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“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

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

Haberi 5'te

Boğa resmen Kadıköy’ün!
Kadıköy’ün simgesi Boğa Heykeli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
tarafından ‘’yerinde korunması gereken kültür varlığı’’ olarak kabul edildi. Yani 
Boğa’nın Altıyol’daki yerinden kaldırılması ya da taşınması söz konusu olamayacak

Kadıköy Belediyesi, 
Fenerbahçe-Kalamış Yat 
Limanı’nda rant amaçlı  
yapılaşmaya izin vermiyor

Belediye, sahili Kadıköylülerin 
kullanımına kapatacak  
Özelleştirme Yüksek Kurulu 
kararına itiraz etti

Edebiyatın üretken 
yazarı Afşar Timuçin

Fikirtepe’yi 
çalıştılar

Farklı edebi-felsefi yazın 
türünde 79 yapıta imza atan  
Afşar Timuçin, ‘’Hepsi benim 
için önemlidir, hepsine aynı 
önemi ve aynı emeği verdim. 
Yargıyı okurlar verecek’’ diyor

Kentsel dönüşüm sürecinin 
kanayan yarası Fikirtepe için,  
mahalle muhtarları, dernek 
başkanları ve semt sakin-
leri biraya geldi. Çalıştayda, 
çözüm önerileri paylaşıldı

Haberi 2'deHaberi 15'te Haberi 14'te

Marmara Üniversitesi'ne ait olan Tarihi Haydarpaşa 
Kampüsü meclisten geçen torbaya yasayla resmen 
Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi. Karara tepki 
gösteren akademisyenler, hukukçular ve öğrenciler 
sürecin takipçisi olacaklarını söylüyorlar

Haydarpaşa Kampüsü 
artık Sağlık Bakanlığı’nın

Haberi 8'de
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Fenerbahçe-Kalamış sahilinde
yapılaşmaya itiraz
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l Erhan DEMİRTAŞ

K adıköy’ün simgesi Boğa Heykeli, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Yüksek Kurulu’nun 19.06.2007 

tarihli ve 729 sayılı kararına göre korunma-
sı gerekli kültür varlığı olarak tescillendi. 
Koruma Müdürlüğü’nün aldığı karara göre 
Boğa Heykeli’nin yerinde korunması ve 
2863 sayılı yasanın 8. Maddesine göre hey-
kelin bulunduğu alanın da koruma alanı ola-
rak belirlenmesine karar verildi.
tArihSEL SÜrEÇtE BOĞA

Boğa Heykeli Fransız Heykeltıraş Isidore 
Jules Bonheur tarafından yapılmıştır. III. Na-
poléon'un l'Exposition Universelle fuarına özel 
davet üzerine giden Sultan Abdülaziz, Beyler-
beyi ve Çırağan Sarayı'nın bahçeleri için Rouil-
lard'ın ekibine içinde Boğa'nın da bulunduğu 24 
hayvan figürü heykeli sipariş verir. İttihat ve Te-
rakki Fırkası'nın başa gelmesiyle birlikte, saray-
ların bahçesindeki heykeller parti yöneticilerin-
ce çeşitli yerlere kaçırılır. Uzun süre gözlerden 
uzak kalan Boğa Heykeli, 1940'ların sonunda 
Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı'nın önünde 
tekrar ortaya çıkar. 1950'lilerin ortasında Boğa 
Heykeli bir ara yeni açılan Hilton Oteli'nin Har-
biye Caddesi'ndeki girişine konduysa da, şimdi-
ki adı  Lütfi Kırdar olan Spor ve Sergi Sarayı'na 
geri getirilir ve 1970'e kadar da burada kalır.

1971'de heykel, günümüzde Kadıköy Be-
lediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi 
olarak hizmet veren Kadıköy Şehremaneti bi-
nasının önüne getirilir. Paris'ten İstanbul'a bir-
kaç ayda gelen Boğa Heykeli'nin 150 yıllık İs-
tanbul turu 1987 yılında Altıyol'da sonlanır.

Kadıköy Altıyol’da bulunan tarihi Boğa Heykeli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu tarafından yerinde korunması gereken kültür varlığı olarak kabul edildi

Ü nlü bilim insanı, Kadıköy/Moda 
sakini olan Prof. Dr. Oktay Sina-
noğlu (81), ABD’de kaldırıldığı 

hastanede 19 Nisan Pazar geceyarısından 
sonra hayatını kaybetti. Türkiye'nin Einste-
in'ı olarak adlandırılan Prof. Dr. Oktay Si-
nanoğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'de kal-
dırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun ölüm 
haberini Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu verdi. Çavuşoğlu, resmi Twitter 
hesabından, "Prof. Oktay Sinanoğlu'na 
Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazesinin 
ülkemize nakli için Miami Başkonsolos-
luğumuz gereken işlemleri takip ediyor" 
açıklamasını yaptı. Facebook'taki Oktay 
Sinanoğlu sayfasından yapılan açıklama-
da ise "Sayın hocamız değerli bilim ada-
mı, ülkemizin gururu onuru, Türkçe sa-
vaşçısı, ülkesine milletine aşık Oktay 
Sinanoğlu  vefat etmiştir" denildi.
BAŞArıLArLA dOLu kAriYEr

Oktay Sinanoğlu babasının Türkiye 
Başkonsolosluğunda görev yapmakta ol-
duğu İtalya’da doğdu. 1939’da İtalya'da II. 
Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından 
ailesiyle Türkiye'ye döndü. Ankara Yeni-
şehir Lisesi'ne burslu öğrenci olarak girdi, 
1953’te bu okulu birincilikle bitirdi. Oku-
lun bursuyla Kimya Mühendisliği okumak 
üzere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kali-
forniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mü-
hendisliği'ni birincilikle bitirdi. 1957'de 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü se-
kiz ayda bitirerek yüksek kimya mühen-
disi oldu.  1959'da Kaliforniya Üniversite-
si Berkeley'de kuramsal kimya doktorasını 
tamamladı. 1960'ta Yale Üniversitesi'n-
de öğretim üyesi oldu. 1960-1961 yılla-
rında atom ve moleküllerin çok-elektronlu 
kuramı ile "Doçent" oldu. 1963'te 50 yıl-
dır çözülemeyen bir matematik kuramını 
bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşında 
"tam profesör" unvanını aldı. 20. yüzyıl-
da Yale Üniversitesi'nde bu ünvanı  kaza-
nan en genç öğretim üyesidir. 1962 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli 
heyeti yalnız Oktay Sinanoğlu'na mahsus 
olmak üzere kendisine Danışman Profesör 
ünvanını verdi. Yale Üniversitesi'nde ikin-
ci bir kürsüye daha profesör olarak atan-
dı. 1973'de Almanya'nın en yüksek "Alek-
sander von Humboldt Bilim Ödülü"nü ilk 
kazanan kişi oldu. 1975'de Japonya'nın 
"Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülü"nü ka-
zandı; yine 1975 yılında özel kanunla Ok-

tay Sinanoğlu'na ilk ve tek Türkiye Cum-
huriyeti Profesörü ünvanı verildi. 1976'da 
Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti Özel El-
çisi olarak gönderildi. Kendisi Türk-Japon 
kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temel-
lerini atmıştır. Amerikan Bilim ve Sanat 
Akademisinin ilk ve tek Türk üyesidir. 
kuAntuM MEkAniĞinE kAtkıLAr

Dünyada yeni kurulmaya başlayan 
moleküler biyoloji dalının ilk profesörle-
rinden biri oldu. DNA sarmalının çözelti 
içinde o biçimde nasıl durduğuna açıkla-
ma getirdi. Dünyanın pek çok yerinde bu-
luşları ve kuramları ile ilgili konferanslar 
verdi. 1980'li yıllarda çalışmalarını kim-
ya biliminin basit bir şekilde öğretilmesi-
ne yönelik bir kuramsal çerçeve üzerinde 
yoğunlaştırdı. Ancak 1988'de yayımlanan 
çalışmaları akademik dünyada ilgi görme-
di. 1993'te Yale Üniversitesi'ndeki profe-
sörlük görevlerinden erken sayılabilecek 
bir yaşta emekliye ayrıldı. Aynı yıl Tür-
kiye'ye dönerek Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölü-
mü'nde profesörlüğe atandı. 2002 yılında 
bu görevden de emekliye ayrıldı.

Türkiye'de bulunduğu dönemde ça-
lışmalarını daha çok Türk ulusal kimliği 
ve Türk diliyle ilgili milliyetçi görüşleri-
ni yaymaya adadı. Eğitim dilinin resmi dil 
olması gerektiğini ve yabancı dilin takvi-
yeli olarak öğretilmesinin gerektiğini sa-
vunmaktadır. Matematiksel yapısından 
dolayı Türkçe'nin en iyi bilim dili olduğu-
nu söylemektedir.

Boğa Kadıköy'den 
gitmeyecek

Gazetemizin 784. sayısında, 9. sayfada yer alan 
haberde, ‘’Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi 
bekleme salonu’’ fotoğraf altı bilgisiyle 
yayınladığımız bu fotoğraftaki mekan, Özgürlük 
Parkı’nda yer alan ‘’İnteraktif Çocuk Kütüphanesi’’dir.

DÜZELTME

Türkiye’nin ‘Aynştaynı’ 
Sinanoğlu'na veda…
Türk kuantum kimyacısı, kuramsal kimyacı ve moleküler 
biyolog Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, yaşamını yitirdi



l Gökçe UYGUN

B u sene 31. yaşına giren Kadıköy Bele-
diyesi, personeline özel bir kutlama ge-
cesi organize etti. 16 Nisan Perşembe 

akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen kutlama gecesinde, belediyenin 
mevcut çalışanları ve emekli personeli bir ara-
ya geldi. Kadıköy’de yaşamanın olduğu kadar 
‘Kadıköy Belediyesi’nde çalışmanın da’ ayrı-
calık olduğu vurgusunun hakim olduğu gecede 
gösterilen tanıtım filminde, 31 yılda yapılanlar 
ve önümüzdeki dönemde hedefe konulan pro-
jeler anlatıldı. Filmin ardından, görevde 1. yılı-
nı kutlayan  Başkan Aykurt Nuhoğlu, persone-
le hitap etti. Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi’nin 
31., bizim de 1.yılımız. Ben ve tüm meclis üyesi 
arkadaşlarım, Kadıköy’de sizlerle çalışmaktan 
çok mutluyuz. Bakın az önce izlediğimiz film-
de yol, kaldırım gibi rutin belediyecili hizmet-
lerinden hiç bahsetmedik. Çünkü artık onlar ye-
rel yönetimlerin olması gereken hizmetleri. Biz 
bunların üstüne neler ekleyebilirizi düşünüyor, 
planlıyoruz. Kadıköy’ün farklı bir ilçe olarak, 
İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye örnek olma göre-
vini sürdürmesi için çalışıyoruz” dedi.
DoğumDan ölüme…

Bir yerel yönetimin asli görevinin, ilçesin-
de yaşayan insanların doğumlarından ölümle-

rine dek yanında bulunmak ve hizmet sunmak 
olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, “Biliyorsunuz 
çağımızda yalnızlığın getirdiği önemli sorun-
lar yaşanıyor. Kadıköy’ün nüfusu oldukça yaş-
lı. Bazen bir vatandaşımız evinde hayatını kay-
bediyor, 3-4 gün kimsenin haberi olmuyor. Bu 
çok üzücü bir durum. Biz belediye olarak ai-
lelerin bir ferdi olmak istiyoruz”diye konuş-
tu. Aykurt Nuhoğlu, göreve geldikleri ilk gün-
lerde yaptıkları çalıştaylar ile Kadıköylülere 
‘akıllarındaki Kadıköy’ü sorduklarını anım-
satarak, şimdi o alınan yanıtlar doğrultusunda 
hazırlanan projeleri hayata geçirmeye başla-

dıklarının müjdesini verdi. Nuhoğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı; 

“Bunu da siz çalışanlarımızla birlikte yapa-
cağız elbette. Bu bağlamda bugüne dek bele-
diyeye hizmet vermiş ve şu an vermekte olan 
tüm personele çok teşekkür ediyorum. Bundan 
sonra da Kadıköy’ü yaşanabilir, öncü ve örnek 
bir yerel yönetim yapacağız. Bu daha başlan-
gıç!” diye konuştu.

Nuhoğlu’nun emekli personel plaketlerini 
sunmasının ardından, sahne alan Kardeş Türkü-
ler grubu, belediye personeline bir yılın yorgun-
luğunu attırıp, keyif veren şarkılarını seslendirdi.
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Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com

Haftasonu, Haftaiçi Gruplara Özel Turlar…

BAHARI KARŞILIYORUZ...
GÜNÜBİRLİK TURLAR   

KONAKLAMALI TURLAR   

25- 26 NİSAN/16-17 MAYIS CMT-PZR MUDANYA- TRİLYE- GİRİT MAHALLESİ 
(1GECE- 2 GÜN) 
2- 3 MAYIS CMT-PZR ESKISEHİR -ODUNPAZARI (1GECE- 2GÜN ) 
9-10 /30-31 MAYIS CMT-PZR TARİHİ EDİRNE (1 GECE- 2 GÜN ) 
23-24 MAYIS CMT-PZR İĞNEADA-KIRKLARELİ-LULEBURGAZ-BABAESKİ(1 GECE-2 GÜN)

25 NİS CMT. / 2 MAY CMT KAPALIÇARŞI-HANLAR –ATÖLYELER (YEMEKLİ ) 
25 NİS CMT./ 9 MAY CMT FENER BALAT KARİYE (YEMEKLİ) 
1 MAY CUMA/ 9 MAY CMT  KUMYAKA -TRİLYE - MUDANYA (YEMEKLİ )  
1 MAY CUMA /16 MAY CMT EDİRNE (YEMEKLİ)/ (YEMEKSİZ) 
15 MAY CUMA YEDİKUKULE 'DEN-SAMATYA' YA (YEMEKLİ)  
19 MAY SALI ULUABAT GÖLÜ -SUDUŞEN ŞELALESİ (YEMEKLİ )
23 MAY CMT. KINIK - ÇOMLEK ATOLYELERİ - BOZCAARMUT GOLU (YEMEKLİ)

Nükleer karşıtları 
Kadıköy’de buluşacak

K aradeniz İsyandadır Platformu ve Ku-
zey Ormanları Savunması’ndan yapılan 
ortak açıklamada, ‘’Bütün ölümlere ve 

bilimsel verilere rağmen, devlet tarafından üstü 
küstahça örtülerek yok sayılan Çernobil’in ve 
sonrasında Fukuşima’nın etkileri halen sürerken 
ve yeni nükleer sızıntı/kaza haberleri gelirken, 
bugün aynı vurdumduymaz ve pişkin zihniyet 
hala devam etmektedir. Nükleer santrali evdeki 
tüpgaza indirgeyen, “Bekarlık nükleerden daha 
risklidir” diyerek Sinop’a, Mersin’e ve Trak-
ya’ya nükleer santral yapmak, Karadeniz’i ve 

Akdeniz’i nükleer atık çöplüğüne çevirmek 
isteyen iktidar; sözde enerji ve kalkınma ya-
lanlarıyla doğayı ve yaşamı hiçe sayan pro-
jeler üretmeye devam ediyor. Radyasyona bağlı 
hastalıklardan kaybettiğimiz binlerce yakınımızı 
ve sakat doğumları, sigara kullanımına ve stre-
se bağlayan raporlar hazırlayıp insanlarla adeta 
dalga geçiyor. Çernobil'in 29.yılında daha gür bir 
sesle; sokaklarda, alanlarda ve meydanlarda ola-
cağız! Yağma, talan ve katliam projelerine karşı 
doğayı ve yaşamı savunmak için herkesi, nüklee-
re karşı birlikte haykırmaya çağırıyoruz’’ denildi.

20.yüzyılın faciası
Çernobil Reaktör Kazası, bir deney sırasın-

da meydana gelen 20. yüzyılın ilk büyük nük-
leer kazasıdır. Ukrayna'nın Kiev kentine  bağlı 
Çernobil kentindeki Nükleer Güç Reaktörü’nün 
4. ünitesinde 26 Nisan 1986 günü meydana ge-
len patlamada, 31 kişi öldü. Ancak bu kazanın 
etkileri günümüze dek uzanıyor. Aradan geçen 
yıllarda binlerce insan öldü, binlerce insan has-
talandı, hastalanmaya da devam ediyor.

l Nusret KARACA

T ürkiye Yazarlar Sendika-
sı’ndan bir heyet, Yalova 
Valisi'nin azarlaması son-

rası geçirdiği kalp krizi sonucu ya-
şama veda eden öğretmen Halil 
Serkan Öz’ün ailesini ve çalışma 
arkadaşlarını ziyaret etti.

13 Nisan 2015 Pazartesi günü 
öğle saatlerinde aralarında Türki-
ye Yazarlar Sendikası’nın Kadı-
köylü  Genel Başkanı şair Mustafa 
Köz, Genel Sekreteri Âba Müslim 
Çelik, Sayman Tahir Şilkan, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Suna Aras 
ve C. Hakkı Zariç,  Yalova’da ya-
şamını yitiren Halil Serkan Öz’ün 
ailesi ve Eğitim-Sen Yalova Şube-
si’ni ziyaret ederek bilgi aldı. 

Yalova Valisi’nin ders sırasın-
da sınıfa girerek azarlaması sonucu 
gerçekleştirilen protesto yürüyü-
şünde fenalaşıp hastaneye kaldırı-
lan ve Bursa Tıp Fakültesi’ne gö-
türülürken yolda geçirdiği üçüncü 
kalp krizi sonucu hayata veda eden 
matematik öğretmeni Halil Serkan 
Öz’ün ailesi heyetin ve Türkiye ge-
nelindeki duyarlığın acılarını biraz 
olsun hafiflettiğini dile getirerek 
acının öfkesini yaşadıklarını, neye 
mal olursa olsun açılacak davanın 
peşini bırakmayacaklarını açıkla-
dı. Öz’ün kitaplarını, fotoğrafları-
nı ve kendi yaptığı kemanı heyetle 
paylaşan aile öğrencilerden birisi-

nin sınıfta valinin gelmesiyle olup 
biteni el yazısıyla bir sayfa kâğıda 
yazdığını, ilerleyen aşamada gerek 
görmeleri durumunda bunu yargıy-
la ve kamuoyuyla paylaşacaklarını 
dile getirdi.

Heyet adına söz alan TYS Ge-
nel Başkanı Mustafa Köz aileye 
ve Eğitim Sen Yalova Şubesi tem-
silcilerine baş sağlığı dilediği ko-
nuşmasında Halil Serkan Öz’ün 
duyarlı kişiliği ve kitap okuma 
alışkanlığının örnek oluşturduğu-
nu, öğrencileri ve kamuoyu tara-
fından benimsenip aynı zamanda 
bütün Türkiye genelinde Yalova 
Valisinin sınıfa girerek öğretme-
ni azarlamasının tepkiyle karşı-
landığını dile getirdi. Eğitim Sen 
Yalova Şubesi’yle ortak etkinlik-
ler yaparak Halil Serkan Öz adının 
yaşatılması için TYS olarak elle-
rinden geleni yapacaklarını açıkla-
yan Köz, dava aşamasında da ai-
lenin yanında olacaklarını söyledi.
faks eylemi

KESK  İstanbul Şubeler Plat-
formu Dönem Yürütmesi de Ha-
lil Serkan Öz’ün ölümünden so-
rumlu olan Yalova Valisi Selim 
Cebiroğlu’nun istifasını ya da gö-
revden alınmasını istedi. Platform, 
üyeleri Öz için 15 Nisan Çarşam-
ba günü  Kadıköy Postanesi'nden 
Yalova Valiliği ve İçişleri Bakan-
lığına faks gönderme eylemi ger-
çekleştirildi.

Ölen öğretmenin 
ailesine TYS’den taziye

Nükleer karşıtı çevreciler, Çernobil katliamının 29. yılında, 
26 Nisan Pazar günü Kadıköy’de eylem yapacak. 

31. Yıl 
çalışanlarla 
kutlandı
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Bu sene 31. yaşına giren Kadıköy 
Belediyesi, çalışanlarına özel 
bir kutlama gecesi organize etti. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
Başvuru Tel: 0216 346 57 57 / 24-30 NİSAN

MUTLU KADIN 
Dr. Evelina Ivanova
24.04.2015/14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür 
Merkezi

Düzenleyen: 
Merdivenköy Gönüllüleri
OSMAN AKSU MEŞK 

GRUBU İÇİMİZİ 
TİTRETEN NAĞMELER

Osman Aksu
24.04.2015/14.00
Yer: Caddebostan 

Kültür Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu 

Gönüllüleri
MAHALLELİ - GÖNÜLLÜ 

BULUŞMASI
24.04.2015/14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa 

Gönüllüleri
BİLİM VE FELSEFE

Doç.Dr. Haluk Berkmen
24.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Parkı 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı 
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL 
EĞİTİMİ

24.04.2015/10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Koşuyolu - Rasim-
paşa  Gönüllüleri

İSTANBUL VE ŞİİR
Erol Güngör Saliha 

Gülenler
25.04.2015/14.00

Yer: Feneryolu 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu 
Gönüllüleri

23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
26.04.2015/13.00

Yer: Acıbadem 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Acıbadem 
Gönüllüleri

“ATATÜRK VE KARYOLAM 
“TİYATRO OYUNU

27.04.2015/20.00
Yer: Caddebostan 

Kültür Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Zühtüpaşa 

Gönüllüleri
GIDALARIMIZIN 

HİJYENİ VE SAKLANMASI 
Ziraat Müh. Doç. Dr. 

Birol Saygı
27.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Parkı 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı 
Gönüllüleri

ŞEREF GÜLSÜN 
FASIL TOPLULUĞU KON-

SERİ
Şeref Gülsün

27.04.2015/20.00
Yer: Kadıköy 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: 

Müzik Gönüllüleri

BERRAK ZİHİN
Eğitim Danışmanı 

Nihal Şirin
28.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Parkı 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı 
Gönüllüleri

İLK YARDIM EĞİTİMİ
Başhemşire Nafiye 

Barut
28.04.2015/14.00

Yer: Acıbadem Gönüllü Evi
Düzenleyen: Acıbadem 

Gönüllüleri
ZÜHTÜPAŞA SUEDA TSM 

KOROSU KONSERi
Serkan Ekin

28.04.2015/20.00
Yer: Kadıköy 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: 

Müzik Gönüllüleri
GENELENEKSEL 
ŞİİR DİNLETİSİ
29.04.2015/14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı 

Gönüllüleri
KADINLARIMIZ İÇİN EL 

ELE
Av. Ebru Güner

29.04.2015/14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür 

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy  

Gönüllüleri
REİKİ VE AÇILIMI

Kimya Müh. NLP Uzm. 
Selda Aralı

29.04.2015/14.00
Yer: Feneryolu 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu 

Gönüllüleri
NLP SOHBETLERİ
29.04.2015/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah. 
Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Fenerbahçe Mah. 
Gönüllüleri

MAHALLELİ - GÖNÜLLÜ 
BULUŞMASI

29.04.2015/13.00
Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fikirtepe Gönüllüleri
BOSTANCI GÖNÜLLÜLERİ 
TSM KOROSU KONSERİ

Salih Demirci
29.04.2015/20.00

Yer: Kadıköy Evlendirme 
Dairesi

Düzenleyen: Müzik 
Gönüllüleri

“İLİŞKİ“YE ”İLİŞKİ”N 
YOKSA GEÇEK KİLİT VE 
ANAHTAR SİZ MİSİNİZ?

Sergisel Şifacı Sema 
Bayar İbişler

30.04.2015/14.00
Yer: Fenerbahçe Mah. 

Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Fenerbahçe Mah. 

Gönüllüleri

KONFERANS, SEMİNER, SÖYLEŞİ ve PANEL

Rasimpaşa’da tüketici 
hakları konuşuldu
R asimpaşa Gönüllü Evi’nde 2 Ni-

san Perşembe günü Kadıköy Be-
lediyesi Meclis Üyesi ve Tü-

ketici Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkanı Fuat Engin’i konuk etti. Engin, 
tüketici hakları kapsamında yaptığı su-
numda: “Tüketici kimdir?” sorusunun 
cevabı olarak herhangi bir mal ve hizme-

ti satın alan kişinin kanunen sahip olduğu 
hakları olarak tanımladı. Engin, tüketici 
hakları, tüketici bilinci (liste, fiyat kıyas-
laması yapma, fiş, fatura alma, tüketim 
dosyası düzenleme, haklarını öğrenmek), 
tüketicilikte taksitli satışlar, kapıdan sa-
tışlar, ayıplı ve bozuk malların garanti-
sinden bahsederek iadenin 15 günden 2 

yıla çıkarılması konusunda gönüllüleri 
bilgilendirdi, tüketiciyi koruyan kanunun 
28 Mayıs 2014’te 6502 sayılı kanunla tü-
ketici haklarını korumayı hedeflediğini 
söyledi. Fuat Engin, örgütlü ve bilinçli 
olmanın önemini belirterek gönüllülerin 
tüketimle olan sorularını yanıtlayarak su-
numunu bitirdi. 

S uadiye Gönüllüleri, 26 Mart 2015’te İznik ve Cuma-
lıkızık köyüne gezi düzenledi. Çok sayıda kişinin ka-
tıldığı gezide, rehber eşliğinde gezilen İznik’te şehrin 

çok eskiye dayanan tarihi üç kapısı ve Ayasofya Camii ziya-
ret edildi. Ayrıca yöreye özgü çinilerin ve çömleklerin yapılışı 
ustasından izlendi. Koruma altına alınan tarihi ocaklar görül-
dü. Havanın da güzel olması geziyi daha keyifli hale getirdi. 
Tarihe ve birçok uygarlığa tanıklık etmiş bu şehir, ziyaretçileri 
kendine hayran bıraktı. Daha sonra Bursa’ya yol alan otobüs 
Cumalıkızık köyüne vardı. Özellikle UNESCO tarafından ko-
ruma altına alınan köy ve tarihi evler gezildi. Yöresel eşyalar 
yiyecek ve el emeği ürünler görüldü, alışverişler yapıldı. Yor-
gun ama keyifli ve mutlu günün ardından gece İstanbul’a va-
ran ziyaretçiler bir sonraki gezi için sözleştiler.

İznik ve Cumalıkızık gezisi

Gönüllülerden Roman havası

F enerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi Türk 
Halk Müziği Korosu,  Şef Birsen Geçikli 
yönetiminde Bağlarbaşı  Kültür ve Sanat 

Merkezinde bir konser verdi. Konserin ilk bölü-

münde çeşitli yörelerden türküler seslendirildi, 
ikinci bölümde ise roman havaları vardı. Korist-
ler, gerek Roman kıyafetleri gerekse de dansla-
rıyla izleyenleri eğlendirdiler.

Y aşam koçu Merve Aslan, ”Mut-
luluğun Pusulası” konulu bir 
söyleşi yaptı. Caddebostan Gö-

nüllüleri’nce, 8 Nisan günü Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde organize edilen 
etkinlikte Aslan, bilinçaltının düşünce 
sisteminin yüzde 93’ünü oluşturduğunu 
belirterek, ‘Ne düşünüyorsak onu yaşa-
rız’ felsefesini anlattı. Tasavvufla ilgili 
de örnekler veren Aslan, sözlü ve sözsüz 
iletişimde kişilerin kendi değerlerinin,et-
kili dinlemenin ve vücut dilinin çok 
önemli olduğunu belirtti. Merve Aslan, 
Mutluluğun Pusulası’nı 7 adımda şöyle 
anlattı; ‘’Daha fazla  hisset, daha fazla 
gülümse, daha iyi dinle, daha fazla kabul 
et,daha fazla takdir et, daha fazla sev ve 
daha iyisini yap...” 

Feneryolu’ndan Kars’a…
F eneryolu Gönüllüleri, Kars’ın Çıldır İl-

çesi Çanaksu köyü ilköğretim Okulu’na  
23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle he-

diyeler gönderdi. Çocuk İngilizce öğretmeni 
Necla Tezin ve eşinin aldığı dünya ve Türkiye 
haritaları, mevsimler şeridi, çok sayıda defter, 
kalem, tebeşir, insan vücut posterleri, dünya 
klasiklerinden hikaye kitapları, atlaslar, bayrak 
ve balonlar ile gönüllülerden Müride Kuş’un 
diktiği masa örtüleri ve okulun perde takımla-
rı,  gönüllülerden Güney Bayramoğlu’nun al-
dığı  25 adet kız , erkek giysi ve eşofmanlar, 
Karslı çocuklara iletildi.  

Kadıköy’ün gönüllüle-
ri, Leonardo Da Vin-
ci’nin doğum günü 

olan 15 Nisan UPSD’nin  
girişimi ile UNESCO ta-
rafından Dünya Sanat Gü-
nü’nü kutladı. Bu kapsamda 
Kadıköy Belediyesi Koşu-
yolu Gönüllü Evi, Melek-
ler Atölyesi, Nergis Kül-
tür Sanat Grubu, Koşuyolu Özel İngiliz Kültür 
Derneği Ana Okulu işbirliğiyle ‘’Sanat Şem-
siyesi’’ etkinliği yapıldı. ‘’Şemsiyeni Kap Gel 

Sen de Boya’’  sloga-
nı ile Bahariye Sanat-
çılar Sokağı’ndaki Na-
zım Hikmet Kültür 
Merkezi’nin bahçesi, 
rengarenk şemsiyeler-
le donatıldı. Etkinlikte, 
sanatçılar ve anaoku-
lu öğrencileri, şemsi-
yeleri boyayarak sana-

tı şemsiyeye aktardı. Sanat sokağında yapılan 
şemsiyeli yürüyüş ve Boğa heykelinin önünde 
halkla birlikte fotoğraf çekimi büyük ilgi gördü.

Şemsiyeden sanat yaratmak…

R esim kursiyerlerinin, yıl boyunca yapmış 
oldukları çalışmalar sergilendi. Bostancı 
Halk Eğitim Merkezi ve Bostancı Gönül-

lü Evi işbirliği Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
açılan serginin törenine, Halk Eğitim ve gönüllü 

evi yetkilileri katıldı. Açılış kurdelesini Başkan 
Tunay Soydan, resim öğretmeni Özlem Uzhan,  
Halk Eğitim Müdürü Cihan Bingöl ve kursiyerler 
tarafından hep birlikte kesildi. Resimler tekrar in-
celenerek kursiyer ressamlarımızdan bilgi alındı. 

Resim kursiyerlerinden sergi

Mutluluğun 
pusulasını 
bulmak…

Kadıköy Belediyesinden almış olduğum 
I 768763 ve  I 768764, I 776634 no’lu 

makbuzlarımı (işyeri açma ruhsat harcı 
makbuzlarımı) kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Hayrettin ÖZGÜL

KAYIP İLANI

Ma hal le Gö nül lü Bu lu� ma s� ’n�n bu
se fer ki du ra �� Fe ner yo lu Ma hal le -
si, Mer di ven köy Ma hal le si ve Kri -

ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi ol du.
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Sa y�n Ay -

kurt Nu ho� lu ve Ka d� köy Be le di ye si Mec -
lis üye le rin de ka t�l d� �� top lan t� la ra gö nül -
lü ler ve ma hal le li yo �un il gi gös ter di. Ba� -
ka n� Nu ho� lu, top lan t� da “Ka d� kö yü müz
için eli miz den ge le ni ya p� yo ruz. Bü tün va -
tan da� la r� m� z�n so run la r� n�, be le di ye miz
gö rev ve yet ki alan la r� çer çe ve sin de çöz -

me ye gay ret sarf edi yo ruz. Gö nül lü le re de
bu k�y met li et kin lik le ri ne de niy le te �ek kür
ede riz. Gö nül lü ler ve Ka d� köy Be le di ye si
e� gü düm lü ça l�� ma n�n ve da ya n�� ma n�n
en gü zel ör nek le ri ni ver mek te dir.” de di.
Top lan t�, so run la r�n ve çö züm yol la r� n�n
be ra ber ce ko nu �ul ma s�y la de vam et ti. 
SON RA K� DU RAK MO DA

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke -
zi’nin gö nül lü ler le ma hal le li yi kay na� t�r -
mak, ma hal le li yi gö nül lü ev le rin de ki sos -
yal fa ali yet le re da vet ede rek sos yal bir lik -

te li �i sa� la mak, Ka d� köy Be le di ye si hiz -
met le ri ni ta n�t mak, ma hal le nin ve ma hal -
le li nin so run la r� n� din le mek ve çö zü me
ka vu� tur mak, gö nül lü ça l�� ma la r� na ka t� l� -
m� sa� la mak ama c�y la dü zen le di �i top lan -
t� n�n bu haf ta ki son du ra �� Mo da Gö nül lü
Evi ’y di. Top lan t� ya va tan da� lar ve gö nül -
lü ler yo �un il gi gös ter di. Top lan t� ya Ka d� -
köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri Fe ray Se vil
Tos, Ca nan Ak ç� nar, Dam la Top rak, Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ay -
�en Gü rer, Ca fe ra �a Ma hal le si Muh ta r�

Zey nep Ay man ile ma hal le mec li si üye le -
ri de ka t�l d� lar. 

Top lan t� da Mo da ’n�n tüm so run la r� Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu ve Mec lis
Üye le rin ce Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� na
bil dir mek üze re not edil di. Gö nül lü Evi
Ba� ka n� Mi ne Kal kan Ayan, Ka d� köy Be -
le di ye si ne ver di �i des tek ler den do la y� te -
�ek kür ede rek “A ma c� m�z ma hal le mi ze
hiz met et mek, bu amaç la gö nül lü le ri mi zi,
va tan da� la r� m�z bir ara ya ge ti re rek so run la -
r� m� z� çöz me ye gay ret edi yo ru z” de di.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 17 - 23 N�SAN 2015

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KALP YOGASI
Uzm. Dr. Ru�en Bora

17.04.2015/ 14.00
Yer: Merdivenköy Gön.Evi

TOPLUMSAL AFET
B�L�NÇLEND�RME

E��T�M�
FB. Gön. Çevre Kom.
Ba�kan� Ahmet Tanju

17.04.2015/ 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
�LK YARDIM

Ba�hem�ire Nafiye Barut
17.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

ÇAKRALAR / ALIN
ÇAKRASI

Sosyal Etkinlikler Proje
Sorumlusu Banu Y�lmaz

Gökçen
20.04.2015/14.00

Feneryolu Gön. Evi
D�YABET

Endokronoloji Uzman
Mithat KARA 

20.04.2015/ 14.00
Yer: Ac�badem Hast.

Konferans Salonu
BO�AZ�Ç� TÜRK MÜZ���
TOPLULU�U  KOROSU

KONSER�
Hilda Lostar

20.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
NEFES TERAP�S�
21.04.2015/14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü
Evi

SEVG� VE H�ZMET
�nal Ayd�no�lu

21.04.2015/14.00
Yer: Göztepe Gön. Evi
TEMEL AFET B�L�NC�
Jeoloji Müh. Hakan

Özdemir, Nazl� Binnazl�
21.04.2015/14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
TURKUAZ TSM KOROSU

KONSER�
Erol Armutlu

21.04.2015/ 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.
GÖNÜLLÜ PROTOKOL

E��T�M�
21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Kriton Curi
Park�  Gönüllüleri

EL�F AHIS TSM KOROSU
KONSER�

22.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Ev. Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.

CUMHUR�YET SONRASI
ATATÜRK’LE MÜZ�K VE

SANAT
M.Ü. Ö�r. Üyesi Mesut

�kdu
22.04.2015/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

DAVRANI�LARIMIZIN
ETK�L� OLMASINDA

ROL OYNAYAN
GEREKL� FAKTÖRLER
Psikolog Bilgin Balyos

22.04.2015/14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

�LK YARDIM
Ba�hem�ire Nafiye Barut

22.04.2015/13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi

F�LM MÜZ�KLER�
SENFON� ORKESTRASI

KONSER�
�brahim Muslu

22.04.2015/ 20.00
Yer: CKM

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“HO�GÖRÜYE ÖZLEM” 
Ulvi Altekin

23.04.2015/ 14.00
Yer: Moda Gön. Evi

23 N�SAN KUTLAMASI
23.04.2015/ 13.00

Yer: Feneryolu Gön. Evi
A�LE D�Z�M� (S�STEM

D�Z�M�)
Ya�am Koçu Hamdiye

Baran
23.04.2015/ 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

MAHALLEL� – GÖNÜLLÜ
BULU�MASI

24.04.2015/ 14.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi

B�L�M VE FELSEFE
Dr. Haluk Berkmen
24.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

OSMAN AKSU ME�K
GRUBU “�Ç�M�Z�

T�TRETEN NA�MELER”
20.04.2015

BO�AZ�Ç� TSM
Emel Ayd�no�lu

21.04.2015
TURKUAZ TSM KOROSU

Erol Armutlu
22.04.2015

EL�F AHIS TSM KOROSU
24.04.2015/14.00

Yer:Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Kad�köy Evlendirme Dairesinden alm��
oldu�um 860444 no’lu makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür.
Yunus Zafer DURUKAN

KAYIP �LANI

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

MEHMET EK�C�
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. 

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

www.beldeocakbasi.com

Eren köy Gö nül lü le ri Kül tür Sa nat ve E�i tim
Ko mi te si nin Dün ya Ti yat ro lar gü nü et kin lik le -
ri çer çe ve sin de Cad de bos tan Kül tür Mer ke -

zi’n de dü zen le di �i söy le �i nin ko nu �u ti yat ro ve si ne -
ma sa nat ç� s� Ha z�m Kör mük çü ’y dü. Da rül be da yi ’nin
önem li oyun cu la r�n dan Ha z�m Kör mük çü ’nün to ru -
nu olan sa nat ç�, Mi mar Si nan Üni ver si te si Dev let
Kon ser va tu va r� Ti yat ro bö lü mün de ö� ren ciy ken pro -
fes yo nel ti yat ro ha ya t� na Tu ran Of la zo� lu ’nun “Genç
Os ma n” oyu nuy la ad�m at t� �� n� ve gü nü mü ze ka dar
bir çok ti yat ro ve si ne ma fil min de rol al d� �� n� an lat t�.
Ti yat ro oyun cu lu �u nun dün ya da en zor mes lek ler den
bi ri ol du �u nu be lir ten Ha z�m Kör mük çü, “sah ne de
sa b�r var d�r, a�k var d�r, gör gü ku ral la r� var d�r, ye te -
nek var d�r, sah ne de pi �er ve ol gun la ��r s� n�z, o yüz den
sah ne to zu çok önem li dir, sah ne üze rin de gö rev alan
ki �i nin so kak ta ki di �er in san lar dan kal bi çok da ha
faz la at� yor, bey ni çok da ha faz la yo ru lu yor, ti yat ro
oyun cu lu �u se yir ci ye “par do n” de me �an s� n� z�n ol -
ma d� �� bir i�, bi zim yap t� �� m�z i� te al g�, ze ka ve k�v -
rak l�k ve em pa ti kur mak çok önem li dir.” de di. Mes -
le ki ya �a m�n da bi rik tir mi� ol du �u an� la r� n�, ba ��n dan
ge çen il ginç olay la r�, okul dö nem le ri ni, ya �am da gö -
zü ne ta k� lan la r�, ken di mi zah an la y� �� ile an la tan Ha -
z�m Kör mük çü, sa mi mi ve iç ten su nu muy la, se yir ci -
ler ta ra f�n dan il giy le iz len di. 

DOWN CA FE ’YE Z� YA RET
Eren köy Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si ise �i� li Be -

le di ye si ’nin ön der li �in de bir kaç y�l d�r fa ali yet gös te ren
Me ci di ye kö y’ de ki Down Ca fe ’yi zi ya ret et ti.

Al ter na tif Ya �a m� Des tek le me Der ne �i ’nin aç t� ��
ka fe de 23 down sen drom lu genç hiz met ele ma n� ola -
rak ça l� �� yor; gö nül lü an ne ler de on la ra yar d�m c� olu -
yor. Her gün dö nü �üm lü ola rak ça l� �an bu 23 genç;
hem ken di le ri ni ifa de ede bi li yor, hem de tü ke ti ci ko -
num dan üre ti ci ko nu ma geç mi� ol ma n�n mut lu lu �u -
nu ya �� yor. Ula �� m� ol duk ça ra hat olan bu ka fe de her
gün kah val t�  ve ö� le ye me �i ser vi si ya p� l� yor.

Bostanc� Gönüllüleri E�itim
Komitesi’nin haz�rlad��� “100.y�l�nda
Çanakkale Zaferi” etkinli�i Gönüllü Evi

Ba�kan� Tunay Soydan’�n aç�l�� konu�mas�yla
ba�lad�. Anma, Komite Ba�kan Yard�mc�s�
Ahmet Polat’�n Çanakkale Sava�� konulu
sunumu sonras�nda tüm kat�l�mc�lar�n söz
ald���,  �iir okudu�u ve mar�lar söyledi�i bir
program ak���yla sona erdi.
Â�IK VEYSEL UNUTULMADI

Bostanc� Gönüllüleri, Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümü etkinlikleri kapsam�nda
Dünya �iir Günü’nü de kutlad�. Bostanc�
Gönülleri, büyük halk ozan� Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümünde gerçekle�tirdikleri anma
etkinli�inde ozan�n hayat�, eserleri hakk�nda k�sa
söyle�iler gerçekle�ti.  Kat�l�mc�lar taraf�ndan
Veysel’in �iirlerinden örneklerin sunuldu�u

programda, halk müzi�i sanatç�s� Seher Aksoy
ozan�n türkülerinden mini bir konser verdi.
Etkinlik, Dünya �iir Günü’ne atfen farkl�
�airlerden �iirlere de yer verilmesiyle sona erdi.

Körmükçü Erenköylülerin konuğuydu

Bostancı Gönüllüleri’nden
ANMA VE KUTLAMALAR

Hacettepe Üniversitesi
mezunu tecrübeli,�ngilizce

ö�retmeninden Lise ve
Üniversite ö�rencilerine 

özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Mahalle Gönüllüleri Buluşması
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l Erhan DEMİRTAŞ

K adıköy Belediyesi, Fenerbahçe-Ka-
lamış Yat Limanı’nın yapılaşma-
sına izin veren Özelleştirme Yük-

sek Kurulu’nun 17 Mart 2015’de onaylanan 
yeni imar planına yasal itirazda bulundu. 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısın-
da, “Kadıköy ile ilgili kararlara Kadıköylü-
ler karar vermelidir” dedi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu 17 Mart 
2015 tarihinde yeni İmar Plan teklifini onay-
ladı. Onaylanan proje ile Yat Limanına oto-
park hariç 15 bin metrekare inşaat alanı ya-
pılabilecek. Bu alan yeraltı otoparkı ile alan 
35.795 metrekareye kadar yükselecek. Kara-
ra göre Limana 7,5 metre yüksekliğinde (iki 
kat) “turizm tesis alanı” kurulabilecek. Ka-
rar doğrultusunda, yat limanı içinde -istenir-
se 750’şer metrekarelik en az 10 farklı tica-
ret, turizm alanı ve otel inşaatı yapılabilecek. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu, Kadıköy Belediyesi’nin itirazı ile ilgili ba-
sın çalışanlarına bilgi verdi. Nuhoğlu, Hay-
darpaşa’dan sonra Kalamış Yat Limanı’nın da 
özelleştirilip satılmaya çalışıldığını ifade etti.
“SON YEŞİL ALANLAR SATILIYOR”

Limanın 2011 yılında özelleştirme kap-
samına alındığını, 2013 yılında ise yeni imar 
planı hazırlandığını belirten Nuhoğlu, yapı yo-
ğunluğu getiren plana Kadıköy Belediyesi ta-
rafından itiraz edilip ardından dava açıldığını 
hatırlattı. Nuhoğlu, açılan davaya yürütmeyi 
durdurma kararı verildiği belirtti. Ve şöyle de-
vam etti: “Yürütme durdurma kararından son-
ra Mart ayında değişiklik yapılmadan yeni bir 
plan devreye konuldu. Bu tarz davalarda ka-
zansanız bile yeni planlarla yeniden sürecin 
devam etmesi sağlanıyor” 

Yat Limanı’nın Kadıköy halkı için çok 
önemli olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, “Bu-
rası halkın kullanımına açık bir yer. Yürüyüş 
ve bisiklet yolları ile insanlar burada açık hava 
da spor yapıyorlar. Ama yeni planla yüzde 13 
emsal artırımı yapılacak. Bu da 15 bin metre 
kare alanın yapılaşmaya açılması demek. Bu 
da halkın kullandığı tüm alanların betonlaş-
ması anlamına geliyor.” diye konuştu. Sadece 
Kadıköy’ün değil İstanbul’un genelindeki son 
yeşil alanlarının satılmaya çalışıldığını belir-
ten Nuhoğlu, yeni planlarda limanı halkın kul-
lanımıyla ilgili bir bilginin olmadığının altını 
çizdi. “Bu sahillere insanların ihtiyacı var. Bu-
radaki marina büyürse çok fazla kirlilik ola-
cak. Yelken sporları sekteye uğrayacak.” dedi.
“KARARLARI ANKARA VERİYOR”

“Turistik tesislerin bu alanlarda yüzde 
20’yi geçmemesi gerek ancak bu planda yüz-
de 35 olması planlanıyor” açıklamasını ya-
pan Nuhoğlu, “Bunlar neden yapılıyor. Ka-
dıköy’le ne sorunları var bilmiyorum ama 
Ankara’dan birileri Kadıköy’ü bilmemeleri-
ne rağmen karar veriyor. Kadıköy için onlar 
karar verecekse buradaki insanlar bizi neden 
seçti. Bu kararları Ankara verecekse yerel yö-
netimlerin ne anlamı var” dedi.

Kadıköy’de 90 yaşının üzerinde 3 bin, 75 
yaş üzeri 40 bin insanın yaşadığının bilgisini 
veren Nuhoğlu, “Bu alanları yaşlılar yürüyüş 
yapmak için kullanıyor. Biz bunları düşüne-
rek 25 proje hazırladık ve hayata geçireceğiz. 

Ama Ankara, İstanbul’un genelinde nerede 
bir arsa varsa orayı yapılaşmaya açıyor” dedi. 
“BELGEYİ KADIKÖYLÜLER VERİR”

Nuhoğlu açıklamalarının ardından sorula-
rı yanıtladı.

AKP Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şa-
hin’in Kadıköy Belediyesi’nin başarısız ol-
duğu açıklamalarına da cevap veren Nuhoğ-
lu, “Muhalefet yapmanın bir kültürü var. Biz 
projelerle ile ilgili bir sunum yaptık diğer 
meclis üyelerini de çağırdık ama hiçbiri gel-
medi. Faaliyet raporunu açıkladığımızda bir 
eleştiri getirmediler. 25 projeyi proje bazında 
eleştirmeleri gerek. Başarısızlık belgesini on-
lar değil Kadıköylüler verir” dedi. 

Kurbağalıdere’nin tehdit altında olduğu-
nu söyleyen Nuhoğlu, “2012'den beri ne ya-
pıyorlar neden ilerlemiyor buna cevap versin-
ler. 24 saat çalışmalarını söyledik. Ağustos 
ayında bitmesi planlanıyor ama daha da ge-
cikebilir” diye konuştu.

 İstanbul’daki 39 belediye içinde en iyi 
belediyenin Kadıköy Belediyesi olduğunu 
ifade eden Nuhoğlu, “Bizim belediye olarak 
ekonomik sıkıntımız yok. Katılımcı kendi 
içinde bütünlüğü olan bir belediyeye sahibiz. 
Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla toplan-
tı yapıp geniş kesimlerin fikrini almaya çalı-
şıyoruz” dedi. 

Kadıköy’deki kentsel dönüşüm hakkın-
daki soruya da yanıt veren Aykurt Nuhoğlu, 
kentsel dönüşüm planlarının halkın katılımı-

nı sağlayarak yapılması gerektiğini ifade ede-
rek, “İstanbul’daki en riskli bölgeler aslın-
da en fakir semtler. Ancak oralarda dönüşüm 
planları uygulanmıyor. Neresi rant getirecek-
se orada kentsel dönüşüm uygulanıyor” dedi.

İnsanı temel alan kentsel dönüşüm plan-
larının uygulanmasının altını çizen Nuhoğlu, 

“Bir yerde dönüşüm yapıyorsunuz. Oranın 
sakinleri başka yere gidiyor ve dönüştürü-
len semtlere başka insanlar geliyor. Sulukule 
buna en güzel örnektir” diye konuştu. 

Fikirtepe’de yürütülen kentsel dönüşüm 
sürecinin bir ilerleme kaydetmediğini vurgu-
layan Nuhoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın Fikirtepe’de irtibat bürosu açması ge-
rektiğini söyledi. Nuhoğlu, “Fikirtepe şu an 
Suriye gibi savaş alanına dönmüş durumda. 
Kadıköy Belediyesi yasal olarak bir şey yapa-
mıyoruz ama 7 Haziran’dan sonra iktidar oldu-
ğumuzda bu sorunları tümden çözeceğiz” dedi.
BELEDİYENİN İTİRAZ NEDENLERİ

Kadıköy Belediyesi tarafından Özelleştir-
me Yüksek Kurulu’na yapılan itirazlar şu şekil-
de sıralandı: Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 
Alanı, II derece Doğal Sit Alanı, III derece Ar-
keolojik Sit Alanı kapsamında ayrıca I. Dere-
ce Doğal sit alanı olan Fenerbahçe Yarımadası 
komşuluğunda olması nedeni ile koruma kriter-
leri dikkate alınarak yapılaşmanın sınırlanması 
ve artırılmaması gereken bir konumdadır.
YÜRÜRLÜKTEKİ PLANLARA AYKIRI

Yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli İstan-
bul Çevre Düzeni İmar Planı’nda iskele ve yat 

limanları alanına yapılacak yapılar arasında Tu-
rizm Tesis Alanı bulunmamaktadır. Dolayısıy-
la bu plan 1/100.000 ölçekli plana da aykırıdır. 

Söz konusu planda, 115.469,31 m2 olan 
Yat Limanı Alanı’nda 0.13 emsal hesabı ile 
15011 m2 inşaat alanı oluşmaktadır. Em-
sal hesabına katılan 115.469,31m2 lik alanın 
11.661m2 si yüzen iskele 25.900,67m2 dalga-
kıranı kapsamaktadır. Kısaca zaten kendisi in-
şaat alanı olan yüzen iskele ve dalgakıran alan-
larının emsal alınacak yüzeye dahil edilmesi 
imar kanunu ve yönetmeliklerine aykırıdır.

Bu bölgeye turizm tesis alanı yapılma-
sı bölgede nüfus ve taşıt yoğunluğunu arttı-
racak, bölgenin karakteristik dokusunu, silü-
etini olumsuz yönde etkileyecektir. Koruma 
Amaçlı İmar Planlarında, böylesi olumsuz-
luklara neden olacak yeni işlev dönüşümleri-
ne Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde 
izin verilmediğinden, söz konusu plan Yönet-
meliğe de aykırıdır.
EKOLOJİK DENGE BOZULACAK

Mevcut Yat Limanı Alanının, Dalga Kı-
ranlar ve Yüzen İskelelerle daha da büyü-
tülmesi; Yelken sporunun yoğun olarak ya-
pıldığı alanı küçültecek, hava koridorunu 
kesecektir. Liman alanının büyütülmesi aynı 
zamanda ekolojik dengeyi bozacak, kıyı silü-
etini olumsuz etkileyecektir.

Mevcut Marina alanında insan kullanım-
larından kaynaklı hem biyolojik hem kimya-
sal kirlilik neticesinde bakteriler oluşmakta, 
bu da yosunlaşmaya neden olmaktadır. Mev-
cut marina alanının kapasite olarak büyütül-
mesi bu yosunlaşmayı daha da artıracaktır.
SAHİL HALKA KAPATILACAK

Ayrıca, artan dalga kıran ve yüzen iske-
lelerin oluşturduğu betonlaşma neticesinde 
denizdeki doğal su akımı ortadan kalkacak, 
denizdeki oksijen azalacak ve doğal yaşam 
tehlikeye girecektir. Plana ilişkin Çevresel 
Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) da bu-
lunmamaktadır. Fenerbahçe Kalamış Yat 
Limanı, eski planlarda kamu kullanımına 
açık kıyı düzenlemelerine sahip iken söz ko-
nusu imar plan kararları ile halkın kıyı kulla-
nımını engellemektedir.

“Kalamış ve Fenerbahçe sahili 
Kadıköylülere kapatılamaz”
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmasına izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı 
ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Aykurt Nuhoğlu, sahillerin halka kapatılamayacağını söyledi

Kalamış- Fenerbahçe Yat Limanı 2011’de 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özel-
leştirme kapsamına alındı. Mayıs 2014’de 
30 yıllığına kiralanmak için ihaleye çıktı.
23 Mayıs 2014’te gerçekleştirilen özelleş-
tirme ihalesinde, en yüksek teklifi 664 mil-
yon dolara Tek-Art Kalamış ve Fenerbah-
çe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi. 
Yat Limanına ait 1/5000 Ve 1/1000 Ölçek-
li Koruma Amaçlı İmar Planları ise 2013’de 
hazırlandı ve onaylandı.  Bu planlarda yer 
altı otoparkı hariç olmak üzere toplan em-
sal 0.13, Hmax çatı dahil 7.50m.inşaat ala-
nı,  yeraltında yapılacak olan ticari amaç-
lı otopark alanı  emsale dahil edildiğinde 
emsal:0.31 inşaat alanı olarak planlan-
dı. Özelleştirme Yüksek Kurulu tasdikli bu 
planlara, yapılaşma yoğunluğu getirece-
ği için Kadıköy Belediye Başkanlığı tara-

fından itiraz edildi ve dava açıldı. Kadıköy 
Belediye başkanlığının açtığı davaya Da-
nıştay Altıncı Dairesi 20.05.2014 gün ve 
Esas no:2013/6369 sayı ile 03.05.2013 
tasdikli planların yürütmenin durdurulma-
sı kararı verdi.
Koç Holding, 19 Mart 2015’de Mayıs 
2014’te yapılan ihalede 664 milyon dolar 
ile en yüksek teklifi vererek 30 yıl süre ile 
işletme hakkını kazandığı, Türkiye’nin en 
büyük marinası olan Kalamış Yat Lima-
nı’nın işletme hakkından vazgeçtiğini açık-
ladı. Koç Holding’den yapılan açıklamada, 
Kalamış Yat Limanı’nın imar planı ile ilgi-
li yürütmeyi durdurma kararının hâlihazır-
da kalkmamış olması nedeniyle ihale şart-
namesinin İmar Planı başlıklı 19.maddesi 
kapsamında Tek-Art Kalamış’ın işletme 
hakkı devri sözleşmesinin imzalanmasın-

dan vazgeçme kararının Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı’na (ÖİB) bildirdiği belirtildi. 
Koç’un geri çekildiğini açıklamasının he-
men ardından ÖYK, Fenerbahçe Kalamış 
Yat Limanı’na Yönelik İmar planını 17 Mart 
2015’te onaylamış, Kurul kararı da Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
Yürütmeyi durdurma kararının ardından 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aynı planı, 
sadece 590m2’lik alan sınır dışına çıkarı-
larak yeniden hazırladı ve Kadıköy Bele-
diyesi’nin görüşü istenildi. Kadıköy Bele-
diyesi, bölgenin karakteristik dokusunu 
bozan ve yapı yoğunluğu getiren bu plan 
teklifine yapı yoğunluğunun düşürülmesi 
ve otel yapımına olanak sağlayan “Turizm 
Tesisi Alanı”  fonksiyonunun kaldırılmasını 
isteyen görüşünü iletti.
Kadıköy Belediyesi’nin olumsuz görü-
şüne rağmen, Fenerbahçe Kalamış Yat 
Limanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı İmar Plan Teklifleri, Özel-
leştirme Yüksek Kurulu’nca 17.03.2015 
tarihinde onaylandı.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

Kalamış-Fener Caddesi 

mevkiinde bulunan iki 

adet yat limanı olan yerin 

toplam alanı 435 bin 

128 metrekareyi buluyor.

Liman, Türkiye’nin 
denizde bağlanma 

kapasitesi açısından 

en büyük yat limanı olma 

özelliği taşıyor ve 
toplam 1.500 yat 

bağlanıyor

Yeni imar planına göre yat limanına 
15 bin metrekare inşaat yapılacak
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HAFTANIN 
KAÇMAZLARI
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TİYATRO KİTAP

ALBÜM

DVD

SÖYLEŞİ

KONSER

SERGİ

✓ Sahnede farklı bir ‘Metot’
Semaver Kumpanya’nın oyunu ‘Metot’ Kadıköy’e geliyor. 
İspanyol Jordi Galceran’ın 2003 yılında kaleme aldığı 
ve günümüz iş dünyasının acımasızlığını anlattığı Metot 
yazarına dünya çapında bir ün getirdi. Sarp Aydınoğlu, 
Sezin Bozacı,Serkan Keskin, Mustafa Kırantepe’nin rol 
aldığı oyunun konusu şöyle; Bir şirketin toplantı odası; iş 
görüşmesine gelen dört kişi, işe girebilmek için tüm hüner-
lerini ortaya koymaları istenen acımasız, gizem dolu bir 
sınav, vahşi bir rekabet... Oyun 26 Nisan Pazar günü saat 
16.002da Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

✓ Toplu Oyunları
Kadıköylü yazar 
Ozan Ömer 
Akgül, Ölüm 
Tarlaları, Melek-
ler Düşerken ve 
Doğum başlığını 
taşıyan tiyatro 
metinleri ile yeni 
bir kitaba imza 
attı. 
Ölüm Tarlaları, 
kızıl bir tarlada ölmeye yatan bir köylü 
ile bir askerin öyüküsü. Geçmişleriyle 
yüzleşen bu iki kişi, aynı hikâyeye ait 
olduklarını ölürken anlayacaklardır. 
Melekler Düşerken, şehirde tutsaklık 
ve isyan kol gezerken, gitmek ve kal-
mak mı sorusun dayattığı çıkmazlarla 
şu iki soruyu cevap arıyor; Düşünce-
ler mi bizi kurtaracak, yoksa sınırların 
olmadığı bir dünya hayali mi?
Doğum, savaşların yalnız silahların 
gücüyle değil, yarattığı korku ve 
çaresizlikle de herkesin yaşamını alt 
üst edebildiğini, anne karnındaki be-
beklerin bile canına kastedebildiğini 
gösteren bir oyun.
Mitos Boyut Yayınları/ 96 Sayfa/ 12 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan 
kitapları şöyle:
• Kafamda Bir Tuhaflık / Orhan 
Pamuk/ Yapı Kredi Yayınları/ 480 
Sayfa/ 22 TL
• Türklerin Tarihi / İlber Ortaylı/ 
Timaş Yayınları/ 320 Sayfa/ 19.50 TL
• Trendeki Kız / Paula Hawkins/ 
İthaki Yayınları/ 360 Sayfa/ 23.00 TL

✓ Teoman- Eski Bir Rüya Uğruna
Teoman 
4 yıl ara-
dan sonra 
yeni albü-
mü “Eski 
Bir Rüya 
Uğruna” ile 
müziksever-
lerin karşı-
sına çıkıyor. 
İlk albümünden beri birlikte çalıştığı 
Alper Erinç bu albümde de aran-
jör ve prodüktör olarak yer aldı. 
Albümün ilk çıkış şarkıs, söz ve 
müziği Teoman’a ait “Serseri” de  
tüm TV,Radyo dijital platformalarda 
yayında olacak.
Şarkıların çoğunun Teoman’a ait 
olduğu albümde, sözlerini Nejat 
İşler’in yazdığı “Kum Saati” isimli 
şarkı da yer alıyor. Avrupa Müzik/ 
16.50 TL
Ruhu doyurmak için tavsiyeler
• Marjan-Mahsa Vahdat/ Songs 
From a Persian Garden
• Birsen Tezer / Cihan
• Lost Higyway / Film Müzikleri

✓ İki Gün ve Bir Gece
Dardenne 
Kardeşler 
kendilerine has 
sinema anlatım-
larıyla bizi bu 
sefer de  işin-
den kovulan bir 
kadının gerilimli 
iki gününe ortak 
ediyor. Başro-
lünde Marion 
Cotillard’ın yer aldığı İki Gün ve Bir 
Gece bir fabrika işçisinin işini geri 
kazanma mücadelesini konu alıyor. 
Yaptıkları filmlerle Avrupa’nın kalbine 
bıçak saplayan Dardanne Kardeşler 
Rosetta filmi ile Avrupa’nın camlarını 
adeta paramparça etmişti.  Bir işe 
sahip olabilmek için her türlü kötülü-
ğü yapan Rosetta’nın aksine İki Gün 
Bir Gece’nin Sandra’sı  iki günlük 
mücadelesi  ile umut veriyor. Bir 
Film/ 20.50 TL 

✓ Sabahattin Ali 
konuşmaları…
“İnsan dünyaya sadece yemek, iç-
mek ve koynuna birini alıp yatmak 
için gelmiş olamazdı! Daha büyük 
ve insanca bir sebep lazımdı…” 
diyen Türk edebiyatının büyük 
yazarı, şair, çevirmen ve gazeteci 
Sabahattin Ali, ölümünün 67.yıldö-
nümünde Kadıköy Tarih Edebiyat 
Sanat Kütüphanesi’nde anılacak. 
Sevengül Sönmez’in moderatörlüğündeki anma progra-
mın ilk oturumunda, yazar Selim İleri  “Yaşamım Bo-
yunca Unutamadığım Sabahattin Ali” başlıklı bir sunum 
yapacak. Kızı Filiz Ali’nin “Sabahattin Ali ve Müzik” 
konusuna değinirken, Behçet Çelik de “Sabahattin Ali’nin 
Öykülerinde Anlatıcı” temasını işleyecek. İkinci oturum-
da ise Asuman Kafaoğlu Büke, “Anadolu’da Romantik 
Bir Kahraman” başlığı altında yazarın Kuyucaklı Yusuf 
karakterini irdeleyecek. Atilla Birkiye, “İçimizdeki Şeytan, 
İçimizdeki Aşk” temasıyla bir konuşma yapacak, Tamer 
Kütükçü de “Kürk Mantolu Madonna Romanında Aşkın 
Temsili”ni anlatacak. 25 Nisan 2015 Cumartesi günü, 
ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.00’te 
başlayacak. Adres: Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi 
No:2/3 Eski Başkanlık Binası (Beşiktaş iskelesi Karşı-
sı) Kadıköy/ (216) 337 86 54-55

✓ CKM’de ücretsiz 2 konser
Bu hafta Caddebostan Kültür Merkezi, 2 ücretsiz konse-
re ev sahipliği yapacak. Bunlardan ilki ‘’Genç Orkestra 
Konseri’’ olacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Vivaldi, Mozart, 
Bach gibi usta isimlerden eserler çalacak. Erhan Torlular 
şefliğindeki koroda, Billur Tankişi, Seher Karabiber, Selen 
Aydoğdu, Emir Kemancı, Umut Sağlam, Yağmur Şimşek, 
Utku Çetin, Tolga Akman, Ayça Gökdeniz ve Yunus Altı-
kanat solistlik olarak sahne alacak. Konser 28 Nisan Salı 
günü saat 20.00’de yapılacak. Bir diğer konser de İstanbul 
Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nunki olacak. T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Özel Topluluklarından olan 
bu topluluk, 2014 - 2015 sanat sezonunun son konserini 
30 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de verecek.

✓ Canlı renkler, yüksek kontrastlar
Kolaj tekniğiyle gerçekleştirdiği 
soyutlamalarıyla dikkat çeken 
Kadıköylü ressam B.Neriman 
Şairoğlu, ikinci kişisel sergisini 
açıyor. Canlı renkler, yüksek 
kontrastlar ve keskin geçişlerle, 
sanatçı iç dünyasının heyecanla-
rını ve gerilimlerini tuvale aktarırken, izleyiciyi de benzer 
bir serüvene dahil etmeyi hedefleyen sanatçı, bugüne 
dek çeşitli karma sergilere, sanat fuarlarına katıldı, works-
hop ve atölye sergileri düzenledi. Şairoğlu’nun yeni sergi-
si,  27 Nisan akşamı 18.30’da izleyiciye sunulacak. Sergi, 
08 Mayıs 2015 tarihine kadar, Pazar günleri dışında her 
gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Ad-
res: İstanbul Genel Müdürlük Sanat Galerisi Hacı Adil 
Yolu Çayır Çimen Sok. No:2 1.Levent/(0212) 316 70 70

K o z y a t a -
ğı Kültür 
M e r k e -

zi’nin artık gele-
neksel hale gelen 
‘’Kitap Okuma 
Atölyesi’’ de-
vam ediyor. Se-
rinin bu hafta-
ki konuğu yazar 
Fuat Sevimay 
olacak. Sevi-
may’ın, “Anar-
ŞIK” kitabı okunacak ve üzerine sohbet 
edilecek. Sonrasında yazar Sevimay, kitabını 
imzalayacak. Ücretsiz olan etkinlik 25 Nisan 
Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

Kitap okumaya 
davet

Dans günü balesi
T opluluğumuz 1980'li yıllardan beri Dün-

ya Dans Günü'nü aralıksız kutlayan ilk 
bale kurumu olan Kadıköylü Çağdaş 

Bale Topluluğu, geleneğini bozmuyor. Bu yıl da 
Ünlü bale teorisyeni Jean Georges Noverre'in do-
ğum günü vesilesiyle, iki perdelik gösteri suna-
cak. Birçok çağdaş ve klasik yapıtın sergilenece-
ği gösteri, 27 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

A nadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl doku-
zuncusunu düzenlediği ‘Kadın Gözüyle 
Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışması so-

nuçlandı. Sergilenmeye değer bulunan 44 eser, 6 
Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Tepe Nautilus 
Alışveriş Merkezi’nde fotoğrafseverlerle buluşa-
cak. İlk kez düzenlendiği 2007 yılından bu yana 
9 bini aşkın kadının, 40 bini aşkın fotoğrafla ka-
tıldığı ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğ-
raf Yarışması’ Türkiye’nin en çok ilgi gören fo-
toğraf yarışmalarından biri haline geldi.  Türkiye 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun öncülüğünde 
başvuruların bu yıl ilk defa dijital ortama taşındı-
ğı, 1.418 yarışmacının 4.945 fotoğrafla katıldığı 
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, Türk kadınının 
sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkı-
da bulunmayı hedeflerken, kadınlara kendilerini 
ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekle-
ri bir platform sunuyor. Yarışmada bu sene Hilal 
Keskin birinci, Canan Çiçek ikinci, Emel Güley 
ise üçüncü oldu. Ceyda Gümüştekin, Nurcan Sala 
ve Zeynep Seda Çakır da mansiyon ödülü aldı.

U zun zamandır Kırklareli'nin Vize ilçe-
si, Istrancalar Bölgesi’ni inceleyen Ar-
keolog – Prehistoryen Ufuk Baş, izle-

nimlerini Kadıköy’e taşıyor. 3 Mayıs Pazar günü 
saat 14.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde üc-
retsiz bir sunum gerçekleştirecek. Baş, ‘’Istran-
calar kayalık dağlar kutsal alanlar bölgesi’’ adlı 
sunumunda, bölgeyi ve çalışmalarını anlatacak. 
Ardından da Romanya’nın başarılı canlandırma 
grubu olan Omnis  Barbaria, Istrancalar’da yaşa-
mış  olan savaşçı ve denizci kavimleri görsel bir 
şovla sahneye taşıyacak.
''Istranca dağlarInda olmayI sevdim...'' 

Ufuk Baş,  ‘’Bu çalışmaları 17 yıl Istranca-
lar'da, Kırklareli Vize’ye bağlı Akpınar dağ kö-
yünde yaşayarak   yazdım. 17 yıl bahar ve yaz 
aylarında buranın havasını kokladım, suyu-

nu içtim.  Orada  yaşayanların doğumdan ölü-
me yaşamlarının, geleneklerinin içinde oldum. 
Düğünlerine, cenazelerine, asker düğünlerine, 
bayramlarına, hasat zamanlarına katıldım. Eği-
timim ve eğitim sonrası saha araştırmalarımda,  
görev aldığım üniversitelerde araştırmacı bir ar-
keolog hoca olarak etkin olmayı seçtim ve en 
çok Toros ve Istranca dağlarında olmayı sev-
dim. Ormanlık ve dağlık bölgeler benim için da-
ima gizem dolu oldular. Araştırmalar ilerledik-
çe yaşamdaki devamlılığı keşfettim. Katıldığım 
bütün arkeolojik çalışmalarda her zaman geç-
mişte orada yaşanan hayatları düşündüm. Mes-
leğimi anlamlı kılanın geçmişin ruhu olduğu-
na inanıyorum. Bu evrensel mesleği seçmemin, 
Toros ve Istrancalarda bulunmamın tesadüf ol-
madığını biliyorum...’’ diye konuşuyor.

Kadınların 
gözünden 
hAYAT

Kırklareli’den Kadıköy’e

Birinci Hilal Keskin

İkinci Canan Çiçek

Üçüncü Emel Güley
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4 Gece Yarısı Sokakta 
Tek Başına Bir Kız
İran’ın ilk vampir/western filmi olarak lan-
se edilen Gece Yarısı Sokakta Tek Başına 
Bir Kız bizi hayalî yeraltı kenti Bad City’nin 
karanlık ve tenha köşelerine davet ediyor. 
Ölümsüzlüğünün keyfini çıkaran Kız bu 
terkedilmiş kentin kasvetli sokaklarında 
gezinmekte, av peşinde koşmaktadır. 
Drakula kostümlü Arash’la karşılaşması 
romantik kıpırtılar başlatacaktır. Büyüle-
yici siyah-beyaz görüntülerin ve psike-
delik müziklerin eşliğinde muhteşem bir 
soundtrack ile uzun süre akıllara kazın-
ması muhtemel atmosferik ve distopik bir 
dünyanın kapıları açılır. Ana Lily Amirpour, 
bu ilk filminde tekinsizi tasvir edişiyle ve 
vampir sinemasına getirdiği taze solukla 
en heyecan verici yeni nesil sinemacılar-
dan biri olarak hafızalarda yer ediyor. 
Kadıköy Rexx: 12:00 16:45 21:15

• Caddebostan Cinemaximum(Budak) 
Senden Bana Kalan: 11:00 13:40 16:20 
19:00 21:40 23:15(Cm-Cts)
Eksik: 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:30
Kuzular Firarda: 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
Kanunun Kuvveti: 11:30 14:45 18:00 21:00
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun 
Taner Sokak. No:11 (216) 358 02 02 
• Kadıköy Rexx
Senden Bana Kalan: 11:15 13:45 16:15 
18:45 21:15
Mihrez: Cin Padişahı: 11:15 13:15 15:15 
17:15 19:15 21:15 
Tek Aşkım: 12:00 16:45 21:15 
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sa-
kızgülü Sok. No: 20/22 (216) 336 01 02 
• Moda Sahnesi/Sineması
Eksik: 12:00 16:45 21:15
İkinci Bir Şans: 19:00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Halil 
Ethem Sok. No: 34/27 (216) 330 58 00
• Kadıköy Cinemaximum(Nauitilus)
Senden Bana Kalan: 11:00 13:45 16:30 
19:15 22:00 23:15(Cm-Cts)
Kuzular Firarda: 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00(Türkçe)
Aşk Olsun: 11:30 13:45 16:15 18:30 21:00
Adres: Fatih Cad. No:1 Tepe Naitilus AVM 
Kadıköy – (216) 339 85 85 

SİNE
VİZYON

l Esma BAYRAKTAR

G österişi sevmeyen, sade, hiç dik-
kat çekmeyen kendi halinde ama 
yıllardır müdavimlerine kaliteli 

ve lezzetli hizmet veren bir yer.
Dostlarla sohbet etmek istendiğinde 

ya da keyifli bir yemek olsun dendiğinde 
akıllara hemen Asmalı Bahçe  gelir. Bi-
linir ki orada yiyeceği mezeler o saat ya-
pılmıştır.Bilinir ki orada hesap, gerçekten 
hesaplı gelir. Ve  orada dostlarını bula-
caksındır, güzel sohbetler olacaktır, iç ra-
hatlığıyla uğurlanacaksındır. Bu yüzden 
de müdavimler oluşmuştur. 

İçeri girdiğinizde bembeyaz masa ör-
tüleri hemen dikkat çeker. Duvarlarında 
eski siyah beyaz Kadıköy  resimleri  ve 
arkada kocaman çardaklı saklı bir bahçesi 
vardır. Sigara molası  veya yemeğe biraz  
ara verip  o çardağın altında verilen mola 
da bir başka keyif verir insana. 

Yaz gecelerinde bahçenin keyfine do-
yulmaz hele üzüm zamanı bütün salkım-

lar nerdeyse kafanıza değecek gibidir..
Mezeleri 8-10 çeşidi geçmez ama hepsi 

de günlük yapılmış, henüz ılık  ılıktır. Ege 
usulü mezeler birbirinden lezzetlidir. Hele  
dereotlu pavası, saray usulü enginarı, ıspa-
nak kavurması tadına doyamazsınız. Kü-
çük bir ocakbaşı vardır. Ustası başında du-
rur. Ordan çıkan kebap ve etleri pek öyle 
her yerde yiyemezsiniz. Satır usulüyle kı-

yılır etler. Tak tak sesleri 
size melodi gibi gelir, me-
zelerinizi tadarsınız. Bol 
cevizli fırınlanmış kabak tatlısı da çok lez-
zetlidir. 

Cuma Cumartesi akşamları akustik 
müzik yapılır, gelenleri fazla rahatsız et-
meden. Bazı geceler müzisyenler, korolar 
toplanıp gelirler, kulaklarınızın pası silinir.

Kadıköy’ün bu keyifli mekanına ara-
banızla gidebilirsiniz. Karşısında Kuşdi-
li otoparkı, hemen yanında küçük bir oto-
parkı bulunmaktadır.
Kuşdili Cd.No:40/A Kadıköy (0216) 347 9619

Kadıköy’ün gizli bahçesi; 
Asmalı Bahçe
Uzun yıllardır Kuşdili 
Caddesi’nde hizmet 
veren bir mekan; 
Asmalı Bahçe… 
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Haydarpaşa Lisesi ismini Haydarpaşa'daki bina-
dan alır. Bu yüzden her Haydarpaşalı içinde oku-
duğu veya sonradan ismini taşıdığı bu kuruluşun 
geçmişi hakkında bir bilgiye sahip olması gerekir.
Bizim kuşak bu binayı nasıl tanıdı?
Yıl 1930. Kadıköy Lisesi'nin orta sınıfındayız. Bi-
yoloji hocamız Sadullah Ali Bey derslerini olduk-
ça kalın Fransızca bir kitaptan hazırlardı. O yıl-
larda bile halen dünyanın önemle üzerinde dur-
duğu kolesterolden bahsederdi bize. Bir gün bi-
zim sınıfı aldı, sonradan lise olacak olan Haydar-
paşa Tıp Fakültesi'ne götürdü. Doktorlardan biri-
ne kan dolaşımını anlatmasını rica etti. O yıllar-
da tıbbi istilahlar hep Arapçaydı, Latince kelime-
ler henüz ders kitaplarına girmemişti. Doktor pek 
çok Arapça isimler sayarak vücuttaki kan dolaşı-
mını anlattı. Örneğin kalpten çıkan büyük ana da-
mara ‘şiryan-ı epher’ demişti.Yıllar sonra bu isim 
aorta olarak okutulacaktı.
Tıp fakültesinin bize yabancı olan atmosferi için-
de doktor beyin izahatini tam bir hayranlıkla din-
lemiştik. Fakat en büyük heyecan ve şaşkınlı-
ğı mermer masaların üzerinde yatan kadavrala-
rı görünce hissettik. İlk defa bir çok ölüyü bir ara-
da görüyorduk. Tuhaf bir duygu ile sarsılmış vazi-
yette kadavra salonundan yani teşirhaneden çık-
tık. Tam o sırada hademelerden biri tepsi içine 
konmuş köfte ve salatadan oluşan öğlen yeme-
ğini bir doktorun odasına götürüyordu. Bir anda 
kadavraların buruşmuş etlerinden oluşan vücudu 
ile köftenin kıyması benim içimde öylesine birleş-
ti ki, uzun bir süre et yiyemedim.
Aradan üç yıl geçmiş, 1933'te Tıp Fakültesi Be-
yazıt'a (halen İstanbul Üniversitesi olan bina-
ya) nakledilmişti. Boşalan Tıp Fakültesi'nin ye-
rine Haydarpaşa Lisesi açılmıştı. Bizim kuşak o 
yıl Kadıköy Lisesi’ne 9.sınıfından 10.sınıfına geç-
mişti. Ders yıllı başlayınca Haydarpaşa Lisesi'n-
de 10.sınıfı okumaya başladık. Yeni okul bizim 
alışık olmadığımız büyüklükteydi. Geniş ve de-
mirden yapılmış merdivenlerden inip çıkan öğ-
rencilerin ayak sesleri yüksek tavanlarda made-
ni akisler yapıyor, binanın boşluklarına uğultular 
yayılıyordu. İstanbul'un değişik liselerinden gelen 
öğrenciler yatılı okuyan Afkanlı, Pakistanlı, Kıb-
rıslı çocuklar Babil Kulesini hatırlatıyordu. Herkes 
birbirine yabancıydı. Bu yabancılık ortamında çı-
kan çatışmalar da hiç eksik olmuyordu. Üst katlar 
yatakhane olarak kullanılıyor, tam bir kışla havası 
oluşuyordu. Ortası büyük bir avlu olarak inşa edi-
len bina, sanki Selimiye Kışlası’nın minyatürü idi. 
Medyadaki eleştiriler arka arkaya geliyor, bu ka-
dar büyük bir yapının lise olarak kullanılmasının 
son derece hatalı olduğu ileri sürülüyor, ancak 
üniversite olur deniyordu. Bu kargaşa ve yaban-
cılık içinde iki yıl çabuk geçti.
Bizim sınıf 1936 tarihinde okulun 2. mezunu oldu 
ve her birimiz bir tarafa dağıldık. Tıp Fakültesi’ne 
girdim. 1942’de hekim olduktan sonra hayatımın 
42 yılını geçirdiğim Haydarpaşa Numune Hasta-
nesi’nde göreve başladım. Bu esnada karşılık-
lı iki binanın ‘’Tıphane’den Numune’ye’’ isimli ta-
rihini yazdım. Binalar, Sultan 2. Abdülhamit tara-
fından Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ismiyle yapıl-
mış, 1903 yılında büyük bir merasimle açılmış-
tı. Binanın mimarı Alexander Valeri isimli Fran-
sız uyruklu fakat İstanbullu bir Levanten idi. Ba-
bası Çiçek Pasajı’nda şekerlemeci dükkanı işle-
tiyordu. Binanın iç tezyinatı o yıllarda İstanbul’da 
olan İtalyan mimar D'Aronco'ya bırakılmıştı. Muh-
teşem yapı iki renkli yontma herke taşından ya-
pılmış, ana kapının karşısındaki demir merdiven 
Belçika’dan getirilmişti. Binanın kulelerine yerleş-
tirilen iki büyük saatten biri alaturka, diğeri alaf-
ranga saatleri gösteriyor, çok uzaklardan bile sa-
atin kaç olduğu seçiliyordu. Hem askeri hem de 
sivil doktor yetiştiren bu okulun ismi üç yıl son-
ra değişmiş, Haydarpaşa Tıp Fakültesi olarak 
eğitime devam etmişse de ömrü uzun olmamış. 
1903’te büyük bir merasimle açılan inanılmaz po-
litik şahsi çekişmelerden sonra 1933’de boşaltı-
lıp İstanbul tarafındaki hastanelere ve Beyazıt’ta-
ki binaya dağıtılmıştır.
Muhteşem binanın tıp fakültesi olarak ömrü sa-
dece 30 yıl sürmüş, Haydarpaşa Lisesi’ne dö-
nüşmüş, bir çok mezun vermiş. Kader peşini bı-
rakmamış, lise Altunizade’ye taşınmış, yerine 
Marmara Üniversitesi’nin bir bölümü yerleşmişti. 
İşte Haydarpaşa Lisesi'nin isim babası olan tarihi 
bina böyle bir geçmişe sahipti.
(1936 Haydarpaşa Lisesi mezunu doktor – yazar Mü-
fid Ekdal’ın bu yazısı, Haydarpaşa Lisesi Mezunları 
Derneği’nin arşivinden alınmıştır.)

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

Haydarpasa Lisesi

Temmuz 2014'te kaybettiğimiz, 
Kadıköy'ün kalbini dinleyen 
doktor Müfit ekdal'ın geçmişte 
yazdığı yazıları bu köşede 
sizlerle paylaşacağız...
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lErhan DEMİRTAŞ

T arihi Haydarpaşa Kampüsü 15 Ni-
san’da Resmi Gazete’de yayım-
lanan Torba Yasa’ya göre Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı yeni kurulan Türki-
ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tah-
sis edildi. 

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumla-
rı Teşkilatı Kanunu’na getirilen ek mad-
de ile İstanbul’da kurulacak olan Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi-
nin yanısıra, Hemşirelik, Yaşam Bilimle-
ri, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin de ola-
cağı yeni üniversitede, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü de yer alacak. Üniversitenin mü-
tevelli heyetinde Sağlık Bakanlığı Müste-
şarı, Rektör, Sağlık Bakanı’nın seçeceği 2 
üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından 
seçilen profesör unvanına sahip 1 üye ol-
mak üzere, toplam 5 üye yer alacak. Mü-
tevelli Heyetine Sağlık Bakanlığı Müste-
şarı, Müsteşarın katılmadığı toplantılara 
Rektör başkanlık edecek.
“BilimsEl EğitimE AykıRı”                                                                                                                           

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız 
Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Raşit Tükel, Sağlık Üniver-
siteleri projesinin özerk ve bilimsel eği-
tim normlarına uygun olmadığını ifade 
ederek, devlet üniversitelerinin mütevel-
lit bir heyet ile yönetilemeyeceğini belirt-

ti. “Türkiye dünyada en çok tıp fakülte-
sine sahip bir ülke. Tıp fakültelerinde bu 
kadar güçlük varken ve eğitim noktasın-
da bunca problem yaşanırken yeni tıp fa-
kültelerine ihtiyacımız var mı diye sormak 
gerekiyor” diyen Tükel, Bakanlığın uygun 
gördüğü akademisyen kadrosunun bilimsel 
ve nesnel bir eğitimden uzak olacağını ifa-
de etti. Tükel, Tıp fakültelerinin özerk ve 
kendi kendini yönetebilineceği bir yapıya 
sahip olmasını dile getirdi. TTB olarak sü-
recin takipçisi olacaklarını ifade eden Tü-
kel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de kararın 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvu-
ruda bulunacağını söyledi. 
mEzunlAR dA tEpkili

Marmara Hukuk Fakültesi Mezun-
ları Derneği’de (MÜHDER) Haydarpa-
şa Kampüsü’nün Sağlık Bakanlığına tah-
sis edilmesine tepki gösterdi. MÜHDER 
Başkanı Av. İhsan Baran,  son 1 yıldır ka-
rarın hayata geçmemesi için yoğun çaba 
gösterdiklerini ifade ederek, “31 yıldır 
bu yerleşkede bulunan Hukuk Fakültesi, 
çok sayıda saygın hukukçu yetiştirdi. Bu-
rası sadece bir arazi ve bina olmamakla 
beraber burada kültürel bir değer, bir mi-
ras  var. Alınan karardan derin bir üzüntü 
duyuyoruz” diye konuştu. “Burada kesin-
likle siyaset üstü bir durum söz konusu. 
Meclis’te grubu bulunan partiler ile te-
mastayız. Kanunun iptali için AYM’ye 
başvuru yapılmasını sağlamaya çalışıyo-

ruz. Bu konuda tüm hukukçularımız, ade-
misyenlerimiz, öğrencilerimiz  ve duyar-
lı olan bütün vicdan sahibi yurttaşlardan 
desteklerini esirgememelerini istiyoruz” 
diyen Baran, Haydarpaşa Kampüsü’nün 
Marmara Üniversitesine bağlı bir yerleş-
ke olarak kalmasını istediklerini söyledi.
“Bu BiR kEnt soRunu”

"#HaydarpaşayıKoru" ismiyle okulları-
nın Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesine 
tepki gösteren hukuk fakültesi öğrencile-
ri yaptıkları çalışmalarla kamuoyu oluştur-
maya çalışıyorlar. 

Kampanyayı yürüten öğrencilerden 
Nilda Baltalı, Haydarpaşa Kampüsü’nün 
bakanlığa devredilmesinin özelleştirme-
ye zemin yaratacağını ifade ederek, “Kadı-
köy çok merkezi bir konuma sahip ancak 
buradaki tarihi yapılar kamuya ait olunca 
çok fazla para kazandırmıyor. Bu yüzden 
bu yapıları özelleştirmek istiyorlar. Bura-
sı genel olarak dönüşecek. Harem Otogarı, 
Haydarpaşa Limanı, Haydarpaşa Kampü-
sü, Selimiye Kışlası ve Haydarpaşa Ga-
rı’nın da dâhil olduğu çok geniş bir proje 
ile buranın tümünü özelleştirmek istiyor-
lar” diye konuştu. “Bu süreç sadece öğren-
cileri değil, burada yaşayan herkesi, bütün 
Kadıköylüleri ilgilendiriyor” diyen Baltalı, 
Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma-
ları için CHP milletvekilleri Kadir Gökmen 
Öğüt ve Akif Hamza Çebi’yle  de görüş-
tüklerini ifade etti. 

Tarihi Kampüs 
Bakanlığa tahsis edildi
Marmara Üniversitesi'ne ait olan Tarihi Haydarpaşa Kampüsü meclisten geçen 
torba yasayla resmen Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi. Karara tepki gösteren 
akademisyenler, hukukçular ve öğrenciler sürecin takipçisi olacaklarını söylüyorlar

Ekin Koç: Üniversiteler kent gündeminde politik bir etki yaratıyor bunu en-
gellemek için okulları şehir dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Onun dışında sis-
tem içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak için yeni rant alanları açmaya 
çalışıyor. Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan gibi devrimciler, Nihat Behram ve 
Cemal Süreya gibi şairler de burada okudu bu yüzden buranın bizim için ta-
rihi bir anlamı var.
Turab Akman: Burada her şeyden önce iktisadi ve siyasi bir rant var. Ge-
zi’de ve Validebağ’da olduğu gibi hukuk yolları dışında burası için de kamu-
oyu yaratmak çok önemli. Bu bir kent sorunu. Buranın dönüşümü ya da ta-
şınması sadece biz öğrencileri değil burada yaşayan herkesi ilgilendiriyor.
Doğacan Ertuğrul: Bu işi kent gündemi haline getirmek gerek. Bütün Ka-
dıköylüler ortak tepki koymalı. 

Öğrenciler ne diyor?

ilk Modern Tıp Okulu
Osmanlı İmparatoluğu’nda medrese tipi 
öğretimden modern tıp eğitimine geçi-
şin 14 Mart 1827’de Tıphane ve Cerrah-
hane-i Amire isimli okuldun açılmasıyla 
başladığı kabul ediliyor. Türkiye’nin ilk 
modern tıp okulu, daha sonra Mekteb-i 
Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ismini aldı ve 
İstanbul’un çeşitli yerlerinde hizmet ver-
di. Bugün Marmara Üniversitesi Hay-
darpaşa Kampüsü olarak hizmet veren 
ve görkemli mimarisi ile dikkat çeken bi-
nanın yapımı, Sultan II. Abdülhamit dö-
neminde 1894 yılında başladı ve Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şahane ismi altında tıp 
fakültesi olarak inşa edildi. Binanın mi-
mari tasarımı dönemin önde gelen mi-
marlarından Alexandre Vallury ile Rai-
mondo D’Aronco’ya ait. 
Okulun duvarlarında Hereke ve Bile-
cik ocaklarından özel olarak getirilimiş 
renkli granitler kullanılmış, harçlar için 
ise Marsilya’dan su kireci getirilmiş. Me-
tal kısımlar Belçika’dan alınmış, me-
tal çerçeveli pencereler ise Viyana’da 
hazırlatılıp getirilmiş. Mekteb-i Tıbbi-
ye-i’nin yeni binası, II. Abdülhamit’in do-
ğum günü olan 6 Kasım 1903’te eğitime 
başladı. Türkiye’deki modern tıp eği-
timin tarihi içerisinde önemli yer tutan 
bina, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve yakın 
dönem tıp tarihimizin önemli olaylarına 
tanıklık etti. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 
ve sonraki ismiyle Haydarpaşa Tıp Fa-
kültesi’nden 1912-1922 yılları arasın-
da yetişen hekimler, askeri hekimlik ve 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele saha-
larında başarıyla hizmet verdiler. 1933 
yılındaki Üniversite Reformu’nda tıp fa-
kültesi Avrupa yakasına taşınınca, Mek-
teb-i Tıbbiye binası Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na bırakılara Haydarpaşa Lisesi’nin 
kullanımına geçti. Okulun klinik pavyon-
ları ise günümüzde halen Haydarpaşa 
Numune Hastanesi olarak hizmet veri-
yor. 1933-1983 arasındaki 50 yıllık süre 
boyunca Haydarpaşa Lisesi olarak kul-
lanılan Tıbbiye binası ise 1983’te Mar-
mara Üniversitesi’ne devredildi. 

İlgili yasa teklifini veren AKP Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, konuyla ilgili sorularımızı yanıtlamadı
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K adıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkin-
likleri kapsamında renkli bir etkinli-

ğe imza attı. Belediyenin Çocuk Etüt Merke-

zi’ne devam eden öğrenciler, 19 Nisan Pazar 
günü  Caferağa Spor Salonu önünde buluştu-
lar. Amaçları; salonun gri büyük yan duvarı-
na, 7’den 70’e herkesin hala şarkılarını söyle-
diği Barış Manço’nun duvar resmini (mural) 
yapmaktı. Belediye görevlisi abi ve ablaları-

nın da desteğini alan çocuklar, sprey boyalar-
la gönüllerince duvarı ‘Barış’a boyadı. 

Ayşe Nur Kurtuldu (11): 23 Nisan bi-
zim için çok özel ve önemli bir gün, Ata-
türk’ün biz çocuklara bir armağanı. Bize bu-
günü armağan ettiği için çok mutluyuz. Barış 

Manço’nun da şarkılarını çok seviyorum. 
Cansu Öztürk (12): 23 Nisan için çok 

heyecanlıyım çünkü dans gösterisi gerçekleş-
tireceğiz. Okullarımızda etkinlikler yapaca-
ğız. Barış Manço biz çocuklar için çok değer-
li bir sanatçı. Onun şarkılarını çok seviyoruz.

Ç ocuklar Hepimizin Eğitimi ve Öğreti-
mi Destekleme Derneği, eğitim bursu 
verecekleri çocuklar yararına 3 Ma-

yıs Pazar günü Fenerbahçe’de saat 10:30-
19:00 aralığında bir kermes düzenleyecek. 
Dernek Başkanı Doç.Dr. Şermin Tetik, ‘’İh-
tiyaç sahibi öğrencilerimize katkı sağlamak 
amacıyla yapacağımız bu kermeste bizle-
re destek verecek tüm eğitim gönüllülerine 
şimdiden teşekkür ediyoruz. Anneler Günü 
hediyesini, standımızdan alan eğitim gönül-
lülerinin annelerine verecekleri ‘mutluluk’, 
aynı zamanda bir çocuğumuzun ışığı ola-
caktır. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü 
kutluyoruz’’ dedi. Ekim 2014’te faaliyete 
geçen İznik merkezli dernek, “İznik'te bir 
çocuğum var, okuyacak” projesi kapsamın-
da çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda 
öğrencilere ulaşılarak, maddi destek sağla-

nıyor. Çocukların sosyal gelişimine de kat-
kıda bulunmayı isteyen dernek, öğrencilerin 
öğrenim hayatlarına dokunarak, onların ge-
leceklerini kurmaya yardımcı olmayı hedef-
liyor. Dernek, İznik’in Osmanlı ve Hristiyan 
dünyasının kültür miraslarından biri olması 
nedeniyle, İznik’li çocuklar üzerinden yapı-
lacak her türlü faaliyetin İznik ve çevresin-
deki kültürü de geleceğe taşımak olduğunun 
bilincinde olarak çalışmalarını yürütüyor. 
Çocuklar için bir kermesi de Zihinsel Yeter-
siz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı 
(ZİÇEV) İstanbul Şubesi düzenliyor. 7 Ma-
yıs Perşembe günü 10.30-16.00 saatleri ara-
sında Kalamış Yat Limanı içindeki Develi 
Marin Balık Lokantası Salonu’nda gerçek-
leştirilecek ‘’Geleneksel Anneler Günü ker-
mesi’’nin geliri, zihinsel engelli çocuklara 
yönelik projelerde kullanılacak.

Çocuklar için kermesler

lGökçe UYGUN

U çurtmayı Vurmasınlar filminin kü-
çük Barış’ını anımsıyorsunuzdur. 
Kadınlar hapishanesinin  neşe kay-

nağı, ‘zoraki mahkum’ Barış… Onun gibi 
binlerce çocuk var cezaevlerinde. Onlar için 
bir de sosyal proje; “İçerde çocuk var”. 

Proje, Yusuf Öztürkkan'ın önderliğin-
de 24 gönüllü arkadaşın, yaşadıkları dün-
ya için bir iyilik yapmak isteği üzerine 
başladı. Tekstil sektöründe faaliyet gös-
teren Öztürkkan’ın Bakırköy Kadın Ceza-
evi'nde yine cezaevindeki kadınlara katkı 
sağlamak üzere kurduğu bir dikim atöl-
yesi bulunuyor. İşi gereği cezaevine girip 
çıkarken çocukların hayatlarına da tanık 
olan Öztürkkan, böyle bir gönüllü proje 
başlatmayı düşünüyor ve kolları sıvıyor. 
Daha sonra, merkezi Kadıköy’de bulu-
nan Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük 
Vakfı’na ulaşan Öztürkkan ve arkadaşla-
rı, projeyi vakıf çatısı altında sürdürüyor.

Projedeki amaç net; Türkiye gene-
lindeki 7 kadın ceza infaz kurumundaki 
anaokullarının iyileştirilmesi… Cezaevi 
çocuklarına öğrenebilecekleri, eğlenebile-
cekleri eksiksiz bir anaokulu ortamı oluş-
turmak, yeşil alanlar yaratarak doğayla ta-
nışmalarını sağlamak, gelişimlerine uygun 
yemek hazırlanabilecek mutfak inşa etmek 
ve dış mekan oyun alanı kurarak cezaevi 
içinde özgür bir yaşam alanı yaratmak…

Zira Türkiye’deki 7 tane kadın ceza in-
faz kurumunda yaklaşık 5 bin kadın mah-
kum var. Bunlardan 370 kadın mahkum, 
0-6 yaş arası çocuklarını kendi yatağın-
da yatırarak cezaevinde büyütüyor. Ceza-
evinde doğan ya da annelerinin kucağında 
parmaklıklar arkasına gelen, cezaevlerinin 
masum çocukları, hayatlarının en önemli 
evrelerini yaşıtlarının sahip olduğu bir-
çok şeyden yoksun, olumsuz koşullarda 
geçiriyor. Oyun oynama ve eğitim alma-
ları gereken zamanlarını annelerinin ko-
ğuşunda, çeşitli suçlar-
dan mahkum, yetişkin 
kadın koğuş arkadaşla-
rıyla geçiren çocukların, 
bu süreçte yaşadıkları de-
neyim, hayatlarının son-
raki dönemlerini özellikle 
ergenlik ve gençlik yılla-
rını ne yazık ki derinden 
etkiliyor. Koğuşlar kala-
balık olmasın diye her ko-
ğuşa sadece bir çocuğun 
konulduğu cezaevi çocukla-
rının oyuncak ve kendi yaşı-
tı oyun arkadaşları yok. 

İlK Adım İstANBul’ dA
Örneğin, İstanbul Bakırköy Kadın Ce-

zaevi’nde mahkum anneleriyle cezaevin-
de yaşayan 0-6 yaş arası 53 çocuk var. Ba-
kırköy Cezaevi’ndeki çocukların bir kreşi 
var ancak bu kreşin de iyileştirilmesi, eği-
tici oyuncak ve kitaplarla yeniden elden 
geçirilmesi gerekiyor. Projenin ilk adımı 
da Projenin ilk adımı Adalet Bakanlığı’nın 
izni ve işbirliğiyle İstanbul Bakırköy Ka-
dın İnfaz Kurumu’nda atıldı. Tüm mimari 
ve inşaat hazırlıkları tamamlanan anaoku-
lunun yaklaşık 3 ayda  tamamlanması he-
defleniyor. Daha sonra  Türkiye’de bulu-
nan diğer Kadın cezaevlerine de anaokulu 
kazandırılacak. Böylece proje ile cezaevi 
çocukları,  kreş, oyuncak ve oyun arkadaş-
larına kavuşacaklar. 
‘’ÇoCuKluKlARı HApsolmAsıN…’’

Yusuf Öztürkkan, ‘’İçeride yetenek 
var, içeride umut var… Çocuğun gelecek-
teki hayatını etkileyecek tüm kişilik alt ya-
pısının 6 yaşına kadar oluştuğu gerçeği göz 
önünde bulundurulursa bu çocukların içer-
de dinledikleri hikayeleri değil çocukluk-
larını yaşamalarını istiyoruz. Bu projede 
herkes gönüllü. Kimse tek kuruş almıyor, 
herkes yapabileceğinin en iyisini yapmaya 
çalışıyor. Bu aslında bir amaç uğruna nasıl 
bir anda organize olabileceğimizi de gös-
terdi hepimize. İçerdeki masum çocuklar 
hepimizin kalbine girdi ve duyan herkesin 
de kalbine girmeye devam ediyor’’ diyor.

R esimler duvarda asılır, gümüşler 
parlatılır, takılar çekmecede koru-
nur.. Peki ya oyuncaklar? Bir döne-

mi anlatan her türlü obje korundukları için 
kolayca bulunurken, oyuncakları bulmak 
çok zor olmaktadır. Bu gerçeğin fark edil-
mesiyle, 1950’li yıllardan itibaren dünya-
da oyuncak müzeleri kurulmaya başlandı. 
1956’da Londra’da bir evin çatı katında ku-
rulan Pollock Oyuncak Müzesi ve 1972’de 
açılan Nürnberg Oyuncak Müzesi, müzeci-
liğin bu yeni alanında öncüler olmuşlardır. 
Türkiye’de de şair ve yazar Sunay Akın’ın 
Nürnberg Oyuncak Müzesi’ni 1991 yılında 
ziyaret etmesinin ardından, oyuncak tarihi-
nin en değerli eserlerini bir araya getirme-
siyle kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi 23 
Nisan’da 10. yaşını kutluyor…
150 yAşıNdAKİ BEBEK!

Kurulduğu günden bu yana koleksiyo-
nunu büyütmeye devam 
eden müze şimdi de, 10. 
yıl kutlamaları çerçeve-
sinde çok değerli bir eseri 
daha ziyaretçilere sunuyor; 
1865’te Fransa’da yapılan 
bir seyyar oyuncakçı bebe-
ği… Boynuna asılı tabla-
sında ve kolundaki sepette 
oyuncak bebekler satan sey-
yar oyuncakçı kadın, türünün 
bilinen ilk örneği olarak dik-
kat çekiyor. Oyuncağın kendi-
si porselen olduğu gibi, oyun-
cak kadının sattığı oyuncak 
bebekler de porselenden ya-
pılmış. 150 yaşındaki oyuncak, 
üstünde birbirinden ilginç ay-
rıntılar taşıyor. Bunlardan biri de, bebeğin 
sol koluna asılı oyuncak tiyatro sahnesidir. 
Ayrıca, kız çocukların çok sevdiği oyuncak 
fincan takımının oyuncağı da dikkat çeki-
yor. Fincanların fildişinden yapılmış olma-
ları eseri daha da değerli kılıyor.
oyuNCAK dolu BİR KÖşK…

23 Nisan 2005’te, şair/yazar Sunay 
Akın tarafından Göztepe’de tarihi bir köş-
kte kurulan müze, 1700’lü yıllardan günü-
müze oyuncak tarihinin en gözde örnekle-
rine ev sahipliği yapıyor. Sunay Akın’ın 
1990 yılından başlayarak pek çok ülkedeki 
koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık 
arttırmalardan kitaplarının ve de gösterile-

rinin telifleriyle satın aldığı 
oyuncak tarihinin en değer-
li eserleriyle kurulan müze, 
uygarlık tarihini daha eğ-
lenceli, daha akılda kalıcı 
bir öğrenme yöntemi ile zi-
yaretçilere sunuyor. Örne-
ğin, uzay oyuncaklarının 
sergilendiği bölümde Ay’a 
ulaşma çabası, tren oyun-
cakları bölümünde ise sa-
nayi devrimi oyuncak-
ların diliyle anlatılıyor. 

Müzenin dekoru da bu dü-
şünceyle sahne tasarım sanatçısı Ayhan 
Doğan tarafından tasarlandı. Müze bir şair 
tarafından açılmış olması ve bir sahne tasa-
rım sanatçısı tarafından tasarlanmış olması 
özelliği ile de dünyada bir ilki barındırıyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin en önem-
li özelliklerinden birisi de aileyi bütün üye-
leri ile kucaklaması. Müze bu özelliğiyle 
üç kuşağın birarada zaman geçirebileceği 
ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir me-
kan. Nine/dede, anne/baba çocuklarla bir-
likte bir zaman makinasında çocuklukları-
na doğru yola çıkarken, birbirlerine kendi 
dönemlerini anlatmanın keyfini çıkartırlar.

 İstanbul Oyuncak Müzesi 2012’de  
bir ilke daha imza atarak, aralarında Liz-

bon Oyuncak Müzesi , Roma Çocuk Mü-
zesi, Brüksel Oyuncak Müzesi, Stockholm 
Oyuncak Müzesi, Nürnberg Oyuncak Mü-
zesi ve Salzburg Oyuncak Müzesi’nin de 
olduğu 28 müzeyi bir araya getirerek Avru-
pa Oyuncak Müzeleri Buluşması’nı (TOY-
CO) İstanbul’da gerçekleştirdi. 2011’de 
Avrupa Müzeler Formu’nun ödül törenin-
de, bu ödülün tarihinde finale kalan ilk 
oyuncak müzesi olma özelliğini taşıyan İs-
tanbul Oyuncak Müzesi, 2012’de Avrupa 
Müze Akademisi tarafından kendi alanın-
da en başarılı örneği olarak ödüllendirildi.
Hİssİ sENEtlER…

Müzenin kurucusu Sunay Akın, ziya-
retçilerine teşekkür ederek, “Ben sadece 
bir şair ve yazarım. Kitaplarımın ve göste-
rilerimin teliflerinden, dünyanın en önemli 
koleksiyonerlerinden aldığım antika oyun-
cakları, bir inşaat alanına dönen, tarihin yı-
kıldığı, hafızanın silindiği İstanbul’da, ai-
leme ait olan ve koruduğumuz yüz yıllık 
bir köşkte bir araya getirdim. Hayatın zen-
ginliğinin hisse senetlerinde değil, hissi se-
netlerde olduğuna inanıyorum.  Okurları-
ma, seyircilerime ve müze ziyaretçilerine 
çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin sanata, 
kitaba ve bilgiye değer veren aydınlık yüzü 
bizi ayakta tutuyor” dedi. 
Ayrıntılı bilgi için: Tel: 0216 359 45 50–51

Gri duvarlar 
‘Barış’a 

boyandı...
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Kadıköy Belediyesi Çocuk Etüt Merkezi öğrencileri, 
gri duvarları ‘Barış Abileri’nin resmiyle güzelleştirdi

İçerde 
çocuk var!
Anneleri cezaevinde olduğu için, parmaklıklar arasında 
yaşamak zorunda kalan 0-6 yaş arası cezaevi çocuklarının 
oyun ve eğitim imkanlarının iyileştirilmesi için proje başlatıldı

Kapılarını ziyaretçilere 23 Nisan 2005 tarihinde açan İstanbul Oyuncak Müzesi 10. yaşını 
kutluyor. Bu kapsamda Fransa’da 150 yıl önce yapılan bebek Göztepe’de sergileniyor

Türkiye cezaevlerinde  
annelerinin hem yatağını hem de  
kaderini paylaşan çocuklar…

COCUK yazıp 4528’ e SMS 
gönderildiğinde, projeye 10 TL 
tutarında katkı sağlanıyor. Banka 
bağışı için; Vakıfbank Kadıköy 
Şubesi, Şube kodu 012 
Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı (TL) 
TR 94 0001 5001 5800 7303 0490 01
www.icerdecocukvar.com 

150 yaşındaki 
bebek Kadıköy’de!

Çikolatadan Barış Manço!
Türkiye’nin köklü firmalarından Elit Çikolata ve Şe-
kerleme Sanayi A.Ş, eserleriyle halkın gönlünde özel 
bir yer edinmiş olan değerli sanatçı Barış Manço'nun 
çikolatadan bir portresini yaptı. Çikolata ustası Ah-
met Çakır'ın 10 kg çikolata kullanarak yaptığı portre, 
17 Nisan günü Moda’daki Barış Manço Evi’ne hedi-
ye edildi. Elit Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi Gözde 
Küçük, Kurumsal Satış Müdürü Mert Engil,  Manço 
ailesinden Lale Manço Ahıskalı ve Batıkan Manço, 
Müze Sorumlusu Sırma Çelik ve Kadıköy Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş'in katılımıyla 
gerçekleştirilen törende, Barış Manço'nun kültür ve 
sanat dünyamıza olan büyük katkıları ve unutulmaz 
eserleri yad edildi, nostalji ve çikolata dolu tatlı bir 
sohbet ile taçlandı. Elit Çikolata-Barış Manço Mü-
zesi buluşmasının sonunda, sanatçının çikolatadan 
portresi, müzenin Şövalye Odası’na yerleştirildi. Ba-
rış Manço ve çikolata seven ziyaretçiler çikolatadan 
portreyi yıl boyunca bu odada görebilirler.  
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İ nsan, çok çeşitli ve değerli yetenekleri 
olan zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal 
büyük olanaklara sahip bir varlıktır. Evre-

nin en şerefli varlığı olarak yaratılmıştır. Her 
insan bu yeteneklerinin, olanaklarının ve ya-
ratılışındaki yüceliğin bilinci içinde yaşamalı-
dır. Çünkü insan olarak dünyaya gelmenin bir 
sorumluluğu vardır. Bize verilen hayat, küçük 
işlerle küçük olaylarla, küçük dertlerle, küçük 
detaylarla doldurularak veya üç beş liraya 
feda edilerek geçirilecek kadar küçük değildir.

Nice insanlar tanırım, yaşam boyu işin-
den başka bir şey öğrenmemiştir. Tüm ya-
şamını evine, işine ve çocuklarına adamıştır. 
Bunu büyük bir iftiharla ve gurur duyarak an-
latır. Çok sınırlı bir dost, ahbap, arkadaş gru-
bu vardır. Sinema, tiyatro, sanat, kitap, müzik 
hep yabancı olduğu şeylerdir. Okumak der-
seniz, gazete veya işiyle ilgili yayınlar ile sı-
nırlıdır. Sinema ihtiyacını akşamları izlediği 
dizilerle karşılar. Müzikle ilgisi televizyonda iz-
lediği şarkılardan öteye gitmez; bir de araba-
sının radyosundan veya CD çalarından din-
lediği arabeskler veya harcı âlem şarkılar... 
Vermek, sevmek, paylaşmak, hayır hizmet 
ise yabancısı olduğu şeylerdir. 

İş yaşamında ön saflarda olan bir tanıdı-
ğımla konuşuyordum. “Hep bana bir hobi edin 
diye ısrar ederdin. Şimdi biraz kafam rahat-
ladı, kendime zevk aldığım bir hobi edindim” 
dedi. Tebrik ettim ve hayretle hobisinin ne ol-
duğunu sordum. Beyoğlu’nda bir evde ecnebi 
genç bayanlar pazarlanıyormuş. “Ayda birkaç 
kez gidiyorum, gerçekten hobi sahibi olmak 
güzelmiş” dedi. Son yıllarda hiç bu kadar şa-
şırmamıştım. Hobi insanı kendi yetenekleriyle 
buluşturur. Temelinde kültür, sanat, spor, hay-
van sevgisi, tarih, doğa, keşif, dostluk, kişisel 
gelişim ve insanın kendine dönüşü gibi yüce 
değerler vardır. Hobiler insanın ruhunu ay-
dınlatır, duygularını zenginleştirir, fiziğini gü-
zelleştirir. Ama sen yalnızca dünya ile ilgilenir 
ve nefsinin isteklerini tek değer olarak kabul 
edersen hovardalığı bir hobi olarak görürsün.

İnsanlar ormanı bırakıp bir ağaca takılı-
yor, esası unutup küçük detaylarla uğraşı-
yor, gururuna kapılıp hayatını mahvediyor. 
Hâkim mahkemeye çıkarılan ufak tefek ci-
nayet zanlısına sormuş: “Oğlum ne proble-
min vardı ki üç kişiyi birden vurdun?” Zanlı: 
“Eşimin, çocuklarımın yanında gururumla oy-
nadılar hâkim bey” demiş. İki tanıdığım kur-
dukları inşaat şirketinde birlikte çalışıyorlardı. 
Birisi inşaatın teknik yönünü, diğeri mali yönü-
nü üstlenmişti. Bir gün mali yönle ilgilenen or-
tak, bina dış cephe boyasındaki bir rengin de-
ğiştirilmesi için boyacıya talimat vermiş. Karşı 
taraf, “Bu benim konumdur” diye itiraz etmiş. 
Boya detayı üzerindeki çekişme, ortaklıktan 
ayrılma noktasına kadar varmıştı.

İşinden başka dünyası olmayan pek çok 
insan tanırım. Sabah erken kalkıp kahval-
tı dahi yapmadan işe giderler. Bütün günleri 
nefes almamacasına işle dolu geçer. Akşam 
eve dönerken yol boyunca iş düşünür veya 
işle ilgili telefon görüşmesi yaparlar. Evde 
geçen zaman yönünden ise iki ayrı grup in-
san tanıdım. Birinci gruptakiler eve çantay-
la gelirler. Yemek yerken fabrikadan, iş ye-
rinden veya yurt dışından gelen telefonlarla 
konuşurlar. Yemek biter bitmez hemen eve 
dolu getirdikleri çantayı açar, işe koyulur-
lar. İkinci gruptakiler daha rahattırlar. Eve iş 
getirmezler. Günün stresini ve yorgunluğu-
nu atmak için akşam sofrasında alkol alırlar. 
Ya yemek masasında veya televizyon karşı-
sında uyuklarlar. Hemen hemen her geceleri 
uyuklayarak geçer.

İş onlar için tüm yaşamlarını işgal eden, 
gecelerini, gündüzlerini dolduran, yaşamla-
rını işe göre düzenledikleri bir para kazan-
ma kapısıdır. İş için gerekli zannettikleri her 
şeyi gözlerini kırpmadan yaparlar. Sabah-
tan akşama kadar her müşteriye aynı yalan-
ları söyleyen tezgâhtarlar, pazarladıkları ma-
lın kusurlarını gizleyip iyi yanlarını abartan 
komisyoncular gördüm. Resmi dairelerde ilk 
sözü vatandaşa zoru göstermekle başlayan 
birçok görevli tanıdım. 

Geçen hafta yüzüne baktığınız zaman her 
tarafından sağlık taşan vücudunda bir gram 
yağ bulunmayan veteran sporcu bir arkada-
şım gündüz yaşadığı psikolojik bir olaydan 
doğduğu tahmin edilen nefes darlığı yaşamış. 
Gece yarısı taksiye binip bir devlet hastane-
sine gitmiş. Tahmin ettiği ilgiyi göremeyince 
ve bazı aletlerin de bozuk olduğu söylenin-
ce yakındaki bir özel hastaneyi tercih etmiş. 
Acil serviste büyük bir ihtimamla karşılanıp 
önce içine derin bir korku salınmış. Sonra an-
jiyo dâhil, neredeyse hastanede mevcut tüm 
makinalardan geçirmişler. Çeşitli branşlar-
daki doktorlar muayene etmişler. Arkadaşım 
bir doktorun yanındayken daha önce muaye-
ne eden başka bir doktor gelmiş. Birbirlerine 
nasıl pas attıklarına dair üstü kapalı şakalaş-
mışlar. Sigortasına ve kendine 30.000 lira ci-
varında fatura çıkmış. Hiçbir şeyin yok deyip 
göndermişler. “Tüfek icat oldu mertlik bozul-
du” diye bir türkü vardır. Hastaneler makina-
larla doldu, belki de teskin edici veya nefes 
açıcı bir ilaç verilerek gönderilecek hasta için 
artık tüm makinalar çalıştırılır oldu.

İş yapmak ve çalışmak kutsal bir insan-
lık görevidir. İş; ahlak, erdem, insanlık ilkeleri 
içinde yapılmalı, para; hak, hukuk, adalet için-
de kazanılmalı, iş insan için bir esaret değil uf-
kunu açan, yaşamını güzelleştiren, yeni dost-
lar kazandıran bir bereket kapısı olmalıdır.     

D ünyanın  en büyük ve en köklü haber 
ajanslarından biri olan Agence Fran-
ce Presse (AFP) Türkiye’de ilk fo-

toğraf sergisini 28-31 Nisan tarihleri arasın-
da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür 
Merkezi Sanat Galerisi’nde (CKM) açacak. 

Agence France Presse Türkiye’nin ödül-
lü foto muhabirleri Bülent Kılıç, Ozan Köse, 
Âdem Altan ve Gürcan Öztürk’ün çektiği 
fotoğraflardan oluşan bu sergide Türkiye ve 
bölge ülkelerin gündemine oturan konular, 

son yıllarda meydana gelen Gezi, Soma, 17 
Aralık, Suriye, Uludere, Kobane gibi siyasi 
ve güncel olaylar işleniyor.

Dünyanın en prestijli basın fotoğraf 
ödülü World Press Photo’da iki fotoğrafıyla 
ödül alan Bülent Kılıç’ın ödüllü fotoğrafla-
rı da sergide yer alacak. Kılıç, Berkin Elvan 
anması sırasında polisler tarafından gözaltı-
na alınan protestocu fotoğrafıyla 1. Koba-
ne’deki bombardımanını görüntülediği di-
ğer fotoğrafıyla da 3. olmuştu.

Türkiye’nin ödüllü foto muhabirleri-
nin objektifine yansıyan gerçeklerinin gö-
rüleceği sergide, ülkemizde yaşanan tari-
hi ve toplumsal olayların unutulmaması 
ve haber arşivinin yeniden düzenlenmesi 
amaçlanıyor.

Türkiye ve dünyaya imza atan fotoğraf-
lara daha yakından bir kez daha bakmak ve 
olaylara ilişkin “gerçek fotoğrafı” görmek 
için 28 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 
CKM’yi ziyaret edebilirsiniz. 

Ödüllü fotoğraflar Caddebostan’da sergilenecek

B undan önceki yıllarda Kadıköy Be-
lediyesi’nce Türkiye’de opera sa-
natının gelişimini yansıtan üç ser-

gi düzenlenmişti. Birincisi “Türkiye’de 
Milli Opera Kurumu Devlet Opera ve Ba-
lesi’nin Kuruluşu”nu’; ikincisi “Opera ve 
Bale Afişleri”; üçüncüsü ise sahnelenmiş 
eserlerin “Dekor Resimleri” orijinal örnek-
lerle izleyicilere sunuyordu. 

Geçtiğimiz günlerde açılan “Sahnelen-
miş Eserlerden Fotoğraflarla Opera-Ba-
le’de Türk Bestecileri” sergisi de serinin 
dördüncü etkinliği olarak öne çıkıyor. 19 
Türk bestecisinin 55 eserinin değişik sah-
nelenişlerinden örnekleri, fotoğraflarla iz-
leyiciye sunulduğu sergi, Devlet Opera ve 
Bale Genel Müdürlüğü’nün ve Ankara, İs-
tanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Samsun 
operalarının yardımlarıyla kurgulandı.
Özgün eserler…

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera-
sı Genel Sanat Yönetmeni Murat Katoğlu, 
Türkiye’nin sanat ve sosyal hayatında ope-

ranın son derece ‘genç’ bir müzik ve sahne 
türü olduğunu anımsatarak, milli bir opera 
topluluğunun ancak 1940’larda ülkenin ha-
yatına girdiğini söyledi. Katoğlu, bu müzik 
sanatının 19. yüzyılda İstanbul’da zaman 
zaman icra edildiğinin bilindiğini ancak 
icracılar tamamen yurt dışından, genellik-
le İtalya ve Fransa’dan, gelen gezici toplu-
luklar olduğunu belirtti. Cumhuriyet Tür-
kiyesi’nin uygarlık projesinin unsuru olan 
Türk Operası bütünüyle bir Cumhuriyet 
çocuğu olarak 1940’da doğdu ve icra bece-
risinin yanı sıra yaratıcılık; yerli eser mey-
dana getirme yolunda da küçümseneme-
yecek mesafe aldı’’ dedi. Murat Katoğlu, 
bir ülkede özgün bir sanat, müzik hayatı-
nın varlığının ilk şartı yerli eserlerin yara-
tılmasının, repertuvarının zenginleşmesi 
olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık yetmiş/
seksen yıllık dönemde Türk kompozitörle-
ri altmışı aşkın opera ve bale eseri bestele-
mişler ve bunların önemli bölümü sahnele-
nip izleyiciye sunulmuştur” diye konuştu.

lGökçe UYGUN

6 yılda 47 ülkeden 400’den fazla ya-
zarı konuk eden Türk edebiyatı-
nın yurtdışına açılan edebiyat ka-

pısı İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali 
(İTEF), bu yıl  “Şehir ve Sınırlar” tema-
sıyla 4-8 Mayıs’ta gerçekleşecek. 

26 farklı ülkeden 30 yabancı yazar ve 
"Profesyonel Buluşmalar" kapsamında 
20 konuk ile Türkiye'den 30'un üzerin-
de yazarın katılımıyla yapılacak etkinlik-
lerde, edebiyatseverler farklı kültürler-
den yazarların, hayatı ve edebiyatı farklı 
perspektiflerden yorumlayışlarına tanık-
lık etme şansını yakalayacak. Festival 
yerli yazar ve yayıncıların yabancı yayın-
cılar, editörler, çevirmenler ve yazarlar-
la işbirliği yapmalarını sağlayan edebiyat 
ortamı yaratıyor. Bu yıl Garanti Bankası 
ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 
festivalde etkinlikler halka açık ve ücret-
siz olarak gerçekleştiriliyor. Etkinlikler 
kapsamında okurlar sevdikleri ya da yeni 
keşfedecekleri yerli ve yabancı yazarlarla 
bir araya gelme şansına da sahip oluyor. 
İTEF’in bu yılki programında yazar oku-
maları ve söyleşilerin yanı sıra interak-
tif edebiyat projelerine de yer verilecek. 
Yerli ve yabancı yazarlar, "Şehir ve Sı-
nırlar" teması altında yazılarını edebiyat-
severlerle paylaşacak. Festival takipçileri 
antolojiyi ücretsiz olarak etkinlik mekan-
larından edinebilecekler.
gece YArısı edebiYAtı!

Bu yılki festival farklı bir etkinlikle 
başlayacak. 24 saat açık olan İBB Ata-
türk Kitaplığı’nda edebiyatseverlere sı-
radışı bir deneyim sunulacak. Dergâh 
Yayınları'nın desteğiyle yapılacak etkin-
likte, saatler gece yarısını gösterdiğin-
de Türkiye edebiyat sahnesinin 4 önem-
li ismi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 
ünlü eseri Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü'nden ve Tanpınar'ın şiirle-
rinden bölümler okuyacaklar. 

Kadıköy Belediyesi’nin 
kamu katkısı sunduğu İTEF 

kapsamında Kadıköy’de de etkinlikler 
olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ka-
dife Sokak’taki kargArt’ta (Karga Bar)  
FABİSAD-Fantazya ve Bilimkurgu Sa-
natçıları Derneği işbirliğinde, fantastik 
edebiyat ve bilimkurgu alanında ürünler 
veren yazar, çizer, oyun yazarı gibi sa-
natçıların yer aldığı etkinlikler olacak. 
Bilimkurgu-fantastik edebiyat okurlarını 
bekleyen ücretsiz etkinlikler şöyle:
l Fabisad: Şehir Fantazyası: Şeh-

rin Fantastik sınırları paneli: Şehir, 
orada yaşayan insanların ortak fantaz-
yası olarak okunabilir mi? Fantastik 
edebiyatın alt türlerinden biri olan şe-
hir fantazyası, diğer fantastik edebiyat 
türlerinden farklı olarak ne anlatıyor?  
"Güneş Hırsızları" kitabıyla dikkat çe-
ken Doğu Yücel "Anadolu Korku Öy-
küleri" isimli öykü seçkisinde yer al-
mış Galip Dursun, "Ecel" isimli son 

romanında bir şehir fantazyası örne-
ğini okuyucusuyla paylaşan Fun-

da Özlem Şeran bir araya ge-

liyor. (4 Mayıs Pazartesi/19.30-20.30)
lMiyazaki: Mit ve Modern Arasın-

da söyleşisi: Hayao Miyazaki, 52 yıllık 
üretken kariyeri boyunca Japonya’nın 
görsel kültürünü, çizgilerle konuşmanın 
yeni yöntemlerini icat ederek dönüştür-
dü. Usta manga ve anime sanatçısı Mi-
yazaki'nin kısa filmleri, emekli olduğu 
bu yıl, İTEF kapsamında sanatçıya bir 
saygı duruşu olarak izleyicilerle buluşu-
yor. Film gösteriminin ardından, Fabisad 
üyesi Merve Çay, Miyazaki filmlerinin 
izinde bir söyleşi yapacak. (4 Mayıs Pa-
zartesi/21.00-22.00)
lUluslararası Pen etkinliği: İfa-

de özgürlüğünü temel insan haklarından 
birisi olarak gören, İngiltere merkezli 
uluslararası organizasyon PEN, 1921 yı-
lından beri yazarların hakları ve edebi-
yatın bağımsızlığı korumayı amaçlıyor. 
Bu etkinlikte, PEN International etkin-
lik koordinatörü James Tennat, Türki-
ye'de sosyal medya alanındaki ifade öz-
gürlüğünün sınırlarını masaya yatırıyor. 
(5 Mayıs Salı/19.30-20.30)
l bir Şairin ilham Kaynağının sı-

nırları söyleşisi: Knut Odegard, Enver 
Ercan, Erkut Tokman şairleri ve ilham 
kaynaklarını konuşacaklar. (5 Mayıs Salı 
21.00-22.00)

l sınırda Öl(dürül)mek: sabahat-
tin Ali söyleşisi: Kaçmaya zorlanan bir 
büyük yazarın sınırdaki yaşam mücade-
lesi... Toplumun ve kuralların sınırların-
dan kurtulmaya çalışırken kendi varlığını 
sınırda yitiren bir yazar: Sabahattin Ali. 
Sevengül Sönmez, dinleyenleri, korku 
sınırının daraldığı 1940'lar Türkiyesi'ne 
doğru bir yolculuğa çıkaracak. (6 Mayıs, 
19.30-20.30)
l Fabisad: gotik edebiyat, bir sı-

nır Harbi paneli: Gotik roman, okuyu-
cusuna sınırların belirsizleştiği bir dünya 
anlatır. Peki, 21. yüzyıl gotiğinden bah-
setmek mümkün müdür?  Şehrin tekin-
sizliğini  “Doğa Tarihi” adlı kitabında 
bir kadının gözünden anlatan yazar Ha-
kan Bıçakcı ve gotik - fantastik edebiyat 
üzerine çalışmaları bulunan yazar Yankı 
Enki, gotik edebiyatta sınırların ufkunu 
konuşmak için bir araya geliyor. (6 Ma-
yıs 21.00-22.00)
l sınırdakiler paneli: ‘Sınır’ sa-

dece edebiyat içerisinde değerlendiri-
lebilecek bir kavram değil. Hayatın gö-
rünür-görünmez her aşamasında sınır 
kavramıyla ilişki içerisindeyiz. "Haw" 
romanıyla büyük beğeni toplayan, “Cev-
det Kudret Edebiyat Ödülü’nün sahibi 
Kemal Varol, “Spinoza’nın Günlüğü”-
kitabıyla dikkat çeken Şener Özmen ve 
ikinci şiir kitabı “Sokağın Zoru”nu oku-
yucuyla buluşturan Mehmet Said Aydın 
hem sahici sınırları hem de sınırın me-
cazını tartışmak için bir araya geliyor. (7 
Mayıs 19:30-20:30)
l Fabisad illüstrasyon: Çizgi Ro-

manın Sınırları atölye ve söyleşisi: Bu 
çizgili söyleşide çizgi romanın tarihin-
den, globalleşen dünyada çizgi romanın 
yerinden bahsedilecek. Etkinliğe mizah 
dergilerinde çizgi roman yapan isimler-
den Suat Gönülay ve Kenan Yarar, son 
yıllardaki en göze çarpan çizgi roman 
kahramanını yaratan Devrim Kunter ve 
Boğaziçi Üniversitesi'nde çizgi roman 
teorisi üzerine ders veren Mehmet Emin 

Adanalı konuşmacı 
olarak katılacaklar. (7 

Mayıs 21:00-22:00)

Şehir, sınırlar 
edebiyat
Türkiye’nin ilk uluslararası edebiyat festivali, 7. kez  
edebiyatseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında 

Kadıköy’de de pek çok etkinlik olacak

Agence France 
Presse Türkiye’nin 

foto-muhabirleri, ödüllü 
fotoğraflarıyla 

Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde fotoğraf 

sergisi açacak. 

Sahne fotoğraflarıyla Türk besteciler…

ve

Nasrettin 
Hoca

Kerem

Ülya Boğuç
ve Tahir 
Tahirgil
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Trompet sanatçısı Barış Demirel, “Müzik hayatımda en büyük tutkum. Trompet ise hayatımda 
bir uzvum gibi…” diyor 

Hazırlayan: Gökçe UYGUN 
gokceuygun@gmail.com

A dı ve sesi  Kadıköy’den yükselen 
yeni bir isim Barış Demirel... Tür-
kiye’de 90’lardan bu yana önem-

li müzik yarışmalarından biri olan Roxy 
Müzik Günleri’nde 2011 yılı birincilik 
ödülünü aldı. Bu deneyimden sonra solo 
projesine ağırlık vererek pek çok konser 
mekanında ve Caz’dan Rock müziğine bir 
çok önemli festival sahnesinde performans 
sergiledi. 2012’de ilk maxi-single albümü 
“O.Y.D.H.O.G.Y.” yayımlandı. Şimdi de 
yeni albümü “T.E.A.R.” ile karşımızda…

• Trompete ilginizin nasıl doğduğunu me-
rak ediyorum açıkçası… Sahnelerimizde az 
görülen bu Batı enstrümanıyla aranız nasıl? 

Trompete hep çok ilgim vardı. Duydu-
ğum enstrümanlardan daha özel bir sese sa-
hip olduğunu düşünüyordum. Tamamen 
kişisel bir mevzu, hissiyat. Üniversiteye baş-
ladığım zamanlardı, kendime ikinci el bir 
kornet almıştım. (Trompete göre daha yu-
muşak tona sahip ama çalım kombinasyonu 
olarak trompetle aynı olan bir enstrüman.) 
Sonrasında trompete geçerek devam ettim.

• “Barıştık Mı” sahne adınız mı? Müzi-
kal yolculuğunuzda grup musunuz, tek mi?

Barıştık Mı 7-8 yıl evvel kendime bul-
duğum bir lakaptı. İsmim yerine bu mah-
lası kullanıyordum. Fakat grup ismi olarak 
sanılması da beni rahatsız etmiyor. Albüm-
le beraber hem mahlas hem de adımı kul-
lanma kararı aldım. ‘Müzikal yolculuk’ çok 
geniş bir tanım. Yeri geliyor tek başıma da 
performans yapıyorum, yeri geliyor başka 
projelere, müzisyenlere, kayıtlara eşlik edi-
yorum. Sahnede kendi müziğimi icra etmek 
için stabil bir ekip olması daha çok tercih 
ettiğim bir durum.

• Anladığım kadarıyla evde kendi ken-
dine çalmak-kayıt yapmaktan sahnelere 
giden yol, Roxy Müzik Günleri’nde 2011 
yılı birincilik ödülünü almanızla başlıyor. 
Bu süreci biraz anlatır mısınız?

2008’de o zamanlar amatör-profesyonel 
her müzisyen için velinimet olan MySpa-
ce’ten bir müzisyen hesabı açmıştım. Evde 
yaptığım ufak-tefek kayıtları yüklüyordum 
fakat yakın dostlarım dışında paylaştığım 
kimse yoktu. Cesaret edemiyordum diye-
bilirim. Yavaş yavaş o kayıtları paylaşma-
ya başladığım günlerde Roxy Müzik Günle-
ri’ne başvurdum. Final, Performans derken 
birincilik ödülü bana çıktı. O günden son-
ra müzisyen dostlarımın da desteği ile solo 
projemi devam ettiriyorum.

• ‘İstanbul caz sahnesinin umut vaat 
eden trompetçisi’ deniliyor sizin için. Bu 
ne hissettiriyor?

Onore eden bir durum bu ama aslında 
caz sahnesine ait biri değilim. Caz müziği 
her ne kadar kendi içinde pek çok dala, tar-
za ayrılsa da, bana sadece ilham veren bir 
müzik. Bence zor ve birikim, bilgi isteyen 
bir müzik. Yaptığım müzik ile ülkedeki caz 
festivalinde de rock ya da deneysel müzik 
festivalinde de sahne bulma şansım oldu. 
Herhangi bir kısıtlama içerisinde bulunma-
dan trompetin odak olduğu bir şey üretme-
ye çalışıyorum. İlla ki etkilendiğim pek çok 
tarzdan esintiler barındırıyordur. 

• 2012’de ilk maxi-single albümünüz 

“O.Y.D.H.O.G.Y.” çıktı. İsmin açılımı da 
“oğlum, yapma demiyorum, hobi olarak 
gene yap” imiş. Bu isim bana 2 şeyi anım-
sattı; Gezi isyanıyla birlikte hayatımıza gi-
ren o meşhur jargonlardan biri.. Diğeri de 
caz müziğine çok çok aşina olunmayan bu 
topraklarda caz yapmak… Ne dersiniz? 

Caz müziği icra etmiyorum. Bu ülkede 
popüler olan akımların dışındaki sesler ile 
eğer bir gelir elde edilme gayesi varsa ne 
yazık ki çok kolay değil-gibi geliyor bana.  
İstemese de farklı işlerde çalışmak zorun-
da kalabiliyor insan. Ama tutku olduğu sü-
rece müzik de var. Ömür Abi’nin (Hariçten 

Gazelciler) “Yollar” şarkısında dediği gibi; 
“Mutluyuz çırak olmaktan, gidecek yol ara-
mak Allah’tan.”

• 2015’in ilk günlerinde yeni albüm 
“T.E.A.R.”ı çıkarttınız. Müzisyen arka-
daşlarınızın isimlerinin ilk harfleri. Ama 
aynı zamanda da gözyaşı demek. Niye 

gözyaşı, neye üzüntü? Albüm de adı gibi 
hüzünlü mü? 

Evet; “Taner-Ege-Aydın-Ömer-Ram-
my”. Üretmeme koşulsuz katkıda bulun-
muş bu güzel arkadaşlarıma sembolik gö-
rünse de bir vefa… Ben hüzünlü olduğunu 
düşünüyorum ama dinleyenine göre değişir. 

• Kaç şarkı var? Şarkılardan biraz bah-
setmek ister misiniz?

6 parça mevcut. Bir de bonus track var. 
Biri Taner Yücel’e ait bir beste, biri Sigur 
Ros yorumu –aslında eski bir İzlanda ninni-
si-, diğer parçalar’ın besteleri bana ait.  2-3 
parçada şarkı da söylüyorum. Bana ait söz-
leri barındırıyorlar. Fakat vokali olabildi-
ğince minimumda tutuyorum. Enstrümantal 
ağırlıklı bir albüm.  

• Sizin için Ekşi’de biri “Biraz bencil-
ce olsa da hiç popüler olmasın, hiç tanın-
masın” demiş. Ne dersiniz siz bu duruma? 
Popülerleşmek, kaliteyi silikleştirir mi za-
manla?

Benim de öyle ”çok bilinmesin, herkes 
dinlemesin” dediğim, hastası olduğum mü-
zisyenler, şarkılar hep oldu. Bahsettiğin-
le ilgili iki kalite konusunun olduğunu dü-
şünüyorum. Biri onursal diğeri de müzikal. 
Popülerleşmek bu iki kaliteye de –eğer var-
sa- zarar veriyorsa o kişiye ya da kişilere 
yaramamıştır. Bence hırs ve şımarıklık gü-
zel şeyler. Kibir kötü. 

• Bu tür bağımsız/alternatif/deneysel 
müzik yapmak zor mu Türkiye’de?

Zor değil. Kimse “bu müziği yapamaz-
sın” ya da “konser veremezsin” demiyor. 
Ama bu zorluk ”beklediği ilgiyi bulama-
mak” üzerineyse, konunun dışında durma-
yı seçiyorum. Hayallerimiz umduğumuz 
gibi gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Önem-
li olan işimize bakmak. Bir gün illa ki gü-
zellikler gözükür…

Kadıköy’den 
yükselen 

trompet tınıları...

“Kadıköy’de Mayıs ayında bir 

konser vermek istiyorum”

Doğma büyüme Kadıköy’lüyüm. Arkadaşlarımla, 
anılarımla, diğer merkezi semtlere göre biraz 
olsun dinginliğiyle İstanbul’da sakini olmayı 
sevdiğim bir yer. Kadıköy’ün müzikal ortamı son 
yıllarda daha da hareketlendi. Kendi müziğini 
yapan ve farklı farklı tarzdan pek çok müzisyene 
destek var. Kadıköy’de, müzisyenler arası 
iletişimden, birlikte yapılan session’lardan ortaya 
müzik dışında güzel dostluklar da çıkabiliyor. 
Müziği yaşadığım lokasyona bağlı tutmuyorum 
ama burada yaşamaktan memnunum. 
Enstrümanımın ses düzeyine karşı toleranslı 
komşularım var. Daha ne olsun?!

T ürk müziğinin yaşayan efsaneleri aynı 
sahnede buluştu. Bostancı Gösteri Mer-
kezi, geçtiğimiz günlerde "Devlerin 

Sahnesinde Özlediğimiz Türk Müziği" adlı kon-
sere ev sahipliği yaptı. Konserde, Bülent Ersoy, 
Muazzez Abacı, Mustafa Sağyaşar, Neşe Can, 
İnci Cayırlı, Kutlu Payaslı, Zekai Tunca,  Ayse 
Taş ve Ali Şenozan gibi usta sanatçılar, dinle-
yenlere  Türk müziği ziyafeti yaşattı.

Sanatçılar, “Bu nağmeler bu ahenk siz-
ler için... Bu güzellikleri hiç tanımamışlar, 
hiç duymamışlar için... Unutanlar, unu-
tulanlar için... Bekleyip kavuşamayan-
lar, bulup çabuk yitirenler için... 'Bir 
gün mutlaka' deyip inatla bekle-
yenler, unutmayanlar unutama-
yanlar için, duyguları ilk gün-
kü gibi taptaze, diri tutanlar 
için... Sonsuza dek sürecek bu 
hoş seda ile gök kubbeyi bir kez 
daha çınlatmak için;  özlediği-
miz Türk Müziğimizle işte gel-
dik” dediler.

S edat Gürel & Güzin Gürel Sa-
nat ve Bilim Vakfı, bu yıl Ulus-
lararası Şan Yarışması'nın 3. 

sünü düzenliyor. Almanya ve Avustur-
ya'nın önde gelen ajans ve direktörle-
rinden oluşan ve yerli akademisyen ve 
sanatçılardan oluşan jürinin görev yap-
tığı yarışma, 3 Mayıs akşamı, Final Ele-
mesi ardından Ödül tören ve konseri ile 
sonlanacak. Vakfın daha önce ödül al-
mış başarılı ismi Deniz Yetim de kon-
serde yer alacak. Kadıköy Belediye-
si Süreyya Operası’ndaki etkinlikte, 
saat 16.00’daki Final Elemesi izleyi-
cilere ücretsiz olacak. Ardından da sat 
20.00’de ödül töreni ve konser olacak.

Sedat Gürel & Güzin Gürel Sanat 
ve Bilim Vakfı, sanat etkinliklerini des-
tekleme, başarılı gençlere ülkemizde ve 
dünya sahnelerinde kendilerini geliş-
tirme ve gösterme fırsatını sağlama ve 
aynı zamanda konserler düzenleme gibi 
projeler sürdürüyor. Kurulduğu günden 
itibaren Ulusal Şan yarışması, Uluslara-
rası Şan Yarışması, İstanbul Devlet Sen-
foni Orkestrası Opera ve Piyano Yarış-
ması gibi pek çok yarışma düzenleyen 

vakfın bugüne dek yetiştirdiği isimler 
arasında dünyaca ünlü bas Burak Bilgi-
li, Kartal Karagedik, Deniz Yetim, Eg-
lise Guttierez, Güneş Gürle, Hale Soner 
gibi isimler bulunuyor.

Şan yarışmasına davetUsta sesler 
buluştu

T ürk pop müziğinin sevilen 
seslerinden olan Sertab Ere-
ner, söz ve müziği Sezen 

Aksu’ya ait olan ”Tesadüf Aşk” 
şarkısına klip çekti. Erener, yeni al-
bümünün ilk klibi Tesadüf Aşk için 

sokakta yatan bir kadını canlan-
dırdı. Tüm gün süren çekimlerden 
görüntü paylaşan şarkıcı, sokakta 
derbeder yatarken fotoğrafını ”Çe-
kimden sonra beni kaldıramadılar, 
kıvrılıp uyudum” notuyla paylaştı. 

Burak Ertaş’ın çektiği klipte Sertab 
Erener’e Serkan Altunorak eşlik 
etti. Yaklaşık 19 saat süren çekim-
lerde Erener ve  Altunorak, Kadı-
köy sokaklarında evsiz iki insanı 
canlandırdı.

Klibini Kadıköy’de çekti

Bülent 
Ersoy ve 
Muazzez 
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GENEL KURUL İLANI
GERZE İLÇESİ TÜRKMEN KÖYÜ 

KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 MAYIS 2015 PAZAR  günü,Saat 15:00’de 
Bahatlı Sk.Kaya Apt.No:13 D:2 Fikirtepe-İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme 
göre yapılacaktır.Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı taktirde ,ikinci toplantı 17 MAYIS 
2015 PAZAR günü aynı gündemle ,aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.Sayın 
üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama,
2-Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3-Saygı duruşu
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
7-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,
9-Kapanış

YETİŞTİRME YURTLARINI 
VE EĞİTİMİ 

DESTEKLEME DERNEĞİ 

GELENEKSEL
BAHAR KERMESİ

1-2 MAYIS 2015 
CUMA & CUMARTESİ
SAAT: 09.30 – 17.30

Yer: Dernek Merkezi 
Tel: 0 216 345 43 47 

Recep Peker Cad. Rıfat Bey Sk. 
Barış Apt. No: 1/3-4 

Kızıltoprak/KADIKÖY

A’dan Z’ye sağlık konuşmaları

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde 
Doçent Doktor Simin Ada, gönül-
lülere ve mahalleliye “A’dan Z’ye 

Cilt Sağlığı”  konulu sunum yaptı. Önce 
ciltte oluşan kahverengi lekelerden bah-
seden Ada,  0,6 cm’den büyük lekelerin 
tehlike oluşturabileceğini belirtti. Ada 
şunları söyledi: “Tipik bir güneş leke-
si (lentigo), yaşlandıkça ortaya çıkar ve 
güneş ışınlarına bağlı olarak oluşur. Ris-
ki yüksek olmayıp dondurma tedavisi ile 
sonuç alınır.” Çocukları güneşin zarar-
lı ışınlarından kesinlikle korumamız ge-
rektiğinin altını çizen Ada, “50 yaşından 
sonra ciltte çıkan kabartılar mutlaka der-
motoloğa gösterilmelidir, bu benler teh-
likeli olup ben kanserlerine neden olur.” 
dedi. Ben sayısı arttıkça kanser riskinin 
de artacağını belirten Ada, ciltte oluşan 
kırmızı ve toplu iğne başı gibi olan ben-
lere damar beni dendiğini, genelde boyun 
çevresinde oluştuğunu söyledi.
SAç döKüLmeSi

Saç kayıplarının yaşa bağlı olduğunu, 
günde elli tel saçın dökülmesinin normal 
olduğunu erkeklerde başın ön tarafından 
geriye doğru androgenetik olarak saçın 
döküldüğünü, kadınlarda ise her yönde 
seyrelme olduğunu söyleyen Dr. Ada, 35 
yaştan sonra herkeste saçın dökülmeye 
başladığını ifade etti. Ada, saç dökülme-
sini tetikleyen nedenlerin başında stres ve 
demir eksikliği geldiğini, B12 vitamin ek-
sikliğinin ise saç beyazlamasına yol açtı-

ğını belirtti. Simin Ada, “Sivilce, ekzama, 
et benleri, cilt lekeleri gibi cilt hastalıkla-
rı için kanıtlanmış tedaviler uygulanma-
lıdır” diyerek sözlerini tamamladı. Daha 
sonra sunuma katılan mahalleli ve gönül-
lüler ciltlerinde oluşan leke ve benleri Dr. 
Simin Ada’ya gösterdiler ve bilgi aldılar.
dengeLi beSLen, SAĞLIKLI oL

Suadiye Gönüllüleri Kültür Komi-
tesi de günümüzdeki geleneksel beslen-
me kültüründeki değişimlerin anlatıldığı 
bilgilendirme toplantısı düzenledi. Doğal 
beslenme uzmanı Şehime Yaman, geç-
mişten günümüze değişen beslenme alış-

kanlıkları sebze ve meyvelerde azalan 
besin değerleri, alınması gereken takvi-
ye gıdalar hakkında bilgi verdi. Yaman, 
eterli ve dengeli beslenmenin, bol su iç-
menin, daha az şeker ve tuz kullanma-
nın önemini vurgulayarak, ‘’Günümüzde 
obezitenin en yaygın ülkelerden biri olan 
Türkiye’de, insanlar yeterince egzersiz 
yapmıyor’’ dedi. Feneryolu Gönüllüle-
ri ise baş dönmesi (vertigo) semineri dü-
zenledi. Doktor Nilüfer Ünal, vertigonun 
bir çok nedeni olduğunu ve bunların dok-
tor kontrolu altında tetkik edilerek soruna 
çare aranmasını vurguladı.

Yazılarımızda bu anah-
tarı elde etmeyi öğ-
reneceğiz. Her yaşta 

genç omurgaya sahip olmak 
mümkündür. Omurgamız yay-
lı ve gerginse genç bir vücu-
da sahibiz demektir.Günümüz 
insanı hipodinamik yaşam tar-
zı sürmektedir.Omurga sorun-
larını oluşturan sebepler yan-
lış oturuş duruş, yanlış yürüyüş ve yetersiz fiziki 
aktivitedir. Bu sadece büyüklerin değil teknolo-
ji nesli olan çocukların da sorunudur. Bundan 
dolayı omurga hastalıklarının yaşı gençleşmiş-
tir.Nitekim orta okul da bile omuz ağrıları,ayak 
ağrıları,çabuk yorulma,çabuk sıkılma,baş ağrıla-
rı,sırt ağrıları, bel ağrıları, bacak ağrıları gözük-
mektedir. Çocukların bu gibi şikayetleri tembel-
lik, huysuzluk, şımarıklık gibi kabul edilip dikkate 
alınmazsa ileride skolyoz, kifoz, lordoz, dolaşım 
bozukluğu ve diğer sorunları oluşturur. 

Basit bir test
Sizi bizimle yeni bir yolculuğa davet ediyo-

ruz. Bu yolculuğa iyi bir şöför gibi kaslarımızı 
doğru kullanarak omurga ve vücudu şekillendir-
meyi, koordinasyonu geliştirmeyi, farkındalığı ve 
tahammül artırmayı, unutkanlığı önlemeyi, sağ-
lıklı ve kaliteli yaş almayı öğreneceğiz. Kendi-
nizi test edin: Elinizde not defteri, kalem üze-
rinizde iç çamaşırlarınız ile aynanın karşısına 
geçin. Ve başkasını izler gibi kendinizi gözlem-
leyin; Omuzlarınız kambursu mu? Boynunuz ha-
fif yana mı eğik? Bel kavisleriniz bir tarafı diğe-
rinden aşağı mı? Kaşlarınız çatık mı? Bir kaşınız 
daha mı aşağı? Karnınız nispeten öne mi çıkık? 

Tarih koyarak not edin. Vereceğimiz önerile-
ri düzenli olarak uygularsanız bir hafta sonra ay-
nada gördüğünüz tablo tamamen değişmiş olur. 

Doğru duruş: Ayaklar hafif aralı, ayak par-
mak uçları paralel simetrik, karın yukarı içe,çene 
boyuna doğru, omuzlar aynı hizada,aşağı geriye. 
Doğru duruş şeklini ayarladıktan sonra iki dakika 
sabit durun.Aynı duruş şeklini sağ ve sol profilde 
de ikişer dakika uygulayın. O andan itibaren gün-
lük hayatınızda bu duruşa dikkat edin. 

 Doğru oturuş: Sandalyenin ucuna oturun, 
karın yukarı içe, ayaklar yerde dizlerin devamı, 
omuzlar eşit yükseklikte ve ikisi de geriye ola-
cak şekilde. 

a) Bilgisayarda çalışıyorsak bilgisayar tam 
karşımızda olmalı. Fare ile çalışıyorsak dirseği-

mizi vücudumuza birleştirip bileğimiz masanın 
ucunda olmalı. Fare hareket edecekse bileği, 
düğme ile çalışacaksak işaret parmağı kullanıl-
malıdır. omuzun kalkıp öne doğru eğilmemesine 
ve dirseğin vücuttan ayrılmamasına dikkat edin. 

b) Yazı yazarken ve ders çalışırken de bu 
hususlara dikkat edilmeli. 

 DURUŞ: 
Ayakta. Ayaklar hafif aralı, paralel, simet-

rik çene boyuna doğru, eller omuz genişliğin-
de omuzun devamı olarak tavana uzanmış, dört 
parmak birleşikken baş parmak aralı ve aşağı-
dayken, parmak ucuna kalkmadan uzana bildi-
ğiniz kadar yukarı uzanın. Daha sonra aşağıda 
kalan eli yukarıdakine önde kalan eli arkadaki-
ne yetiştirin. Karın yukarı ve içe dizler bükülme-
den geriye olmalı. 

Uygulama süresi: 30 saniye-2 dakika. Her 
öğünden sonra mutlaka yapılmalı, gün içerisin-
de istediğiniz zaman uygulanabilir. 

Faydaları: Hazmı kolaylaştırır,metaboliz-
mayı hızlandırır, kolları sıkılaştırır, omurlar ara-
sını açar, omurga eğriliğini dengeler, tahammül 
ve dayanıklılığı artırır. (Ayakta duramayanlar, 
denge sorunu olanlar, aynı hareketi sandalye-
nin ucuna oturarak yapabilir)

DURUŞ: 
Ayakta. Ayaklar hafif aralı, paralel, simetrik, 

karın yukarı içe kalça kasılı, eller tavana yetişir-
cesine çubuk elde, önce maksimum uzan çubu-
ğu ve elleri dengele. Bu duruşta kolları 3 kere ge-
riye yaylandır, 4.de başlangıç pozisyonuna dön. 

Uygulama sayısı: 5-10 
Faydaları: Sırt kaslarını kuvvetlendirir, kas yır-

tığı oluşumunu engeller, kolları sıkılaştırır, göğüs-
leri dikleştirir, dekolte kırışıklıklarını açar. (Ayakta 
duramayanlar, denge sorunu olanlar, aynı hareke-
ti sandalyenin ucuna oturarak yapabilir.)

Sağlığın anahtarı; omurga

Fizyoterapist 
Leyla Caferli

GÜNLÜK  ÖNERİLER
1) 1.5-2 saatten fazla oturmayın. Arada bir 

kalkıp tavana uzanma hareketini yapın. 
2) Sandalyeniz veya koltuğunuzun yüksekli-

ği dizden ayak bileğine olan mesafe kadar olmalı. 
3) Uygulamaların ilk 10 günü sandalyeye 

yaslanmadan oturun. Bu oturuş bile jimnastik 
yaparcasına sırt ve karın kaslarınızı çalıştırır. 

4) Bütün hareketleri aynanın önünde uygu-
layın ve mimiklerinizi kontrol edin. 

5) Unutmayın; amaç sorunları çözmek değil, 
sorun oluşumunu önlemek…

Kadıköy Belediyesi gönüllüleri, sağlık alanında pek çok seminer düzenliyor

T ürkiye Alzheimer Derneği Ka-
dıköy Şubesi, Engelliler statüsü 
kapsamında da değerlendirilebi-

len Alzheimer hastaları ile onlara bakım 
veren hasta yakınlarının yasal ve sosyal 
haklarının neler olduğunun anlaşılması-
nı sağlamak üzere bir konferans düzen-
ledi. Ankara’daki Kızılay Altıntepe’de 
yapılan toplantıda, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Kadıköy Bölgesi En-
gelliler Müdürlüğü adına Avukat Adile 
Ünal bilgi verdi. Ünal, öncelikle Alzhe-
imer hastası için tam teşekküllü devlet 
hastanesinden heyet raporu ile “engelli 
sağlık raporu”nun çıkarılabileceğini ve 

hastanın durumuna göre engellilik de-
recesinin belirtilebileceğini belirterek, 
‘’Derecesine göre; kendisine ve/veya 
yakınına ücretsiz ulaşım, ücretsiz müze 
ziyareti, TT Net ve Türk Telekom’da 
%25, sularda %50 indirim, THY’de in-
dirim olanakları sağlanıyor. Eğer rapor-
da ‘ağır’ ibaresi varsa ve ailede bir ki-
şiye düşen gelir 572 TL’yı geçmiyorsa, 
hastaya 770 TL bakım maaşı da bağla-
nabilir’’ dedi.
ALzheimer’dA rApor önemLi

Av. Adile Ünal, şu bilgileri verdi; 
‘’Ayrıca, hasta kişi üstüne araç alımında 
vergiden muafiyet yapılıyor. KDV’nin 
ödenmemesi de engellilere tanınan ya-

sal haklar kapsamındadır. SSK’sı olma-
yan hastalar için de belediyeler hasta 
bezi yardımı yapabiliyor. Önemli olan, 
Alzheimer hastalarının başlarına kanun 
dışı işler gelmemesi için vasilik altına 
alınmaları ve “çok amaçlı heyet rapo-
ru” alınmasıdır.’’

Yasa kapsamında yeri olmamak-
la birlikte; Alzheimer hastalarının da 
hastalıkları nedeniyle zihinsel ve fizik-
sel engelli kapsamına girdikleri, toplu-
mun bu konuda bilinçlenmesinin esas 
olduğunun konuşulduğu toplantıya has-
ta yakınları, huzurevleri ile Türkiye Al-
zheimer Derneği Kadıköy Şube Yöne-
tim Kurulu ve Dernek üyeleri katıldılar.

Alzheimer hastaları 
haklarını biliyor mu?
Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi, Alzheimer hastaları ve 
yakınlarının sosyal ve yasal haklarının anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirdi
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7 0 ülkeden 2 bin 100 sporcunun ka-
tıldığı, “Avrupa Tekvando Kulüp-
ler Şampiyonası”nda “57 Kilo Mi-

nikler” kategorisinde yarışan Sude Yaren 
Uzunçavdar Avrupa üçüncüsü oldu. Su-
de’nin Avrupa zaferi Türkiye’de coş-
kuyla karşılanırken, sporcumuz Avrupa 
üçüncülüğü apoletiyle Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.

Milli Takım Antrenörü aynı zaman-
da Sude Yaren’in babası Serkan Uzun-
çavdar, “Böylesi popüler ve başarılı bir 
dalda Avrupa Minikler 3.sü Sude Yaren, 
Sude’nin Okul Müdürü Başar Güçlü ile 
başkanımızı ziyaret ettik” dedi.

Yarışma hakkında bilgi alan Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
küçük yaşta büyük bir başarı elde eden 
Sude için maddi manevi her türlü des-
teğe hazır olduklarını ifade etti. Serkan 
Uzunçavdar, Başkan Aykurt Nuhoğlu’ya 
teşekkür ederken, ziyaret sonunda hatıra 
fotoğrafı çekildi.
“OKULUM VE SPORUM”

Maltepe’de yaşayan Sude Yaren Bos-
tancı İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrenci-
si. Sporcu bir ailede yetiştiğini, dedesi-
nin, babaannesinin, amca, halasının da 
tekvandocu olduğunu söyleyen Sude Ya-
ren, “2 yaşından beri tekvando yapıyo-
rum. Babam sayesinde başladım. Ailecek 
sporcuyuz. Babaannem, dedem, babam, 
halam milli sporcu. 2024’teki olimpiyat-
larda şampiyon olmak istiyorum. Bunun 
için çalışıyorum. Okuyup hem başarılı 
sporcu hem de eğitimli bir sporcu olmak 
istiyorum” dedi.

Elde ettiği başarının ardından başka 
tekvando takımlarından da teklif geldi-

ğini söyleyen Sude okulunda da coşkuy-
la karşılandı. Sude Yaren, başarılarında 
emeği olan öğretmeni Gülgün Köroğ-
lu’na, okul müdürü Başar Güçlü’ye, der-
shanedeki öğretmenleri Şirin Menevşe, 
Gökhan Kaya'ya da teşekkür etti.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI
Serkan Uzunçavdar, “Hedefimiz 2015 

Avrupa Şampiyonluğu demiştik. Şimdi he-
defimizi biraz daha büyütüyoruz. Bu seneki 
amacımız, Güney Kore’de yapılacak Dünya 
Şampiyonası’nda da ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmek. Bizler Avrupa Şampiyonası’n-
da 4 madalya alarak madalya sayımızı ar-
tırmanın gururunu yaşıyoruz. Bizi destekle-
yenlere başta Maltepe Belediye Başkanımız 
Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi. 

Spor Bakanlığı istatistiklerine göre tek-
vandonun, ülkemizde futboldan sonra en 
fazla lisanslı sporcuya sahip spor dalları 
arasında gösterildiğini söyleyen Uzunçav-
dar, Dünya’nın olimpiyatlar düzeyinde en 
büyük spor organizasyonları arasında yer 
alan 2012 Londra Olimpiyatları’nda tek-
vandonun ülkemizi en iyi temsil eden spor 
dalı olduğunu ifade etti. 

SUDE YAREN 
ILE GURURLANDIK

A vrupa Gençler, Çocuklar Ren-
ju ve Gomoku Şampiyonası 
İstanbul’da düzenlenecek. 1-3 

Mayıs 2015 tarihleri arasındaki şampi-
yona Kalamış’taki Kadıköy Belediyesi 
Gençlik Merkezi’nde. Avrupa Şampi-
yonasına Estonya, Rusya, Türkiye’den 
katılım olacağı belirtildi.

Turnuva başarılı geçerse 2016 
yılında, şimdi katı-
lan ülkelerle beraber 
Çin, Tayvan, Japonya, 
Kore, İsveç ve Finlan-
diya’nın da katılacağı 
Dünya şampiyonasının 
Türkiye’de gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor.  
RENJU NEDİR?

Renjunun; satranç 
ve go kadar önemli bir 
zeka sporu olup, entellektüel sporlar 
sıralamasında 2. sırada olduğu belirtil-
di. Avrupa Çocuklar ve Gençler Ren-
ju Şampiyonası organizasyon komitesi 
üyesi aynı zamanda Türkiye’de düzen-
lenecek olan 2015 Avrupa Şampiyona-
sının başkanı Mert Gürgüç, “Çocuk-
ların bu oyunu seçme sebebi çok 
eğlenceli olması ve beyin gelişimine 
çok büyük etkisidir. Kuzey Avrupa ve 
Uzak doğuda çok yaygın, bazı ülkeler-

de zorunlu ders kapsamındadır. Ülke-
mizde ilk İstanbul Kadıköy’de bizimle 
başlamış olup, Kadıköy Belediyemizin 
katkılarıyla ilk turnuvamız 1-2-3 Ma-
yıs 2015 tarihinde Kadıköy Belediye-
si Gençlik Merkezi salonunda gerçek-
leşecektir” dedi.
RENJU ÜYELİĞİ KABUL EDİLDİ

Uluslararası Renju 
Federasyonu(RIF),Tür-
kiye’nin Uluslar arası 
Renju Federasyonu üye-
liğini geçtiğimiz gün-
lerde resmi sertifikayla 
onayladı. Mert Gürgüç, 
bu gelişmeyle Türki-
ye’de renjunun çok 
iyi bir yere geleceğine 
inandığını söyledi. 

Türkiyenin Renju federasyo-
nuna katıldığı ve ilk etkinliğin gençler 
ve çocuklar düzeyinde İstanbul’da dü-
zenleneceğine dair haberlerin yurt dı-
şında da yer bulduğu ifade edildi.

Gençler Türk Renju&Gomoku 
Takımı'nda şu isimler yer alıyor: 

Pelin Zencir, Melek Sofia Gürgüç, 
Boys Alkin Kilinclar, Oğuzhan Yıl-
maz, Emre Dinçer, Sarp Fırat Top-
rak, Deniz Kaan Erman, Selim Teyyar, 
Rahmi Kaan Ateş, Kuzey Sipahi.

Renju Kadıköy’de

Kadıköy 
Avrupa Renju 
Şampiyonası’na 
ev sahipliği 
yapacak

Ünlü isimler organ 
bağışı için yelken açtı
S inema, tiyatro ve televizyon 

dünyasından çok sayıda ünlü 
ismin katıldığı “Hayata Yelken 

Aç Yelken Yarışı”, organ bağışı bekle-
yen binlerce insana umut olmak için 
hayata geçirildi. Organizasyona bir-
çok ünlü isim destek vererek organ 
bağışında bulundu.
Organ bağışı konusunda toplumsal 
farkındalık oluşturmak amacıyla Or-
gan Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliş-
tirme Derneği tarafından, Fenerbahçe 
Spor Kulübü Yelken Şubesi desteğiy-
le gerçekleştirilen “Hayata Yelken Aç 
Yelken Yarışı” ile yelkenler bu kez ha-
yat vermek için açıldı. Türkiye için bir 
ilk olma özelliği taşıyan proje, organ 
bağışı bekleyen binlerce insana umut 
olmayı amaçlıyor. 
Kalamış Fenerbahçe Marina’dan baş-
layan yarış, Moda Deniz Kulübü’nde 
düzenlenen kupa töreninin ardından 
Gripin konseri ile sona erdi. Orga-
nizasyonu Prestige Premium Bran-
ds ile Piangel tarafından yapılan ve 
Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yel-
ken Federasyonu (TYF), Fenerbah-

çe Spor Kulübü ve Setur Marinas’ın 
katkıları gerçekleşen “Hayata Yelken 
Aç” her yıl organ nakli bekleyenlerin 
sesi olacak.  
ÜNLÜLERDEN TAM DESTEK 
Sanat, müzik ve spor dünyasından 
bir çok ünlü etkinlikte bir araya gel-
di. Zeynep Beşerler, Gamze Özçelik, 
Şevket Çoruh, Bülent Şakrak, Özgür 
Ozan, Hande Kazanova, Özge Öz-
berk, Cansel Erçin, Emre Kızılırmak, 
Edhem Dirvana, Oylum Talu, Gripin 
Müzik Gurubu ve Tugay Kerimoğlu 
organizasyona tam destek vererek or-
gan bağışında bulundu. Organ Nakil-
leri Bilinçlendirme ve Geliştirme Der-
neği Başkanı ve Memorial Ataşehir 
Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Yalçın Polat, organ bağışı 
ile birçok insanın hayatının kurtulabi-
leceğinin unutulmaması gerektiğini 
söyledi. Polat, Avrupa ülkelerinde or-
gan nakillerinin yüzde 80’inin kadav-
ra, yüzde 20’sinin canlı kaynaklıyken; 
Türkiye’de ise organ nakillerinin yüz-
de 75’inin canlı, yüzde 25’inin kadav-
radan yapıldığını ifade etti.
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Antalya’da gerçekleştirilen “Avrupa Tekvando Kulüpler Şampiyonası”nda 
'57 Kilo Minikler' kategorisinde yarışan sporcumuzun büyük başarısı

Sude Yaren Uzunçavdar, Başkan 
Nuhoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Hazırlayan: Mustafa SÜRMELİ



HABER14 24 - 30 NİSAN 2015

lErhan DEMİRTAŞ

F ikirtepe Mahalle muhtarlarının girişi-
miyle 16 Nisan Perşembe günü Ka-
dıköy Halk Eğitim Merkezin’de ma-

halle muhtarları, ada temsilcileri ve dernek 
başkanlarının da katıldığı Fikirtepe Çözüm 
Çalıştayı yapıldı. Konuşmacıların görüşleri-
ni dile getirdiği çalıştayda mahalleli de so-
runlarını ve çözüm önerilerini paylaştı. 

Management Plus Genel Müdürü Haldun 
Ersen’in moderatörlüğünde yapılan çalıştaya, 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Musta-
fa Günalp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İs-
tanbul Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü 
Fatih Gözalan, Gayrimenkul Hukuk Enstitüsü 
Başkanı Ali Yüksel ve Kadıköy Meclis Üyesi 
Göksel Öksüz konuşmacı olarak katıldı.

“KimsE KAyBEtmEsin”
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Ge-
dik, Fikirtepe’nin yaklaşan genel seçim-
ler için malzeme olmamasını ifade ederek, 
“Fikirtepe halkı olarak 4 yıldır büyük sıkın-
tılar çekiyoruz. Bu sorunların sona ermesi 
için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” 
dedi. Fikirtepe için uygulanan projeden ar-
tık geri dönülemeyeceğini dile getiren Mus-
tafa Günalp, “Kadıköy Belediyesi yasal 
olarak bu sürece dâhil değil. Fikirtepe Ka-
dıköy’ün özerk bir alanı gibi. Bu yüzden 
ruhsatlarla ilgili bize gelen bir başvuru yok. 
Belediye olarak bu sürecin içinde değiliz 
ama oraya da hizmet götürmek durumunda-
yız” diye konuştu. Vatandaşlar gibi beledi-
yenin de aynı mağduriyeti yaşadığını söyle-
yen Günalp, en kısa zamanda anlaşmaların 
sağlanmasının gerektiğini söyledi. 
GÖZALAn: sÜREÇ tIKAnDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına ko-
nuşan Fatih Gözalan, Fikirtepe’nin riski 
alan ilan edilen 60 bölgeden biri olduğunu 
ifade ederek,” Fikirtepe’deki sürecin bu ka-
dar uzamasının sebebi;  bu bölgenin daha 
evvel yaşadığı sorunlarla ilgilidir. Firmalar 
ve daire sahipleri anlaşamadığı için süreç tı-
kanma noktasına geldi” dedi. Süreci hızlan-
dırmak için bölgenin riskli alan edildiğini 
söyleyen Gözalan, Kadıköy Belediyesi’nin 
diğer yerel yönetimlerin inisiyatifinden 
olan ruhsat verme yetkisine sahip olması-
nın altını çizdi. Fikirtepe’de uygulanmaya 
başlanan kamulaştırma planlarına da açık-
lık getiren Gözalan, acil kamulaştırma için 
hal sahiplerine baskı kurmadıklarını, inşa-
at firmasıyla anlaşamayan vatandaşlardan 
kaynaklanan sorunların daha hızlı çözümle-
nebilmesi için kamulaştırmayı son çare ola-
rak düşündüklerini ifade etti.
yÜKsEL: KAmULAŞtIRILAn yER yOK

Avukat Ali Yüksel, Fikirtepe’de yapılan 
kamulaştırmanın daha özel olduğunun altını 
çizerek, Fikirtepe’de kamulaştırılan yerle-
rin olmadığını, ancak tebliğ edilen yerlerin 

olduğunu söyledi. Bakanlığın kamulaştırma 
için zorlama yapmadığını iddia eden Yük-
sel, kamulaştırma yazısından sonra itiraz et-
meyenlerin hak sahibi olamayacağını,  karşı 
dava açanların ise süreci daha da uzatacağı-
nı söyledi.
“sORUnLAR 99 DEPREmiyLE BAŞLADI”

Fikirtepe’deki sorunların 1999 depre-
mi ile başladığını ifade eden Göksel Öksüz, 
“1950’lerden sonra İstanbul’a yaşanan göç-
lerden sonra insanlar kendi kentlerini inşa 
ettiler. Ancak depremden sonra evlerimizin 
ne kadar dayanaksız olduğunu gördük. Van 
depreminden sonra çıkan yasa ile deprem 
restorasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’na devredildi. Bakanlık da Fikirtepe’yi 
depreme dayanıksız riskli alan ilan etti” 
diye konuştu. Öksüz, nazım imar planları-
nın 2011 yılına kadar uygulama imar planla-
rına dönüşmediğini, yapılaşma sürecinin an-
cak 2013 yılından sonra başladığını söyledi.
“HAKLARImIZI KORUnmALI”

Fikirtepe’de sürecin tıkanma noktasına 
gelmesinin en temel sebeplerinden biri de 
sözleşmeler üzerinde anlaşma sağlanama-
ması. Muhtarlar ve vatandaşlara göre inşaat 
firmaları sözleşme üzerinde anlaşma sağla-
yamayınca kamulaştırma yapılmasını bek-
lemeye başlıyor.

Konuşmacılardan sonra söz alan Mer-
divenköy Mahalle Muhtarı Nazan Gürkan, 
bölgede ciddi bir rantın söz konusu olduğu-
nu mevcut sözleşmelerin ise mahalle hal-
kının haklarını korumadığını dile getirdi. 
İnşaat firmaların sözleşmeleri şantaj ola-
rak kullandığını ifade eden Gürkan, şunla-
rı söyledi; ”Sözleşmelerde bizim haklarımı-
zı koruyacak kesin maddelerin yer alması 
gerekiyor. Evlerimizin yıkılmasından sonra 
nerede oturacağımız kesin ifadelerle açık-
lanmalı. İnşaat firmaları, sözleşmeleri şan-
taj olarak kullanıyor. Sözleşmelerde bizim 
haklarımızı koruyacak kesin maddelerin 
yer alması gerekiyor. Evlerimizin yıkılma-
sından sonra nerede oturacağımız kesin ifa-
delerle açıklanmalı.’’

Fikirtepeliler çözüm istiyor
Fikirtepe’de kentsel dönüşümün yarattığı sorunlara çözüm yolları aramak için, Fikirtepe Çözüm Çalıştayı düzenlendi

Fikirtepe çalıştayının sonunda ortaya koyulan çözüm 
önerileri şöyle;
lGüvensizliği ortadan kaldırmak için Kadıköy Bele-
diyesi’nin liderliğinde teknik müzakere eğitimlerin 
verileceği bir platformun oluşturulması. 
lSözleşmelerin Bakanlık tarafından tek tip sözleş-
me haline getirilmesi ve yapım sürelerinin yeni-
den belirlenmesi. 
lTorba kanuna 2 madde daha eklenerek tamam-
lama sigortasının getirilmesi ve yüzde 2 kaynak 
aktarımı ile riskli müteahhitlerin devlet tarafın-
dan finanse edilmesi. 
lMetruk binaların hemen yıkılması ve oluşabile-
cek salgın hastalık riskine karşılık Kadıköy Bele-
diyesi ile irtibata geçilmesi. 
lMuhtarlar aracılığı ile Kadıköy İlçe Sağlık Mü-

dürlüğü’ne acilen başvurularak gerekli ilaçlama 
ve benzeri önemlerin alınması. 
lAda bütünlüğünü koruyan bir emsal düzenleme-
si yapılması, imza atmayan hak sahipleri ile ilgi-
li ek madde yapılarak sözleşmelerde düzenleme-
lerin yapılması.
lDeğerlenme raporlarının yüklenici firmalar ve 
Bakanlık tarafından acilen yaptırılması.
lBüyükşehir Belediyesi tarafından kentsel tasa-
rım planının yapılması. 
lFikirtepe özelinde Bakanlık tarafından İl Müdür-
lüğünde özel bir ekibin kurulması. 
lBir adada bir firma varken diğer firmalara mu-
afiyet verilmemesi, SPK tarafından değer tespiti 
yapılmasından sonra Bakanlığın yüklenici firma-
lara ruhsat vermesi.

Çözüm Önerileri Neler?
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l Aysel KILIÇ

F atih Yıldırım hem doğa hem de so-
kak fotoğrafçısı. Yıldırım, her ne ka-
dar  “fotoğraf sanatçısı değilim” dese 

de, onun her bir fotoğrafı sanatsal bir belge 
niteliğinde. Objektifini yok olmaya mahkûm 
edilen tarihe çeviren Yıldırım’ın kadrajına en 
çok Kadıköy – Yeldeğirmeni düşüyor. Eski-
meye yüz tutmuş cumbalı evler, daracık so-
kaklar, semtin sevgilisi olan sokak hayvanla-
rı, Yıldırım’ın gözüyle yeniden resmediliyor.

Fatih Yıldırım 60 yaşında. Fotoğrafa olan 
sevdası çocukluktan kalma. Çevresine olan 
ilgi ve merakı, her şeyi belgelendirme isteği, 
onu “doğal” bir fotoğrafçı yapmış.  Asıl mes-
leği İngilizce öğretmenliği olan Yıldırım için 
fotoğrafçılık tamamen hobi. Yanından ayır-
madığı fotoğraf makinesi onun yaşam biçimi 
olmuş. Her şeyin zamanla birlikte yok olma-
ya yüz tuttuğunu anımsatan Yıldırım, “Zama-

nı durduran tek şey fotoğraf” diyor. 
“Geçmişi özlediğinde dönüp bakmak, o 

günleri anmak güzel bir duygu. Fotoğraf biraz 
da bu…” diyen Yıldırım, şöyle devam ediyor: 
“Ben sadece gördüğüm güzellikleri insanlarla 
paylaşmayı seviyorum.”
FİLMDEN DİJİTALE YOLCULUK…

Fatih Yıldırım, fotoğrafla tanışmasını ise 
şöyle anlatıyor: “Çocukluğum Mersin’de geç-
ti.  Ağabeyim bir fotoğrafçının yanında çalışı-
yordu. Makinesine 36 pozluk film takar, siyah 
beyaz fotoğraflar çekerdi. Hayran kalırdım… 
Zaman zaman onun fotoğraf makinesini alır,  
annem ve babamdan başlar herkesi çekerdim. 
Sonra kompakt - dijital makineler çıktı, onlar-
la da tanıştım. Bugün teknoloji daha bir iler-
ledi, herkesin elinde görüntü çekecek telefon-
lar, cihazlar var. Bu imkân doğru kullanılırsa, 
geleceğe bir miras bırakılır. Geleceğe bir ta-
rih bırakma sorumluluğumuz olmalı diye dü-
şünüyorum.”

‘İNSANLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR’
Fatih Yıldırım’ın en çok sevdiği şey ise 

sokaklar. Sokakların havasını teneffüs etmek, 
sokakları resmetmek... Kadıköy’ün Yeldeğir-
meni semti Yıldırım’ın vazgeçilmez yerlerin-
den biri olmuş. Fatih Yıldırım, Yeldeğirme-
ni’yle tanışmasınıysa şöyle  anlatıyor:

“Kalabalık bir fotoğrafçı grubumuz var. 82 
yaşında olan değerli fotoğraf sanatçısı Ömer 
Kuloğlu da grubumuzda.  Fotoğrafa aşık olan 
bu insanlar bir gün Kadıköy’e gezi kara-
rı aldı. Kadıköy’de nereyi çekebiliriz ki 
diye düşünürken, kendimi Yeldeğirme-
ni’nde buldum.  Karşıma kocaman 
bir tarih çıktı. Cumbalı rengarenk 
evler, bitişik, dar ve yüksek bina-
lar… İlk apartmanlaşmanın ol-
duğu yerlerden biri Yeldeğirme-
ni. Bu açıdan da çok önemli bir 
semt.  Burayla tanıştıktan sonra 
bir daha da kopamadım. Hem fo-

toğraf çekmeye geliyorum, hem de buralarda 
yeni dostluklar ediniyorum. İnsanların bura-
da güvende, özgür olduklarını hissediyorum. 
Kadıköy’ün genelinde insanlar daha mutlu ve 
güler yüzlü. Bu güzelliği fotoğraflamak beni 
mutlu ediyor. “
ATIKLARDAN ANTİK MOBİLYA

Fatih Yıldırım, sa-
natsal yönü hayli ge-
niş olan bir insan. Yıl-
dırım el sanatlarında 

da usta.  Ahşap, 

eskitilmiş, diğer bir adıyla antik mobilya 
üretiyor. Çocukluğunda kendi oyuncağını 
yapan Yıldırım, şimdi de kendi ev mobil-
yasını yapıyor. Yıldırım bu yeteneğin ise 
şöyle açıklıyor: 

“Mersin’de çocukluğum ahşapların ara-
sında geçti. Babam kestiği odunlarla evi ısı-
tırdı. Ardıç ağacı kokusu sarardı tüm odayı. 
Her şeyi ahşaptan yapardık. İlk oyuncakla-
rım olan araba ve otobüsü de ahşaptan yap-
mıştım. Sonra evin sandalyelerini, masasını, 
dolabını yaptım.  İlgim zamanla daha çok 
arttı.  Hayal gücümle yeni modeller üret-
meye başladım. Tamamen doğaçlama olan 
ve bana ait mobilyalar, eşyalar üretiyorum. 
Gece yapacağım şeyi düşünürüm canlandı-
rırım,  sabah kalkar imalata geçerim. Bunla-
rı yaparken ne bir ölçü kullanıyorum ne de 
profesyonel makineler. Bir atölyem de yok, 
balkonda testere ve basit araçlarla yapıyo-
rum. Bence asıl güzellik de burada. Yani kı-
sıtlı imkanlarla bir şeyler var etmek. Sokağa 
atılmış atık telleri, tahtaları, kırılmış şemsi-
yeleri malzeme olarak değerlendiriyorum.  
Tüketime yol açmadan üretiyorum…” 

Objektifler semtin cumbalı evlerinde

Fotoğrafçı Fatih Yıldırım, “Kadıköy’ün mahallelerini, sokaklarını gezmek, 
mutlu insan yüzlerini fotoğraflamak beni mutlu ediyor” diyor…

l Kadir İNCESU

İ nceleme-araştırma ve deneme (41), şiir 
(13), roman (5), öykü (4) ve çeviri (16) 
olmak üzere Bulut Yayınları tarafın-

dan yayımlanan tam 79 yapıta imza atan bir 
isim Afşar Timuçin için 25 Nisan Cumarte-
si saat 15.30'da Barış Manço Kültür Merke-
zi'nde bir etkinlik düzenleniyor. Timuçin ile 
yaşamı ve eserleri üzerine söyleştik. 

• Anılarınızdan ve denemelerinizden 
çıkardığım sonuç; yaşamınızın her evre-
sinde özgüveninizin yüksek olduğunu gös-
teriyor. Özellikle çocukluğunuzda yaşadı-
ğınız hangi olaylar yaşama bakışınızı ve 
düşün dünyanızı etkiledi?

Sessiz babamın bir çetin ceviz oluşun-
dan, kılı kırk yaran dürüstlüğünden etkilen-
miş olabilirim. Yürekli bir kişiydi ve bize 
korkmamayı öğretmişti. Korktuk demeye 
utanırdık. Bu akşam kirvenlere gideceğiz git 
haber ver derdi, akşamın karanlığında ten-
ha yola salardı beni. Yalan söylemeyen ve 
haram yemeyen bir babaydı.  Her tren ka-
zası geçirişinde hiçbir şey olmamış gibi çı-
kar gelirdi. Soğukkanlıydı, bozguna uğradı-
ğını hatırlamam. Benden yarım yüzyıl kadar 
yaşlıydı. Kibardı ve kabadayıydı. Yaşamak-
tan korkmazdı, biraz da hesapsızdı. Kitaplı-
ğı okulum oldu. Düşünmeye erken başladım. 
Dürüstlük ve mertlik dışında görüşlerimiz 
pek bağdaşmazdı. Bana güvenirdi. 

• Çocukluğunuzun geçtiği kentler size 
neler kattı?

Zor bir çocukluktu. Savaş yıllarını Is-
parta’da yaşadık. Isparta sıradan bir kent-
ti. Savaş yıllarının ardından gelen yıllar da 
savaş yılları gibiydi. İlkokulu okuduğum 
Fevzipaşa yokluklar yoksunluklar bucağıy-
dı. En zor döneme Adana’da girdik. Mayıs 
1950’den sonrası ülke için de bizim için de 

tam anlamında batmamaya çalışma döne-
midir. Demokrat Parti’yle gelen enflasyon 
ve yokluklar yoksulluğumuzla birleşince sı-
kıntılı günler başladı. Adana’dan sonra İs-
tanbul… Her kentte bir şeyler yaşadık. İs-
tanbul’a alışmam biraz zor oldu. İstanbul 
Anadolu’nun kentlerine benzemiyor-
du. Baştan İs-
tanbul’u seve-
m e y e c e ğ i m i 
düşündüm. İs-
tanbul’da her 
şeyi daha sağ-
lam görebiliyor-
sunuz, ufkunuz 
daha geniş bakı-
şınız daha keskin 
oluyor. 

• Yazın serü-
veninizden söz 
eder misiniz?

Çok yalnız bir 
çocuktum, hemen 
her zaman kendi 
kendime oynardım. 
Yazı yazmak da bir 
oyundu. Ortaokul 
yıllarımda yazı işi 
iyice sardı beni. Ço-
cuksu bir düşüncem 
vardı, Türkiye’nin en 
büyük yazarı olaca-
ğım diyordum. Hırs 
değildi istekti bu. Ba-
bamın kitaplığındaki kitapları yazanlar gibi 
olmak istiyordum. Tolstoy düşlerimi süslü-
yordu. Çocukluk işte. Liseye gelene kadar 
yazarlık çocukluğun koşullarında yürüdü.

• Aslında üniversiteye başladığınızda ve 
Yelken dergisi çevresine girdiğinizde bile şi-
irlerinizle farklılığınız göze çarpıyordu. Bu 

farklılığınızı yadırga-
yanlar oldu mu? Oldu 
ise yazın yaşamınıza 
nasıl yansıdı?

Bana herkes aynı 
şiiri yazıyor gibi ge-
liyordu. Bütün şiir-
ler aynı şairin ka-
leminden çıkmış 
olabilir miydi? Şi-
irlerin altındaki 
imzaları gelişigü-
zel değiştirsek ne 
olurdu sanki. Şiir 
açısından ve bir-
çok bakımdan 
renksiz bir dö-
nemdi. Büyüklü-
ğüne inanılmış 
kimseler var-
dı. Ben her za-
man değişik bir 
şeyler yapmak 
istedim. Yal-

nız yazdıklarım-
la değil kafamla da uyumsuzdum. Bugün de 
uyumsuzum. 

• Felsefeye yönelmenizi her açıdan özel-
likle de yazın yaşamınız açısından bir dö-
nüm noktası olarak değerlendirebilir miyiz?

Sanat ve düşünce dünyasında felsefesiz 
bir şey yapılabileceğine inanmıyorum. İn-
sanı öğrenmeden sanat yapmak olmuyor. 

İnsanı öğrenmenin yolu da felsefeden geçi-
yor. Edebiyatımızın eksiği felsefedir. Doğ-
ru felsefe insana güçlü bir bakış kazandırır, 
yanlış felsefe bilinçleri bozar. 

• Osman Bozkurt’un hazırladığı “Bir 
Portre: Afşar Timuçin” adlı kitapta yer 
alan “Yaşadıklarım” adlı yazınızda dediği-
niz gibi yazdıklarınızdan çok yazamadıkla-
rınız merak edilecek. Bir gün, anılarınızı 
her yönüyle yazmayı düşünüyor musu-
nuz? Düşünmüyor iseniz, merak edenlere 
nasıl bir yol izlemelerini önerirsiniz?

Anılara bağlı değilim. Dostlarım anıları-
mı yazmam konusunda bana baskı yaparlar. 
Yaşadığımız pek çok şey unutulmalı diye 
düşünürüm. Osman Bozkurt arkadaşım 
böyle bir kitap yapmasaydı Yaşadıklarım’ı 
yazmazdım. O bir yaşam özetidir. Her şeyi 
yazamıyoruz, insanları incitiriz korkusuyla. 
O kısa yazıda yazdıklarım bile birilerini te-
dirgin etti. Örneğin Nermi Uygur hocamızla 
yaşadıklarımı yazıdan çıkarayım istediler. 
Gerçek doğrular kimseyi küçük düşürmez. 
Nermi Uygur hocamız da öyle biridir işte. 
Yazamayacağımız çok şey var. Ayrıntı-
lı anılarımı kaleme almayı düşünmüyorum. 

• Şiir, öykü, roman, felsefe, deneme 
gibi birçok alanda ürün veridiniz. Tam an-
lamıyla hangisinde kendinizi bulduğunu-
zu düşünüyorsunuz?

Hepsi benim için önemlidir. Birini öbü-
ründen ayıramam. Hepsine aynı önemi ve 
aynı emeği verdim. Onların hiçbirini ikincil 

bir uğraş olarak görmedim. Hepsinde başa-
rılı oldum mu bilemem. Yargıyı tarih yani 
okurlar verecek. 

• Yazmak, hangi türde olursa olsun ya-
zarın kendisiyle bir hesaplaşması mıdır? 

Yazmak insanın hem kendiyle hem de 
dünyayla hesaplaşmasıdır. Kendimize kar-
şı ve dünyaya karşı yükümlülüklerimiz var, 
bunu ancak belli bir hesaplaşmayla yerine 
getirebiliriz. Eli kalem tutan için bu hesap-
laşma yazıyla olacaktır. Kültür düzeyinde 
hesaplaşma da diyebiliriz buna. Toplumlar 
asıl gelişimlerini düşünen adamlarıyla yani 
filozoflarıyla sanatçılarıyla bilim adamla-
rıyla gerçekleştiriyorlar. Dönüşüm öncelik-
le onların sorumluluğundadır. Yazı yazan 
adamın dürüst olmak gibi bir yükümlülüğü 
var. O olmadan ne kendimizle ne dünyayla 
sağlam bir ilişki kurabiliriz.

• Kişisel gelişimin temelinde de felse-
fe var mıdır? 

Düşünen adamlar olarak yetiştirilmiş ol-
saydık bu duruma mı olurduk. Kimse kim-
seyi dinlemiyor, kimse kimsenin ne dediği-
ni anlamıyor. Televizyon kanalları her gün 
sabahtan akşama her türlü uzmanlarıyla çu-
val çuval yanlış bilgi üretiyorlar. Toplum 
iki şeyi yaşam ekseni olarak görüyor: bes-
lenmeyi ve çoğalmayı. Kişisel gelişimin de 
toplumsal gelişimin de temelinde felsefe ol-
malıdır, ayrıca sanat ve bilim olmalıdır. Ço-
cuklarımız kötü eğitiliyorlar ve hiçbir şey 
bilmiyorlar. Boş işlerle uğraşıyoruz.

Söyleyecek sözü 
olmayan bağırır 

Afşar Timuçin:

Edebiyatın neredeyse her dalında eserler 
veren yazar Afşar Timuçin, “Doğru felsefe 
insana güçlü bir bakış kazandırır” diyor    

Türkiye Yazarlar Sendikası 
Genel Kurulu'nda 
(2007)

Şair Güngör Gençay anmasından bir kare (2012)



lMustafa SÜRMELİ

B ahar gelince açan pembe çiçekleriy-
le İstanbul’un simgelerinden olan 
erguvan; sıcağı, özellikle güneye 

bakan yamaçları seven bir bitki. Latincede 
“cercis siliquastrum” adı verilen erguvan, 
pembenin farklı tonlarına sahip renkleriyle 
baharın geldiğinin de müjdecisi. 

Baklagiller familyasından olan erguvan 
ılıman iklimi seviyor. Sıcak ve soğuğa da-
yanıklı olsa da kışın yaşanan donlardan o da 
etkileniyor. Bahar gelince ise demeyin key-
fine. Masmavi deniz, iç ısıtan güneş, hafif 
hafif esen bir meltem varsa eğer, pembenin 
bütün tonlarıyla sevincini ifade ediyor. 

İstanbul bahar gelince erguvan çiçek-

leriyle bir başka güzelliğe bürünüyor. Ni-
san ve Mayıs aylarında sadece birkaç 
haftalığına yapraklanmadan açan pem-
be çiçekleriyle baharın geldiğini müjdele-
yen erguvanlar Boğaz’ın her iki yakasını 
süslediğinde fotoğrafçılar için de vazge-
çilmez görüntüler oluşturuyor. Erguvan 
pembesi görüntüler eşliğinde Boğaz ke-
narlarında Mayıs ayı ortalarına kadar ade-
ta doğal bir şenlik yaşanıyor. 
EDEBİYAT VE ERGUVAN

Erguvan, şahsına münhasır özellikleriy-
le insan duygularına hitap ediyor olmalı ki; 
gül, bülbül, lale kadar olmasa da edebiyatı-
mızda kendisine önemli oranda yer bulmuş. 
Geçmişten günümüze edebiyatımızda pek 
çok şair ve yazar erguvan pembesi eşliğinde 

duygularını ifade etme yolunu seçmiş. Öyle 
ki, “Gülden sonra bayramı yapılacak çiçek 
varsa o da erguvandır” diye düşüncesini ifa-
de etmiş Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şe-
hir” adlı kitabında. 

Erguvan, yüzyıllar boyu Bursa şehrinin 
de sembolü olmuş, 19. yüzyıla kadar burada 
şenlikleri bile yapılmış. 

KADIKÖY, BAHAR VE ERGUVAN
Özlenen bahar mevsimi erguvanlar eşli-

ğinde Kadıköy’e geldi. Münir Nurettin Sel-
çuk Caddesi’nin Kalamış Parkı tarafındaki 
kesiti, yol boyu uzanan erguvanlarla cadde-
yi pembe renklere büründürdü. Bu görüntü-
ler eşliğinde çoluk çocuk piknik yapan aile-
ler, bisikletliler ise sıcağın keyifini çıkardı.

Ad res: Osmanağa Mahallesi
Sögütlüçeşme Cad. Kalem Sok. No: 7 Kat: 2 / 

A Blok Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33

Faks: (0216) 345 82 02   
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Web:www.gazetekadikoy.com.tr
Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi

Kadıköy Hayvan Dostları Platformu
Tel: 0216 - 415 67 61
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lGökhan KARAKAŞ

T ürkiye’nin tek geleneksel kürekçi-
si olan ve daha önce Bartın’dan İtal-
ya’nın Padova kentine, İstanbul’dan 

Atina’ya, Kuşadası’ndan Samos’a gibi çeşit-
li yolculuklar yapan Hüseyin Ürkmez bu kez 
dünyaya barış mesajı vermek için yola çık-
tı. Yüzyılın en büyük savaşı olan Çanakkale 
Savaşları’nın 100. Yılı nedeniyle şehitleri ha-
tırlatmak için kürek çeken Ürkmez’e bu kez 
İngiliz Sally Campbell eşlik ediyor. 1915’te 
Gelibolu’ya çıkarma yapan İngiliz birlikle-
rinde er olan Colin Campbell’ın torununun 
çocuğu olan Sally Campbell, 100 yıl sonra 

dedesini hatırlatmak gurur duyduğunu söy-
ledi. Annesinin dedesi Hüseyin Ürkmez’i, 
Gelibolu’nun savunmasında yitirdiklerini 
söyleyen kürekçi Ürkmez ise, artık savaş ol-
maması mesajını vereceklerini söyledi. 

Şimdiye kadar 9 kez kürek çekerek uzun 
mesafeli yolculuklar yaptığını söyleyen 
Ürkmez, “100 yıl önce ki savaşın kötü izle-
rini halen atamadık. Bana ismimi veren de-
dem ülkesini savunurken ölmüş. Savaşla-
rın kazananı olmaz. Keşke dedelerimiz de 
savaşmak yerine barışa kürek çekselerdi. 
Anadolu’yu canları pahasına savunan de-
delerimizi hatırlatmak ve bir daha savaşla-
rın yaşanmaması dileğiyle kürek çekiyoruz. 

Yani boşa kürek çekmiyoruz barışa kürek 
çekiyoruz” dedi. 5 yıldır Türkiye’de yaşa-
yan İngilizce Öğretmeni Sally Campbell 
ise, “Bu savaş keşke yaşanmasa gencecik 
insanlar ölmeseydi. Türkler ülkelerini sa-
vundu. Yüzbinlerce insanın ölmesi 100 yıl 
sonra bile insanlığa ders olmalı” dedi.

Yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta ki Ge-
libolu’ya 7 günde gitmeyi hedefleyen iki kü-
rekçi Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı 
Peştereli tarafından uğurlandı. Hüseyin Ürk-
mez tecrübeli bir kürekçi olmasına rağmen 
İngiliz Campbell’in kürek sporuyla henüz 
yeni tanıştığı ve 2 gün eğitimin ardından de-
nize açıldığı öğrenildi. 

İstanbul’u erguvan pembesi sardı. Baharın müjdeleyicisi 
erguvanlar açtı, İstanbul Boğazı’nın az biraz 
yeşil kalan yamaçları erguvan pembesiyle kaplandı

Istanbul'da
erguvan vakti

ERGUVAN HAKKINDA
Kuru ve taze toprakları seven,  
Türkiye’de Ege ve Marmara  
bölgesinde yaygın olarak yetişen 
erguvanın anavatanı Güney  
Avrupa ve Batı Asya coğrafyası.

Bir erguvanlar vardı
pembe mi desem deli mi desem
bu ümit olmasa içimde
buralarda bir gün beklemem 
Necati Cumalı

Boşa değil barışa
kürek çekiyorlar
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