
Duvarda sanat var!
Duvarlara yapılan resimlerin kimi zaman yerel yönetimlerce silindiği 
Türkiye’de, Kadıköy’ün sanata değer ve destek veren belediyesi, gri 
duvarları sanatla buluşturuyor. Mural-İst Festivali kapsamında, semtin 
duvarları dev tablolara dönüşüyor 

kare, 
mama

ekibini topla, 
heyecanı yaşa!

“Sınır 
koymak 
istemiyoruz”

 Evlilik mevsiminin tam gaz 
sürdüğü şu günlerde, düğün 
fotoğraflarının sosyal faydaya 
dönüşmesini isteyenler “Doyuran 
Kareler”de buluşuyor

 Heyecan seven Kadıköylüler, 
"gerçek zamanlı evden kaçış"
oyunlarına büyük ilgi gösteriyor. 
Oyunlar hem eğlendiriyor,
hem sosyalleştiriyor

 Mısır, pamuk şeker, 
plastik sandalye, minder… 
Biraz gözyaşı, bol kahkaha, 
nostalji, özlem…  Kadıköy 
parklarına yıldızlar altında 
neşeli günler geliyor 

 Yaz okulları başlıyor! 
Kadıköy Belediyesi Çocuk 
Sanat ve Çocuk Etüt 
Merkezleri ücretsiz ve 
dolu dolu programlarıyla 
dikkat çekiyor 

Ayia Triada Rum Ortodoks 
Kilisesi’nin geçtiğimiz 
hafta saldırıya uğraması 
Kadıköylü Rumları üzdü. 
Kadıköy Rum Ortodoks 
Cemaati’nden Kostandin 
Kiracopulos, “insanlarla 
aramıza sınır koymak 
istemiyoruz” diyor 

Haberi 8'de

Haberi 6'da
Haberi 9'da

Haberi 14'te

Haberi 5'te

Haberi 15'te

Kadıköy’ün bir eksiği kapanıyor. Kullanışlı ve çevre 
dostu yarı olimpik havuz yapmak için çalışmalara 
başlayan Kadıköy Belediyesi, aynı zamanda içinde iki 
adet kapalı spor salonunun bulunduğu spor tesisini 
de kente kazandıracak. Açılır-kapanır çatılı havuz, 
dört mevsim konforlu şekilde kullanılabilecek Haberi 13'de

Parklarda yaz keyfi Çocuklar tatilin tadını çıkaracak

Yıl: 16 / Sayı: 79319 - 25 HAZİRAN 2015

Kadıköy Belediyesi 9 yeni park yaparak 2015 
yılında ilçeye toplam 17 bin 500 metrekare yeşil 
alan kazandırmayı hedefliyor. 482 bin 571 nüfuslu 
semtte, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 3 
metrekare bile olmadığı belirtildi. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 
ise en az 9 metrekare olmalı… 

Kıyı köşe yeşile dönüyor

Kadıköy’ün havuzu 

Haberi 16'da

“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

Tiyatro, sinema, konser, sergi ve mekanlar 
6. ve 7. sayfalarımızda sizleri bekliyor
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l Kadir İNCESU

Yaz gelince kitap okunmaz diye bir 
düşünce var insanımızda. Okullar 
tatil olunca öğrenciler kitapları ka-
patmalı, yalnızca oyun oynamalıdır 

bu düşünceye göre. Büyükler, işlerinden fır-
sat bulamadıkları okumalar için yaz tatilleri-
ni bir fırsata çevirebilirler, isterlerse. Çocuk-
lar için ise durum her zaman farklıdır. Onlar 
kitap okumak için özel zaman ayırırlar…

Ülkemizde faaliyette olan bir çok yayı-
nevi okulların kapandığı şu günlerde hayal 
dünyasını zenginleştiren çocuk kitaplarını 
yayımladı. Bu kitaplardan bir kısmını sizler-
le de paylaşmak istedik.
• Çirkin Prenses / Feyza Hepçilingirler / 
Kırmızı Kedi Yayınları

Feyza Hepçilingirler’in adına kitapse-
verler aşina… Öykü ve romanları kadar 
Türkçe’nin sorunları üzerine yazdığı kitap-
larla da tanınır. Feyza Hepçilingirler artık 
çocuklar tarafından da tanınıyor ve okunu-
yor. Çünkü Hepçilingirler bir süredir çocuk-
ların da büyük bir keyifle okuyacağı kitapla-
ra imza atıyor.

Feyza Hepçilingirler’in “Anne Kimdir?”, 
“Çirkin Prenses”, “Türkü Çocuk”, “Ya Ar-
mut Ağacı Olursam”, “Harflerimizin 
Gizli Dünyası” , “Üç Valiz İki Sandık” 
ve “Çirkin Prenses” adlı kitapları Kırmı-
zı Kedi Yayınları tarafından yayımlandı. 
“Çirkin Prenses” ise hem bir masal kita-
bı hem de tiyatro… Özellikle çocuk-
lara yönelik ti-
yatro oyunu 
bulma konu-
sunda sıkın-
tı yaşayan 
ö ğ r e t m e n -
lere duyurulur. 
Çirkin Prenses’in 
konusuna gelin-
ce; Huysuz, ge-
çimsiz, anlayış-
sız ve kavgacı 
olan Çirkin Pren-
ses üstelik tem-
beldir de. Saray 

çalışanları ve öğretmenlerine hayatı zindan 
etmektedir. Çirkin Prenses yaptığı tüm yara-
mazlıklara rağmen anne ve babası tarafından 
çok sevilmektedir. Kral, ülkesinin yönetimi-
ni kızına bırakamayacağını anlayınca kara 
kara düşünmeye başlar. Kızının öğretmenle-
rinden birisinin önerisi üzerine, ülkeyi yöne-
tecek bilgili bir kişinin seçilmesi için, seçim 
yapılmasına karar verir. Sonrasında yaşanan-
ları merak ediyorsanız, kitabı okumalısınız.
• Süper Gazeteciler / Aytül Akal / Uçan-
balık Yayınları 

Süper Gazeteciler, yedinci sınıfa giden 
dört arkadaşın kendi çabalarıyla hazırlayıp 
dağıttıkları Süper Gazete’yi hazırlarken ka-
rıştıkları heyecan dolu serüvenleri anlatıyor; 
arkadaşlıklarını, okul ve aile ilişkilerini genç 
okurlarıyla içtenlikle paylaşıyor. 

10-14 yaşındaki gençlerin, ergenliğe gi-
rişte karşılaştığı sorunlarının da yansıtıldığı 
romanlar, sürükleyici dili ve heyecanlı öykü-
leriyle, okurlarını daha ilk sayfalardan serü-
vene katıyor. 

Selin, Evren, Elif ve Yener, Süper Ga-
zete’ye heyecan katmak için değişik röpor-
taj konularının peşindedir, ancak her defasın-
da kendilerini tehlikenin odağında bulurlar... 

Dört kitaptan oluşan dizinin ilk kitabı 
“Süper Gazeteciler” adını taşırken, ikin-

ci kitap “Parktaki Esrar, üçüncü 
kitap “Likörlü Çikolata” ve dör-
düncü kitap ise “Belalı Daveti-
ye” adını taşıyor.

• Eve Giden Küçük Tren / Behiç Ak / Gü-
nışığı Kitaplığı

“Gülümseten Öyküler”iyle çocuk edebi-
yatı klasikleri arasına giren mizah ustası Be-
hiç Ak, ödüllerle taçlanan “Yaşasın Ç Har-
fi Kardeşliği!”nin ardından çocuk romanları 
koleksiyonuna yeni bir kitap ekledi. Sanat-
çı, bu son romanında neşesini kaybetmiş bir 
köyün, bir hayali gerçekleştirme çabası etra-
fında toplanıp yaşama dönmesini anlatıyor. 
Mülkiyet ilişkileri, yaşama sevinci, bir amaç 
için birlikte çabalamak gibi hem toplumsal 
hem bireysel yaşama ilişkin önemli konular, 
mizah dolu bir kurgu ve özgün desenlerle ak-
tarılıyor. Çocukların hayal gücünü ve hayata 
bir öykü gibi bakışını yücelten; kadının ön-
derliğini ve yaratıcılığını ön plana çıkaran 
roman, renkli karakterleri, umut dolu öyküsü 
ve eğlenceli desenleriyle herkesi kitap oku-
ma keyfine davet ediyor. 

Maden ocakları yıllar önce kapatılmış bir 
köyün halkı, üretmekten aldığı keyfi unutalı 
çok olmuştur. Herkes evine çekilmiş; umu-
dunu ve neşesini yitirmiştir sanki. Günün bi-
rinde, eşyasını bir eşeğin sırtına yüklemiş 
Münevver Hanım çıkagelir. Onun hayalle-
ri, köyün en hayalci çocuğu İlyas’ınkilerden 
bile daha çılgın gibidir. Büyük şaşkınlık ya-
ratan Münevver Hanım, İlyas’la birlikte tek 
tek kapıları çalmaya başlar; acaba köyü can-
landırmayı başaracaklar mıdır?
• Dedemin Uçan Dairesi / Koray Avcı 
Çakman / TUDEM Yayınları 

Bamya Anıtı ile Lahana Anıtı’nı duy-
muş muydunuz? Peki ya canlı bir çim biç-

me makinesi görmüş müydünüz hiç? Si-
zin de tonton bir dedeniz 
varsa eğer, yalnız bunları 
görüp öğrenmekle kalmaz, 

uçan daire bile yaparsınız bel-
ki bir gün…

Yaratıcı kalemiyle edebiyat-
severleri şaşırtmayı seven ödüllü 

yazar Koray Avcı Çakman,  “Dedemin 
Uçan Dairesi” adlı öykü kitabında, sıra 

dışı yetişkinlerle meraklı çocukları farklı 
ortamlarda buluşturarak, meslek seçimi ve 
kırsal-kentsel yaşam üzerine düşünsel bir 
yolculuğa çıkarıyor okurlarını…

Paolo’nun Düşproblemleri / Stefano Bor-
diglioni / Can Çocuk Yayınları

Sürekli su sızdıran ama kimsenin tamir 
etmediği musluklar, azıcık parayla alışverişe 
çıkan anneler, ya o hiç dolmayan havuzlar… 
Paolo’nun dayanamayıp düşleriyle yeniden 
yazmaya karar verdiği problemler, kırmızı ka-
paklı bir defterde bir araya geliyor; adını “Düş-
mantıklı Problemler” koyduğu bir defterde… 

Kahramanımız Paolo’nun işte bu prob-
lemlerle, bir problemi vardır. Her gün ma-
tematik öğrenmek için önlerine konan bu 
soruların mantığını sorgulamaktan kendini 
alamaz. Acayip şekillerde tarlalar süren çift-
çiler, kimsenin tamir etmediği musluklar, ne-
rede satıldığı belirsiz ucuz dondurmalar... 
Sonunda Paolo’nun canına tak eder: Prob-
lemler bu kadar sıkıcı, hayal gücünden yok-
sun ve anlaşılmaz olacaklarsa neden prob-
lemlerimi kendim tasarlamıyorum diyerek 
önüne kırmızı kapaklı defterini koyar ve baş-
lar yazmaya. İçine biraz düş gücü katmayı da 
ihmal etmez elbette. Derken bir gün defter 
ortadan kaybolur ve macera başlar.
• Bez Bebekle Kuklası  / Refik Durbaş / 
Çan Çocuk Yayınları 

Türk şiirinin ödüllü şairi Refik Dur-
baş’tan çocuklar ve şiir seven herkes için 
yeni bir kitap “Bez Bebekle Kuklası”. Kırmı-
zı balıklar, tahta atlar, kürek çeken hamsiler, 
bay ve bayan baykuşlar... Oyunlar, rüyalar, 
masallar... Durbaş, Bez Bebekle Kuklası'nda,  
yine sevgiyle dokunuyor çocuk kalbine, şiir 
seven herkese... “Uçmayı bilmesen de / kuş-
larla / arkadaş olabilirsin” diyor. 
• Öykü Yazmayı Seviyorum / Mavisel Ye-
ner-Aytül Akal / Bilgi Yayınevi

Öykü dedektifi olmaya ve yazarların öykü 
yazarken kullandığı ipuçlarını izleyerek kendi 
öykünü oluşturmaya ne dersin? Mavisel Ye-
ner ve Aytül Akal, tüm çocukları öykü yazma-
ya davet ediyor. Yener ve Akal’ın başlatıp bir-
birlerine yolladıkları 12 giriş paragrafı, her iki 
yazarı da hazırlıksız, plansız yakalasa da, gi-
rişlerdeki ipuçlarını kullanarak oluşturdukla-
rı öykülerin her biri, farklı gelişmelere, farklı 
sonlara taşıyor bizi. Aynı noktadan yola çıka-
rak, her bireyin kendi yaratıcılığını kullanarak 
ayrı yollarda yürüyebileceğini kanıtlıyor.

En güzel tatil dostu: KİTAPLAR…
Okul bitti, karneler geldi, yaz başladı! Çocukların bütün yıl, sınavlarla yorulan zihinlerine 
en güzel ilaç; kitaplar. O vakit buyurun bu yazın en güzel kitap seçkisine…

KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral:    542 50 00
(Mesai saatleri dışında):  542 50 52
Çağrı Merkezi:   444 55 22
Evlendirme Dairesi:  542 50 02
İmar Müdürlüğü:   542 50 71
Temizlik İş. Müd.:   542 50 75               
Zabıta Müdürlüğü:  542 50 79
Alo Engelli Taksi:   444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu:  345 42 62

ACİL                                     
İtfaiye:     347 32 28
Emniyet Müd.:    411 08 19
Polis İmdat:   155
Hızır Acil:   112
Yangın ihbar:  110
Elektrik arıza:   186
Gaz arıza:   187
İSKİ Kadıköy:   345 03 04
Su arıza:   85
Alo Zabıta:   153
Bilinmeyen No:   11811
Maliye:    189
Telefon arıza:   121

HASTANELER                  
DR. Rana Beşe Polik. :  348 40 27
Çocuk Diş Sağlık Polik.: 565 35 67
Çocuk Kor. Ruh Sağlığı Mrk.:  360 88 10
Haydarpaşa Num. Hast.:   345 46 80
Siyami Ersek Hastanesi :  542 44 44
Erenköy Ruh ve Sinir Hast.: 360 91 63
SSK Göztepe Hast.:  566 40 00
Zeynep Kamil Hast. :  391 06 80
F.S. Mehmet A. Hast.:  578 30 00
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi:   368 01 68

GEREKLİ TELEFONLAR

12-18 Haziran tarihli 792. sayımızda 
öyküsü yayımlanan Deniz İlbi’nin so-
yadı, yanlışlıkla “İldi” olarak yazılmış; 
öykünün ortasındaki şiir alıntısı “per-
vane gibi özler ateşi” ise, baskıda 
“ervane gibi özler” şeklinde çıkmıştır. 
Düzeltir, öykü sahibi ve tüm okurları-
mızdan özür dileriz. 

DÜZELTME



Yeni vapurlar 
meclis 
gündeminde                                               
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Pİdebox 

                       ODUN ATEŞİNDE 

 

ŞEHRİN EN İYİ PİDECİSİ OLMAK KOLAY DEĞİL… 

BİRBİRİNDEN GÜZEL PİDE ÇEŞİTLERİYLE  ARTIK 
KADIKÖYDEYİZ… 

RAMAZAN’A ÖZEL MENÜMÜZLE SİZLERİN 
HİZMETİNDEYİZ 

 

PAKET SERVİS: (0216)4181717 

 

ADRES: Halitağa Cad.Kıvanç sok.4/a 
KADIKÖY/İST. 

WWW.pidebox.com 
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Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com

Hafta Sonu, Hafta İçi Gruplara Özel Turlar…

YaZ geldi arTIK...

günüBirliK Turlar  

KOnaKlamalI Turlar  
• 27-28 HAZ  CMT-PZR SAFRANBOLU-AMASRA-YÖRÜK KÖYÜ 
(1GECE -2 GÜN )
• 02-05 TEM  PERŞ- PAZAR GÖKÇEADA DOĞA- YUZME TURU 
(2 GECE-4 GÜN )  

• 24 HAZ. ÇARŞ. POLONEZKÖY- RİVA SAHİL-RİVA DERESİ  ( YEMEKLİ )
• 28 HAZ. PAZ. EDİRNE  (YEMEKLİ)/  (YEMEKSİZ)  
• 30 HAZ. SALI  TARİHİ BURSA TURU  ( YEMEKLİ)/ ( YEMEKSİZ )
• 02 TEM PERŞ BİLECİK-KINIK- ÇÖMLEK ATOLYELERİ -BOZCARMUT GÖLÜ 
(YEMEKLİ )

İster 50gr, İster 1000gr.
İçeceklerimizin tamamı cam şişededir.

Bahariye cad.Caferağa mah.Serasker cad.No:122/B 
Kadıköy (Bahariye cad.Yapı Kredi bankası yanı)

ŞEHRİN EN İYİ DÖNERCİSİ OLMAK 
KOLAY DEĞİL...

Ev ve işyerlerine paket servis yapılır

ALO PAKET:
0216 330 50 07

BONFİLE VE BİFTEKLİK 
ETTEN EŞSİZ LEZZET ŞÖLENİ

İETT’nin yolculuk durumu ve 
şehiriçi seyahat hareketlerini 
göz önünde bulundurarak yılda 

iki kez yaz ve kış tarifesi olarak 
programladığı hat-hareket saat-
lerinde bu yıl yaz uygulaması 13 
Haziran 2014 Cumartesi günü 
başladı. Düzenlemede, okulların 
kapanmasıyla birlikte yoğunla-
şan tatil hareketleri ve özellik-
le mesire yerlerine artan talep 
göz önünde bulunduruldu. Kış-
tan farklı olarak yaz için yeniden 
programlanan hat-hareket saat-
lerine yolcular www.iett.gov.tr 
adresinden ulaşabildiği gibi akıllı 
telefonlarda yer alan ‘MOBİETT’ 
ve ‘MOBİETT Nasıl Giderim’ uy-
gulamalarına tıklayarak bilgi sa-
hibi olabilecek.
PLAJ SEFERLERİ BAŞLADI

İETT bu yaz denize gitmek is-
teyenler için plaj seferleri adıyla 
yeni seferler başlattı. İETT, İs-
tanbul’da halkın denize girdi-
ği 60’tan fazla noktaya ulaşım 
sağlayan toplu taşıma hatlarının 
haritasını çıkardı. İstanbullular, 
toplu taşıma araçlarıyla, tam 2,15 
TL’ye, indirimli 1,10 TL’ye plajlara 
kolayca gidebilecekler.

Kadıköy sahillerine giden hat-
lar ise şöyle:                

Caddebostan Plajı Büyük 
Kulüp Arkası; GZ1, ER1, 4, 16, 
16D, 222   

Caddebostan Plajı Irmak Okul-
ları Arkası; ER1, 4, 16, 16D, 222 

Suadiye Plajı; MR2, 4, 16, 
16D, 222

VAPURDA YAZ KEYFİ 
Şehir Hatları’nın 2015 yılı Yaz 

Tarifesi 1 Haziran’da başladı. Yaz 
mevsiminin yoğunluğu dikkate 
alınarak düzenlenen yeni tarife 
1 Haziran – 13 Eylül tarihleri ara-
sında geçerli olacak. 

Yaz Tarifesinde Sarıyer-Ru-
meli Kavağı-Anadolu Kavağı se-
ferleri 13 Haziran – 30 Ağustos 
tarihleri arasında İstanbul’a en 
yakın tatil noktalarından Poy-
raz’a kadar uzatılıyor. Büyüka-
da aktarmalı Bostancı – Sedef 
Adası seferleri de yaz tarifesiy-
le başlıyor. Bostancı’dan 09.30 
ve 12.00, Sedef Adası’ndan 11.45 
ve 17.20’de yapılacak seferlerde, 
yolcular Büyükada’da ücretsiz 
aktarma yapabilecek.  Şehir Hat-
ları, Boğaz’ın keyfini sunan ‘Özel 
Gezi Turlarını’ da yaz sezonuna 
göre yeniden düzenledi. Nostaljik 
Uzun Boğaz turu her gün 10.35, 
13.35’te, kısa boğaz turu da her 
gün 14.30’da Eminönü’nden 
14.50’de Ortaköy’den kalkacak.  
2015 Yaz Tarifesiyle ilgili ayrıntılı 
bilgiye, Alo 153 Çağrı Merkezi’n-
den, iskelelerde bulunan tarife 
kitapçıkları ile www.sehirhatlari.
com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

ulaşıma yaz geldi
eylül ayından bu yana kış tarifesine göre çalışan ieTT, 
13 Haziran cumartesi günü yaz tarifesine geçti

l Gökçe UYGUN

T ürkiye’deki lezbiyen, gay, biseksüel, 
transseksüel ve interseksüel (LGBTİ) 
bireylerin yaşadıkları sorunlara ve hak 

ihlallerine karşı ses çıkartmak ve cinsiyet kim-
likleri ve cinsel yönelimleri daha da görünür kıl-
mak amacıyla düzenlenen İstanbul LGBTİ Onur 
Haftası 22- 28 Haziran’da gerçekleşecek. “Nor-
mal” temasıyla düzenlenecek hafta boyunca dü-
zenlenecek ve LGBTİ’lerin deneyimlerinin pay-
laşılacağı etkinliklerle, yaşamın her alanında 
“normal” kavramını sorgulayanlar buluşacak. 
PARTİ, ATÖLYE, TİYATRO

 Hafta boyunca herkese açık ve ücretsiz ger-
çekleşen etkinlikler kapsamında paneller, atöl-
yeler, film gösterimleri, tiyatro oyunları, pik-
nik, yerel LGBTİ örgütleri buluşması ve partiler 
düzenleniyor. Etkinliklerin ana merkezi Tak-
sim olsa da, Kadıköy’de de etkin-
lik çok. 23 Haziran Salı akşamı 
19.30-21.30 saatleri arasında Ha-
litağa Caddesi’ndeki Lambdais-
tabul’da Ruh Sağlığı Komisyonu 
atölyesi olacak. Atölyede, Top-
lumsal Dayanışma İçin Psikologlar 
Derneği (TODAP) üyesi ruh sağlı-
ğı çalışanları ve bu alanlarda oku-
yan öğrenciler, “Eşcinsel, biseksüel, 
trans ve interseks varoluş biçimleri 
hasta değildir’den öte nasıl bir söy-
lem üretebiliriz?” sorusuna yanıt ara-
yacak. Aynı akşam Hasanpaşa’daki 
Emek Sahnesi’nde “80’lerde Lubun-
ya Olmak” tiyatro oyunu sahnele-
necek. 20.30’da başlayacak oyunda, 
en genci bugün 50 yaşında olan dört 
trans birey Türkiye’de lubunya (argo-

da LGBTİ) olmanın genel ve özel tarihini anla-
tıyorlar. 23 Haziran Salı akşamı, Kadıköy Piri-
çavuş Sokak’ta bir sokak partisi ile sonlanacak. 
Saat 20.00’da başlayacak partide, LGBTİ bi-
reyler ve LGBTİ olmayanlar birlikte dans ede-
cek, eğlenecek. Onur Haftası kapsamında Ka-

dıköy’deki son etkinlik de 
26 Haziran Cuma akşamı 
19.00-21.00 saatleri ara-
sında Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nde olacak. 
Yerel yönetimler ve LG-
BTİ panelinde belediye-
lerin, partilerin, resmi 
kurumların LGBTİ’le-
re bakışı sorgulanacak.

istanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cHp’li meclis üyesi namık Kemal ceylan, 
hizmete sokulan üç yeni vapur için meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 
ceylan, “istanbul’da yaşayanlar ne zaman söz sahibi olacak?” dedi

l Erhan DEMİRTAŞ

K adıköy Belediyesi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Meclisi’nin 
CHP’li üyesi Namık Kemal Ceylan, 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanıtlaması istemiyle, Şehir Hat-
ları’nın vatandaşlara sormadan hizmete sok-
tuğu üç yeni vapur için soru önergesi verdi. 
Ceylan’ın İBB Meclis Başkanlığı’na sundu-
ğu soru önergesi şöyle: 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Hatları’nın Göksu, Küçüksu ve Durusu 
isimli vapurları İstanbulluların görüşü alın-
madan hizmete sokuldu. İstanbul halkı, va-
pur mu feribot mu belli olmayan küçük ve 
dar motorları benimsemedi. Vatandaşlarımız 
onlarca yıldır kullanılan, ferah vapurlarımı-

zı tercih etmektedir. Bununla ilgili 
meclis üyeleri olarak çok şikâyet 
alıyoruz. Sayın Belediye Baş-
kanımız Kadir Topbaş Gezi 
olayları sırasındaki demeç-
lerini unutmuşa benziyor. 
Sayın başkan şöyle demiş-
ti ‘Bundan sonra bütün proje-
ler halka anlatılacak, bir otobüs 
durağının bile yeri değişse halka 
sorulacak’. Sayın başkanımıza sor-
mak istiyorum İstanbul’da yaşayanlar ne 
zaman söz sahibi olacak?”
HENÜZ YANITLANMADI

Konuyla ilgili görüştüğümüz Namık Ke-
mal Ceylan, tasarımları tartışma konusu olan 
yeni vapurların hizmete girmeden önce İBB 
Meclisi’nde gündeme gelmediğini ifade etti. 

Yeni vapurları beğenmeyen Kadı-
köylülerden yoğun şikâyetler al-

dıklarını belirten Ceylan, “Va-
tandaşlar İstanbul ulaşımında 
zaten çok sorun yaşıyor. Oto-
büsler, metrobüsler ve metro 
zaten tıkış tıkış. Kısa bir za-
man da olsa ferahlamak için 

vapurları tercih eden vatandaş-
lar şimdi de daracık motorlara 

mahkûm edildi” diye konuştu. 
Ceylan’ın 10 Haziran Çarşam-

ba günü Meclis Başkanlığına sunduğu soru 
önergesi cevaplanmadı. “Umarım kısa za-
manda soru önergem cevaplanır da vatandaş-
lar da bu konuda aydınlanır” diyen Ceylan, 
İBB’nin İstanbul halkının isteklerini dikkate 
alması gerektiğini ifade etti. 

sokaklar renKleneceK

1969’da New York’taki bir barda baskıya ve şiddete dayanamayan 
eşcinseller ayaklanmış, kendileri üzerinde baskı kuran polisi bara 
hapsetmiş ve dört gün boyunca sokaklarda çatışılmış, eylemler 
yapmıştı. LGBTİ mücadelenin dönüm noktalarından biri olan bugün 
dünyanın her yerinde Onur Haftası olarak kutlanıyor. Türkiye’de ise 
Onur Haftası ilk defa "Cinsel Özgürlük Haftası" adı altında, 1993’te 
kutlanmak istendi. Ancak valiliğin izin vermemesi ve yurtdışından gelen 
konukların sınır dışı edilmesi sonucu etkinlikler gerçekleştirilemedi. 

Hafta, 28 Haziran Pazar günü saat 
17.00’da İstiklal Caddesi’nde 
yapılacak 13. Onur Yürüyüşü ile 
binlerce kişiyi buluşturacak.

“80’lerde 
Lubunya 

Olmak” 
oyunundan 

bir kare

Namık Kemal Ceylan



Mhalle - Gönüllü Buluşmaları’nın 
bu seferki durakları Caddebostan, 
Erenköy ve Bostancı Gönüllü Ev-

leri oldu. Gönüllü evlerindeki buluşmaya 
esnaf, mahalleli ve gönüllülerden yoğun bir 
katılım oldu.

Toplantılara, Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan Yardımcısı 
Mustafa Günalp, Meclis Üyeleri; Feray Se-
vil Tos, Aydoğan Dülger, Canan Akçınar, 
Sema Sezgin Türedi, Gönüllü Merkezi Yö-
netim Kurulu Üyeleri; Ayşen Gürer ve Ne-
sibe Müsevitoğlu ile Caddebostan Muhtarı 
Selçuk Kutlu da katıldı. Mahallenin soru-
larını dinleyip yanıtlayan Belediye Başkanı 

Aykurt Nuhoğlu, “Kamuya ait ortak alan-
ların imara açılmasını istemiyoruz, en kü-
çük alanları bile toplumun nefes alacakla-
rı alanlar olarak değerlendirmek istiyoruz” 
dedi.Kadıköy’de kentsel dönüşüm, Hay-
darpaşa, Kurbağalıdere ıslah çalışmaları, 
Kalamış Marina konularında çeşitli bilgi-
leri vatandaşlar ile paylaşan Nuhoğlu, gö-
nüllülere verdikleri destekten dolayı teşek-
kür etti. Nuhoğlu, “Gönüllülerimiz eğitim, 
kültür, sanat, sağlık, sosyal, çevre ve spor 
gibi alanlarda çok güzel çalışmalarda bulu-
nuyorlar, sosyal dayanışmanın en güzel ör-
neklerini Kadıköy ve Kadıköylüler için ve-
riyorlar” dedi.

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ve Fe-
nerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 

işbirliğiyle mahallede bulunan Nurettin 
Teksan Ortaokulu ve Kalamış Şehit Mu-
rat Özyalçın İlköğretim Okulu’nda Temel 
Afet Bilinci Eğitimi verildi. Eğitim-
den, Nurettin Teksan Orta-
okulu’nda 610 öğrenci 
ve 37 öğretmen; Ka-
lamış Şehit Murat 
Özyalçın İlköğ-
retim Okulu’nda 
420 öğrenci, 21 
öğretmen ve 6 per-
sonel yararlandı. 

Gönüllüler, bu eği-
timlerin gerçekleşmesinde 
katkıları olan Kadıköy Belediye-
si Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule 
Sümer, BAK Kadıköy,  Fenerbahçe Muhta-
rı Serap Alp Bilir, Kalamış Şehit Murat Öz-

yalçın İlköğretim Okulu Müdürü Halil İbra-
him Kolancı ve Nurettin Teksan Ortaokulu 
Müdürü Murat Aykul’a teşekkür ettiler.
AFET ÇANTASI HAZIRLANDI

Öte yandan Kadıköy Belediyesi, Kent-
sel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadı-
köy eğitmenlerinin 2015-2016 öğretim 

yılı içerisinde öğrenci ve yetişkin-
lere yönelik olarak vereceği 

çeşitli afet eğitimlerinde 
dağıtılmak üzere “Afet 
Çantası” hazırlattı. 

Kalamış Şehit Mu-
rat Özyalçın İ.Ö. Oku-
lu öğrencilerine Temel 

Afet Bilinci Eğitimi veren 
Bak-Kadıköy, afetlere karşı 

bilinçli ve hazırlıklı olmaya katkı 
sağlamak, afet anında bölgeye dışarıdan 

yardım gelene kadar insanların yaşamla-
rını idame ettirmeleri için "Afet Çantası" 
hediye etti.
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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 Burcu YEŞİLBAŞ

• Kriton Curi Gönüllü Evi projesi 
nasıl doğdu?

Kriton Curi’de oturuyorum. Sabahla-
rı buraya gelip spor yapardık, o zaman-
lar yardımlaşma derneği gibi bir şey ku-
ralım diyorduk. O arada bir baktım ki, 
sayın belediye başkanımız Selami Bey 
yanında bir gazeteci ile meydanda oturu-
yor. Hemen yanlarına gittim ve dedim ki, 
“Sayın başkanım biz böyle bir şey yap-
mak istiyoruz en azından kendi imkânla-
rımızla burayı temizleyelim, yürüyelim, 
bir şeyler yapalım”. Başkan hemen şofö-
rünü çağırttı, “ilk yapılan binanın anah-
tarını İsmet Abi’ye teslim edin dedi, bu-
rada faaliyetlerinize başlayın” dedi. Biz 
de başladık. Sonra yönetmeliğimizi ha-
zırladık ve böylece, Kriton Curi Gönüllü 
Evi’ni kurduk. Biz Kasdav’dan sonra ilk 
gönüllü merkeziyiz, yani ilk mahalle gö-
nüllü eviyiz.

• İlk açıldığında neler yaptınız?
Sabah 7.00’de Bahattin Baş tarafın-

dan verilen jimnastik dersiyle başlıyor-
duk güne, 8.00’den sonra da belediyeden 
özel görevlendirilmiş spor hocamız ge-
liyordu. Bu şekilde mahallelinin ilgisini 
çektik. Üyelerimiz gün geçtikçe büyüdü, 
tek amacımız da mahallenin huzuru ve 
memnuniyetiydi, böylelikle kurslara baş-
ladık. İlk okuma-yazma kursları burada 
kuruldu, ilk TSM koroları burada kurul-
du, ilk konserleri Kriton Curi verdi. Bun-
ları takiben de çok fazla kurslar açıldı, el 
sanatları ve beceri kursları, THM korola-
rı gibi ekstra kurslar da verdik. Üye ade-
dimiz de kısa bir sürede, 600'ü buldu.

İlerleyen zamanlarda Kadıköy Bele-
diyesi adı altında böyle bir Gönüllü Evi 
kurduğumuzu duyanlar kendi mahalle-
rinde de gönüllü evleri kurmaya başladı-
lar. Bizden de destek alarak gitgide ço-
ğaldılar. Eskişehir’den bile mektuplar 
yazıldı; “bize de yönetmeliğinizi gönde-

rin, biz de böyle çalışmalar yapmak isti-
yoruz” diye, tabi biz de elimizden gelen 
yardımı yaptık.

• İnsanlara sizce ne kattınız?
Mahalleli kendi mahallesine sahip 

çıkmasını öğrendi. Mahallenin sıkıntıla-
rını gerekli mercilere taşımayı, bunları 
anlatmayı ve çözmeyi öğrendi. Kayma-
kamlık, Emniyet Müdürlüğü, Halk Eği-
tim merkezleri, bunların hepsiyle iletişim 
halinde olduk.

• Bu yaptığınız çalışmaların sonuç-
larıyla ilgili bir hikâyeniz var mı? Sizi 
duygulandıran, iyi ki de bu gönüllü evi-
ni kurmuşuz dediğiniz bir hikâyeniz?

Biz burayı kurduktan sonra, bura-
da çok mahalle var, mahallelerin bütün 

muhtarları bize uğrar oldu. Bizden akıl 
alır, çözüme yönelik önerilerimiz dinler-
le, bu beni çok etkilemiştir. Ayrıca bura-
da din, dil, ırk gözetmeksizin çalışmalar 
yaptık. Yine bir gün bir bayram kutla-
masında,  milletvekillerinden birisi ko-
nuşmasını yaparken, bu kuruluş Kadıköy 
Belediyesi’nin yan kuruluşudur deyin-
ce ben hemen mikrofonu kaptım, “sa-
yın milletvekilleri hoş geldiniz” dedim. 
“Biz, inanın, ne halk partisinin, ne de-
mokrat partinin, hiçbir partinin doğrultu-
sunda bir kuruluş değiliz. biz mahallenin 
gönüllüsüyüz” dedim, çok duygulanmış-
tım o zaman.

• Son olarak ne söylemek istersiniz?
90 yaşında ilk kurucularımızdan olan 

bir karı koca vardı. Onlar uyandıkları 
gibi buraya gelirlerdi, evde yapacak hiç-
bir şeyleri yoktu çünkü. Biz de bundan 
esinlenerek her gün belirli bir yaş grubu-
nu öğlenleri çaydır, kektir, börektir ha-
zırlayıp, davet etmeye, onları bir araya 
getirmeye çalıştık. 

Çünkü insanlar evden çıkamıyorlar, 
bir yerlere gidemiyorlar, vasıta kullana-
mıyorlar veyahut da imkânları yok. Böy-
lelikle bir araya geliyorlardı ve sosyalle-
şiyorlardı, hayatlarına bir renk olmaya 
çalışıyorduk. Hala daha bu anlamda ça-
lışmalar yürütülüyor ve her gönüllü mer-
kezi bütün verimliliğiyle çalışmaya de-
vam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, kuruluşlarının 20’inci 
yılını kutluyor. Yerel yönetimin en büyük destekçisi, 
mahalleli ile belediye arasında bir köprü olan Kadıköy’ün 
gönüllülerine, geçen 20 senede neler yaşadıklarını sorduk.  
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin 20. yılında mahalle 
bazında ilk gönüllü evi olan Kriton Curi Gönüllü Evi’nin 
kurucusu İsmet Ağırkaya anlatıyor…

Gönüllülerin 20. Yılı

Kocaeli Üniversitesinden almış olduğum 
öğrenci kimliğimi kaybettim.Hükümsüzdür.

Damla ÇAYLAK
Olivetti – OL2004MT marka 10005775 seri nu-
maralı Ö.K.C yazar kasamın ruhsatını ve vergi 

levhasını kaybettim.Hükümsüzdür.
Saadet ÇİNKILIÇ (SEDİR KAFE)

İstanbul Medeniyet üniversitesinden almış 
olduğum öğrenci kimlik kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Şevval DİREK

KAYIP

Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin 
2013-2015 dönemi Plaket Töreni ve 
2015-2017 yılları Mazbata Töreni Fe-

nerbahçe Khalkedon Restaurant’ta yapıldı. 
11 Haziran Perşembe akşamı gerçekle-

şen etkinliğe Gönüllü Evlerinin geçmiş ve 
yeni dönem başkanları, komiteler ve gö-
nüllüler ile Kadıköy Belediyesi’nin Kadın 
Meclis Üyeleri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, birlik ve 
beraberliğin önemine dikkat çekerek “Yap-
tığınız bu görevin kendi bünyesi içerisinde 
zorlukları ve gerçekleri var. Görev yaptığı-
nız süre içerisinde bilgi, deneyim ve biri-
kimlerinizi mahallenizdeki Kadıköylülere 
aktardınız. Görev yaptığınız süre içerisinde 

çok başarılı projelere imza attınız. Gülmek 
ve gülümsemek güzeldir. Siz bütün Kadı-
köylülere güler yüzle ve özveriyle hizmet 
ettiniz. Görev yaptığınız her yerde gülüm-
semenin ışığının kaynağı olan yüreklerdeki 
sevgiyi etrafınıza yaydınız. Bu akşam bura-
da gördüğümüz muhteşem tablo bunun en 
güzel örneğidir.” dedi.

2015-2017 hizmet döneminde görev ala-
cak Gönüllü Başkan ve Başkan Yardımcı-
larına da başarılar dileyen Nuhoğlu “Devir 
almış olduğunuz görevin bilincinde oldu-
ğunuzu görmek beni çok mutlu etti. Çıtayı 
daha da yükselteceğinizi biliyorum. Başta 
şahsım olmak üzere tüm arkadaşlarımla Ka-
dıköy’deki hizmet ve çalışmalarınız için size 
elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Gönüllülerde devir-teslim

İsmet Ağırkaya

Gönüllü mahalleli 
buluşmalarına devam 

Fenerbahçe’de 
afet bilinci eğitimi

 

KAÇIRILMAZ FIRSAT!!!!!! 
 

Kozyatağının en nezih bölgesinde,Kozzy alışveriş 
merkezine çok yakın,hemen yanında ilköğretim okulu 
bulunmaktadır,kirası da oldukça 
makuldür.Sabah,öğle,akşam  ve bunun yanında 
dışarıdan sipariş veren devamlı müşterileri 
mevcuttur.Yatırımı çok ufak bir revizyonla geri kazanımı 
kısa sürede mümkündür.Ön kullanımı müsaittir.Şehir 
değişikliğinden dolayı acil 
devredilecektir.Fiyat:50.000TL (Küçük bir pazarlık payı 
vardır.) 

İRTİBAT:05335022044 
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Rasimpaşa Gönüllü Evi kursiyerleri-
nin yıl içindeki çalışmaları bir sergiy-
le Kadıköylülerle buluştu.  El sanatla-
rı öğretmenleri Nimet Ekinci, Kadriye 
Bayındır ve çocuk gelişimi öğretme-
ni Nebahat Mutlu’nun kursiyerlerinin 
çalışmalarından oluşan sergi Kadı-
köy Halk Eğitim Merkezi’nde açıldı. 
Sergi, izleyenler tarafından beğe-

ni kazandı. Öte yandan Rasimpaşa 
Gönüllü Evi ile Bostancı Gönüllü Evi 
ortaklaşa bir yardım kampanyası dü-
zenledi. Çoğunluğu maden ocakla-
rında çalışan işçi çocuklarının öğre-
nim gördüğü Bolu Mengen Gökçesu 
İlkokulu’nda eğitim malzemeleri gö-
türdü. Gönüllüler öğretmenlerin sı-
kıntı ve isteklerini de dinledi. 

Rasimpaşa gönüllülerinden el sanatları sergisi

BAŞSAĞLIĞI
Derneğimizin kurucu 

üyesi olan ve çok değerli 
katkıları bulunan sayın 
FATMA ÖZEROL  

hanım’ın  
11 Haziran 2015 tarihinde vefatını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz;

Kendisine Allahtan rahmet ailesine 
başsağlığı diliyoruz.

YETİŞTİRME YURTLARINI 
VE EĞİTİMİ DESTEKLEME 

DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Adına
Gülban PÜTÜRGELİ
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l Erhan DEMİRTAŞ

�Barış kanadım, sevgi silahımdır’ diyen Sahbi 
Chtioui’nin barış temalı bronz heykel sergisi 
sanatseverlerle buluştu. Uzun yıllardır Fas’ta 

yaşayan Chtioui’nin Türkiye’deki ilk sergisi 25 Ma-
yıs-8 Haziran tarihleri arasında Ankara Devlet Resim 
ve Heykel Müzesi’nde ‘Fas Kültür Haftası’ etkinliğinde 
açılmıştı. Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçek-
leştiren ikinci sergide sanatçının 42 parçalık bronz hey-
kel koleksiyonu sergileniyor.

Tunus, Libya, Moritanya ve Fas gibi ülkelerin de 
içinde bulunduğu Mağrip coğrafyasını temsil ettiğini 
ifade eden Chtioui’nin eserlerinin temelinde insan ve 

hayvan figürleri yer alıyor. Daha çok at figürlerini kul-
lanan sanatçı, çalışmalarıyla at ile insan arasındaki ben-
zerlikleri ortaya çıkarmak istediğini söylüyor. Barışın 
ve kardeşliğin gücünün anlatıldığı sergi 16 Temmuz'a 
kadar görülebilecek. 

l Gökçe UYGUN

Kadıköy Belediyesi, üç yıl-
dır çok “renkli” bir işe 
imza atıyor; Mural-İst 
Duvar Boyama Festivali!

Bilmeyenler için hemen söy-
leyelim. Mural kelimesi duvar, 
duvara ait olan anlamına geliyor. 
Mural, duvara yapılan resim anla-
mında kullanılıyor. Belediye, son 
üç yıldır dünyanın çeşitli yerlerin-
den sanatçıları Kadıköy’e davet 
ederek, ilçenin duvarlarını hayal 
güçleriyle süslemelerine ön ayak 
oluyor. İlki 2012 yılında gerçekle-
şen Mural-İst kapsamında üç yılda 
Yeldeğirmeni’nde 16 duvar 7 yer-

li ve 9 yabancı sanatçı tarafından 
boyanmıştı. Festivalin dördüncüsü 
ise geçen Cuma günü,  Moda Ağa-
bey Sokak Emek Apartmanı’nın 
boş yan cephesinde başladı. 

Festival kapsamında İspanya, 
Amerika ve Rusya’dan gelecek 
sanatçılar Türkiyeli mural sanat-
çıları ile birlikte duvarları griden 
kurtaracak. Yaz boyu devam ede-
cek çalışmalarda İstanbul’dan Esk 
Reyn, Cins, Nuka, Wicx, İspan-
ya’dan Deih, ABD’den LEVİ ve 
KRISTI lakaplı grafiti sanatçıları 
Kadıköy duvarlarını sanat eserle-
rine dönüştürecek. Üstelik mural-
lar bu kez sadece Yeldeğirmeni’n-
de de olmayacak, ilçenin başka gri 

duvarları da kasvetlerinden renk-
lerle arınacak.
DUVARLAR SANAT ESERİ

Mural-İst Festivali’ne ev sa-
hipliği yapmaktan mutluluk duy-
duklarını söyleyen Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
“Kadıköy sokakları duvar boya-
ma sanatının en güzel örnekleriy-
le dolu. Geçtiğimiz yıl Polonyalı 
Sanatçı M-City’nin yaptığı du-
var resmi 2014’ün en iyi 20 mu-
rali arasına girmişti. Yıkık dökük,  
gri duvarlar yerine bu dev tablo-
lara bakmak hepimizin şansı. Bu 
anlamda bu festivale elimizden 
geldiği kadar destek vermeye ça-
lışıyoruz” diyor.

Barışın heykelleri 
CKM’de
35 yıldır Fas’ta yaşayan Tunuslu 
heykeltıraş Sahbi Chtioui’nin bronz 
heykel sergisi Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde açıldı

Gri duvarları sanatla buluşturan festival 
Mural-İst başladı. Yerli-yabancı graffiticiler, 
Kadıköy’ün duvarlarını dev tablolara dönüştürüyor

Moda semtinde Ağabey sokaktayız. Bir 
binanın, boş bir arsaya bakan yan cep-
hesine resim çizen biri var. Resim de-
diysek, ufak bir boyutta değil, 4-5 katlı 
apartman yüksekliğinde bir duvar resmi 
bu. Çizen kişi ise Kadıköy’e çok uzak-
lardan bir isim; Rustam Qbic… Kendisi 

bir ressam, Rusya-Tataristan’dan ge-
liyor, bir Moda sokağını şenlendirmek 
için sıcakla ve yorgunlukla mücadele 
ediyor. O’nu 12 Haziran Cuma günü, 
yani duvar resmine başladığı ilk gün 
öğle vakitlerinde ziyaret ettim. Yakla-
şık sekiz gün sürecek dev bir resmin 

ilk çizgilerini çekiyordu. Hava sıcaktı 
üstelik. Yerden metrelerce yükseklik-
te, bir vincin tepesinde,  güneşin altın-
da çalışmak da zordu. Mola için aşağı-
ya indiğinde, birkaç soru sordum. Qbic, 
yaklaşık üç yıldır da mural sanatıyla il-
gileniyor. Mural-İst’i de ilgiyle takip edi-
yormuş zaten. Kendisine katılma da-
veti gelince de hiç düşünmeden kabul 
etmiş. Ülkesinde renklendirdiği 10 du-
varı var. Bu iş ise Tataristan dışında-

ki ilk duvar boyaması. O nedenle biraz 
heyecanlı. 
Peki, bu duvara çizeceği resim ne? Ya-
nıt Rustam Qbic’ten; “Adı Mucize. Çi-
çek kafalı bir kadın var, çevresi de gü-
zel çiçeklerle dolu. İçinde de bebeği. 
Hamile yani, bebek bekliyor. O anki ruh 
halini, mucizeyi anlatmaya çalıştım. Bu 
resim benim için çok özel çünkü resim-
deki kadın benim eşim.” Qbic, mural re-
simlerin gri şehir hayatında çok önemli 

olduğuna inanıyor ve ekliyor, “İnsanlar 
bir yerden bir yere hızlıca geçerlerken, 
bir duvar resmi görüp, bir an dursunlar 
isterim. Belki bir 15 dakika dursunlar, 
düşünsünler, mutlu olsunlar isterim...” 
Rustam Qbic, Türkçesi de İngilizcesi 
de sözlerle anlaşmaya pek de yeter-
li değil. Kısa röportajımızın sonunda, 
başka söyleyeceği bir şey olup olmadı-
ğını soruyorum. Yanıtı kısa; “Ben değil 
resmim konuşsun…”

MUCİZE’Yİ ÇİZİYOR

Kadıköy sokaklarında

Rustam Qbic, Tataristan’da 
bir mural yaparken
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HAFTANIN 
KAÇMAZLARI

HAFTANIN 
PUSULASI

YOGA KİTAP

ALBÜM

DVD

MASAL

KONSER

4 Uluslararası Yoga Günü
Hindistan Konsolosluğu’nun düzenlediği Uluslararası Yoga 
Günü resmi etkinliği Anadolu Yakasında Vivekananda Yoga 
Üniversitesi adına İstanbul Yoga Merkezi ve kardeş merkez-
leri ile birlikte organize ediliyor. Halka açık ve ücretsiz olarak 
düzenlenecek etkinlik 21 Haziran Pazar günü Caddebos-
tan’daki Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nde gerçekleşe-
cek. Uluslararası Yoga Günü’nün ilk yıl kutlaması babalar 
gününe denk geliyor. Tüm dünyayla aynı zamanda ve aynı 
içerikle gerçekleşecek etkinliğe siz de aile boyu katılabilir, 
hoşça vakit geçirebilirsiniz. Saat 11.00’de başlayacak etkin-
likte, yoga seansı, nefes çalışması, meditasyonun yanında 
vejetaryen atıştırmalıklar ve sürpriz hediyeler var.
Adres: İskele Çıkmazı No 8 Caddebostan 

4 Bebeklerin Ahlaki Yaşamı
Ünlü seri katil Ted Bundy de bir 
zamanlar bebekti, şiddet karşıtlığıyla 
tanınan Mahatma Gandhi de… Peki, 
bebeklerden sosyopatlar yaratan 
karanlığın ya 
da empati ve 
merhamet duy-
gularıyla dolu 
insanlar yara-
tan aydınlığın 
kökenleri nere-
de aranmalı? 
Yale Üniversite-
si’nde psikoloji 
profesörü olarak 
görev yapan 
Paul Blomm, 
Bebeklerin Ahlaki 
Yaşamı’nda bu 
sorulardan yola çıkarak ahlakın, 
ahlak algısının ve ahlaki dürtülerin 
evrimsel kökenlerine ışık tutmayı 
amaçlıyor. Blomm bu kitabında, konu 
üzerinde gerçekleştirilmiş şaşırtıcı 
deneylerden, araştırmalardan ve 
çalışmalardan yararlanıyor ve ortaya 
hayli ilgi çekici sonuçlar çıkıyor. 
Veritakitap / 286 sf / 23 TL 

Kadıköy Remzi Kitabevi’nden aldı-
ğımız bilgiye göre haftanın en çok 
satan kitap sıralaması şöyle: 
• Konstantiniyye Oteli /Zülfü Livane-
li / Doğan Kitap /480 sf / 25 TL
• Paris’e Son Tren / Michele Zack-
heim / Remzi Kitabevi / 256 sf / 20 TL
• Öğrendim ki / Gülben Ergen Çelik / 
Doğan Novus / 193 sf / 15 TL

4 Zuhal Olcay/ Başucu Şarkıları 3
Zuhal Olcay’ın Başucu Şarkıları al-
bümlerinin üçüncüsü müzikseverlerle 
buluştu. Olcay’ın, hafızalardan silin-
meyen 9 şarkıyı yeniden yorumladığı 
“Başucu Şarkıları 3” albümünde İlhan 
Şeşen’den “Ağlıyor İstanbul”, Cem 
Karaca’dan “Sevda Kuşun Kanadında”, 
Ahmet Kaya’dan “Yalan da Olsa” ve 
yepyeni versiyonuyla sözleri Leyla Tu-
na’ya, bestesi Onna Tunç’a ait “İyisin” 
şarkıları yer alıyor.
Zuhal Olcay, yeni albümünün ilk imza 
günü için bu hafta sonu Kadıköy’e 
geliyor. Olcay 20 Haziran Cuma saat 
16.00’da Suadiye D&R’de dinleyicile-
riyle buluşacak ve albümlerini imzala-
yacak. Ada Müzik 16.50 TL
Ruhu doyurmak için tavsiyeler:
• Tony Gatlif / Swing Film Müzikleri
• William Parker / O’Neal’s Porch
• Sümeyra Çakır / Kuşların Süvarisi

4 Sadece Âşıklar Hayatta Kalır
Ölü Adam, Hayalet Köpek, İçeridekiler 
ve Kontrol limitleri gibi filmlerden tanıdı-
ğımız Amerikan bağımsız sinemasının 
ünlü yönetmenlerinden 
Jim Jarmush’dan sıra-
dışı bir vampir hikâ-
yesi. Jarmush’un aşk 
hikâyesinin başkahra-
manları iki vampir, yüz-
yıllardır beraber olan 
Adam ve Eve. Eski bir 
rock yıldızı olan Adam, 
Detroit’te inzivadadır. 
Eve ise Tanca’nın 
otantik havasında ki-
taplarıyla yaşarken, bir 
gün gözlerini açar ve sevgilisinin yanına 
gitmeye karar verir. Çok bilinmeyen, 
genelde yer altı camiasının tanıdığı bir 
müzisyen olan Adam, yaşadığı toplu-
mun ve insanlığın aldığı halden dolayı 
depresif ve çok mutsuz haldedir. 15 TL

4 Yetişkinler için Masallar
Uzun süredir Kadıköy’ün çeşitli 
mekânlarında yapılan “Yetişkinler 
İçin Masallar” etkinliği bu Pazar 
akşamı tüm dünyayla aynı anda 
Yoğurtçu Parkı’nda yapılıyor. 
“Stories to Change the World” 
organizasyonu International Stor-
ytelling Network (RIC) tarafından 
düzenlenen etkinlikte, ayrımcılığa 
karşı daha iyi bir dünya ve değişim 
için hikâyeler, masallar anlatmak 
amacıyla dünyanın her yerinden 
insanlar bu etkinliğe katılıp hikâye-
sini “ötekiyle” paylaşıyor. 
21 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak “Şi-
fahen Masallar” etkinliği öncesi Ramazan ayı dolayısıyla 
yeryüzü sofrası kurulacak. İftardan sonra gecenin açılışı 
masallar ve hikayelerle olacak. Sonra isteyen herkes hikâ-
yesini anlatabilecek. Müzik, oyunlar, hediyeler de cabası… 
Adres: Yoğurtçu Parkı Cad. Kuşdili 

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

Kadıköy parklarına yıldızlar altında neşe-
li günler geliyor. Geçtiğimiz yaz Kadıköy 
parklarında yaşanan yıldızlar altında sinema 

keyfi bu yıl müzik, geleneksel sahne sanatları ve el-
bette yine sinema ile zenginleşti. 

Her yıl düzenlenen çocuk tiyatro Festival'i ve 
Tiyatro Festival'ine ek olarak bu yıl parklarda bir 
çok etkinlik düzenleniyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan “Ka-
dıköy'de Yaz Keyfi” etkinlikleri tüm Kadıköylüleri 
parklara çağırıyor. Geleneksel sahne sanatlarından, 
konserlere ve vizyon filmlerine Kadıköylüler yaz 
akşamlarını parklarda neşeyle geçirecekler.

22 Haziran’da başlayacak “Kadıköy'de Yaz 
Keyfi”  etkinlikleri Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve 
Cumartesi günleri 6 parkta gerçekleşecek ve üç haf-
ta sürecek. 

Pazartesi günleri Karagöz - Hacivat’dan, Aşuk- 
Maşuk’a, Kukla Gösterileri ve Meddah Oyunlarına 
geleneksel sahne sanatlarının sergileneceği park et-
kinliklerinde Çarşamba akşamları ise sahne müzik 

gruplarının olacak. Her akşam 21:30’da başlayacak 
etkinliklerde Cuma ve Cumartesi akşamları ise viz-
yon filmleri gösterilecek. Aşk Tesadüfleri Sever, 
Deliha, Bana Masal Anlatma, Mandıra Filozofu İs-
tanbul, Kocan Kadar Konuş, Patron Mutlu Son İsti-
yor gibi beğenilen filmler seyirciyle buluşacak. 

Üç hafta boyunca yıldızlar altında neşeli saatle-
rin geçirileceği parklar ise şöyle: Doğa Parkı, Moda 
Parkı, Ali İsmail Korkmaz Parkı, Koşuyolu Mahal-
le Evi, Kadıköy Akademi Bahçesi, Kriton Curi Par-
kı… Ayrıntılı program 16. Sayfamızda!

Özgürlük’te 15-16 Haziran Şenliği

Moda’da Yaz Festivali / 
Kitap Şenliği

Kadıköy parklarında 

YAZ KEYfİ

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi, 45. yı-
lında Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’n-
da şenlik ile anılacak.
Geçen sene Soma işçilerinin katılımıyla Kadı-
köy İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinlik-
lerin 13.’sü bu yıl 20 Haziran Cumartesi saat 
19.00’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ya-
pılıyor. “15-16 Haziran’dan Gezi’ye Direniş Ru-
huyla Geleceğimizi Kurmaya!” sloganıyla dü-

zenlenen etkinlik, tarihsel anlamına uygun 
şekilde, işçilerin tarihini ve gündemini binlerce 
kişiye ulaştıran bir çalışma ile örgütleniyor.
Kaldıraç, İşçi Gazetesi, Aka-Der ve Özgür Li-
se’nin örgütlediği etkinliğe direnişteki işçiler ve 
Soma işçilerinin yanında Suavi, Domane Der-
sim, Rosa Kadın Korosu ve Sarıgazi Güneş 
Çocuk Korosu da katılacak. Ücretsiz şenliğe 
herkes davetli. 

Moda Yaz Festivali, 14 Haziran’da Kadıköy 
Moda Kız Teknik ve Meslek Lisesi bahçesinde 
başladı. 12 Eylül’e kadar bütün yazı kapsayan 
etkinlikleri dizisi içinde Kitap Şenliği de var. Ka-
dıköylü sahaflar, her gün stant açtıkları şenlikle 
ilgili şu çağrıyı yapıyor: 
“Artemis Sahaf, Hermes Sahaf, Kurgu Sahaf ve 
Senan Sahaf olarak binlerce kitap, plak ve efe-
mera ile yaz boyunca Moda Yaz Festivali’ndeyiz. 
14.00-24.00 saatleri arasında açık olacak şenlik 
alanında her gün tiyatro, müzik, dans vs etkinlik-
lerinin yanı sıra haftada bir gün kitap mezatı ile 
siz okuyucularımızla buluşacağız. Güzel ve bol 
kitaplı bir yaz için herkesi Moda’ya bekliyoruz.” 
Kadıköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Caferağa 
Mahallesi, Moda Caddesi üzerinde. 

Kadıköy parklarında yıldızlar altında sinema, müzik, 
tiyatro ve gösteri ile neşeli günler başlıyor

4 Harbiye Açıkhava Konserleri
Yaz mevsiminin klasiği Harbiye Açıkhava Konserleri, 

23 Haziran’daki Ajda Pekkan konseriyle başlıyor. Atlantis 
Yapım ve Kirli Kedi organizasyonuyla gerçekleşecek olan 
2015 yazının ilk konserlerinin takvimi açıklandı. Vodafone 
Smart 6 Harbiye Açıkhava Konserlerinde Ajda Pekkan, 
MFÖ, Birsen Tezer&Bülent Ortaçgil, Şebnem Ferah, 
Teoman ve Kenan Doğulu sahne alacak. 23-30 Hazi-
ran tarihleri arasında gerçekleşecek konserlerin biletleri 
Biletix’te satışta. Etkinlik takvimi şöyle: 23 Haziran Salı 
- Ajda Pekkan; 24 Haziran Çarşamba – MFÖ; 25 Haziran 
Perşembe - Birsen Tezel & Bülent Ortaçgil; 27 Haziran 
Cumartesi - Şebnem Ferah; 28 Haziran Pazar – Teoman; 
30 Haziran Salı - Kenan Doğulu. Bilet fiyatları 41 ila 168 
TL arasında değişiyor. Biletix tel: (0216) 556 9800 
Adres: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Taşkışla Cad. Harbi-
ye / İstanbul Biletix tel: (0216) 556 9800 

4 Buena Vista Social Club
Dünya çapındaki kitlelerini heyecanlandırmaya başladık-
tan 16 yıl sonra 2014-2015 dünya turnesiyle sevenlerine 
elveda demeye hazırlanan efsane grup Buena Vista Social 
Club, yoğun istek üzerine veda turu bitmeden İstanbul’a 
yeniden geliyor. Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Guajiro 
Mirabal, Barbarito Torres, Jesus "Aguaje" Ramos, NN Kül-
tür Sanat organizasyonu ile 26 Haziran'da Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde “Adios Amigos” diyecek. 
Kaçırmayın! Bilet fiyatları 110 ile 275 TL arasında değişi-
yor.  Adres: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Taşkışla Cad. 
Harbiye / İstanbul Biletix tel: (0216) 556 9800 



l Esma BAYRAKTAR

Ramazan ayının gelmesiyle her yer-
de bir hareketlilik başladı. Çarşı-
lar şenlendi; tezgâhlarda, market 

vitrinlerinde, çeşitler çoğaldı, stoklar ya-
pıldı. Herkes kendi kesesine göre alışve-
riş yaparak Ramazan ayına hazırlıklarını 
sürdürüyor. Ramazanın, yazın en uzun ve 
sıcak günlerine denk gelmesinden dolayı, 
yiyecek seçiminde daha çok sulu çeşitlere 
yöneliyor insanlar. Hoşaflık kurutulmuş 
meyveler, susatmayacak gıdalar seçilmeye 
gayret ediliyor.

Diğer yandan restaurantlar, esnaf lo-
kantaları da hazırlıklarını hızlandırmış du-
rumda. Restaurantlar mevcut menülerine 
bol çeşit iftariyelik ve özel tatlarla Rama-
zan İftar Menüsü de ilave ettiler. 

Kadıköy Belediyesi’nin ilçenin en gü-
zel semtlerindeki Khalkedon Restaurantları 
da bu heyecanı yaşıyor. Uygun fiyatları ve 
bol çeşidiyle dikkat çeken Moda, Kalamış 
ve Fenerbahçe’deki Khalkedonların Rama-
zan programlarını sizler için derledik…
BURUNDA İFTAR KEYFİ

Khalkedon Moda, Kadıköy yakasının en 
güzel noktasında, Moda burnunda kısa bir 
süre önce hizmete açıldı. İki katlı modern 
yapısıyla Moda, Fenerbahçe, Kalamış ve 
Adalar’ı gören muhteşem manzarasıyla siz-

leri bekliyor. 140 kişilik alt salonu, 120 kişi-
lik üst salonunda grup iftarları da verebilen 
Khalkedon Moda 250 kişilik bahçesiyle de 
bu Ramazan ayının vazgeçilmez iftar seçe-
neklerinin başında geliyor.

İşletme Müdürü Volkan Güçlü, bu yılki 
zengin iftar mönüleriyle ilgili şu bilgileri ve-
riyor: “Ramazan mönümüzü et ve tavuk 
olarak iki ayrı seçenekli ana yemek ola-
rak hazırladık. Çeşitli iftariyeliklerle 
zenginleştirdiğimiz iftar 
menümüzde hurma, 
pastırma, zeytin, 
beyaz peynir, dil 
peyniri, tereya-
ğı, bal, mevsim 
salatası, ayrıca 
çorbamız bulu-
nuyor. Ara sıcak 
olarak su böreği 
veriyoruz. Kemalpa-
şa tatlısı ve Ramazan ayı- n ı n 
gülü sayılan “güllaç”ı unutmadık. Tat-
lılarımızın yanında serpme meyvemiz de 
iftar soframızda mevcut.” Moda Khalke-
don’da et seçenekli mönü 55 TL, tavuk se-
çenekli mönü ise 45 TL. Otoparkı da olan 
mekânın müdürü Güçlü “Eşsiz manzarada 
iftar keyfine herkesi bekliyoruz” diyor. 

Adres: Caferağa Mah. Küçük Moda 
Burnu Sok. No. 1 / 0216 405 16 80

KALAMIŞ’TA TATLI HUZUR
Yine Kadıköy’ün en güzel semtlerinden 

biri olan Kalamış’ta, yeşillikler içinde, deniz 
kenarında hizmet veren Khalkedon Kalamış 
da Ramazan hazırlıklarını bitirmiş, iftar için 
kapılarını açmış durumda. 120 kişilik kapa-

lı salon, 150 kişilik kış bahçe-
si ve 200 kişilik bol ağaçlı 

çiçekli bahçesiyle sizle-
ri bekliyor. İftar mönü-
sü ve fiyatları Moda 
Khalkedon ile aynı olan 
Khalkedon Kalamış’ta 

da otopark sorunu yok. 
Yan tarafındaki otopar-

kı ve önündeki yolun otopar-
ka müsait oluşu konukları 

rahatlatıyor. Ayrıca ya-
nında Kalamış Parkı ve 
çocuk oyun sahaları da 
bulunan Kalamış Khal-
kedon çocuklu ailelerin 

tercihi olabilir.
Adres: Münir Nuret-

tin Selçuk Cad. No. 28 Kala-
mış / 0216 449 23 52
FENERBAHÇE’DE ÇADIR ALTI

Fenerbahçe parkına gitmeden sol tarafta 
büyük bir bahçe içinde olan Khalkedon Fe-
nerbahçe, bahçesindeki “Çadır Altı” ve de-
niz kıyısındaki oturma grupları olmak üze-

re iki ayrı açık alanda konuklarını ağırlıyor.
Tecrübeli personelin kaliteli hizmet sun-

duğu mekânda, yazın kullanılan ve merdi-
venle inilen deniz kenarındaki verandasın-
da yemek yemek apayrı bir keyiftir. Orada 
oturduğunuz anda şehirle ilginiz kalmaz, 
önünüzde uzanan masmavi deniz ve adalar 
sizi bambaşka diyarlara götürür. Beyaz gü-
vercinler gibi süzülen yelkenlilerle beyni-
nizdeki tüm şehir yorgunluğunu orada bıra-
kıverirsiniz. 

Khalkedon Fenerbahçe’nin 200 kişilik 
çok şık kapalı bir salonu da bulunuyor. Bir 
köşesindeki kocaman şöminesiyle kış ayla-
rında bu kapalı salonun çekiciliği daha da ar-
tıyor. Ancak yaz aylarına gelen Ramazan’ın 
bu sıcak günlerinde iftar için bahçedeki Ça-
dır Altı hazırlanmış. 200 kişilik olan bu bö-
lüm tüm manzaraya hâkim. Yemyeşil çim-
ler ve masmavi denizle birleşen gökyüzüne 
bakan bu noktada iftarınızı açarak kendinizi 
ödüllendirebilirsiniz. 

Khalkedon Fenerbahçe’de de diğer 
Khalkedonlarda olduğu gibi iftar mönüsü 
iki seçenekli ve fiyatları 45 TL ile 55 TL 
arasında değişiyor. Restaurantı geçer geç-
mez Fenerbahçe parkının girişinde büyük 
kapasiteli bir otopark mevcut. 

Ramazanınız hayırlı olsun. Adres Fe-
ner Kalamış Cad. Marina Karşısı No.90 
Fenerbahçe / 0216 550 51 95-96
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4 Hayatımın Şarkısı
İnsanın yüreğini ısıtan bu komedi-dra-
mın başrolünde 16 yaşındaki Paula ve 
mandıracılık yapan ailesi var. Paula 
ailenin tek işiten üyesi olarak, neredeyse 
her gün sağır anne babası ile kardeşi-
nin mecburi çevirmenliğini yapmaktadır. 
Yaklaşan yerel seçimlerde tüm kasabayı 
hayrete düşürerek belediye başkanlığına 
adaylığını koyan babası Paula’ya her 
zamankinden daha çok ihtiyaç duyar. 
Ancak müzik öğretmeni bu sırada Pau-
la’nın şarkı söyleme yeteneğini keşfeder 
ve onu bir şarkı yarışmasına katılması 
için cesaretlendirir. Paula ailesine destek 
olmakla hayallerinin peşinden gitmek 
arasında kalır. Bu dokunaklı baba-kız 
ve çekirdek aile hikâyesi güldürürken 
hüzünlendiriyor. Dram - Komedi / 100' / 
Fransızca / Rexx Sineması 21.15 seansı
4 Caddebostan Cinemaximum
(Budak)
Küçük Karmaşa 11:30 14:10 16:45 
19:20 22:00
Ajan 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 
23:30 (Cm-Cts)
Jurassic World 11:00 13:40 16:20 
19:00 21:40 23:40 (Cm-Cts)
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Hal-
dun Taner Sok. No:11 (216) 358 02 02 
4 Kadıköy Rexx
Hannas: Karanlıkta Saklanan 11:15 
13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Küçük Karmaşa 13:15 18:45
Jurassic World 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sa-
kızgülü Sok. No: 20/22 (216) 336 01 02 
4 Kozyatağı Avşar Kozzy
Ajan 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
Jurassic World 11:00 Türkçe 11:45 
13:30 Türkçe 14:15 16:00 Türkçe 16:45 
18:30 Türkçe 19:15 21:00 Türkçe 21:45
Vice 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Adres: Kozzy AVM Kültür Merkezi 
Buket Sok. No:2-11 (216) 658 02 48 

SİNE
VİZYON

RAMAZAN heyecanı
Khalkedon’larda

Fenerbahçe Kalamış

Moda



Pastacı İstasuli

YÜZDE 41 TEDİRGİN “KaDıKöY muhTEşEmDİ”

OSmaNLı’NıN 
SON KİLİSESİ

KONDA araştırma şirketinin Türkiye’de yaşayan farklı inançlardan azınlıkların 
sosyal medya kullanımını incelediği “Sosyal Medya ve Azınlıklar” anketinin so-
nuçları açıklandı.
Ermeni, Yahudi, Rum, Süryani, Keldanileri de kapsayan araştırma toplam 
746 kişiyle yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre: 
• Ankete katılanların yüzde 85’i facebook, yüzde 49’u twitter, yüzde 49’u youtu-
be, yüzde 57’si instagram kullanıyor. 
• Yüzde 86’sı gerçek ismiyle, yüzde 12’si hem gerçek hem takma yüzde 2’si ise 
sadece takma isim kullanıyor.
• Ankete katılanların yüzde 65’i sosyal medyada hak ihlali olmadığını söylerken, 
yüzde 16’sı hakaret, yüzde 14’ü aşağılama, yüzde 8’i küfür, yüzde 6’sı tehdit al-
dığını belirtti. 
Sosyal medyada paylaşım yapan gayrimüslim azınlık mensuplarının;
• Yüzde 41’i “bazen tedirgin oluyorum”, yüzde 15’i “çekiniyorum”, yüzde 23’ü de 
“paylaşım ve yorum yapmıyorum, sadece izliyorum”  yüzde 21’i ise “özgürce 
paylaşım yapıyorum” cevabını verdi. 
Katılımcıların yüzde 80’i “Sosyal medyada hak ihlali veya ayrımcığa karşı huku-
ki bir yaptırıma ihtiyaç var” dedi. 
Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 39’u kendi cemaatiyle, yüzde 36’sı 
diğer başka cemaatlerle, yüzde 60’ı ise toplumun bütün kesimleri ile ilişki içinde. 

Grigoris Oikonomidis ve Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati’nin ortak olarak hazır-
ladığı “Khalkedon Kadıköy İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Rum Cemaati” adlı 
belgeselde Kadıköy’de yaşayan Rumlar geçmişte Kadıköy’de nasıl bir hayat ya-
şadıklarını şu sözlerle anlatıyor:
• İstanbul’da Beyoğlu’nda 17-18 katlı karanlık apartmanlarda yaşadığım için Ka-
dıköy ve Moda bana sayfiye yerleri gibi gelirdi. Demek istediğim İstanbul’da ya-
şadığımız bölgeye değil, daha çok yaz tatilimizi geçirdiğimiz Prens Adaları’na 
benzerdi. 
• Düşünün ki, Fener Rum Erkek Lisesi’ne gidene kadar yani 12 yaşıma gelene 
kadar Kadıköy’den dışarı çıkmadım. Adalara, ya da bizim taraftaki, Anadolu Ya-
kası’ndaki Boğaziçi’ne giderdik. Ama İstanbul’un karşı tarafına geçmezdik. Kar-
şı tarafa, yani Fener’e hayatımda ilk kez 12 yaşımda gittim. Beyoğlu’nu ise ilk 
kez 17 yaşımda gördüm ve düşünün, bu söylediklerim aynı şehrin içindedir. Bu-
rası cennetti. Demek istediğim Kadıköy’de her şey vardı. 
• Moda sahilinde bizim bir ayrıcalığımız vardı. Bütün Rumlar bir kayada toplanır-
dık. Büyüklerimiz o kayaya “Kaya Spor” adını takmıştı. Yalnız Rumların gittiği bu 
kayayı Kadıköy’de herkes bilirdi. 
• Hep bu kilisenin içindeydim. Çocukluğumdan beri bu kiliseye gelip kapının 
açılması için, önünde dururdum. Kilisenin dışı bile ellerinde mum tutan insanlar-
la dolardı. Oysa şimdi 30 ya da 40 kişi bile olamayız. 

Osmanlı döneminde açılan son ki-
lise olan Ayia Triada Rum Kilisesi 
Kadıköy’ün en büyük kilisesi olma 
özelliğini taşıyor. Yapımı 18 yıl sü-
ren Ayia Triada kilisesinin mimarı 
Velisariyos Markopilos’tur. Kilisenin 
açılışı, o dönemin Kadıköy Metro-
politi Germanos tarafından 10 Ni-
san 1905 tarihinde yapıldı. Osmanlı 
döneminde İstanbul’da inşa edilen 
son kilise olan Ayia Triada, Barok 
dönemi özelliklerini taşısa da İstan-
bul Ortodoks kiliselerinin ruhunu 
yansıtmaktadır. Atinalı heykeltıraş 
Tombros’un yapımı olan İkonosta-
sı, Atina Peteli mermerinden yapıl-
mıştır. Kapalı Yunan haçı planlı-
dır. Orta mekânın üzerini dört sütun 
üzerine oturan yüksek kasnaklı bir 
kubbe örtmektedir. İki tarafında bi-
rer çan kulesi bulunmaktadır. Dış 
cephe oldukça sadedir. Giriş ka-
pısının olduğu cephe yuvarlak ge-
niş bir kemeri içinde yer alan kapı 
ve üzerindeki yuvarlak kemerli sü-
tunlarla hareketlendirilmiş olup bu 
kemerin üzerine de sivri bir alın-
lık yerleştirilmiştir. Kilisenin altında 
Bizans döneminde Hıristiyan olup 
günahlarını bağışlatmak için ma-
nastıra kapanan Ayia Ekaterini’ye 
atfedilen bir ayazma mevcuttur. 
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İstasuli, orta boylu, yuvarlak yüzlü, 
şişmanca, gözlüklü bir Rum pastacı idi. 
Kadıköy’ün en nefis pastalarını yalnızca 
o yapardı. Hele çikolatalı bi pastası var-
dı ki, çikolata, likör ve şekerleme lezze-
ti ağızda hissedilir, tadına doyulmazdı. 
Beyaz önlüğü ile daima işinin başında 
bulunur, pastalarını kendi hazırlardı. 
Yavaş, rahat ve sakin bir konuşması 
vardı. Hiç kuşkusuz bu sanatın ustası 
idi. Herkesin beş kuruşa sattığı pas-
taları İstasuli usta altı kuruşa satar, bu 
nefis pastalar aynı gün tükenirdi. 

Düğün, nişan pastalarını da hazırlar, 
Süreyyapaşa Sineması’nın üst katında-
ki düğünlere daima o malzeme verirdi. 
Düğün sahipleriyle yaptığı pazarlıkta 
yumuşak, inandırıcı ve saygılı konuşur, 
neticede onun ilk teklif ettiği fiyatta ka-
rar kılınırdı.

Yıllarca isim yapmış, herkes tara-
fından tanınmış İstasuli, 1957’den iti-
baren işini küçültmeye, fazla sipariş al-
mamaya, biraz da kabuğuna çekilmeye 
başaldı. Çevrede pastacı dükkânları 
artmış; ancak hiçbiri İstasuli’nin sana-
tına ulaşamamış, o çeşidi ve lezzeti ve-
rememişlerdi.

Bir gün vitrine birkaç küçük, bir de 
baton pasta koymuştu. Dükkân adeta 
boştu. “Eski müşterilerim için bugün 
biraz pasta yaptım” diyordu. Artık her 
şeyini toparlamış, göçe hazırlanmıştı. 
Bir iki gün sonra dükkânı kapattı ve 
Yunanistan’a gitti. Orada öldü.

Bugün artık ne o nefis pastalar ne 
de onların meraklısı eski Modalılar or-
talıkta görülüyor; kalanlar ise eski anı-
larla avunmaya çalışıyorlar. 

İstasuli’nin karşı sırasında Kabuklu-
ceviz Sokağı’nın köşesindeki dükkânı 
erkek berberei Kozma-Osman’a aitti. 
Onların yanına kadın berberi Niko yer-
leşmişti. Niko’nun yanındaki dükkân-
da Feridun Bey film ve fotoğraf mal-
zemesi satardı. Sağlık memuru Zafer 
Kayışoğlu’nun ofisinin yanında Koço 
Lepos’un bakkal dükkânı bulunuyor-
du. Bunlardan sonra Moda Caddesi’ne 
yanlamasına inen Yoğurtçupark Cad-
desi (halen Esat Işık Caddesi) gelir. Bu 
sokağın içinde de Moda’nın tanınmış 
birkaç esnafı vardı. Karısı ile beraber 
çalışan kolacı ve ütücü Sotiri’nin dük-
kânı bu yolda idi. Kolacıyı, meyveci ve 
yoğurtçu Nuri, bakkal Eftim, Ornitopu-
los, tenekeci ve tesisatçı Cafer Polat, 
yorgancı Süleyman izgü’nün dükkân-
ları takip ederdi. Yoğurtçupark Cadde-
si’nin Moda Caddesi ile birleştiği yer-
de Diamandi Partanyadis’in eczanesi 
vardı. Eczaneden sonra Vasil Argiriya-
dis’in nalbur, onun yanında İlya ve oğlu 
Todori Taçopolus’un sütçü dükkânı, 
sobası Vartan ve bir saatçi, saatçiden 
sonra Yorgo Riga’nın işlettiği pasta-
ne, Yorgi Ghokas’ın kasap dükkânı 
ve bakkal Andon gelirdi. Andon’un 
dükkânı sonradan Ahmet Bey’e dev-
rolmuştu. Berber Niko, kasap İrfan da 
aynı sırada idiler.

Bu dükkânların karşısındaki Murat 
Bey Sokağı’ndan itibaren bakkal Ali, 
helvacı ve yufkacı İbrahim, gömlekçi 
Şinork Tıkır ve bir zamanlar adı me-
raklıya çıkmış olan ayakkabı boyacısı 
İlya’nın dükkânı gelirdi.  

 
müfid EKDaL'ın

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

Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

aYKuRT NuhOĞLu

YAYIN KURULU

Onur TEmÜRLENK, ayten GENÇ,
Leyla aLP, Yonca Güneş YÜCEL

Yazı İşleri Müdürü
Semra ÇELEBİ

Grafik - İnternet Editörü
Yasemin öZGÜNEş - Sinem hamaRaT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ulaş YıLmaZ

Haber Merkezi
Gökçe uYGuN

mustafa SÜRmELİ, Erhan DEmİRTaş

Reklam Servisi
Esma BaYRaKTaR - özge öZVEREN

Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No: 23 
Yenibosna-İSTANBUL  Tel: (212) 454 30 00

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

Tel: (216) 348 70 60 - 338 61 33
Faks: (216) 345 82 02

www.gazetekadikoy.com.tr
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Gazetemizde yayınlanan okur mektuplarında 
yasal sorumluluk yazı sahibine aittir.

KaDıKöYLÜ RumLaR: 
“manevi zarar gördük”

l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde bulu-
nan Ayia Triada Rum Ortodoks kilise-
si 9 Haziran Salı akşamı saldırıya uğ-

radı. 25 yaşlarında bir şahıs, tekbir getirerek 
kilisenin kapısını benzin dökerek ateşe verdi. 
Bundan beş yıl önce de kilisenin ön kapısının 
camları kırılmıştı. Uzun bir aradan sonra kili-
senin yeniden saldırıya uğraması Rum vatan-
daşların eski korkularını hatırlamasına neden 
oldu. Konuyla ilgili görüştüğümüz Kadıköy 
Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mekteple-
ri ve Mezarlığı Vakfı Başkanı Prof. Yorgo İs-
tefanopulos ve Başkan yardımcısı Kostandin 
Kiracopulos, nefret suçlarının önüne geçmek 
için siyasilerin ayrımcılık içeren söylemlerini 
terk etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. 

 “Son olay bize maddi değil manevi zarar 
verdi” diyen Yorgo İstefanopulos, saldırgan-
dan şikâyetçi olduklarını ifade ederek, gör-
gü tanıklarının ifadelerine göre kiliseyi yakan 
şahsın tek başına olmadığını söyledi. Saldır-
ganın içeri girmesi durumunda daha büyük 
zararlara sebebiyet vereceğini belirten İstefa-
nopulos, “Acaba bundan sonra ne olacak onu 
düşünerek yaşıyoruz. Bomba atılmasın-
dan bile korkuyoruz. Bu tarz olaylar yü-
zünden insanlar dini vecibelerini yerine 
getirmek için kiliseye bile gelmiyor” 
diye konuştu. 

Birkaç yıl önce paskalya ayini çı-
kışında yuhalanıp, taşlandıklarını ha-
tırlatan İstefanopulos, siyasilere de şu 
çağrıda bulundu: “Demokratik bir ül-
kede bunların olmaması gerekir. Dö-
nemin Başbakan’ı ‘Affedersiniz Er-
meni, affedersiniz Rum’ derse toplum 
da bundan vazife çıkarır. İnsanlar bu 
sözlerden sonra bizi düşman gibi algı-
lıyor. Cumhurbaşkanından parti baş-

kanlarına kadar bütün siyasiler, bize saygı 
duyulması gerektiğini anlatmalı.”
“300 KİŞİ KALDIK”

"Yaşlı bir cemaatimiz var" diyen İstefa-
nopulos, 1900’lü yılların başlarında Anadolu 
Yakası’nda 10 bin Rum vatandaşının yaşadı-
ğını şimdi ise Darıca’dan Beykoz’a kadar 300 
Rum vatandaşın kaldığı bilgisini paylaştı. Ka-
dıköy’ün 1955 yılına kadar çok güzel bir semt 
olduğunu söyleyen İstefanopulos,  6-7 Eylül 
olaylarında mezarlıklar ve kiliselerin tahrip 
edildiğini de hatırlattı. 
“ESKİ GÜNLERE Mİ DÖNÜYORUZ?”

Son saldırıdan sonra cemaatin tedirgin ol-
duğunu söyleyen Kostandin Kiracopulos ise, 
uzun süredir bu tarz olayların yaşanmadığı-
nı belirterek şöyle konuştu: “Saldırıdan sonra 
herkes kendine eski günlere geri mi dönüyoruz 
sorusunu soruyor. Yurt dışına çıkanlar da sos-
yal medyada ‘Biz bu yüzden İstanbul’dan ay-
rıldık’ yorumlarını yapıyor.” 

Kiracopulos, saldırganın akli dengesi-
nin yerinde olmadığı yorumlarını da şöyle 
değerlendirdi: “Bu gibi eylemlerde bu tarz 
kişiler seçiliyor. Ya madde bağımlısı ya 
da daha önce suça bulaşmış kişiler oluyor. 

Ama bu durum bu saldırının nefret suçu ol-
duğu gerçeğini değiştirmez”
“SINIR KOYMAK İSTEMİYORUZ” 

Geçtiğimiz yıllarda kilisenin etrafında 
çok yoğun bir şekilde içki içildiğini belirten 
Kiracopulos, insanların tuvalet ihtiyaçları-
nı bile kilisenin bahçesinde giderdiklerini 
ifade etti. Kadıköy Belediyesi ve komşula-
rın baskısı sayesinde kilise etrafında eskiye 
oranla daha az içki içildiğini belirten Kira-
copulos, geçtiğimiz yıllarda kilisenin duvar-
larını dikenli tellerle yükseltmek istedikleri-
ni de ifade ederek şöyle konuştu: “Etraftaki 
demirleri yükseltin, çitler koyun, duvar örün 
diyenler var. Ama biz bu güzelliği neden 
saklayalım? Bahariye Caddesi’nden geçen-
ler bahçeyi görsün. İnsanlarla aramıza sınır 
koymak istemiyoruz.” 
“SİYASİ BOYUTU YOK”

Kiliseye yapılan saldırı ile ilgili soruları-
mızı yanıtlayan Kadıköy İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü, “Olay ile ilgili yapılan araştırma ve 
değerlendirmelerde konunun planlı ve siyasi 
bir boyutunun olmadığı anlaşılmıştır” açık-
lamasını yaptı. Kilisenin kapısını yakan Mu-
hammed Şimdi adlı şahısın olay günü ken-

dinde olmadığı ve uyuşturucu 
madde kullandığı bilgisini 
veren Emniyet Müdürlüğü 
açıklamasında, Muhammed 
Şimdi’nin siyasi bir olaydan 
kaydı bulunmadığını, ancak 
saldırganın hırsızlık suçun-
dan kesinleşmiş cezasının ol-
duğunu belirtti. Muhammed 
Şimdi’nin tinerle kapıyı ateşe 
verdiği haberlerinin aksine, 
kamera kayıtlarını inceleyen 
güvenlik ekipleri, kapının 
benzin dökülerek ateşe veril-
diğini açıkladı. 

Kadıköy’deki 
ayia Triada 

Kilisesi’nin 9 haziran 

akşamı saldırıya uğraması 

Kadıköy’deki Rum cemaatini 

yeniden tedirgin etti. 

Prof. Yorgo İstefanopulos, 

siyasilerin ayrımcılık içeren 

söylemlerini terk etmesi 

gerektiğini söylüyor

Yakılan kapı 
restore edildi

Yorgo İstefanopulosKostandin Kiracopulos



l Gökçe UYGUN

Bir arkadaşımla beraber gece-
nin bir vakti, Kadıköy’ün merke-
zi bir sokağında, bir iş hanının 

önündeyim. Saatlerimiz 22.00’yi gös-
terdiğinde kapıdan içeri giriyoruz, ikin-
ci kata çıkıyoruz. Bizi bekleyen kimse 
yok. Uzaktan bir sistemle açılan ka-
pıdan içeri giriyoruz, kapı yeniden ki-
litleniyor ardımızdan. Kurguya göre; 
temsili bir bankadayız, biz de sözde 
soyguncularız. Görevimiz de 1 saat 
içinde polise enselenmeden soygunu 
yapıp kaçmak. Bunun için de; mekâ-
nın içine ustaca yerleştirilmiş şifreleri 
doğru çözebilecek kıvrak zekâ, analiz 
yeteneği, hız ve sakinlik gibi pek çok 
yeteneğe ihtiyacımız var. Ekip arka-
daşımla elimizden geleni yapsak da 1 
saat sonrasında Başarlı olamadığımızı 
polisin şu anonsuyla anlıyoruz; “Etra-
fınız sarılı, ellerinizi kaldırın ve banka-
dan çıkın!”

Siz okurlarımız için deneyimledi-
ğim bu macera, 

başta Kadıköy olmak üzere İstanbul 
ve hatta tüm Türkiye’de hızla yayılan 
yeni bir eğlence anlayışı. Bu yeni akı-
mı, “gerçek zamanlı evden kaçış oyun-
ları” diye özetlemek mümkün. “Cep 
telefonlarında ve bilgisayarlarda oyna-
nan oyunların gerçek hayata aktarılmış 
hali” de diyebilirsiniz. Sistem şöyle iş-
liyor: Gerçek zamanlı ve gerçek insan-
larla/arkadaşlarınızla birlikte bir senar-
yo içerisinde yer alıyorsunuz. İpuçları 
yardımıyla bulmacaları çözüp, kilitleri 
açmanız gerekiyor. Konseptler değiş-
se de genel olarak ipuçlarını takip ede-

rek 1 saat içinde evden çıkmış 
olmanız gerekiyor oyunu kaza-
nabilmek için.
JAPONYA'DAN KADIKÖY'E

Evden/Odadan kaçış kon-
septini bulan kişi Japonya’da 
bir eğlence şirketinin sahibi 
Takao Kato. 2008’de Uzakdo-
ğu’da yükselen bu trendin Tür-
kiye sınırlarına ulaşması da 
uzun sürmedi. İstanbul’a ilk 
olarak Avrupa yakasına 2014 

Mayıs’ında IsTrapped ile gelen ve hız-
la yayılan yeni trendi, Anadolu yakası-
na taşıyanlar ise Kadıköylü üç girişim-
ci arkadaş; Deniz Aksoy, Levent Ertürk 
ve Ali Tığılı. 

Eylül ayında Tuzak’ı kuran ekipten 
Deniz Aksoy ile konuşuyoruz. Kendi-
lerinin bu alandaki Türkiye’nin ikinci 
firması olduklarını anımsatan Aksoy, 
“Bizden sonra onlarcası açıldı. Şim-
di Türkiye genelinde İzmir, Ankara gibi 
büyük iller dışında, Isparta, Van, Afyon 
gibi kentler de dâhil 250’ye yakın firma 
var. Bu rakam Kadıköy’de 30 civarı” bil-
gisini veriyor. İlk açıldıklarında “Acaba 
bu iş tutar mı” diye düşünmüşler, son-
rasını Aksoy anlatıyor; “İlk seanslarımı-
za ilgi çok yoğun oldu. Bu oyun insan-
ların o kadar hoşuna gidiyor ve ‘oyun’u 
o kadar içselleştiriyorlardı ki, odadan 
çıkınca bileklerini kolonya ile ovmak 
durumunda kalıyorduk…”
KADIKÖYLÜ HEYECAN SEVİYOR!

Şimdi, Tuzak’ta haftanın 7 günü bi-
rer saatlik 10 seansta oyun oynanıyor 
ve doluluk yüzde 100 oranında. Deniz 

Aksoy, bu ilgiyi “Kadıköy’de müthiş bir 
ilgi var. Düşünsenize oyuna girmeden 
beş dakika önce Kadıköy’ün bir sırdan 
bir mahallesinde sıradan bir sokağın-
da, hayatın sıradan akışı içinde bulu-
nurken, bizim kapımızdan içeri girdik-
ten sonra, bir saatliğine bambaşka bir 
dünyaya girmek, bir macera filminde 
gibi hissetmek mümkün.” sözleriyle 
aktarıyor. 

Burada oynanan oyunların her bir 
saniyesi kontrol panelinden Tuzak 
ekibince izleniyor. Bunun amaçların-
dan ilki oyuncuların güvenli-
ğini sağlamak. Olası bir acil 
duruma ekip hemen müda-
hale edebiliyor. Diğer amaç 
da oyun çıkışı katılımcılarla 
sohbet... Deniz Aksoy devam 
ediyor; “Oyuncularla, oyun 
üzerine sohbet ediyoruz. Ka-
zananlar elbette mutlu olu-
yor ama kazanamayanların 
bazıları kırılgan bir ruh ha-
linde oluyor, ağlayanı bile 
gördüm. ‘Üzülmeyin, bu sa-

dece bir oyun’ desek bile nafile. Hâlbu-
ki bu bir zeka testi değil! Bizim uydur-
duğumuz şifreler!" 

Deniz Aksoy, sektörün doyum nok-
tasına ulaştığına da dikkat çekerek, 
“Düşük fiyat genelde düşük kaliteyi 
de beraberinde getiriyor. Merdivenaltı 
firmalar var maalesef. Ucuz bir daire-
yi ucuz eşyalarla döşeyip oyun oyna-
tıyorlar. Gerekli güvenlik önemleri de 
alınmıyor” uyarısında bulunuyor. 

Evden kaçış oyunlarının fiyatları 
oyuna göre değişiyor; 2 kişi ortalama 
100 TL.
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Ben de arkadaşım Denis Belger ile 

Büyük Soygun’a girdim, polislere 

yakalanmadan çıkmayı başaramadım!

Evden kaçış oyunları, 
Uzakdoğu’da çok popüler

Sanal oyunlar gerçek hayata taşınıyor. Oyuncuların daha önce görmedikleri bir mekândan, sadece etraflarındaki obje 
ve ipuçlarını kullanarak kaçmaya çalıştıkları “gerçek zamanlı evden kaçış oyunları,” Kadıköylülerin yeni eğlencesi oldu



l Eylül BİROL

Kriton Curi Gönüllüleri, Kadıköy Belediye-
si’nin desteğiyle parklarına solar şarj ciha-
zı taktırdı. 14 Haziran Pazar günü Kadıköy 

Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Peştereli’nin 
de katılımıyla yapılan açılışa mahallelinin ilgisi 
de yoğundu çünkü bu, bildiğimiz açılışlara hiç 
benzemiyordu…

Gazete Kadıköy’e konuşan Kriton Curi Parkı 
Gönüllüleri Başkanı Serap Karakan, neden güneş 
enerjisini ve solar şarjı tercih ettiklerini anlattı. 

l Öncelikle solar şarj nedir, anlatır mısınız?
Solar şarj, güneş enerjisi ile çalışan ve elekt-

rikli aletlerin bu enerji ile şarj olmasını sağlayan 
bir mekanizma.

l Siz neden tercih ettiniz?
Biz “Ne yapalım, ne yapalım” diyip de bunu 

bulmadık açıkçası. Solar şarjı önceden Kent Konse-
yi toplantılarında duymuştuk. Daha sonra Kadıköy 
Belediyesi’nin solar şarj yaptırdığını ve belediye 
önündeki meydana takıldığını okuduk Gazete Kadı-
köy’den. Gittik baktık ve “Neden biz de yaptırmaya-

lım?” dedik. Sonra maliyetini sorduk. 
Adana’da bir mühendislik firması 
ile anlaştık ve sponsor arayışına 
çıktık. Gönüllülerden birinin 
oğlu da masrafların tamamını 
karşılamayı kabul etti.  Bir 
de bizim güzel tamamlan-
mış bir afet projemiz var. 
Kozyatağı, Sahrayıcedid ve 
19 Mayıs Mahallesi’ni içeren 
afet durum krokisi çıkarmıştık. 
Solar şarjı ilk olarak afet anında 
elektrikler kesildiğinde kullanılma-
sı amaçlı düşünmüştük.

Ayrıca, parkımıza çok fazla genç geliyor. 
Parkta gezerken hep şarjları biter. Sonra gelip 
“Şarj edebilir miyiz?” diye sorarlar. Biz hem on-
larla iletişimimizi de artırmak, hem her zaman 
şarj etsinler diye tercih ettik. Çok fazla insan ge-
lip ara kablo da soruyor. Bu aletin ara kabloları da 
var. Bir anlamda mahalleye verilmiş bir hizmet. 
Şimdi dikkat çeksin diye ona çarpıcı güzel bir ta-
bela koymayı düşünüyoruz. Burası güneş alan bir 

park. Şu an mutluyuz şarj ediyoruz. Ayrıca 
led ampulle aydınlatma da sağlıyor.

l Bu uygulamayı artırmayı düşünü-
yor musunuz?

Kadıköy belediyesinin desteği ile 
aydınlatmayı çoğaltmaya çalışacağız. 
Bence bütün parklarda olmalı. Çünkü 
bir yandan da enerji tasarrufu anlamı-
na geliyor. Belki de gönüllü evleri-

mizde kullandığımız elektriğimizi bile 
panelleri arttırarak yapabiliriz. 

l Alternatif bir enerji kaynağı ola-
rak güneş enerjisi hakkında ne düşünü-

yorsunuz?
Bence özellikle belediyeler, parklarda kullan-

dıkları aydınlatmaları bir dünya elektrik faturası 
ödemektense güneş panelleri ile ücretsiz yapabilir-
ler. Bunu apartmanlar da yapabilir insanlar. Güneş 
enerjisi tasarruf edilmesini sağlıyor. Ayrıca doğaya 
da zararı yok. Birçok alanda uygulamalar artırıla-
bilir ki bu yurtdışında çok yaygın. Gündüz aldığı 
enerjiyi akşam elektrik olarak veriyor. Bozulmuyor, 
patlamıyor, kesilmiyor, üstelik de bedava!

Tuncer Gündüz: Solar şarjı bu sa-
bah gördüm. Parktaki insanların telefon-
ları bittiği zaman faydalanabilecekleri en 
güzel yer. Parkımızda ve bölgemizde 
güneş eksik olmuyor zaten.

Nilay Toroman: Yeni şarjımız çok 
faydalı. Artık günümüzde güneş enerjisi 

ile çalışan bir sürü şey 
olabilir. Bunun üzeri-
ne üniversitelerimiz de 
çalışıyor. Güneş ener-

jisi ile çalışan birçok yeni 
icat yapılıyor. Parkımız 
için çok faydalı. Gençle-
rimiz özellikle faydalana-
cak. Cep telefonları vs. 
doldurmak için.

Şakir Duruakan: Bilim ve teknolo-
ji açısından ilerlemek her zaman iyidir. 
Ben de Marmara Üniversitesi’nde öğ-

renciyim. Ben de bir genç 
olarak son derece faydalı 
buluyorum. Güneş enerji-
si, radyasyon yayan ürün-
lere göre gayet sağlıklı 
ve her alanda bu konuda 
ilerlenmeli bence. 
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Bu parkta telefonların 
şarjı güneşten! 
Kozyatağı Kriton Curi Parkı’nda geçtiğimiz günlerde farklı bir açılış vardı. 
Mahalleli, parka yerleştirdiği “solar şarj” ile güneş enerjisine kapılarını açtı

Bolulu gençler 
misafirimiz oldu

l Sinem TEZER ÇATAL

Gökçesu İlköğretim Oku-
lu’ndan mezun olan 3öğ-
renciler, öğretmenleriyle 

birlikte İstanbul’u gezdi. Kadı-
köy Belediyesi tarafından misa-
fir edilerek gezdirilen çocuklar; 
ilk gün Kadıköy Belediye Baş-
kanlığına gelerek Başkan Aykurt 
Nuhoğlu ile tanıştılar. 

Gençler, İstanbul gezilerinin 
ilk durağında dünyanın en bü-

yük Tematik Akvaryumu olan 
İstanbul Akvaryum’unu gezdiler. 
Dünyanın sekizinci harikası ola-
rak gösterilen Ayasofya Müze-
si’ni, ardından da İstanbul’daki 
en büyük kapalı sarnıç olan Ye-
rebatan Sarnıcı’nı ziyaret ettiler. 
Sultan Ahmet Meydanı’nı ge-
zen gençler daha sonra Kadıköy 
Belediyesi Sosyal Tesisi Moda 
Khalkedon’da akşam yemeği ye-
diler.  Yemeklerin ardından Kadı-
köy Belediyesi Caddebostan Kül-
tür Merkez’ine gelen öğrenciler 
öğretmenleri ile birlikte sinemada 
film izlediler.

İstanbul gezilerinin ikinci gü-
nünde ilk durakları Kadıköy’de 
bulunan Şair Sunay Akın tara-
fından kurulan İstanbul Oyun-
cak Müzesi oldu. Burada müzeyi 
gezen öğrenciler daha sonra Şair 
Sunay Akın ile biraraya geldiler. 
Kadıköy Özgürlük Parkı’nda do-
yasıya eğlenen gençler Moda’da 
bulunan “Barış Manço Müzesi”-
ni ziyaret ederek daha sonra Ka-
dıköy sokaklarında dolaşmanın 
keyfini yaşadılar. 

Bolu Mengen Gökçesu İlköğ-
retim okulundan İstanbul Kadı-
köy’e gelen gençler; “İstanbul’a 
gelme olanağımız olmuştu fakat 
İstanbul’u gezebilme şansımız ol-
mamıştı. Çok mutlu olduk TEOG 
sınavı sonrası bizim için çok iyi 
oldu. Kadıköy Belediyesi’ne çok 
teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu; “Kardeş Bele-
diyemiz Bolu-Mengen-Gökçe-
su’dan misafirlerimiz vardı, iki 
gün boyunca İstanbul’un tarihi ve 
kültürel yerlerini gezdiler. Kardeş 
belediyelerimizle özellikle ço-
cukların ve gençlerin içinde yer 
aldığı projelerle işbirliğini geliş-
tireceğiz.” dedi. 

Kadıköy’ün kardeş belediyesi Bolu Mengen 
gökçesu Belediyesi’nden gelen 32 öğrenci 
Kadıköy’de iki gün boyunca misafir edildi

Serap 
Karakan

MaHaLLeLİ ne DüşünüYOr?



l Gökçe UYGUN

O ğuz Irmak’ın adını daha önce duy-
mamış olabilirsiniz. Ben de duy-
mamıştım ta ki bir gün kendisi 

bizzat ofisimizi ziyaret edene dek. Elinde, 
yılların birikimi ilk albümü vardı ve ilk 
konserini haber veriyordu bize. Irmak’a 
sorduğum “Kadıköylü müsünüz?” sorusuna 
aldığım “Evet, Erenköylüyüm” yanıtı ile bu 
röportaj çıktı ortaya... 

• Müzik dünyasında yenisiniz. Sizi bi-
raz tanıyalım mı?

Aslında Eyüp doğumluyum, çocuklu-
ğum top peşinde geçti. Müzik aklımda hiç 

yoktu, ta ki bir gün ablam beni, ‘Sana bir 
şey alacağım’ diyerek Kadıköy Boğa’nın 
oraya götürene dek. 15. yaş günümde aldı-
ğım gitar hediyesiyle birlikte müzikle tanış-
tım. Ben ortaokuldayken annemle babam 
ayrıldı. Babam Eyüp’te kaldı, biz de an-
nemle Erenköy’e taşındık. 

• Hem müzikle, hem Kadıköy’le tanış-
mış oldunuz.

Aynen. O zamandan beri gitarımdan 
da Kadıköy’den de ayrılmadım. Gitarı ilk 
edindiğimde bana öğretecek kimse yoktu 
tabi, bir ağabeyimizin yardımıyla çalma-
ya başladım. Müzik tutuksu futbolu ikinci 
plana attı. Grup kurmak istedim ama kim-

se yoktu, ben de tek başıma çalmaya, şarkı 
yapmaya başladım. ‘Ağlaya Ağlaya’ şarkı-
sını da askerden önce yaptım. 

•  Bir dönemim popüler dizisi ‘Öyle 
Bir Geçer Zaman Ki’de Mete karakterinin 
söylediği meşhur şarkı, değil mi? 

Evet. Zaten dizinin senaristi Coşkun Ir-
mak kardeşim. Meğersem, ben bu şarkıyı 
yaptığımda, odamın kapısından dinlermiş. 
Yıllar sonra da şarkıyı istedi benden, dizi-
de kullanmak için. 

• Şarkının sözleri çok acıklı. O yaşta ne 
derdiniz vardı da bunu yazdınız?

Konu lazımdı. Karşı cinsle ilgili konular 
her zaman revaçta olduğu için öyle yazdım. 
Gerçek duygular değildi yani.  

• Hayatınızın diğer dönemlerinde mü-
zikle alakanız nasıl devam etti?

Askerde kolaylığını gördüm müzisyen-
liğin, Erzurum’da subay gazinosundayım. 

Askerlik sonrası bir fabrikada çalıştım ama 
müziği hiç bırakmadım. 80 darbesi döne-
minde, Almanya’ya teyzemin yanına git-
tim. Sonra annemin rahatsızlığı nedeniyle 
döndüm. 30 yıl boyunca anneciğime bak-
tım. 4 yıl önce anneciğimi kaybettik. Ben de 
müzikle daha fazla ilgilenmeye başladım. 

• Ve böylelikle ilk albümünüz “Çocuk-
luğum Sokakları”nı yaptınız. Şarkılar çok 
duyusal, siz de öyle misiniz? 

Kardeşim hep diyordu bir cd yapalım 
diye. Bu albüm bu şekilde çıktı. 30 yıllık 
hayallerim bu albümle gerçek oldu. Şarkıla-
rın çoğu gençken yaptıklarım. Albümü, her 
kesimden insana hitap etmesi şeklinde dü-
şündük. Romantik şarkılar var evet ama ben 
sert, eleştirel müzik de severim. Hatta öyle-
si daha mutlu eder.

•  Mesela neleri eleştiriyorsunuz?
Müzisyen, günün siyasal ortamını eleş-

tirmeli. Gerçi Türkiye’de siyasal eleştiri 
yapmak mümkün değil! Dünyada, bizdeki 
kadar şarkı yasaklayan ülke yok. 80’lerde 
Almanya’ya gittiğimde Pink Floyd’un yeni 
albümü çıkmıştı. The Wall şarkısında ‘Si-
zin eğitiminize ihtiyacımız yok’ diyordu. 
Türkiye’de böyle bir şarkı yapılabilir miy-
di o dönem? 

Bizde hep aşk sözleri… Hayatın içinde-
ki her şeyi anlatabilmek bana keyif veriyor. 
Mesela İrem Bahçeleri diye bir şarkım var. 
Şöyle diyorum; “İrem bahçelerinde herkese 
arsa satar. Arası iyidir hurilerle herkese 3- 5 
ayarlar. 6 gün durmadan içer cumaları asla, 
6 günün günahları çıkar mı cumaları?”

• Albüm için epey yıl beklemişsiniz ve 
sonunda çıktı. Neler hissediyorsunuz? 

Albüm kapağına “Acılar, sevinçler, 
hüzün, keder, birliktelik, paylaşmak, varo-
luş, yok oluş… Hayata dair tüm duygular 
birer şarkı olarak ortaya çıkmış müzik yol-
culuğumda.  Ve bugün. İşte buradayım. İlk 
başladığım noktada hala. Biraz gecikmey-
le de olsa, geldim aranıza. Merhaba…” 
diye yazdım.

Hayat bazen istediklerinizi yapmaktan 
alıkoyabiliyor. Belki de kardeşim benden o 
şarkıyı istemiş olmasa (çok sevilmişti o dö-
nem), benim sesim hiç duyulmamış olabi-
lirdi, bu albüm hiç çıkmayabilirdi. 

• Bundan sonra yolunuzu nasıl çize-
ceksiniz?

Tanınmak gibi bir derdim yok. Haya-
tın içindeki duyguları akortlar eşliğinde in-
sanlara verebilmek beni çok mutlu ediyor. 
Elim kolum tuttuğu sürece müzik yapmayı 
sürdüreceğim.
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61 yaşında iken ilk albümü olan “Çocukluğumun Sokakları”nı yayınlayan Oğuz Irmak, “Tanrı 
herkese oyalansın diye bir şey vermiş. Benim payıma da gitar düşmüş. Tek arkadaşım gitar…” diyor

Hazırlayan: Gökçe UYGUN 
gokceuygun@gmail.com

Erenköy’ün 
sakin sesi

Oğuz Irmak
Kadıköy denilince tüylerim 
ürperiyor, o kadar çok seviyorum 
ki. Çocukken, Eyüp’ten Kadıköy’e 
geldiğimde başka bir ülkeye gitmiş 
gibi hissederdim. Kadıköy insanı 
ve havası hep farklı gelmiştir bana. 
Hala bu sokaklarda dolaştıkça çok 
zevk alırım. İyi ki Kadıköy var...

Oğuz Irmak, ilk konserini 21 Haziran Pazar günü  saat 20.30’da 
Kadıköy’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde verecek



• Çocuğun her hatasına tolerans göstermeyin, her sorunu siz çözmeyin, 
çözmesi için teşvik edin.
• Her isteğini yerine getirmeyin, ancak sert ve anlayışsız bir baba da olmayın.
• Ders verir tonda öğretmen gibi 
konuşmayın. Sorgu memuru gibi 
sorular sormayın.
• Gözlerinin içine bakın, fiziksel 
temas kurun, okşayın, öpün. 
Sevildiğini hissettirin.
• Korkularını endişelerini 
sorun, ancak karşılaştığınız 
cevaplar karşısında paniğe 
kapılmayın. Korkularını 
ve güçsüzlüklerini 
cezalandırmayın, çözüm 
bulmaları için yardımcı olun.
• Aile kararlarında fikrini alın. 
Hatanız durumunda özür dileyin, 
kararlarına saygı gösterin.
• Eşinize sevginizi göstermekten 
kaçınmayın ki çocuk kendisini 
sevgi ağacının meyvesi 
olarak görebilsin.
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Babaların, çocuğun bakım ve yetiş-
tirilmesinde ikinci planda kalma-
ması gerektiğinin altını çizen Üs-

küdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, sevgisi-
ni göstermeyen, ciddi ve otoriter baba ile 
aşırı şımartan baba modelinin, çocuğun 
gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Toplumumuzda babaların çocuğun 
yaşamına anne ile birlikte değil, bebeğin 
dünyaya gelmesinden sonra girdiğini ve 
anneye yardımcı rolü üstlendiklerini kay-
deden Ünsalver, şöyle konuştu:

“ Oysa ki babalık da annelik gibi be-
beğin anne rahmine düştüğü andan itiba-
ren olmasa da baba olacaklarını öğrendik-
leri an itibariyle başlıyor. Çocuk, kendine 
şefkat gösterilmesi ve temel ihtiyaçla-
rının karşılanması için anneye duyduğu 
ihtiyaç kadar, özgürleşmesinin yolunu 

açma, bağımsızlığının aracısı ve güven-
liğinin koruyucusu, hayatını kolaylaştırı-
cı baba figürüne de ihtiyaç duyuyor. Kül-
türümüzde baba soğuk ve otoriter duruşu 
ile kabul ediliyor. Babanın ekonomik im-
kânları sağlamak için anneye göre daha 
az evde olması, çocukla- baba arasındaki 
ilişkiyi daha da uzaklaştırabiliyor.”
ÇOCUĞUN KAFASI KARIŞABİLİR

Babanın arka planda kalmasının ço-
cukta özgüven sorunlarına neden olduğu-
na dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ünsalver, 
babanın yetersizliğinde ya da eksikliğin-
de çocuğun içe kapanık, çekingen ya da 
tersine öfkesini kontrol etmekte zorluk 
yaşayan, saldırgan, sınırsız bir yapıda 
olabileceğinin de altını çiziyor. 

Bazı ebeveynlerin çocuklarına karşı 
“iyi polis-kötü polis” oyununu oynadık-
larını, bir tarafın hep çocuğun hatalarını 

kapatırken diğer tarafın disiplin kurmak 
için sert ve otoriter olduğunu kaydeden 
Ünsalver, bunun da doğru olmadığını be-
lirtiyor: 

“Bazen ebeveynler, kendi baba ya da 
annelerinden gördükleri yanlışları çocu-
ğuna uygulamamak için farklı davranı-
yor. Kendi babası ona aşırı otorite gös-
terdiyse, o çocuğuna aşırı sevgi gösterip 
sınırsız tolerans tanıyor. Bazen de bir ta-
raf sürekli çocuğa iyi davranıp, diğer ta-
raf kötü model üstleniyor. Yanlış çünkü 
çocuğun kafası karışabilir. Çocuk işi-
ne gelen tarafı seçer. Sınır çizen, otori-
te uygulayan kişiye karşı ya saldırgan 
olup isyan ediyor ya da içine kapanıyor. 
Sevilmediğini düşünüyor, bu onun ileri-
ki hayatını ve ilişkilerini de etkiliyor. Sü-
rekli ceza alan, disiplin uygulanan çocuk 
onaylanmadığını düşünüyor”

Uzmanlar uyarıyor: “Babalık görevi de annelik gibi ana rahmine 
düştüğü anda başlıyor, baba sevgisi özgüven için önemli”

Çölyak yolculuğu 
Kadıköy’de bitti                                                   

Çölyak hastalığına 
dikkat çekmek için 
11 şehri bisikletle 
dolaşan Hakan 
Pekzorlu, yolculuğunu 
Kadıköy’de noktaladı

l Erhan DEMİRTAŞ

Dünya Çölyak Günü olan 9 
Mayıs’ta Ankara’dan yola çıkan 
aktivist Hakan Pekzorlu, bisikle-

tiyle 11 şehir dolaşarak toplam bin 751 
kilometre yol boyunca pedal çevirdi. 
Konya, Antalya, Denizli, Aydın, İzmir, 
Manisa, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, 
Adapazarı ve İzmit’i bisikletiyle geçen 
Pekzorlu, çölyak hastalığına dikkat 
çekmek için çıktığı uzun yolculuğu 13 
Haziran günü Kadıköy’de noktaladı. 
Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki İn-
teraktif Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlen 
karşılama törenine çölyak hastaları ve du-
yarlı vatandaşlar da katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan 
Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Oya 

Özden, Hakan Pekzorlu’nun çok güzel 
ve önemli bir çalışmaya imza attığını 
söyleyerek, “Çölyak hastası olmamasına 
rağmen bu hastalığa dikkat çekmek için 
çalışan Hakan Bey’e herkesin huzurun-
da teşekkür ediyorum” dedi. Törende 
konuşan Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu, Anayasaya göre, aler-
jik bir hastalığı ya da engeli olan vatan-

daşların önündeki engellerin devlet 
tarafından kaldırılması gerektiğinin altını 
çizerek, “Hakan Bey çok önemli bir işi 
başardı. Bisikletin ulaşım aracı olarak ka-
bul edilmediği ülkemizde Hakan Pekzor-
lu, Anadolu’nun zorlu yollarında pedal 
çevirdi. Sizin şahsınızda onu kutluyorum” 
diye konuştu.  

“Sizi burada birlik ve beraberlik 
içinde görmek beni çok mutlu etti” di-
yen Hakan Pekzorlu, yolculuğu sırasında 
köylere ve kasabalara uğrayarak insanları 
çölyak hastalığı hakkında bilgilendirdiği-
ni söyleyerek, “Çölyak hastalığına dikkat 
çekmek için yaptığım çalışmalar bununla 
sınırlı kalmayacak. İlerleyen zamanlarda 
çalışmalarımın devamı gelecek” dedi.  

Etkinlik, çocuklar için kurulan oyun 
parkında oynanan oyunlarla devam etti. 

BaBa sevgisi 
özgüveni besliyor

BABALAR DİKKAT!

Oya Özden
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Yaz mevsimi ile birlikte artan sıcak-
lar ve nem, serinlemek için insanları 
havuz ve sahillere itiyor. Kadıköy 

Belediyesi, uzun zamandır spor tesisi ve 
havuz ihtiyacı duyulan ilçeye yeni bir tesis 
kazandırmaya hazırlanıyor. 

Belediye, içinde açılır-kapanır çatısıy-
la dört mevsim konforlu kullanım sunacak 

yarı olimpik yüzme havuzu bulunan bir spor 
tesisi inşa edecek. Acıbadem Mahallesi’n-
de imar planında “Spor Tesisi Alanı” olarak 
belirtilen yere, sağlıklı kent kapsamında ya-
pılacak spor tesisiyle tüm vatandaşların spor 
yapma imkânına kavuşması amaçlandı. Te-
sisin, mimari açıdan estetik, kullanışlı ve 
çevreye saygılı projelendirildiği belirtildi.  

2 bin 678 metrekare alan üzerine bodrum, 
zemin kat ve iki normal kat olarak inşa edil-
mesi planlanan spor tesisi ve havuz proje-
si; çağdaş mimarisi, görünümü ve kullanım 
alanlarıyla göz kamaştıracak. Yarı olimpik 
yüzme havuzu; açılır-kapanır çatı ile dört 
mevsim konforlu kullanıma imkân vere-
cek şekilde tasarlandı. Tesiste iki adet kapa-

lı spor salonu da bulunacak. Bunlar; fitness, 
yoga, pilates vb. salon sporlarının kolaylıkla 
yapılabileceği şekilde tasarlandı. Kafeterya; 
havuz ile birlikte veya ayrı kullanıma imkân 
sağlayacak konumda planlandı. Servis bi-
rimleri kapsamında havuz ve spor salonları-
na servis sağlayacak soyunma odaları, lava-
bolar ve idari mekânlar da yer alacak.

Kadıköy’e havuzlu 
spor tesisi 

İ ki yıllığına anlaşmaya varılan Portekizli tek-
nik adam takımın yeni sezona hazırlanması 
için zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. 

Pereira’nın tüm oyuncularla ilgili bilgi topladığı 
belirtildi. Vitor Pereira 1968 yılında Portekiz’in 
Espinho kentinde doğdu. Profesyonel futbolculuk 
kariyerine 18 yaşında Avanca takımında başladı. 
10 yıl boyunca Oliveirense, Esmoriz, Estarreja, 
Fiaes, Sao Joao ve Lobao takımlarında forma giy-
di. 28 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayan 
Pereira, 2002’de antrenörlüğe başladı. Padroense 
ve Porto genç takımlarını çalıştırdıktan sonra ilk A 
takım deneyimini 2004-2005 sezonunun ortasında 
göreve geldiği San Joanense’de yaşadı.

2005-2006 sezonu başında Espinho kulübünün 
başına geçti. Pereira, iki yıl bu takımda görev yap-
tı. Yeniden Porto altyapısına dönerek genç takımı 
çalıştırmaya başladı.
PORTO İLE SÜPER KUPANIN TADI

2008’de Portekiz 2. lig ekiplerinden Santa 
Clara’ya teknik direktör oldu. Portekizli antrenör, 
takımı ilk sezonunda üçüncü, ikinci sezonunda ise 
dördüncü yaparak dikkat çekti. 2010-2011 sezonu 
başında görevinden ayrıldı. Porto’da teknik direk-
tör Andre Villas-Boas’ın yardımcılığını üstlendi. 
21 Haziran 2011’de Villas-Boas’ın takımdan ay-
rılmasının ardından teknik direktörlük görevine 
getirildi. Vitor Pereira, Porto’nun başında ilk res-
mi maçına 7 Ağustos 2011’de Vitoria Guimares 
ile oynanan Portekiz Süper Kupa finalinde çıktı. 
Porto bu maçı 2-1 kazandı. Takımıyla ilk kupasını 
kazanan Pereira, 2011-2012 sezonunda 30 maçta 

75 puanla lig şampiyonluğunu da elde ederek se-
zonu çifte zaferle tamamladı.

Vitor Pereira bir sonraki sezon da Porto’nun 
başında çok iyi bir grafik çizdi. Porto 30 maçta ye-
nilgi yaşamazken, 6 beraberlikle sezonu, ezeli ra-
kibi Benfica’nın önünde şampiyon bitirdi.
KOMŞUDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

İki yılda Porto’nun başında çıktığı 60 lig ma-
çında sadece 1 yenilgi alarak iki lig şampiyonluğu 
kazanan Pereira, 2013-2014 sezonu başında Suudi 
Arabistan temsilcisi Al Ahli ile anlaştı. Portekiz-
li teknik adam, Ocak 2015’te ise teknik direktör 
Michel’den boşalan görev için Yunan ekibi Olim-
piakos’un başına getirildi. Sezon ortasında göre-
ve geldiği Olimpiakos ile Yunanistan Kupası’nı 
kazandı. Ligde de ezeli rakibi Panathiniakos’un 
12 puan önünde takımını şampiyonluğa ulaştırdı. 
Portekizli teknik adam, Porto ile 89 maçta, maç 
başına ortalama 2,27 puan; Olimipiakos’un ba-
şında çıktığı 27 maçta, maç başına ortalama 2,22 
puan toplayarak önemli istatistiklere imza attı. 47 
yaşındaki Vitor Pereira, 2015-2016 sezonu itiba-
riyle Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktör-
lüğü görevine getirildi.

Fenerbahçe futbol takımı 25 Haziran Perşem-
be günü topbaşı yapacak, Milli futbolcuların ise ta-
kıma daha sonra katılacağı belirtildi. Takımın 30 
Haziran Salı günü Topuk Yaylası’na geçerek, yeni 
sezon teknik ve taktik çalışmalarını burada sürdü-
receği ifade edildi. 11 Temmuz Cumartesi günü İs-
tanbul’a döneceği açıklanan takımın hazırlık maç-
larıyla hazırlık çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adam Şenol 
Güneş ile anlaşma imzaladı. BJK Nev-
zat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen 

imza töreninde konuşan Başkan Fikret Or-
man, “Şenol Güneş ile Trabzonspor’da kale-
cilik yaptığı zamandan beri tanışıyorum. Be-
şiktaş’ın Avrupa’da kupa kaldırmamak için 
bir nedeninin olmadığı bir döneme giriyoruz. 
Stadyum ve kamp tesislerine yatırım yapıyo-
ruz. Mali olarak geçmişle ilgili işleri çözüyo-
ruz. Futbolda özlediğimiz başarıları yakala-
mak istiyoruz. Şenol Güneş, önemli bir teknik 
adam. Çok dürüst, namuslu bir spor insanı. 
Kendisini göreve geldiğimiz ilk günlerde de 
düşünmüştük. Bugüne nasipmiş. Kendisine 
çok güveniyoruz. Camiamıza ve taraftarları-
mıza hayırlı olsun. Takımla alakalı eksikleri 
hızla giderip yeni sezona hazır olacağız. Ca-
mia olarak hocamızın yanında olacağız. Allah 
mahçup etmesin. Şenol Güneş ile çalışacak 
olmaktan mutluyuz” dedi.
OFANSİF FUTBOL 

Törende konuşan Şenol Güneş heyecan-
lı olduğunu, şampiyonluk yaşamayı istediği-
ni ifade ederek, “Oyuncular yönetimler deği-
şir ama taraftar hep kalır. Taraftarlarımız hep 
tribünde olsun istiyoruz. Sorumluluklarımın 
farkındayım. Önce gözlem yapacağım. Oyun-
cuların performanslarını artırmak için çabala-
yacağım. Yönetim bana destek olacak ben de 
oyunculara destek olacağım. Beşiktaş her za-
man şampiyonluğa oynar. Beşiktaş’ın oyun 
karakterinin hücum futbolu olması gerektiği-
ni düşünüyorum” diye konuştu.

Şenol Güneş 
Kartal’da
Kara Kartal, Şenol Güneş ile 
yola devam edecek  

Fenerbahçe’de 

Vitor 
Pereira 

dönemi

Olağan Genel Kurul’da 12. kez Fenerbahçe 
Başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım ve Yönetim 
Kurulu üyeleri mazbatalarını Vefa Küçük’ten aldı. 

Fenerbahçe’de 

yeni teknik 

direktör 

Vitor Pereira 

dönemi resmen 

başladı

Kadıköy Belediyesi, modern mimarisiyle 
göz kamaştıracak, içinde yarı olimpik 

havuzu olan bir spor tesisi yapacak

Geçmişin sayfiye yeri Kadıköy’e yaz 
geldi. Bir zamanlar plajlarıyla ünlü ilçe-
de yaz sezonu başladı. Kirlilik nedeniy-
le denize eski rağbet olmasa da ken-
tin havuzları sezonu açtı. Kentin farklı 
noktalarındaki havuzlar 2015 yaz se-
zonu için hazırlıklarını tamamlayarak 
kapılarını açtı. Kadıköylüler için ilçede-
ki havuzlardan bir derleme yaptık.
Dalyan Club Havuzu: 
Kızıltoprak-Çiftehavuzlar semtleri ara-

sındaki tarihi semtte bulunan mekân, İs-
tanbullulara açık yüzme havuzu ile se-
rinleme imkânı sunuyor. Halka açık yarı 
olimpik havuza üyelik de kabul ediliyor. 
Günlük kullananlar hafta içi 50, hafta 
sonu 70 TL ile havuzdan yararlanabili-
yor. Üyelikte yarı yarıya indirim var.
Faruk Ilgaz Tesisleri Havuzu: 
Kadıköy’ün güzide semtlerinden Fe-
nerbahçe’de bulunan tesislerde havuz 
keyfi de bambaşka. Yarı olimpik havuz 

halka açık. Ayrıca üyelik de kabul edili-
yor. Hafta içi 60, hafta sonu 80 TL öde-
yerek havuza girilebiliyor.  
Bostancı Clubsporium Havuzu: 
Sadece üyelere açık olan havuza haf-
ta sonları sadece üyeler girebiliyor. 
Üye misafirleri hafta içi kullanabiliyor.
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Ha-
vuzu: Yarı olimpik havuzdan üye ve 
misafirler de yararlanabiliyor. Tarihi ku-
lüp dalış eğitimi de veriyor.

Double Tree By Hilton Kadıköy Ha-
vuzu: Mekân, terasta deniz manzara-
sı eşliğinde havuz keyfi sunuyor.
Hafta içi 100, hafta sonu 120 TL ile ha-
vuz imkânından yararlanılabiliyor. 0-7 
yaş arası ise ücretsiz.
Moda Deniz Kulübü Havuzu: 
Sadece üyeler kullanabiliyor. 
Üyelerin misafirleri ise hafta içi 50, 
hafta sonu 75 TL ile havuz imkânların-
dan yararlanabiliyor.

HAVUZLAR SEZONU AÇTI



l Seda TANSUKER SELÇUK

Antoine  de Saint-Exupéry’nin efsa-
ne kitabı Küçük Prens, sadece çocuk 
kitabı değil; büyükler için de felse-

fe kitabı. Kitabın felsefesine gönülden bağ-
lı milyonlarca okurdan biri de Kadıköylü 
fotoğraf sanatçısı Melissa Mey. Onu, “Kü-
çük Prens Tenimde” projesi sayesinde tanı-
dım. Projeye dâhil olanlardan biri de benim. 
Mey, birbirini hiç tanımayan ama Küçük 
Prens’in (KP) hayat felsefesini benimseyen, 
KP dövmesi taşıyan insanların fotoğrafla-
rından bir sergi açacak. 

• Küçük Prens’le tanışmanız ne zaman-
dı? Sizin için anlamı nedir? 

Yılı hatırlamıyorum ama hiç öyle ilk 
okuduğumda hayatıma kattığım bir ki-
tap olmadı. Ben, hastalık-
lı bir Küçük Prens hay-
ranı değilim. Ben 
kitabın içindeki de-
rin anlamlarını se-
viyorum. Bir de 
figürün benimle 
olmasını… Hep 
yanımdadır, asla 
onsuz adımımı 
atmam. Ve fotoğ-
raflarımda mut-
laka yer alır. Git-
tiğim ülkelerden 
topladığım KP ki-
tapları koleksiyo-
nuna sahibim. Ayrıca 
beni tanıyan tanımayan 

pek çok insanın hediye ettiği her dilde Kü-
çük Prens kitaplarım var. 

• “Senin oradaki insanlar, dedi Küçük 
Prens, bir bahçenin içinde binlerce gül ye-
tiştiriyorlar; ama yine de aradıklarını bu-
lamıyorlar. Aslında aradıkları tek bir gül-
de ya da bir damla suda bulunabilir. Ama 
kördür gözler. İnsan ancak yüreğiyle bak-
tığı zaman görebilir.” Peki ya siz ruhunu-
zu dış seslere kapatıp kendi sesinize kulak 
verdiğinizde, iç sesiniz ne anlatıyor? 

 İç sesim çok gürültücü. Ama suskunlu-
ğu daha beter. Yani susarak konuşuyor ve o 

zaman anlıyorum ki gitme zamanım gel-
miş. Nereye söylemiyor ama. Onu Kü-
çük Prens’e çok benzetiyorum. Hani 
ısrarcı ve cevabını alana dek başında 
konuşan Küçük Prens’e. 

• “Küçük Prens Tenimde” fotoğ-
raf projesini anlatır mısınız?

Vücudunda KP tattoosu olan (döv-
me demeyi sevmiyorum)  KP’severle-
rin fotoğraflarını çektim. Herkes tek 
bir ortak noktada, Küçük Prens’te bu-

luştu ve inanılmaz bir sevgi bağı var 
aramızda. İlk kez görmemize rağmen 

yıllardır tanıyormuş güveni ve sevgisi... 
Projem, çok az duyuru olmasına rağmen çok 

ilgi gördü ve ülke dışına da ulaştı. Çekimler 
Ankara ve İstanbul’da oldu. İzmir’den ve 
başka şehirlerden, hatta Almanya’dan ge-
lenler de oldu.  Hala dâhil olmak isteyenler 
ya da benim tattoolarını gördüklerim oluyor 
ve sanırım onları da internet ortamında ser-
gileyeceğim. Sergi, İstanbul, Ankara ve İz-
mir haricinde Güneydoğu’da da açılacak. 
Bu süreçte Küçük Prens kitapları da dağıta-
cağız, KP dostlarıyla etkinlikler yapacağız.

• Serginin bir de kitabı olacak değil mi?
Evet, bu serginin fotoğraflarının ve pro-

jeye dâhil olanların kendi kalemlerinden 
Küçük Prens ile başlayan hikâyelerinin yer 
alacağı kitap olacak. Ayrıca, sosyal sorum-
luluk projesi dâhilinde kitabın gelirini, ce-
zaevindeki çocuklar için yürütülen “İçer-
de Çocuk Var” projesine bağışlayacağız. 
Umuyorum Küçük Prens dostlarımızla yar-
dım edebilmiş olmanın mutluluğunu yaşa-
rız. Uzun vadede de Kadıköy’de bir Küçük 
Prens Müzesi açmayı istiyoruz.

• Kitap, bir de MEYce diline çevrilecek-
miş. Nedir bu ilginç dil?

Sanırım biraz tuhaf bir çocuktum, bir-
çok antik alfabeyi öğrenmiştim. Günlük 
yazarken, Göktürkçe’den uyarladığım bir 
alfabeyi kullanıyordum, hala da kullanıyo-
rum. Çeviri bu aralar durdu, ama yine de-
vam edeceğim. İtalyanca da yazıyorum 
Küçük Prens’i ve her ikisi de el yazısı oldu-
ğundan zorluyor. 
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l Gökçe UYGUN

Evlilik mevsiminin tam gaz sürdüğü şu 
günlerde, düğün fotoğraflarının sosyal 
faydaya dönüşmesini isteyenler için bir 

sosyal sorumluluk projesini tanıtacağız; Do-
yuran Kareler… Olay özetle şöyle; siz sokak 
hayvanlarına mama alıyorsunuz, Doyuran 
Kareler düğün fotoğraflarınızı çekiyor. Proje-
yi, fikir babası Savaş Çıkrak’a sorduk. 
• Doyuran Kareler ekibini tanıyalım lütfen.

Ben yönetmen Savaş Çıkrak, oyuncu İdil 
Fırat ve proje koordinatörü Cahan Azer’den 
oluşan 3 kişilik bir çekirdek kadronun yanı 
sıra ihtiyaç halinde projeye destek veren gö-
nüllü fotoğrafçılardan oluşuyoruz. Üçümüz 
de Moda sakiniyiz.

• Bu sosyal sorumluluk projesinin çıkış 
noktası neydi? Ne zaman başladınız?

Ben uzun yıllardır sokak hayvanları için 
çalışan biri olarak zaman zaman bazı proje-
ler yapmaya çabaladım. Bir medya çalışanı ve 
bir yönetmen olarak öncelikle yapmaya çalış-
tığım şey sokak hayvanlarını konu alan bir 
TV projesini hayata geçirmekti. Ancak müm-
kün olmadı. Ve sonrasında onların yararına 
fotoğrafla ilgili bir çalışma yapma düşünce-
si belirdi. Proje üzerine düşündükçe ve geliş-
tikçe bu noktaya geldi. Doyuran Kareler 3 Ni-
san’da başladı, henüz 2 aylık bir çalışma.

• İşleyiş nasıl? Misal ben evlenmeye ka-
rar verdim, size başvuruyorum ve… 

Evlenecek çiftler bize başvurduklarında 
onlardan çekim için istedikleri tarihi öğreni-

yoruz. Ve kesin olarak Do-
yuran Kareler ile çalışmaya 
karar vermeleri durumunda 
süreci başlatıyoruz. İlk olarak 
küçük bir miktar mama gön-
derimi yapmalarını rica ediyo-
ruz. Ve günü gelince de çekimlerimi-
zi yapıyoruz. Daha sonra da mamaların diğer 
kısımlarının gönderimleri oluyor.

• Mamaları barınaklara mı teslim edi-
yorsunuz? 

Biz herhangi bir besleme ve dağıtım ça-
lışmasına katılmıyoruz. Bizi duyan ve yoğun 
mama ihtiyacı olan kişi veya kurumlar bizden 
mama talebinde bulunuyor, acil olanları öne 
alıyoruz. Bu bilgileri fotoğrafını çekeceği-
miz kişilere gönderiyoruz. Ve onlar mamaları 

bize değil, teslimat bilgileri-
ni verdiğimiz kişi veya ku-
rumlara gönderiyorlar. 
• Projeyi yürüttüğünüz 

alan İstanbul’la sınırlı mı?
Hayır. Şu ana dek Bursa ve Zonguldak ol-

mak üzere 2 şehirdışı çekim de yaptık. Şehir 
dışı düğünler için tek ricamız; ulaşım/ konak-
lama masraflarımızın karşılanması.

• Bugüne dek kaç düğünde görev aldı-
nız ve bunun mama karşılığı kaç kilo oldu? 

Dört düğün, bir doğum günü ve bir şirket 
fotoğraf çalışması gerçekleştirdik. Ve 3 ton-
dan fazla mama gönderimi gerçekleşti. Ma-

maları, daha fazla yere ulaşmak adına küçük 
miktarlara bölerek gönderimi sağlıyoruz.  

• Moda, sokak hayvanlarının nispeten 
iyi şartlarda yaşadığı semtlerden biri. Moda-
lı evlenecek çiftlerin projeye ilgisi nasıl?

Oldukça yeni bir proje olduğundan belki 
de henüz Modalı bir çifte denk gelmedik. Si-
zin haberiniz sonrası bakarsınız Moda’da bir 
düğün yaparız (gülümsüyor) 

• Düğün yapacak çiftlere nasıl çağrı ya-
parsınız?

Onlar evlensin, biz çekelim, sokak hay-
vanları doysun! Sokak hayvanlarının yaşam 
alanları sokaklardır, sahip çıkalım...

Bu fotoğraflar
doyuruyorhayvanları

Yakın zamanda evlenmeyi düşünen hayvansever 
bir çiftseniz, bu haberimizi mutlaka okuyun. Zira 
düğününüzden eşsiz fotoğraflara sahip olurken, aynı 
zamanda sokak hayvanlarına mama sağlayabilirsiniz!
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Zonguldaklı Duygu-Utku çifti, can dostları Merkür’ ile. 
Çiftin gönderdikleri mamalar İstanbul ve İzmir’e ulaştı

Bursalı Ferzan-Çağlar çiftinin aldıkları mamalar, Giresun ve 
Aydın’da yüzlerce sokak hayvanının doyurulmasını sağladı

KüçüK Prens de 
Kadıköylü olacak

Kadıköy’de açılması hedeflenen 
“Küçük Prens Müzesi”, kalbinde 
sevgisini, bedeninde dövmesini taşıyan 
Küçük Prens tutkunlarını buluşturacak

Oyuncu 
Hazal Kaya

Melissa Mey, Oyuncu 
Yunus Günçe ile

Cahan Azer Savaş Çıkrak İdil Fırat

Bedri Rahmi’nin 
‘YaZMalaRı’ yaşıyor
Sanatıyla bugüne büyük bir miras bırakan Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun “yazmaları” Kalamış’ta sergilendi

l Aysel KILIÇ

Anadolu’da tarihi çok eskilere giden  
“yazmacılık”  sanatının en önemli 
temsilcilerinden biri olan Bedri Rah-

mi Eyüboğlu, eşi ressam Eren Eyüboğlu ile 
yazmaya yeni yorumlar getirip birbirinden 
güzel motifler yarattı. Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu, “Halk sanatı ve yazmalar” üzerine kaleme 
aldığı yazıda, “Ömründe bir tek sahici tablo 
görmemiş milyonlarca insan vardır, fa-
kat içine nakış girmemiş bir tek ev, 
bir çift göz bulunabileceğini san-
mam” diyerek önemli bir nok-
taya dikkat çekmiş. “Tablola-
rın çoğu bez üzerine yapılır, 
yazma da öyle” diyen Eyü-
boğlu,  pahalı tablolara ulaşa-
mayan halkın tablodan eksik 
bir yanı olmayan yazmalara 
kolaylıkla ulaşmasını sağlamış.

Bir aile geleneği haline gelen 
“yazmacılık” sanatını,  usta sanatçı 
Bedri Rahmi’nin 1975’te yaşamını yitir-
mesinin ardından, oğlu Mehmet Eyüboğlu 
devralmış. Ömrünü sanata veren Mehmet 
Eyüboğlu’nun vefatının ardından ise, yazma 
geleneğini Kanadalı eşi Hughette Eyüboğlu 
ve gelini Sibel Eyüboğlu sürdürmüş. Eyüboğ-
lu ailesi, yok olmaya yüz tutan yazma sanatı-
nın tek temsilcisi olarak bu geleneği yaşatma-
ya devam ediyor.  
KALAMIŞTA YAZMA ŞENLİĞİ

Mehmet Eyüboğlu’nun yetiştirdiği öğ-
renciler tarafından hazırlanan el emeği ürün-
ler, her sene Haziran ayının ilk hafta sonu 
“Geleneksel Yazma Şenlikleri” adı altında 
sergilenerek satışa sunuluyor.  Ancak,  7 Ha-
ziran Genel Seçimleri nedeniyle sergi bu yıl 
bir hafta gecikmeli gerçekleştirildi.

Geleneksel Yazma Şenliği’nin 65’incisi, 
geçtiğimiz hafta sonu Bedri Rahmi’nin Ka-
lamış’ta bulunan evinin bahçesinde yapıldı. 
Aynı zamanda atölye olarak kullanılan evin 
bahçesi,  rengarenk yazmalar üzerine resme-
dilmiş birbirinden güzel figürleri izlemeye 
gelen insanlarla şenlendi.
NUHOĞLU SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun torunu Rah-
mi Eyüboğlu ve eşi Sibel Eyüboğlu’nun ev 
sahipliğini yaptığı sergiye yoğun ilgi vardı. 

Sergiye gelenler arasında Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,  Su-

nay Akın, Hıncal Uluç da vardı.  
Kadıköylüler hem sergiyi 

gezdi hem de yazmalardan satın 
aldı. Başörtüsü olmaktan çıkan 
figürlü yazmalar, evlerde yastık 
kılıfı, masa örtüsü, yatak örtüsü,  

peştamal, pareo ya da elbise olarak 
kullanılacak.

“SANAT HERKESE ULAŞSIN”
Gazete Kadıköy’e konuşan Rahmi ve 

Sibel Eyüboğlu çifti, yazma sanatını bugüne 
kadar yaşattıklarını ve yaşatmaya devam ede-
ceklerini söyledi. Rahmi Eyüboğlu, 65 yıldır 
ayakta kalan bir serginin gurunu yaşıyorum” 
dedi ve ekledi: “Dedem demiş ki benim mo-
tiflerim her eve girsin. Yazmayı bunun için 
en ucuz yol olarak görmüş. Çünkü bugün de 
görüyoruz ki halkın pahalı olan orijinal bir 
resim alması hiç de kolay değil. Ama herkes 
rahatlıkla yazma alabilir.”

1989’dan beri atölye çalışmalarının içe-
risinde yer alan Sibel Eyüboğlu ise “Sanatı-
mızda ticari bir amaç gütmüyoruz” dedi. Atöl-
yelerin ayakta kalması için el emeği ürünleri 
satışa sunduklarını söyleyen Eyüboğlu, “Böy-
le bir gönüllülük ve dayanışma oldukça, sergi-
lerimiz de hep olacak” diye konuştu.

Sibel - Rahmi 
Eyüboğlu



Fenerbahçe Yaz Spor Okulları 
Kayıtlar Dereağzı Tesisleri'nde bulunan 
spor okulları merkezinde başladı. 5’er haf-
talık olarak, 2 dönem düzenlenecek yaz 
spor okulları 22 Haziran'da çalışmalarına 
başlayacak. Yaz okullarında futbol, basket-
bol, voleybol, jimnastik, atletizm, masa te-
nisi, yelken ve yüzme branşları var. Futbol 
275 TL (5 Hafta), Basketbol 435 TL, Voley-
bol 412 TL. Tel: (0216) 542 92 41 - 42

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
Yaz Kursları için kayıt almaya başladı. 
Gitar, Yan Flüt, Piyano, Keman gibi ens-
trümanların yer aldığı Müzik, orta öğre-
tim öğrencileri için yabancı dil kapsamın-
da İngilizce, çocuklara yönelik Resim 
kursu ve yine çocuklara yönelik Satranç 
kursu programda yer alıyor. Kurslar 3 ay 
devam ediyor. Ücreti: 200 TL. 
Tel: (0216) 336 12 00

Suadiye Basketbol Kulübü 
Suadiye Basketbol Kulübü çocuklar 
için basketbol ve voleybol yaz okulu 
düzenliyor. Kayıtları devam eden yaz 
okulu 1 Temmuz Çarşamba günü baş-
layacak. Dersler pazartesi, çarşamba, 
perşembe günleri verilecek ve yaz ay-
ları boyunca sürecek. Kulübün aylık 
ücreti 200 TL.
Tel.: (0216) 373 08 94

Yaz okulları kapılarını açtı. Bu yaz, çocuklar için 
dolu dolu geçecek. Kadıköy Belediyesi Çocuk 
Sanat ve Çocuk Etüt Merkezleri ve spor kulüpleri de 
çocukları yaz okullarına bekliyor

Bu Yaz KEYifli gEÇEcEK
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Kadıköy’de yaz coşkusu başladı. Okul-
lar tatil olunca uzun yaz tatiline giren 
çocuklar yaz okullarıyla dolu dolu 

tatil geçirecek. Kadıköy Belediyesi’nin yanı 
sıra spor kulüpleri de yaz okulu programla-
rına start verdi. 
SPOR YAZ OKULU 

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü, bu yaz için çocuk-
ların gelişimine katkı sunacak bir program 
hazırladı. 22 Haziranda başlayacak 2015 
yılı yaz okulu programında Badminton, 
Basketbol, Boks, Futbol, Judo, Tenis, Vo-
leybol, Yüzme, Satranç, Oyunlu Jimnastik 
ve Yaratıcı Drama var.  Badminton, Bas-
ketbol, Boks, Futbol, Judo, Tenis, Voleybol 
branşlarına 7-18 yaş, Yüzme için 6-12 yaş 
çocuklar kayıt yaptırabilecek. Belediye’nin 
spor yaz okulları yüzme dışında ücretsiz! 

Caferağa Spor Salonu, Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi Spor Salonu, Demirkol 
Spor Kulübü, Kadıköy Belediyesi Kalamış 
Gençlik Merkezi, Üsküdar Burhan Felek 
Yüzme Havuzu yaz okulu için hazır. 

Tüm branşlarda kurslar hafta içi günler-
de verilecek. 

Yaz Okulu hakkında ayrıntılı bilgi 
için: KGM: 0216 349 77 68 / Caferağa 
Spor Salonu: 0216 347 32 50
ETÜT MERKEZLERİNDE YAZ

Kadıköy Belediyesi Çocuk Etüt Mer-
kezleri’nin 2015 Yaz Okulu Programı da 16 
Haziran’da başladı. Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Cemal Süreya, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kemal 
Tahir Çocuk Etüt Merkezleri’nde 24 Tem-
muz 2015 tarihine kadar sürecek olan ücret-
siz yaz programında; Matematik, İngilizce, 
Satranç, Bilgisayar dersleri ile Fen deneyle-
ri, geziler, oyunlar, spor, atölyeler ve eğlen-
celi etkinlikler var. 9-14 yaş arasındaki ço-
cuklar yaz okuluna kayıt yaptırabilecek.

• Bedri Rahmi Eyüboğlu Çocuk Etüt 
Merkezi: Dumlupınar M. Mandıra C. Coş-
kun S. 3/2 Kadıköy-Tel: 0216 418 83 24 

• Cemal Süreya Çocuk Etüt Merkezi: 
Rasimpaşa M. Karakolhane C. No:39 Kadı-
köy-Tel: 0216 414 31 85 

• Fazıl Hüsnü Dağlarca Çocuk Etüt 
Merkezi: Hasanpaşa M. Kurbağalıdere C. 
Abdulhalim Memduh S. No:1 Ak İş Merkezi 
D. 24 Kat 3-Tel: 0216 345 83 99-345 96 28 

• Kemal Tahir Çocuk Etüt Merke-
zi: Rasimpaşa M. Taşköprü S. 8/A Kadı-
köy-Tel: 0216 348 23 93
SANAT MERKEZİ’NDE ATÖLYELER

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Mer-
kezi(ÇSM) Yaz Atölye Çalışmaları ise 
Ağustos’ta başlayacak. Eylül ayına kadar 
sürecek olan programda yeni ve etkili bir 
çalışma tekniği olan Mandala da yer alıyor. 
Bu etkinlik, 5-10 yaş arası çocukların ke-
yifle takip edeceği aktiviteler arasında gös-
teriliyor. Atölye çalışmaları, 10:00-15:00 
saatleri arasında Salı-Çarşamba-Perşem-
be günleri yürütülecek. Pazartesi-Cuma ise 
Mandala günleri.
MÜZİK, DANS, DRAMA VE DAHASI

ÇSM ayrıca kapsamlı bir yaz programı 
hazırladı. Programda; Beden Perküsyonu 
& Çalgıları Tanıyalım, Çocuklar Piyanoyla 
Tanışıyor, Çocuklarla Ses-Nefes Çalışma-

sı, Müzikli Drama Çalışması, Ritim Atölye-
si, 5-6 yaş arası çocuklar için Müzikte Ya-
ratıcı Çalışmalar, 8-10 yaş arası çocuklar 
için Dünyadan Halk Dansları, 5-8 yaş ara-
sı çocuklar için Bale Pabuçları, Yaylı Çal-
gılar Atölyesi, Gitar Dünyası, 6-14 yaş ara-
sı çocuklar için Resimde Yeni Teknikler / 
Hikâyeyi Resmetmek, Yaratıcı Drama Ça-
lışmaları, Mandala Çalışması, 10-13 yaş 
arası çocuklar için Dilimin Sınırları, Dün-
yamın Sınırları başlıklarıyla çalışma alanla-
rı yer alıyor.

Tüm etkinlikler Kadıköy Belediyesi'nin 
ücretsiz hizmeti. Kayıtlar 6-31 Temmuz 
2015 tarihleri arasında Çocuk Sanat Mer-
kezi 5. Katta yapılacak. Atölye Çalışmala-
rı gün-saat ve içerikleri ile ilgili detaylı bil-
gi Temmuz başı itibariyle 

www.cocuksanatmerkezi.kadikoy.
bel.tr adresi ile Kadıköy Belediyesi Ço-
cuk Sanat Merkezi, Fahrettin Kerim Gökay 
Cad. No.128, Kat.5 Göztepe-Kadıköy adre-
sinden ve (0216) 567 84 01 numaralı tele-
fondan edinilebilir.

ÖzEl Yaz OKulu alTERNaTiflERi
Kadıköy Belediyesi’nin etüt, spor ve sanat alanlarında hazırladığı ve ücretsiz olan yaz okulu programının 
dışında Kadıköy’de bulunan çeşitli kurumların yaz okulları da mevcut. İşte onlardan bazıları:



Adres: 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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K adıköy’de yeşil alan mik-
tarını arttırmayı hedefle-
yen Kadıköy Belediyesi 

ilçeye 9 yeni park kazandıracak. 
Çocuk ve yetişkinler yemyeşil ve 

daha geniş alanlarda gezinti, dinlenme, 
spor ve oyun keyfi yaşayacak. İlçede 

parkların yapılacağı noktalar belirlendi. 
Projeler hazırlandı. Tamamlananlar bile 

var.
• SahrayıceditMahallesi’nde Bankacılar 

sitesi yanındaki yeşil alanda yaklaşık 9 bin 500 
metrekarelik alan park olacak. Yürüyüş yolu, 

spor aletleri, futbol, basketbol, tenis gibi spor-
ların yapılabileceği çok amaçlı spor alanı, çocuk 

oyun alanları kapsamında; kale temalı oyun gru-
bu, çiftlik oyun grubu, halatlı döner platform, yaylı 

zıp zıp, ikili salıncak, kuluçka salıncak, ip tırmanma 
örümcek ağı, pergola, şelale, süs havuzu bulunacak.

• ErenköyMahallesi Gardenya Çıkmazı Sokak’ta 
bulunan yeşil alana toplam 2 bin metrekare alana sahip 

park yapılacak. Basketbol, voleybol oynanabilecek bir 
spor sahası ile spor aletleri bulunacak. Çocuk oyun alanı, 3 

kuleli oyun grubu, ikili salıncak, engelli salıncak, tahtereval-

li, trambolin, dönence oyun grubu, zıp zıp yer alacak.
• SahrayıceditMahallesi Batman Sokak’ta bin 200 met-

rekare alana basketbol sahası yapılacak. Parkta spor aletleri 
de bulunacak. Çocuklar için ise oyun alanına, iki kuleli oyun 
grubu, ikili salıncak, zıp zıp ve tahterevalli konulacak.

• Merdivenköy Mahallesi Gümrük Sokak’ta yaklaşık 
toplam 400 metrekare alan park olacak. Parkta spor aletleri 
bulunacak. Ayrıca çocuk oyun alanında tek kuleli oyun gru-
bu, ikili salıncak, zıp zıp, tahterevalli bulunacak.

• SahrayıceditMahallesi Batman Sokak’ta toplam bin 
100 metrekare alana yapılacak parkta spor aletlerinin yanı 
sıra, çocuk oyun alanı, iki kuleli oyun grubu, ikili salıncak, 
zıp zıp, tahterevalli, pergola yapılacak.

• KozyatağıÇamlıparkSokak’ta toplam 1000 metreka-
re alana yapılacak parka süs havuzu ve oturma alanları yer-
leştirilecek.

• GöztepePınarSokak’ta yaklaşık 750 metrekare alan 
park olacak. Mini futbol alanı, oturma alanlarının yanı sıra 
çocuk oyun alanları, iki kuleli oyun grubu bulunacak.

• AcıbademZeametSokak’ta bin metrekarelik alan park 
yapıldı. Spor aletleri, oturma alanları, çocuk oyun alanı, iki 
kuleli oyun grubu yapıldı.

• ErenköyMahallesiMuhtarlığı yanındaki yaklaşık 500 
metrekare alan park oldu. Alana oturma unsurları konuldu.

• Dünya Sağlık Örgütü, kişi başına dü-
şen yeşil alan miktarının en az 9 met-
rekare olması gerektiğini belirtiyor. Av-
rupa standartlarına göre bu miktar 7 
metrekare .
• Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü verilerine göre 482 bin 
571 nüfuslu Kadıköy’de kişi başına 
2,90 metrekare yeşil alan düşüyor. Ka-

dıköy’de yeşil alanların toplam miktarı 
1.400.180,00 metrekare .
• Kadıköy ilçesinde, Kadıköy Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yet-
ki alanındaki park ve yeşil alanların yü-
zölçümü yaklaşık 600.000 metrekare . 
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ala-
nında bulunan yeşil alan miktarı ise 
800.180,00 metrekare.

• Mahalle bazında Suadiye’de bin 828, 
Bostancı Mahallesi’nde bin 514,  
19 Mayıs Mahallesi’nde bin 413, 
Göztepe Mahallesi’nde bin 216, 
Fenerbahçe Mahallesi’nde bin 35 ağaç 
bulunuyor.
•  Kadıköy’de parklar ve ana arterler 
hariç 728 sokakta toplam 15 bin ağaç 
bulunuyor.

YEŞİL 
ALAN AZ

Yemyeşil Kadıköy için

9 YENİ PARK
Yapılacak 9 yeni park ile 2015 yılında Kadıköy’e 

toplam 17 bin 500 m 2 yeşil alan kazandırılacak 
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