’un birbirinden güzel kıyıları, kentin stres ve 
gürültüsünden kaçan olta balıkçılarının balık tutma mekânı…

İstanbul’da siluetin önemli unsurların-
dandır olta balıkçıları. Fotoğraflarda 
tarihi, turistik eserler veya mekânlar 

kadar yer bulabilmişlerdir kendilerine. 
Hele Galata Köprüsü denilince köprünün 
her iki korkuluğundaki balıkçılar canlanır 
zihinlerde. 

İstanbul’un dört bir yanından oltasını 
alıp gelenlerin buluşma yeri gibidir Ga-
lata Köprüsü. Özellikle havaların güneşli 
olduğu günlerde bir de hafta sonuysa olta 
balıkçılarıyla dolar köprünün her iki tara-
fı. Mekânın adeta müdavimi, vazgeçilmez 
unsuru olan olta balıkçılarına göre olta ile 
balık tutmak ayrı bir tutku.  

Ustasından amatörüne yüzlerce balık-
çının doldurduğu köprüde kurulan güzel 
dostluklar eşliğinde tadına doyulmaz soh-
betler başlar. Zamanın nasıl geçtiği, dertler, 
sıkıntılar unutulur titreyen denizin çıkardığı 
ninni gibi dalga seslerinden. Sohbetin konu-
suna gelince… Ağırlıklı olarak kimin daha 
usta, kimin daha çok balık tuttuğu üzerine-
dir. Yılların balık arkadaşlıkları, balıktan 
sohbetler eşliğinde sürüp gider böylece.
OLTA VARSA TAMAM

İstanbul’un birbirinden güzel kıyıları 
balık tutma imkânı sunar olta balıkçılarına. 
Acemisi de ustası da kendine yer bulur bu 
kıyılarda. Oltaya balık vurur mu? Orası bi-
raz kısmet meselesi. Mevsimine göre kefal, 
çinekop, mırmır, istavrit, izmarit, mezgit ve 
daha onlarca tür balık sunar Boğaz’ın suları 
balıkseverlere. 

Galata Köprüsü’nün yanı sıra Unkapa-
nı Köprüsü, Kuleli, Sarayburnu, Üsküdar, 
Kandilli, Karaköy, Tarabya sahilleri olta 
balıkçılarının en rağbet ettiği yerlerin ba-
şında gelir.

Olta ile balık avlamak istiyorsanız; olta 
ipi, olta makinesi, olta iğnesi ve olta ipinin 
takılı olduğu bir kamış gerekli. Balıkçı-
lar; tutacağınız yerin, balık çeşidinin olta 
seçiminde önemli olduğunu da belirtiyor-
lar. Olta malzemelerini 50 liradan başlayan 

fiyatlara almak mümkün. 
SIKINTILAR UNUTULUR 

Sigara dumanından, stresten uzak, temiz  
hava eşliğinde hoşsohbet bir ortamda ba-
lık tutmanın güzelliğini anlatan Galata 
Köprüsü’nün olta balıkçıları herkese balık 
tutmayı tavsiye ediyorlar.

Hakkı Kıraç: 35-40 senedir balıkçı-
yım. Eski köprü vardı o zamanlardan beri 
tutarım. Emekliyim. Şimdi bir tane ya-
kaladım. Şu anda köprüde rekor bende 
Okmeydanı’ndan geliyorum. 

Timur Özdinçer: 10 yaşından beri 
balık tutuyorum. Çocukluğumdan beri 
alışkanlık olmuş. İstanbulluyum. Boş 
zamanımı değerlendiriyorum. Balık tut-
mak isteyen oltacıya gidip iyi bir olta ta-
kımı, balık yemi alıp gelip dikilecek. 
Kısmetin varsa tutarsın. Balığın olması  
da önemli. 

Ertan Kum: Doğma büyüme İstan-
bulluyum. Ayakkabıcıyım, işler olmadı-
ğı zaman balığa çıkarım. Genelde Galata 
Köprüsü, Unkapanı, Karaköy, Beşiktaş 
sahillerinde balık tutarım. Sarayburnu’nda 
da önceden tutardım ama şimdi kapalı. Her 
mevsim buradan balık tutulur. Akşama olta 
koyacak yer bulamazsınız. Balık kamışın 
ucuna değdi mi bir başka mutlu oluyorsunuz.

Tufan İnci: 5 yıldır burada balık tutu-
yorum. Çinekop bittikten sonra Haziranda 
istavrit başlar. Büyükçekmece’den buraya 
geliyorum. Çok rahatlıyorum, huzur bulu-
yorum. Hanımdan izin aldım çıktım. 2 aydır  
çıkmıyordum.

Mehmet Alkaşı: Bekliyoruz işte nasip 
kısmet diye… 8-10 yıldır olta balıkçılığı 
yapıyorum. Barajlara da giderdik. Kefal, 
sazan tutardık. Tayinim İstanbul’a çıkınca 
Galata’ya gelmeye başladım. 

Metin Aybel: 8-10 yıldır burada balık 
tutuyorum. Zaman geçirmeye, boş vakti-
mi geçirmeye geliyorum. Temiz hava var. 
Balık tutmak, stresi tedavi eder, sinirlerini 
yatıştırır. 

Ahmet Çakmak: Balık tutmak de-
mek keyif. Oksijenin en bol olduğu yer 
deniz seviyesi. Hem sağlık hem omega 3 
hem vakit geçirme. 

 

 
 Tezgâhlar birbirinden farklı ba-
lıklarla süslü. Çinekop, çiftlik so-
monu, mezgit, sarıkanat ve di-
ğerleri… Ancak şu sıralar balık 
fiyatlarının yüksekliği dikkat çekiyor. 
Kadıköy’de Tarihi Çarşı gibi belli baş-
lı balık satışının yapıldığı yerlerde 
fiyatlar 10 TL’den başlıyor. Balığın 
çeşidine göre fiyatlar artıyor. Tez-
gâhlarda şu günlerde hamsi, çiftlik 
somonu, mezgit, çinekop, sarıka-
nat gibi balıklar ağırlıklı olarak 
görülmekte. Balıkçılar fiyatların 
yükselmesini, balık avcılığı sezo-
nunun yavaş yavaş yaklaşmasına 
bağlıyorlar. Bir yandan da çiftlik 
balıkları tezgâhlarda yerlerini  
almaya başladı. 

Mustafa SÜRMELİ
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Ağaçlar da ilgi ister
Kadıköy Belediyesi kentte zarar gören 
ağaçları tedavi ediyor, budamasını yapıyor

Kadıköy Belediyesi kentteki ağaç-
ların tedavilerini gerçekleşti-
recek.  Zamanla çürüyen ya da 

doğanın tahrip ettiği ağaçları tedavi et-
tiklerini anlatan Park ve Bahçeler Mü-
dürü Erol Yılmaz, çınar, kayın, meşe, 
atkestanesi gibi uzun ömürlü ağaçların 
rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Kısa ömürlü ağaçların da yeni-
lendiğini belirten Yılmaz, “Uzun ömürlü 
olan 182 ağaç tespit ettik. Mart ayında 
bu ağaçların tedavilerine başlayacağız. 
Ağaç kovukları ve gövdelerindeki çü-
rükler temizlenecek” dedi.
AĞAÇ NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Ağacın dış bölgesinin canlı olduğu-
nu, ileti damarlarının buralardan geçtiği-

ni söyleyen Yılmaz, iç bölge olan odunsu 
bölgenin ağacın ayakta durmasını sağla-
dığını anlattı. Yılmaz, “İçerdeki çürüyen 
ölü bölgeyi temizliyoruz. Tekrar hasta-
lanmaması için elastik yapıya sahip ağaç 
macunuyla kapatıyoruz. Ağacın zarar 
görmesini engelleyen, özel üretilmiş bir 
çeşit izolasyon maddesi. Yaklaşık 6 yılda 

bir yeniliyoruz macunu. Metal aksam-
la da ağacı destekliyoruz. Ağacın ömrü 
uzuyor ve devrilme riski azalıyor” dedi.
Öncelikli olarak yayaların yoğun şekil-
de geçtiği bölgelerdeki sokak ağaçların-
da tedavileri gerçekleştirdiklerini belir-
ten Yılmaz, Kadıköylülerin bu konuda 
kendilerine ulaşabileceğini söyledi. 
BUDAMA MEVSİMİ DEVAM 
EDİYOR

Kasım ayı itibariyle Kadıköy’de ağaç 
budama işlemine başlandığını söyleyen 
Yılmaz, “Önceliğimiz sokak ve cadde 
ağaçları. Boyu 10 metreyi geçen ağaç-
larda budama yaptık. Genç ağaçlarda 
ise sürgün budamaları yapılacak” diye 
konuştu. 

Sokak ve caddelerin yanı sıra tatil 
döneminde okullarda, hafta sonlarında 
hastane, ibadethanelerde budama işlemi 
yaptıklarını anlatan Yılmaz, Mart ayı iti-
bariyle budama çalışmalarının tamam-
lanacağını söyledi. 
RHYNCHOPHORUS FERRUGİNEUS 
ALARMI

Kadıköy’de Park Bahçeler Müdürlüğü 
uzmanları bir süredir ağaçlara zarar veren 
Palmiye Kırmızı Böceği (Rhynchophorus 
ferrugineus) böceğiyle mücadele ediyor. 
Belediye ekipleri “Palmiye Kırmızı Bö-
ceği ile Mücadele Hakkında Yönetmelik” 
gereğince ağaçların imhası (yakılma veya 
gömülme) işlemi yapıyor. Bazen bu çalış-
malar belediye ekiplerinin ağaç kestiği 
yönünde şikâyetlere de neden oluyor.

KADIKÖY HAFIZASI

2 Mart 1966: İki Rus gemisinin çarpış-
ması sonunda denize dökülen akaryakıt 
tutuştu, Kadıköy iskelesi ve Kadıköy 
vapuru yandı.
 3 Mart 1989: Kadıköy Hali’nden 
dönüştürülen Şehir Tiyatroları Haldun 
Taner sahnesi açıldı.
 3 Mart 1969: Liselerarası Müzik 
Yarışması’nı Kadıköy Ticaret Lisesi 

kazandı.
 4 Mart 1964: Zarar eden Şehir Tiyat-
roları, açığını kapatmak için Tepebaşı, 
Yeni Tiyatro, Site ve Kadıköy tiyatroları 
bilet ücretlerine 2,5; Fatih ve Üsküdar 
tiyatrolarına birer lira zam yaptı.
 6 Mart 1920: Türk kısa hikâyeciliğinin 
kurucu ismi sayılan Ömer Seyfettin, 
Haydarpaşa Hastanesi’nde yaşama 
veda etti.
 6 Mart 1927: Yapımına 1924’te başla-
nan Süreyya Sineması (şimdiki opera) 
inşaatı sona erdi.
 6 Mart 1967: Kadıköylü sanatçı Onur 
Akın doğdu.
 6 Mart 2014: Sinemanın öncüsü 
ve dâhisi Charlie Chaplin’in dünya-
da bir eşi olmayan Şarlo oyunca-
ğı, Göztepe’deki İstanbul Oyuncak 
Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
 7 Mart 1990: Gazeteci Çetin Emeç, 
Suadiye’deki evinden çıktığı sırada 
öldürüldü.
 11 Mart 1994: Anadolu yakasının en 
büyük parkı olma özelliği taşıyan Sela-
miçeşme Özgürlük Parkı açıldı.
 11 Mart 2010: Kadıköy Belediyesi 
Rana Beşe Polikliniği açıldı.

 13 Mart 1989: Dünya Güzeli seçilen 
Meltem Hakarar, “En güzel kızlarımız 
Kadıköy’den çıkıyor” dedi.
 13 Mart 1993: Molotof kokteyli atılan 
Göztepe’deki Mavi Çarşı’da çıkan yan-
gın sonucu 13 kişi öldü.
 14 Mart 2010: 1895’te manastır ve 
kilise inşa olan tarihi Notre Dame du 
Rosaire Kilisesi, Kadıköy Belediyesi’nce 
restore edilerek “Yeldeğirmeni Sanat” 
adıyla yeniden açıldı.
 14 Mart 2014: Kadıköy’de “kızlı erkek-
li” kurulan 13 futbol takımının oluştur-
duğu “Endüstriyel futbola, ırkçılığa, mil-
liyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, nefret söylemi 
ve ayrımcılığa “Karşı Lig” başladı.
 15 Mart 1989: Kadıköy tören alanı ve 
Başöğretmen Atatürk Anıtı açıldı.
 15 Mart 1957: Kadıköy Kız Lisesi 
açıldı.
 15 Mart 2014: Kadıköy Belediyesi’nce 
restore edilen, Rıhtım’daki Şehremenati 
binası, “Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüp-
hanesi” olarak hizmete girdi.
 17 Mart 1994: 6 ay önce hizme-
te giren Kadıköy Belediyesi’nin 
Söğütlüçeşme’deki hizmet binası resmi 

olarak törenle açıldı.
 17 Mart 2007: Irak’ın işgali Kadıköy’de 
binlerce kişi tarafından protesto edildi.
 19 Mart 1976: Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi Deneme Sahnesi’nde bir oyun 

ilginç bir şekilde sergilenmeye başlandı. 
Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı 
tek kişilik oyununu, 4 liseli genç oynadı.
 19 Mart 2014: Türkiye’nin ilk İnteraktif 
Çocuk Kütüphanesi, Özgürlük Parkı 
içinde açıldı.
 20 Mart 1961: Süreyya Sineması’na 
gece giren meçhul şahıslar, kasadaki 
7437 lirayı çaldı.
 23 Mart 1930: 1869- 1930 arası Üskü-
dar sancağına bağlı olan Kadıköy, ilçe 
oldu.
 

23 Mart 1959: Eski İnci Gazinosunun 
bulunduğu Kumluk’a (şimdiki deniz 
otobüsleri iskelesi) yerde inşa edilen 
Kadıköy Evlendirme Memurluğu hizme-
te başladı.
 23 Mart 2014: Kadıköy Belediyesi’nin 
Gezi direnişinde yaşamını yitiren Ali 
İsmail Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş’ın 
adını verdiği, Yeldeğirmeni ve 
Moda’daki iki park açıldı.
 25 Mart 1998: Kadıköy’ün “Çinge-
neler mekânı” olarak bilinen Paris 
Mahallesi’ndeki yıkım çalışmaları sıra-
sında çıkan olaylarda, Zabıta Müdürü 
Ali Yıldırım darp edildi.
 28 Mart 1973: İngiliz Kültür Heyeti’nce 
düzenlenen Liselerarası İngilizce Müna-
zara Yarışması’nı, Kadıköy Maarif Koleji 
kazandı.
 31 Mart 1911: Strugglers FC Mc Moda 
takımını 1-0 yenen Fenerbahçe, tarihin-
deki ilk şampiyonluğunu kazandı.
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Kadıköy Hayvan Dostları Platformu
Tel: 0216 - 415 67 61

Sevgili Gazete Kadıköy okurları
Her ay bu köşede sizlere Kadıköy nostaljisi yaşatmayı umuyoruz.
Sizlerin de katkılarıyla daha da zenginleşecek olan bu bölümde, Kadıköy’ün 
geçmişinde bir yolculuğa çıkacaksınız. Eğer siz de bu köşeye fotoğraf ve bilgilerle 
katkı sunmak isterseniz bize gazetekadikoy@gmail.com’dan ulaşabilirsiniz.

Kar ve fırtına nedeniyle Kadıköy genelinde 
700’e yakın ağacın zarar gördüğünü söyleyen 
Kadıköy Belediyesi Park Bahçeler Müdürü 
Erol Yılmaz, Suadiye, Erenköy, Caddebostan, 
Bostancı, 19 Mayıs, Kozyatağı gibi kentsel 
dönüşümün çok yoğun olduğu yerlerden bu 
tür vakaların görüldüğünü belirtti. Yılmaz, 
“Çünkü toprak alanları, yaşam alanları çok az 
bırakılıyor. Yeşil alan bırakılmış alanlar çok 
az. Ayrıca yanlış ağaç türü seçimi sözkonusu. 
Bunlar zaman zaman doğal etkilerle devrili-
yor ya da dalları kırılıyor” dedi. Yılmaz, kar 
ve fırtınalı geçen dönemde belediye ekipleri-
nin gece geç saatlere kadar çalışmalarını sür-
dürerek, kapanan 9 sokağı açtığını söyledi.

FIRTINA AĞAÇLARA ZARAR VERDİ

Hazırlayan: Gökçe UYGUN / gokceuygun@gmail.com

İşte Kadıköy’ün geçmiş yıllarında Mart ayında olanlar

27 ŞUBAT - 5 MART 2015

Süreyya Sineması (şimdiki opera) inşaatı 6 Mart 1927’de tamamlandı
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