
Çocukların yeni merkezi
Kadıköy’de çocuklar için bir kültür merkezi kurulacak. Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Çocuk Kültür Merkezi olacak. Pek çok etkinlik sadece çocuklar için düzenlenecek

Cadde’de 1 günde 
2 kaza!

İstasyonlar 
kan ağlıyor

Kırmızı balıklar 
dışarıda

 Bağdat Caddesi’nde aynı gün 
içinde meydana gelen kazalarda 
iki vatandaş hayatını kaybetti, 
internette 'trafik terörü'ne 
karşı imza kampanyası başlatıldı

 Marmaray projesi nedeni ile 
banliyö tren seferleri durdurulan, 
rayları sökülen tarihi tren 
istasyonları bakımsızlıktan 
çürümeye terk edildi

 Kadıköylü öğrenciler, 
tasarım dersi projesi 
kapsamında okul bahçesine  
pet şişe, karton gibi atık 
maddelerden birbirinden 
güzel kuş evleri yaptı

 14. Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Tiyatro 
Festivali Başladı. Çocuklar 
9 gün boyunca yıldızlar 
altında tiyatro izlemenin 
keyfini yaşayacak

Dikenli duvarların 
ardında doğan, çizdikleri 
resmin konusu demir 
parmaklık olan çocuklar, 
Kadıköylü gönüllülerin 
elinden tuttular ve 
şarkılarda söyledikleri 
kırmızı balığı görmeye gittiler

Haberi 4'te

Haberi 5'te
Haberi 3'te

Haberi 14'te

Haberi 9'da

Haberi 9'da

Türkiye, günlerdir çocuklara oyuncak götürmek ve kütüphane kurmak 
için yola çıkıp katledilen çoğu üniversite öğrencisi 31 insana ağlıyor...

#iyideğiliz!
“Kente Kadıköy’den Bak”

“Şehrin Kadıkeyfi”

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

Haberi 15'te

Atık malzemelerden kuş evi Çocukların tiyatro keyfi
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Kurbağalıdere 
Meclis gündeminde

İBB tarafından 3 yıldır tamamlanamayan 
Kurbağalıdere ıslahı ile ilgili Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu, Kadıköylülerin cezalandırıldığını 
düşündüğünü söyledi Haberi 8'de
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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

 

Türkiye’nin kadim halklarından biri olan Gürcü’lerin kültürünü Kadıköy’de yaşatan 
Gürcü Sanat Evi yöneticilerinden İberya Özkan, “Sanatseverlerin bulunduğu 
ortamda ne savaş olur, ne kavga olur; üretim olur, sanatı paylaşmak olur” diyor

Gürcü kültürü 
Kadıköy’de yaşıyor

l Resul KABOĞLU

K adıköy’de 2011 yılında sadece bir 
müzik atölyesi ile çalışmalarına baş-
layan Gürcü Sanat Evi, bugün resim 

ve dans atölyeleri ve yıl içinde yaptığı etkinlik-
lerle sanatseverlerin başlıca duraklarından biri. 
Bu topraklarda yaşayan onlarca halktan biri 
olarak kültürü yaşatmak derdinde olan Gürcü 
Sanat Evi’nden İberya Özkan ile söyleştik.

• Gürcü Sanat Evi’ni tanıtır mısınız?
Sanat Evimiz, din ve politika dışı kültür 

ve sanata yönelik çalışmalar yürütmekte. Ör-
neğin Gürcü lezzetlerini tanıtmak için mut-
fak oluşturduk. Ses kayıt stüdyoları ve pro-
vaların yapıldığı oda hazırladık. Üst katta 
müzik odası ve kütüphane mevcut. Kütüpha-
nede Gürcüce ve Rusça eserlerin olduğu cid-

di bir arşiv var. Orta katta ise; mağaza kısmı 
ve salon bulunmakta. Değerli ressamlarımı-
zın resimlerini her ay düzenli olarak bura-
da sergiliyoruz. Mağaza kısmımızda Gürcü 
ve Kafkas kültürü müzik enstrümanlarının 
satıldığı bir yer hazırladık. Her hafta kon-
serler, barkovizyon gösterileri, konferanslar 
gibi etkinlikler düzenliyoruz. Kafkas ve Gür-
cü dans çalışmaları, resim dersleri veriyoruz. 
Gürcü müziğini yansıtacak Çok Sesli Koro 
Atölyesi oluşturduk. Akordeon eğitimi ve 
Gürcü enstrümanları; panduri, çonguri, gibi 
Gürcü yerel enstrümanları eğitimleri veriyo-
ruz. Her sene ekim ayında sezon açılışı yapı-
lıyor, resim sergileri, konserler gibi etkinlik-
ler gerçekleştiriyoruz. Grup çalışmasındaki 
arkadaşlara haftada bir gün ve saat vererek 
Gürcü dili eğitimi, dans eğitimi veriyoruz ve 

koroda haftalık çalışmalarına başlamalarını 
sağlıyoruz. Geri kalan günlerde resim sergi-
mizi gezebilir, kütüphanemizde araştırma ya-
pabilirsiniz. 

• Gürcü Sanat Evi’ni açarken hedefleri-
niz ve beklentileriniz nelerdi?

2011 yılının Aralık ayında Gürcü Sanat 
Evi’ni açarken; Gürcü kültürü, müziği ve sa-
natını yaşatmaktı amacımız. Gürcü müzi-
ği yapan gruplar, Gürcü kültürüyle uğraşan 
dostlarımızın artık kendi sanatsal ürünlerini; 
üretmeleri, icra etmeleri konusunda böyle bir 
çatı oluşturma fikri oldu. Gürcistan ve Türki-
ye arasında sanatsal kültürel alanda da önem-
li bir rol oynayacağını düşünüyorduk. Tür-
kiye’de Kafkas kökenli çok fazla insan var, 
onların kültürünü kültürel değerlerini ele al-
mak ve tanıtmak amaçlarımızdan biriydi.

• Gürcü Sanat Evi’ni Kadıköy’de açma-
nızın özel bir sebebi var mı?

Burası Gürcülere yönelik değil, Gürcü sa-
natına ilgi duyan herkesin uğrak yeri olabilecek 
bir mekân olarak tasarlandı. Öncelikle kurulaca-
ğı yer merkezi bir yer olmalıydı. Bu merkezi yer 
nerede olsun diye düşündüğümüzde; Beşiktaş, 
Kadıköy ve Taksim’i düşündük. Taksim çok 
kozmopolit bir yer olduğu için Beşiktaş ve Ka-
dıköy arasında kaldık, daha sonra Kadıköy Mo-
da’da karar kıldık. Özellikle Moda’nın sanatsal 
çalışmaların yoğun olduğu, bu çalışmaların ra-
hatlıkla icra edilebilecek bir yer olması fikrimi-
zi güçlendirdi. Burası azınlıkların olduğu, belirli 
bir kültür düzeyi olan kişilerin yaşadığı bir yer.

• Gürcü Sanat Evi’ne, atölyelere ve et-
kinliklere ilgi nasıl?

Hedeflediğimiz kitleye tam olarak ulaşa-

masak da iyi gidiyoruz. Gürcü Sanat Evi ça-
lışmalarıyla bir marka oldu ve güvenilir sı-
cak bir ortam oluştu. Buraya gelen insanlar, 
sanatçı insanlar; sanatseverin bulunduğu or-
tamda ne savaş olur, ne kavga olur, üretim 
olur ve sanatı paylaşmak olur. Bu anlamda 
Gürcü Sanat Evi bir ilki başardı çünkü zan-
nediyorum ki burası Türkiye’de bir ilk. Gür-
cü Sanat Evi’nden haberi olmayan Kadıköy-
lülerin en kısa zamanda bize uğramalarını ve 
burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi al-
malarını öneriyoruz.

• Uluslararası çalışmalarınız var mı?
Gürcistan’a geziler yapıyoruz. Türkiye’ye 

yerleşmiş Gürcü, Rus sanatçıların kişisel ser-
gilerini açacağız. 
Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. Ağabey 
Sok. No:12/A / 0216 550 94 67

l Aysel KILIÇ

H arman Folklor Gençlik ve Spor Ku-
lübü (Harmanfolk), 1987 yılında, 
halk oyunlarını yaşatmak amacıyla 

kurulmuş. Bülent Uzun, kulübün kurucula-
rından. Asıl mesleği beden ve spor eğitimi 
öğretmenliği olan Uzun, kendini halk oyun-
larına adamış ve çeşitli yörelerin halk oyun-
larını gençlerle buluşturmuş. Uzun’a göre, 
folklor bir yaşam biçimi; “İnsan hiçbir zaman 
kendi kültüründen kopmamalı. Kültüründen 
kopan bugünü de, geleceği de kaybeder.”

Bülent Uzun aslen Hataylı ve kendi yö-
resinin oyunlarını öğretiyor. 1982’den beri 
Yeldeğirmeni’nde yaşayan Uzun, farklı kül-
türleri bir arada yaşatan semti, hayli renk-
li buluyor: “Mahallemiz bugünlerde büyük 
bir değişim yaşıyor. Sanata ve sanatçıya ev 
sahipliği yapan Yeldeğirmeni’nin daha da 
renkleneceğini düşünüyorum.” 
“TORUNLARIYLA DANS EDİYORLAR”

Osman Rıza Baykal da kulübün kuru-
cularından. 35 yıldır halk oyunları öğret-

menliği yapan Baykal, “Doğma büyüme 
Kadıköylüyüm. Kadıköy tüm kültürlere ev 
sahipliği yapıyor. Urfa, Artvin, Van yörele-
rini oynuyorum, bu mutluluk verici” diyor. 
Folklorun vazgeçilmez olduğunu ifade ede-
ne Baykal, “Aileler torunlarıyla birlikte bu-
raya gelip folklor oynuyor. 7’den 70’e her-
kes burada dans ediyor” diyor. 
TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA TANITTI

Harman Folklor Gençlik ve Spor Kulü-
bü, Yeldeğirmeni Macit Erbudak Sokak 34 
numarada. Her yıl onlarca müzisyen, dans-
çı ve öğrenciyi davet edip aktiviteler yoluy-

la Türkiye’yi başka ülkelere tanıtan kulüp-
te bugünlerde heyecanlı bir hareketlilik var. 
23 Temmuz’da Kadıköy Uluslararası Koro 
ve Folk Müzik Yarışması düzenleyen kulüp, 
şimdiyse ikinci büyük festivalin son hazır-
lıklarını yapıyor. Dokuz farklı ülkeden 270 
dansçı Kadıköylülerle buluşturulacak.
HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ

Kadıköy Avrasya Kültür Festivali’nin 
16’ncısı, Kadıköy Selamiçeşme Özgür-
lük Parkı’nda 31 Temmuz Cuma günü saat 
21.00’de başlayacak. Festivale, Malezya, 
İran, Bulgaristan, Estonya, Rusya, Maca-

ristan, Hırvatistan, Romanya’nın aralarında 
olduğu çok sayıda ülkeden katılım olacak. 
Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçek-
leştirilecek festival halka açık ve ücretsiz.

Bülent Uzun, festival fikrinin nasıl oluş-
tuğunu şöyle anlatıyor: “Biz, 1990’lı yılların 
başında amatör gruplarla dünya festivalle-
rine gidiyorduk. Oradaki festivallere baktı-
ğımızda Türkiye’de de neden yapmayalım, 
dedik. Belediyelerin desteğiyle bunu yapabi-
leceğimize inandık ve böyle bir çalışmanın 
içerisine girdik. 16’ncısını gerçekleştirerek 
bu geleneği sürdüreceğimiz için mutluyuz.”

semte geliyor

Dünyanın 
dansı 
Kadıköy, bugünlerde dünya kültürüne ev sahipliği yapıyor. 
Dokuz farklı ülkeden 270 dansçı Kadıköy’de buluşuyor

Kadıköy Avrasya Kültür Festivali’nin 16’ncısı, Kadıköy Selamiçeşme 
Özgürlük Parkı’nda 31 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de başlayacak
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Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com

Haftasonu, Haftaiçi Gruplara Özel Turlar…

SICAK ! ÇOK SICAK !!!

GÜNÜBİRLİK TURLAR  

KONAKLAMALI TURLAR  

• 25-26 TEM/15-16 AĞU CMT-PZR TRAKYA’NIN İNCİSİ  İĞNEADA YÜZME 
   (1 GECE- 2 GÜN) 
• 31-02 AĞU CUM-PZR GOKÇEADA YÜZME TURU (2 GECE -3 GUN ) 
• 19-21 AĞU ÇRŞ-CUMA / 21-23 AĞU CMT-PZR. SAROS YÜZME TURU (1GECE 2 GÜN)

• 01  AĞU. CMT BİLECİK-KINIK- ÇÖMLEK ATÖLYELERİ -BOZCARMUT GÖLÜ (YEMEKLİ)
• 06 AĞU. PERŞ  ŞİLE-AĞVA YÜZME TURU (YEMEKLİ)
• 14 AĞU. CUMA MUDANYA TRILYE-KUMYAKA (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

KAYIP
İstanbul Üniversitesi öğrenci kimliğim 

ve akbilim kayboldu. 
Hükümsüzdür. 

Eda Kalaycı

KAYIP
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

İktisat Bölümü öğrenci kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ersin GÜZEL

KAYIP
Nüfus cüzdanımı ve indirimli akbilimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Kadriye AKYÜREK

KAYIP
6 temmuz 2015 tarihinde nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.

Deniz ÇAĞRITEKİNCİ

KAYIP
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

İktisat Bölümü (İÖ) öğrenci kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Elif ŞAHİN

l Erhan DEMİRTAŞ

M armaray projeleri kapsamında 
yapılan demiryollarını yenileme 
çalışmaları, Kadıköylüleri son iki 

yıldır hem düdük sesine hem de trenlere hasret 
bıraktı. Geçtiğimiz ay hizmete gireceği söyle-
nen banliyö tren seferlerinin 2016’da başlaya-
cağı açıklandı. Peki, İstanbul ve Kadıköy’ün 
tarihi belleği açısından çok önemli bir yere 
sahip olan ve iki yıldır düdük sesinin duyul-
madığı tren istasyonları ne durumda? 
“YERİNDE KORUNACAK”

Kadıköy'de bulunan istasyonların Mar-
maray projesi kapsamında kullanılıp kulla-
nılmayacağını, kullanılmayacak istasyon-
ların yıkılmasının söz konusu olabileceğini 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı’na sorduk. 19.06.2015 tarihinde Bakan-
lığa istasyonların durumuna ilişkin ilettiği-
miz soruya ise şu şekilde cevap verildi:18 
Haziran 2013 tarihinde işletmeye kapatıla-
rak yer teslimi yapılan Asya yakasındaki 24 
kilometrelik İbrahimağa-Pendik arası kesim-
de mevcut hat yapılarının söküm işlemleri, 

mevcut istasyonların yıkım işleri tamam-
lanmış, yeni istasyon ve sanat yapılarının 
betonarme imalatları ile güzergâh boyunca 
kazı dolgu imalatları devam etmektedir. Pen-
dik-İbrahimağa arasındaki kesimin inşaat ça-
lışmalarının 7 Ocak 2016 tarihinde tamam-
lanması planlanmaktadır. Proje kapsamında 
tarihi istasyonlar yerinde korunacaktır.” Ba-
kanlığını yaptığı açıklamada; Haydarpaşa Ga-
rı’na trenlerin ulaşmasının mümkün olduğu 
ifade edilirken, Haydarpaşa’nın demiryolu iş-
letmesi olarak kullanılmasının ise TCDD ini-
siyatifinde olduğu açıklandı. 
İSTASYONLAR KÖTÜ DURUMDA

Ulaştırma Bakanlığı, istasyonların yerin-
de korunacağı cevabını verse de şiirlere, film-
lere, kitaplara konu olan istasyonların bugün-
kü durumuna bakıldığında kendi kaderine 
terk edilmiş durumda. Bugüne kadar Pen-
dik-Ayrılıkçeşme arasında rayların sökülme-
sinden başka bir ilerleme sağlanamayan tren 
yolları şantiye alanını andırıyor. 1. Grup Kül-
tür Varlığı olarak tescillenen istasyonların do-
kunulmazlığı güvence altına 
alınsa da istasyonların korun-

ması için yeterince 
çaba harcanmadığı 
gözleniyor. 

Söğütlüçeş-
me istasyonu vi-
yadük üzerine 
kurulmuş olan 

TCDD bünyesin-
deki tek istasyon 

olma özelliğini taşı-
yor. Ancak Söğütlüçeşme 

istasyonunda da rayların sökülmesinden başka 
bir işlem yapılmadığı görülüyor. Kızıltoprak,-
Feneryolu ve Erenköy istasyonları hatlar sö-
külmeden önce restorasyonları yapıldığı için 
diğer istasyonlara göre daha iyi durumda.

Birçok defa yıkılacağı söylenen Gözte-
pe istasyonu ise Marmaray projesi kapsamın-
da en çok tartışılan istasyonların başında ge-
liyor. Tren hattının üzerinde köprü şeklinde 
olan Göztepe istasyonunun proje kapsamında 
askıya alınarak altından üçüncü bir hat daha 
geçirilmeye çalışacağı iddia ediliyor. Kadı-
köy’ün sınırları içerisinde kalan istasyonlar-
dan en kötü durumda olan Suadiye istasyonu 
olduğu görülüyor. Hatların söküm ve peronla-
rın yıkım çalışmaları sırasında zarar gördüğü 
söylenen Suadiye istasyonunun yeniden ba-

kım çalışmaları 
kapsamına alın-
ması gerekiyor. 

K adıköy İskelesi önünde gaze-
temizin dağıtımını gerçekleşen 
gençlerden Ece Ünsal o gün ya-

şadıklarını şöyle anlattı: “Sabah 4 kişi ga-
zeteyi dağıtıyorduk. Hava çok sıcaktı ve 
güneş vardı. O yüzden iskelenin gölgesi-
ne sığındık. İskelenin güvenlik görevlileri 
yanımıza gelerek iskelenin bir şirkete ait 
olduğunu ve izin almadan yakınında ga-
zete satışı yapamayacağımızı söyledi. Biz 
de ‘Gazeteyi satmıyoruz. Ticari bir şey 
yapmıyoruz. Dağıtım yapıyoruz’ dedik. 
Zaten elimizde 10 tane gazete kaldığını 
hatırlattık. Sonra güvenlik görevlisi gitti.”
“BİR ANDA SALDIRDILAR”

Ardından sa-
yıları artarak ge-
len iskelenin 
güvenlik görev-
lileri gençlere 
“Kasımpaşa’dan 
şirketin merke-
zinden aradı-
lar. Gitmenizi 
istiyorlar” gibi 
ilginç bir gerek-
çe sundu. Ece 
Ünsal güvenlik-
le ikinci konuş-
malarını ve ardından yaşananları şöyle 
özetliyor: “Bunun üzerine ‘Biz Kadıköy 
Belediyesi’nin gazetesini dağıtıyoruz’ 
dedik. Güvenlik de ‘Biz Kadıköy ma-
dıköy tanımayız burası İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait! ’ dedi ve sesini 
yükseltmeye başladı. Ardından onlarca 
polis geldi.  Kadıköylüler gazetelerine 
sahip çıktı ve vatandaşlar da bizimle bir-
likte polis ve güvenliğe itiraz ettiler. Ga-
zetemizi aldılar. Biz polisle konuşurken 
güvenlik görevlilerinden biri saldırdı ar-
dından onlarca polis dördümüze saldırdı 
ve kargaşa çıktı.”

25 polis ve 8 güvenlik görevlisi tara-
fından saldırıya uğrayan 4 kişilik dağıtım 
ekibi, darp edilerek elleri tersten kelep-
çelenerek gözaltına alındılar, gözaltı ara-
cında da yumruklu saldırıya uğradılar. 
Gençler, aynı günün akşam saatlerinde 
serbest bırakılan gençler darp raporu al-
dıklarını ve yaşadıkları haksızlığın peşini 
bırakmayacaklarını söyledi.

Gazete Kadıköy 
ekibine gözaltı!

10 Temmuz Cuma günü Kadıköy İskelesi önünde 
Gazete Kadıköy dağıtan gençler, polis ve özel güven-
liğin müdahalesi ile darp edilerek gözaltına alındılar

Kentin en istikrarlı yerel 
gazetesi Gazete Kadıköy, her 
hafta, ilçenin tüm resmi 
kurumlarına, mahalle 
muhtarlıklarına, kültür 
merkezlerine, sanat galerilerine 
ve talep eden esnafa 
dağıtılıyor. Toplamda 35 bin 
adet gazeteyi her hafta ücretsiz 
olarak ilçe halkına ulaştırmaya 
çalışan Gazete Kadıköy’ün 
üniversiteli gençlerden oluşan 
dağıtım ekibi, 22 Mayıs’tan 
bu yana her Cuma sabahı 
07.00-10.00 arası ilçenin en 
işlek noktalarında 
Kadıköylülerle buluşuyor. 
6 kişilik genç ekip, 
Söğütlüçeşme Metrobüs 
durağı, Kadıköy Beşiktaş 
İskelesi ile Eminönü-Karaköy 
İskelesi önünde dağıtım yapan 
6 kişilik genç ekip, “Gazete 
Kadıköy” yazılı önlükleriyle 
geçmişin sokaktaki 
gazete satıcılarını hatırlatıyor. 

Her Cuma, 
ücretsiz gazete

Konuyla ilgili 
Gazete Kadıköy 
yönetimi de suç 
duyurusunda bulunacak

İstasyonlar kaderine 
terk edildi

Uzun yıllar 
hizmet 
veren 
Göztepe 
İstasyonu 

Marmaray 

projesi nedeni ile 

banliyö tren seferleri 

durdurulan, tarihi 

tren istasyonları 

bakımsızlıktan 

çürümeye 
terk edildi
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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.

4 17 - 23 N�SAN 2015 HABER

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

• Süreyya Hanım yeni başkan oldunuz. 
Bu süreç nasıl oldu?

Ben daha önce Merdivenköy gönüllü 
üyesiydim. Sürekli gönüllü evine gidip ge-
liyorudum, daha sonra başkanlık seçimleri 
gündeme geldi. Arkadaşlarım bana başkan 
olmayı önerdiler; iş bitirici ve atak gördük-
ler için. İlk önce kabul etmedim, sırf baş-
kan olmak için başkan adayı olamazdım, 
ekip olarak beni desteklerseniz başkan olu-
rum dedim. Onlar da sağolsunlar beni des-
tekeleyeceklerini söylediler ve başkan ada-
yı oldum. Başkanımız tarafından bu göreve 
layık görülerek, 11 Haziran 2015’te devir 
teslim mazbatamı aldım. O günden bugü-
ne başkanım. 

• Basketbol Yaz Okulu projesi nasıl 
doğdu?

Başkan adaylık dönemimde bir çok 
proje aklımdan geçti. Ben daha önce Kıb-

rıs Türk Yardım Sever Kadınlar Birliği’n-
de 6 yıl çalıştım, orada tecrübe edindim. 
Eski bir basketbolcuyum. Oğlum profesyo-
nel bir basketbolcu, bana bir öneriyle gel-
di; “Basketbol Yaz Okulu açabiliriz” dedi. 
Hiç düşünmeden hemen 
kabul ettim. Ardından 
bir dilekçe ile genel 
merkezimize ilet-
tim, Yönetim Ku-
rulu hemen kabul 
etti. Sonra bütün 
gönüllü merkezi-
ne üye arkadaş-
larımızı, muhta-
rımızı, çevremde, 
mahallemde herkesi 
arayarak 6-10 yaş grubu 
çocukları okulumuza gönder-
melerini istedim. Özellikle yardıma muhtaç 
çocukları sokaktan kurtaralım istedik; tatile 
gidemeyen, özel spor okullarına gidemeyen 

cocuklar için söyledik. Sağolsunlar 
herkes bana gönülden destek verdi. 

Bir baktık ki bir sürü öğrencimiz var! 
• Nerede yapıyorsunuz yaz okulunu?
Kadıköy Belediyesi, yer olarak Özgür-

lük Parkı’nı gösterdi bize. 30 Haziran sabah 
8.00-10.00 arası idmanlara başladık. Eski 

bir basketbolcu olarak o çocukların mutlu-
luğunu görmemek, heycanlanmamak elde 
değil. Her gün geliyorum, onlarla birlikte 
buradayim. Antrenörümüz Zafer ve Onur 
beyler gerçekten çok iyi, çocuklarla da iyi 
diyalog kurdular. Velilerimiz çocuklarını 
kendileri getiriyorlar, 2 saat boyunca bura-

da kalıyorlar, sonra alıp götürüyorlar. Pro-
jelerimizde ailelerle kahvaltı, piknik gibi et-
kinlikler de var. Gönüllü dostlarımıza, bizi 
destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. 

• Gönüllülerin çocuklara ve gençlere 
ulaşması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Gönüllü Merkezi olarak biz sadece 
emekli olanlara değil, gençlere, çocukla-
ra, mahalle sakinlerinin en küçük bireyleri-
ne dokunmak istiyoruz. Bu projelerimizde 
herkesin yanımızda yer almasını istiyoruz. 
Hep emekliler burada gelip çalışmak isti-
yorlar. Yaz okuluyla beraber çocuklara do-
kunduk. Kurslarda gençleri görmek isti-
yorum. Spor Komitesi kurmak istiyorum. 
Antrenörlerimizle birlikte bu spor okulu-
muzu sadece yaz okulu olarak düşünmüyo-
ruz. Velilerden ve öğrencilerden istek ge-
lirse kışın da cumartesi Pazar günleri bu 
etkinliğe devam edebiliriz. Keşke sponsor 
bulsak da Merdivenköy Gönüllü Basketbol 
Takımı kurabilsek…

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, kuruluşlarının 20’inci yılını kutluyor. 
Yerel yönetimin en büyük destekçisi, mahalleli ile belediye arasında bir köprü 
olan Kadıköy gönüllüleri 20 yılda neler yaptıklarını anlatmaya devam 
ediyor. Gazetemizin bu haftaki gönüllüsü Merdivenköy Gönüllü Evi Başkanı 
Süreyya Gökmen, Basketbol Yaz Okulu’nu anlattı

Gönüllülerin 20. Yılı

Süreyya Gökmen

l Eylül BİROL

H ayatlarında hiç balık görmemiş en bü-
yüğü 5 yaşında bir grup çocuk geçti-
ğimiz pazartesi günü defalarca bu şar-

kıyı tekrarladılar: “Kırmızı balık gölde, kıvrıla 
kıvrıla yüzüyor…” Dışarıdan bakana oldukça 
olağan gelen bu çocukları yaşıtlarından ayıran 
en önemli şey, okullarının birkaç metre ilerisine 
dikilmiş uzun duvarlar. Duvarın ardında hapis-
teki anneleri ile birlikte yaşayan çocuklar Ada-
let Anaokulu’nun küçük üyeleri… Heyecanla 
söyledikleri kırmızı balık şarkısının sebebi de 
biraz sonra Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Gö-
nüllüleri ile gidecekleri İstanbul Akvaryum’da-
ki balıkları görecek olmaları. 
DUVARIN ARDINDAKİ OKUL

Anaokulu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İn-
faz Kurumu’nda olunca, haliyle izin işlemleri 
uzadıkça uzuyor. Bu sırada Hasanpaşa Gönül-
lüleri ise getirdikleri bebek bezi ve kıyafetleri 
okula taşıyor. Eşyalar ince elenmiş sık dokun-
muş. Cezaevi her şeyi kabul etmiyor. Beklerken 
sıkılan çocukları oyalamak için öğretmenleri, 
tekrar anaokulunun içine sokup resim çizdiri-
yor. O sırada stajyer öğretmenlerinden biri Ada-
let Anaokulu’nda işlerin nasıl yürüdüğünü an-
latmaya başlıyor:

“Burası herhangi bir anaokulu gibi işliyor as-
lında. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak ça-
lışıyoruz. Öğretmenleri, müdürü, çalışanları var. 
Cezaevlerinde çocuklar sadece 5 yaşlarına kadar 
anneleri ile kalabiliyorlar. Daha sonra eğer sahip 
çıkacak bir akrabaları yoksa 6 yaşına geldikle-
rinde Çocuk Esirgeme Kurumu’na gönderiliyor-
lar. Bu yüzden 3, 4 ve 5 yaş için üç ayrı sınıfımız 
var. Sabah geliyorlar, akşamsa sadece anneleri 
ile yatabildikleri için geri gidiyorlar. Daha ön-
celeri anneleri ile birlikte yemek yiyen çocuklar 

için anaokulunda ayrıca yemek de çıkmaya baş-
ladı. Temaslarımızı olabildiğince artırıp diğer 
anaokulları gibi işletmeye çalışıyoruz.”

Çocuklar akşam olup “koğuşlara” döndüğün-
de, kreşte gördükleri arkadaşların hiçbiri ile te-
mas edemiyorlar. “Gürültü yaparlar” gerekçe-
siyle, her koğuşta sadece 1 çocuk olmak üzere 
yerleştiriliyorlar. Gönüllüler ile geziye gelecek 
çocuk sayısı 14 ama anaokulunda yeri geldiğin-
de 60 çocuğun olduğu da oluyor. Öğretmenle-
rinin en çok yakındığı konulardan biri de ço-
cukların eğitimine düzenli devam edememek. 
Çocukların yemeğini pişiren görevlilerden biri 
“Bazen akrabalar geliyor. Bir haftalığına çocuğu 
alıp götürüyorlar. Dengelerinin bozulduğu olu-
yor” diye açıklıyor bu durumu.
RESMİN ANLATTIKLARI…

Her çocuk akrabası olacak kadar şanslı de-
ğil. Özellikle yabancı uyruklu annelerin çocuk-
ları… Gönüllülerle geziye gelecek çocuklardan 
4’ü yabancı uyruklu. 2’si Türkçe bilmiyor. Re-
simler bittiğinde herkes öğretmenine resmini 
anlatıyor. “Sen ne çizdin?” sorusuna, 4 yaşla-
rında bir çocuğun cevabı ise büyüme çağında 
yaşadıkları çevrenin, çocukları nasıl etkiledi-

ğinin bir göstergesi: “Demir çizdim öğretme-
nim!” Elinde tuttuğu resimde birbirine paralel 
onlarca çubuk, parmaklıklar…

Nihayet işlemler tamamlanıp kırmızı ba-
lıkların okyanusa açılma vakti geldiğinde, ha-
pishanede doğan ve büyüyen çocuklardan ba-
zılarının araba bile görmedikleri söyleniyor. 
“Büyüme evreleri çok sıkıntılı. Sadece kadınla-
rın arasında büyüdükleri için bazı çocuklar er-
kek görünce korkuyorlar” diyor öğretmenleri. 
Ortamlarından kaynaklı kötü cümleler kurma 
ve birbirlerine zarar verme oranlarının da yük-
sek olduğundan bahsediyor. 
KIRMIZI BALIK GÖLDE

Çocuklar ve gönüllüler Akvaryum’a doğru 
yola çıkarken, yasal gerekçelerden dolayı ismi-
ni veremediğimiz biri erkek biri kız iki çocu-
ğa “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soruluyor. 
Sık sık uçak geçmese de “Uçak gördüm!” diye 
bağıran erkek çocuk “Savaş uçağı olacağım!” 
diyor. Kız ise kendinden emin yanıtlıyor: “Ben 
gardiyan olacağım!”

En küçüklerden birinin yol boyunca söyle-
diği “Atem tutem ben seni, şekere katem ben 
seni” şarkısı eşliğinde Akvaryum’a varılıyor. 
Hayatında ne balık ne de deniz görmüş çocuk-
lar heyecanla akvaryumu geziyorlar. Her şey 
keşfedilmeye değer olduğundan, yürüyen mer-
divenler en az balıklar kadar ilgilerini çekiyor. 
Çocuklar daha sonra lokantada karınlarını do-
yurup gönüllülerle birlikte “evlerine” geri dö-
nüyorlar.

Gitme vakti geldiğinde, anaokulunun önün-
de, cezaevinin içinde gönüllüler ve çocuklar el 
ele tutuşup büyükçe bir yuvarlak kuruyorlar. 
Samed Behrengi’nin “Küçük Kara Balık” hi-
kayesinin sonunda, aslında kendi hikayesi he-
nüz başlamamış, sabaha kadar denizi düşünen 
kırmızı balığın şarkısı ile başlayan gün yine 
onunla bitiyor: “Kırmızı balık gölde, kıvrıla 
kıvrıla yüzüyor…”

“Hapisteki çocuklar” 
dışarı çıktı

Dikenli duvarların ardında doğan, çizdikleri 
resmin konusu demir parmaklık olan 
çocuklar, Kadıköylü gönüllülerin 
elinden tuttular ve şarkılarda söyledikleri 
kırmızı balığı görmeye gittiler

Damla Özen – Tiyatrocu, Hasanpaşa Gönüllüsü
“Bütün çocuklar bizim. Gördüklerimizse biraz daha farklı koşullarda olan 
çocuklarımız. Daha önce temas ettiğim bir şey değildi bu durum. Geçtiğimiz 
günlerde Gebze Kapalı Cezaevi’ne gitmiştik şimdi de buraya geldik. Bu toplumda 
bizim büyük başlıklarımız var ama temas etmediğimiz sürece sistemin ne kadar 
korkunç olduğunu görmüyoruz. Bu çocuklar “mahkûm” veya “suçlu” değiller. 
Annelerinin yanında olmak için bu koşuldalar ve mahkûmlarla aynı mahrumiyete 
sahip olmamalılar. Bulundukları yaş açısından da psikolojik olarak bu çok önem-
li. Bugün yaptığımız çok değerliydi ancak bizim çocukları üç dört saatliğine bir 
yere çıkarmamızın ötesine gidebilmeli. Bir parmak bal çalmak gibi değil, yapılanı 
sürekli kılabilmek ve koşulları daha iyi yapabilmek adına devamı gelmeli.”

Kozzy’de gönüllü sergisi

K adıköy Halk Eğitim Merkezi ve Ka-
dıköy Belediyesi işbirliğiyle Kadıköy 
HEM’de Temel Fotoğrafçılık eğitimi 

veren Fenerbahçe Gönüllü Evi Fotoğraf Eğitme-
ni Ahmet Tanju’nun kursunda eğitim alanların 
sergisi Kozzy AVM’de açıldı. 4-8 Haziran tarih-
leri arasında izlenebilen serginin açılışını Kadı-
köy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, 
Müdür Yardımcısı Muazzez Özer, Fenerbahçe 
Mahallesi Gönüllü Başkanı Sevinç Çolak ve 
Başkan Yardımcısı Ferah Diker tarafından yapıl-
dı. 96 saatlik fotoğraf eğitimi gören kursiyerleri 
45 adet fotoğrafı sergilendi. Sertifikalarını alan 
kursiyerler yeni dönemde 200 saatlik dijital fo-
toğrafçılık kursuna devam edecekler.

Cezaevi kuralları 
gereği çocukların sadece 
el ve ayaklarının fotoğraflarının 
çekilmesine izin veriliyor

Teklif almak usulü ile kiraya verilecektir. 
Teklifleriniz fax ve e-mail yolu ile de 

gönderebilirsiniz. 

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur. 
İlgilenenlerin aşağıdaki e-mail adresine 

yazılı olarak başvurabilir.

TEL: 0216 336 0566 
GSm: 0542 66139 47 

 Fax: 336 9907 
E-mail: hadi.karabag@kizilay.org.tr 

Adres: Caferağa Mahallesi Güneşlibahçe 
sokak Orko Apt. A Blok No: 46 D:16 

Kadıköy İstanbul 
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l Aysel KILIÇ

K adıköy Belediyesi ve “Herkese 
Her Yerde Kitap Vakfı” tarafından 
okuma alışkanlığını yaygınlaştır-

ma ve okumak isteyen herkesin kitaba ula-
şımını sağlamak için “Kitap Bağışla Bize 
Okusun Tüm Türkiye” sloganıyla başla-
tılan kitap bağışı kampanyasına binlerce 
kitap bağışlandı. 12 Temmuz Pazar günü 
Kadıköy Belediyesi Kalamış Parkı’nda ku-
rulan bağış stantlarına gelen Kadıköylüler 
okudukları ya da satın aldıkları kitapları 
paylaştı.  “Herkese Her Yerde Kitap Vakfı” 
gönüllüleri tarafından türlerine, yaş gurup-
larına göre tasnif edilen kitaplar, kolilere 
konuldu ve kitap talebinde bulunan okulla-
ra gönderildi.
“EKOLOJİ İÇİN ÖNEMLİ”

Ellerinde kitaplarıyla, Kalamış Par-
kı’na gelenler arasında Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da vardı. Ga-
zete Kadıköy’e konuşan Nuhoğlu, önemli 
bir noktaya vurgu yaptı: “Okunmuş kitap-
ların el değiştirmesi ekoloji için de önem-
li. Herkes yeni bir kitap almak yerine, oku-
duğu kitabı elden ele dolaştırırsa, ağaçların 
yok edilmesinin ve kâğıt tüketiminin önü-
ne geçmiş olur.”

Aydınlık bir Türkiye için çok okumak 
gerektiğini ifade eden Başkan Nuhoğlu, 
“İnsanlar ne kadar çok kitap okursa toplum 
da o kadar aydınlanır.  Daha çok kitap oku-

nursa, daha zengin, daha güçlü daha de-
mokratik bir ülke oluruz. Bu nedenle bu 
tür kampanyalar her yerde yapılmalı” diye 
konuştu. 
“ÇOCUKLARIMIZ KİTAPTAN YOKSUN”

Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent 
Şenver de, Türkiye’nin kitaba ihtiyacı ol-
duğunu söyledi.  Şenver, “Amacımız kitap 
okumayı sevdirmek,  ihtiyacı olan çocuk-
ların ve gençlerin kitaba kavuşmasını  sağ-
lamak. Hala ülkemizin köylerinde, kasaba-
larında çocuklarımız kitaptan yoksun. Bu 
kampanyamız umarım tüm Türkiye’ye ör-
nek olur” dedi.
BUKET UZUNER KİTAPLARIYLA GELDİ

Yazar Buket Uzuner ise,  hem kaleme al-
dığı kitaplarıyla hem de Anadolu medeniyet-

lerini anlatan arşiviyle geldi. 
“Kitap seven biri olarak, kü-
tüphanemdeki kitaplarımdan 
ayrılmak zor geldi.  Sanki bir 
dostumdan ayrılıyorum…” di-
yen Uzuner, okumanın öne-
mine vurgu yaptı. Türkiye’de 
okuma oranının düşük olduğu-
nu hatırlatan Uzuner, “ Oysa-
ki kitap okumak için çok vak-
timiz var” dedi. 
KAMPANYA İÇİN 
SEFERBER OLDULAR

12 yaşındaki Elif Nazlı 
Dülger de masallar ve hikâye-
ler getirdi, “Benim gibi çocuk-

ların okumasını istiyorum” dedi. Kampanya 
tişörtlerini giyinen üniversite öğrencileri Jü-
lide Arıkan ve Özge Turgut, “Burada olmak-
tan çok mutluyuz, çünkü çocukların ve bizim 
gibi gençlerin kitaplara ulaşmasını sağlıyo-
ruz” diye konuştular.  Deniz Soylu ise,”İh-
tiyacı olana bir şeyler gönderiyor olabilmek 
çok güzel bir duygu. Bu duyguyu herkes ya-
şamalı” diyerek duygularını ifade etti.
26 BİN KİTAP TOPLANDI

Kadıköy Belediyesi ve “Herkese Her 
Yerde Kitap Vakfı”  işbirliği ile düzenlenen 
kitap bağış kampanyasında 26 bin 500 civa-
rı kitap toplandı. Kitap bağış kampanyası ise 
devam edecek. Kitap bağışlamak isteyenler, 
Herkese  Kitap Vakfı ile www.herkeseki-
tapvakfi.org iletişime geçebilir.

Kadıköy'den 26 bin 
kitap yola çıktı

Türkiye’deki okulların kitap ihtiyacını duyan Kadıköylüler, kitapları çocuklar için taşıdı

l Mustafa SÜRMELİ

O kul bahçesinde oluşturdukları 
doğal tarım bahçesiyle günde-
me gelen Kadıköy Faik Reşit 

Unat Ortaokulu öğrencileri Teknoloji 
Tasarım dersinde kuşlar için küçük kuş 
yemi evleri tasarlayarak okul bahçesin-
deki ağaçlara astı.
KUŞLAR MUTLU, BİZ DE…

Öğrenciler ise ders dışındaki zaman-
larda hem doğal tarım bahçesiyle il-
gilenmekten hem de yaptıkları kuş 
evlerinden kuşların yararlanma-
sından çok mutlu olduklarını 
dile getirdiler. Öğrenciler, özel-
likle sıcak günlerde kuşların su-
sayıp acıktıklarında okul bahçe-
sindeki kuş evlerine geldiklerini 
anlattılar.

Minik kuş evlerinin gö-
renlerin de ilgisini çek-
tiğini söyleyen Okul 
Müdürü Ali Arslan, “Ço-
cukların, doğayı daha iyi 
anlamaları, sevmeleri 
için Teknoloji Ta-
sarım derslerinde 
kuş yemi evleri, 
kuş yuvası yap-
tılar. Su bidonu, 
pet şişe gibi atık 
maddelerden ya-
rarlanarak yaptı-
lar evleri. Üzer-
lerini hayallerince 
süslediler, boyadı-
lar. Okul bahçe-
sindeki ağaçlara 

astılar. Burada amaç, çocukların doğaya 
duyarlı olarak yetişmesi” dedi. 

Okul öğretmenlerinden Mine Yalın 
ise doğal tarım bahçesi oluştururken do-
ğanın bir bütün olduğunu, canlıların da 
doğanın bir parçası olduğunu öğrencile-
re anlatmayı amaçladıklarını belirtti. Ya-
lın, “Bitki yetiştirirken kuşlar geliyorlar, 
bahçedeki tohumları, bitkileri yemeye ça-
lışıyorlar. Biz onlara küçük yemlikler ya-

parsak daha mutlu olurlar 
diye düşündük. Tekno-

loji Tasarım öğret-
menleriyle konuş-
tuk. Öğrenciler de 
atık maddeleri dö-
nüştürerek küçük 
kuş evleri yaptı” 
diye konuştu.

Bu kuşlar çok şanslı
Kadıköylü çocuklar hayallerinden yola çıkarak, 
kuşlar için minik, şirin mi şirin kuş evleri tasarladı
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4 Shakespeare’in Titremesi 
Orwell’in Öksürüğü
Jack London’ın inişli çıkışlı hayatı, 
Swift’in saplantılı 
temizlik düşkünlü-
ğü, Joyce’un sayı-
sız göz ameliyatı... 
Büyük yazarların 
hastalıkları ve teda-
vi süreçleri yapıtla-
rına nasıl yansıdı? 
John. J. Ross, Yapı 
Kredi Yayınları’n-
dan çıkan Shakes-
peare’in Titremesi 
Orwell’in Öksürüğü 
kitabında ülkemizde 
de iyi tanınan Melville, 
Milton, Swift, Joyce, Orwell gibi yazarla-
rın biyografilerine ve yapıtlarına çağdaş 
tıp açısından yaklaşarak yer yer kurma-
ca, yer yer de gerçek karakterlerin çev-
resinde ördüğü öykülerle okuru edebiyat 
ve tıp tarihinde eğlenceli bir yolculuğa 
çıkarıyor. 
Yapı Kredi Yayınları-278 Sayfa, 22 TL
İmge Yayınevinden aldığımız bilgiye 
göre haftanın en çok satan kitap liste-
si şöyle: 
• Konstantiniyye Oteli/Zülfü Livaneli/Do-
ğan Kitap/ 480 sf/25 TL
• Pi/ Akilah Azra Kohen/Destek Yayınları/ 
704 sf/ 32 TL
• Korkut Boratav/ Türkiye’nin Faşizimleri 
ve AKP/ imge Yayınevi/ 351 sf/ 18 TL

4 Selda Bağcan - 40 Yılın 40 Şarkısı
Eşsiz sesi ve benzersiz yorumuyla hem 
Türkiye’de hem de Dünya’nın bir çok böl-
gesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan 
efsanevi sanatçı Selda Bağcan’ın;1971 
yılından bu yana seslendirdiği 40”hit” 
şarkısından oluşan “Selda Bağcan-40 
Yılın Şarkısı” albümü müzikseverlerle 
buluştu. 40 Yılın 40 Şarkısı” serisinin ilki 
olan albümde ayrıca, sanatçının biyografi-
si ile 40 yıllık müzik ve siyasal yaşamının 
kronolojik olarak anlatıldığı bir bölüm 
de bulunuyor. Bağcan; İngiltere’de ünlü 
Rolling Stones dergisinin “100 Yılın En 
İyi 100 Kadın Vokali” listesinde yer alıyor. 
Majör Müzik
Ruhu doyuran şarkılar:
• Joan Baez/ Donna 
• Erkan Oğur/Mecnunum Leylamı Gördüm
• Brenna Maccrimmon/ Şemsiyemin Ucu 
Kare

4 Blue Jasmine / Mavi Yasemin 
New York sosyetesinden Jasmine kocası 
Hal’den ayrılmış ve beş parasız kalmış-
tır. Her şeye yeniden başlayabilmek için 
San Francisco’ya, kız kardeşi Ginger’ın 
yanına taşınır. Mütevazı bir hayat yaşa-
yan Ginger’ın ço-
cuklarına bakıcılık 
yapan Jasmine, içi-
ne düştüğü büyük 
buhranla baş etme-
ye çalışmaktadır. 
Woody Allen’ın 
Paris’te Gece Ya-
rısı ile beraber son 
dönemde yaptığı 
en iyi işlerden biri 
olarak gösterilen 
filmde özellikle 
Cate Blanchett’ın 
performansı çok 
büyük övgü topladı. Elia Kazan’ın İhtiras 
Tramvayı’nın günümüzde geçen bir 
yorumu olarak da görülenBlue Jasmine, 
ayın kaçırılmaması gereken filmlerinden 
biri. Mars Entertaiment/ 25 TL

4 Ödüllü filmler Kadıköy’de
Cannes, Venedik, Berlin gibi film festivallerinde ödül alan 
ve FilmArtı Film’in dağıtımındaki yapımlardan oluşan 
bir seçki temmuz ayı boyunca Kadıköy Sineması’nda 
gösterilecek. ‘Alternatif Filmler Festivali’ olarak adlan-
dırılabilecek programda, Amat Escalante’ye Cannes’da 
En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren Heli, Anthony Chen’in 
Cannes’dan Tokyo’ya ödülleri toplayan dokunaklı filmi 
Ilo Ilo, Japon sinemasının genç ustalarından Hirokazu 
Kore-eda’nın sarsıcı filmi Benim Babam, Benim Oğlum, 
Fas’ın Oscar adayı filmi Ömer Beni Öldürdü gibi birbi-
rinden nitelikli filmler var. Günde beş seans yapılacak 
gösterimler 30 Temmuz’a kadar devam edecek.
Festivalin kaçırılmaması gereken son hafta programı 
şöyle:
24 – 30 Temmuz
11:00  ARAYIŞ
13:30  ÖZGÜRLÜK DANSI
16:00  DÜŞMANIN YOLU
18:30  MUHAMMET ALİ’NİN DAVASI
21:15  MEMLEKET

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

2014 yılından beri Pera Event’in organizasyo-
nuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler, 
28 Temmuz’da Zaz konseri ile açılışını ya-

pıyor. Yerli - yabancı her müzik tarzından sanat-
çının sahne alacağı konserler, Harbiye Cemil To-
puzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yaz akşamlarını 
renklendirecek.

Yunan Müzisyen Maria Farantouri & Alexand-
ros Karozas, Ferhat Göçer & Anjelika Akbar, Aşka 
Dair Şarkılar, Bülent Ortaçgil & Birsen Tezer & 
Hüsnü Arkan ve Halil Sezai & Yasmin Levy kon-
serleri müzikseverlere unutulmaz saatler yaşatacak.

Turkcell Yıldızlı Geceler’de birbirinden ünlü 
isimlerin yer alacağı sürprizlerle dolu program, her 
yaz olduğu gibi, bu yaz da müzikseverleri Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne çekecek.

Yerli ve yabancı 25’i aşkın sanatçıyı ağırlaya-
cak olan etkinlikte, müzikseverlerin kaçırırsa üzüle-
ceği düetlerin programı şöyle: 

• 2 Ağustos Pazar: Maria Farantouri & 
Alexandros Karozas

Yunan müzisyen Maria Farantouri, efsane mü-
zik adamı Mikis Theodorakis’in 90. yaşına ithafen 
hazırladığı tribute konserinde, sahnesinde Alexand-
ros Karozas’ı ağırlayacak.

• 5 Ağustos Çarşamba: Ferhat Göçer & Anje-
lika Akbar 

Romantik şarkıların sanatçısı Ferhat Göçer,  
“Anadolu Aryaları” adlı konseriyle 5 Ağustos 

Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık-
hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. An-
jelika Akbar’ın konuk sanatçı olarak katılacağı 
konserde, ikili, birbirinden güzel şarkıları birlik-
te seslendirecekler.

 • 8 Ağustos Cumartesi:  Aşka Dair Şarkılar
Geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak bir araya ge-

len ve yoğun istek üzerine bir kez daha 8 Ağustos 
Cumartesi akşamı,  aynı sahnede buluşacak olan 
Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Kutsi ve Hüsnü 
Şenlendirici ile “Aşka Dair Şarkılar” yine çok ses 
getirecek. 4 dev isim, Harbiye’ye özel yepyeni şar-
kılar seslendirecek.

 • 10 Ağustos Pazartesi: Bülent Ortaçgil & Bir-
sen Tezer & Hüsnü Arkan

10 Ağustos Pazartesi akşamı ise Harbiye Açık-
hava Sahnesi’nde ilk kez  buluşan Bülent Ortaçgil, 
Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan konuklara tam bir  
müzik ziyafeti yaşatacak.

• 12 Ağustos Çarşamba: Halil Sezai & Yas-
min Levy 

Turkcell Yıldızlı Geceler’in son düetinde ise, 
etkileyici şarkı sözleri ve kendine has yorumu ile 
geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Halil Sezai ile 
Flamenko dünyasının tutkusunu, Türk müziğinin 
duygusal ve hisli havası ile  tamamlayan büyüleyi-
ci ses Yasmin Levy sürpriz repertuarları ve müzik-
lerini birleştirerek, 12 Ağustos Çarşamba akşamını 
unutulmaz bir atmosfere dönüştürecek.

YAZIN TİYATRO 
OLMAZ MI?!
Ş ehir Tiyatroları yaz aylarında da perdeleri-

ni açmaya devam ediyor İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Haziran 

Ayında İstanbul seyircisiyle buluşan ve büyük beğe-
niyle izlenen Açıkhava Yaz Oyunları Ağustos Ayın-
da da devam ediyor. 

18-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında Harbi-
ye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 
21.00’de sahnelenecek olan Cibali Karakolu, İstan-
bul Efendisi ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunlar 
Tiyatro coşkusunu yaz gecelerine taşıyacak.  
CİBALİ KARAKOLU

Türk Tiyatrosu’nun başyapıtlarından biri olan 
Muammer Karaca’nın Cibali Karakolu, Zihni Gök-
tay ustanın ellerinde yeniden İstanbul seyircisiy-
le buluşuyor. Cibali Karakolu hali hazırda varlığı-
nı koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten 
günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başa-
rıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak 
üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlarda-
ki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal 
ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, 
güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek 
çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Henri Ke-
roul ile Albert Barre’den Muammer Karaca ve Re-
fik Kordağ’ın uyarladığı, Nedret Denizhan’ın yö-
nettiği oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, 
Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Müge Çi-
çek, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya 
Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, 
Cem Karakaya, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, De-
niz Yeşil Mavi, İbrahim Ulutaş, Seza Güneş, Ertan 
Kılıç, Hüseyin Kefeli, Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor. 
İSTANBUL EFENDİSİ

Musahipzade Celâl’in 
yazdığı Engin Alkan’ın yö-
nettiği İstanbul Efendisi, Os-
manlı’da Lale Devri’nin son-
rasında dönemin baş kadısı 
İstanbul Efendisi’nin kona-
ğında geçen olayları dolantı 
komedyası üslubuyla ele alı-
yor. Osmanlı’nın kültürel ve 

etnik çeşitliliğine vurgu yaparak İstanbul folklorundan 
örnekleri modern bir anlatımla sergilemektedir. Kızı-
na uygun bir damat adayı bulmak için yıldız fallarına 
bel bağlayan İstanbul Kadısı Savleti Efendi’nin başına 
gelenlerin müzikal bir anlatımla seyirciyle buluştuğu 
oyunda; Tankut Yıldız, Zafer Kırşan, Volkan Ayhan, 
Hüseyin Tuncel, Emre Şen, Edip Tepeli, Emrah Özer-
tem, Tuğrul Arsever, Cihan Kurtaran, Serkan Bacak, 
Murat Üzen, Hamit Erentürk, Berna Adıgüzel, Zey-
nep Ceren Gedikali, Derya Çetinel, Selin Türkmen, 
Çiğdem Gürel, Senem Oluz, Özge Midilli, Murat Gü-
reç, Utku Akıncı, Kayahan Erdem, Gözde İpek Köse, 
Melisa Demirhan rol alıyor. 
BİR YAZ GECESİ RÜYASI

Shakespeare’in en sevilen klasiklerinden olan 
“Bir Yaz Gecesi Rüyası”, Avrupa’nın önemli yö-
netmenlerinden Aleksandar Popovski tarafından 
çağdaş bir reji anlayışıyla sahneleniyor. Yönetmen 
“Bir Yaz Gecesi Rüyası”nı sahnelerken üç ana ek-
sende ilerleyen hikayeyi sahne tasarımına da yansıt-
mış. Oyun seyirciyi, saray çevresinden Theseus ve 
Hippolyta ile dört genç aşık arasında geçen olaylar, 
Pyramus ve Thisbe’nin trajik aşk hikayesini sahne-
leyen esnafların dünyası ve Oberon, Titanya, Puck, 
diğer periler ve elflerden oluşan periler dünyası ara-
sında gezdiriyor. William Shakespeare’in yazdığı 
Alexandar Popovski’nin yönettiği oyunda Levent 
Üzümcü, Selin İşcan, Gürol Güngör, Özgün Akaç-
ça, Onur Demircan, Nurdan Kalınağa, Canan Küb-
ra Birinci, Çağlar Yiğitoğulları, Arda Aydın, Onur 
Şirin, Dilay Taşkaya, Elyesa Çağlar Evkaya, Şev-
ket Avşar, Müslüm Köse, Hazal Uprak, Aslı Şahin, 
Gürkan Bağbuğ rol alıyor. 

SİNEMA

KONSER

4 KadıköySahne’de yaz konserleri
Kadıköy’ün ünlü konser ve eğlence merkezlerinden Ka-
dıköySahne, yaz 
döneminde de mü-
ziğe ara vermiyor. 
Mekânda yaz mev-
simi boyunca sü-
recek konserler 17 
Temmuz’da başla-
dı. Sahne’nin bu 
haftadan itibaren 
konukları şöyle 
olacak: 
24 Temmuz 
Cuma: Birsen 
Tezer 
25 Temmuz Cu-
martesi: Sattas 
31 Temmuz 
Cuma: Ceyl’an 
Ertem
1 Ağustos Cumar-
tesi: Yeni Türkü 
7 Ağustos Cuma: Pilli Bebek 
8 Ağustos Cumartesi: Leman Sam
15 Ağustos Cumartesi: Suzan Kardeş 
21 Ağustos Cuma: Hüsnü Arkan
22 Ağustos Cumartesi: 7 Pink Floydlar ve İki Prenses 
28 Ağustos Cuma: Yok Öyle Kararlı Şeyler & Son Feci 
Bisiklet
29 Ağustos Cumartesi: Adamlar

Yerli ve yabancı 
birçok ünlü ismi 
Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava 
Sahnesi’nde 
buluşturacak olan 
Turkcell Yıldızlı 
Geceler’e bu yıl, 
muhteşem düetler 
damgasını vuracak

"YILDIZLI" 

Cibali Karakolu  18 Ağustos Salı  21.00
İstanbul Efendisi  20 Ağustos Perşembe 21.00
Bir Yaz Gecesi Rüyası 22 Ağustos Cumartesi 21.00
Biletler 20 Temmuz 2015 tarihinden itibaren www.ibst.gov.tr adre-
sinden satışta. Bilet fiyatları 9 ila 17 TL arasında değişiyor

YAZ OYUNLARI PROGRAMI



l Bircan BİROL

“Anti kafe de ne ki?"nin cevabını 
mekanın kurucusu Cüneyt Kara-
yel "Burası bir kafe değil aslında, 

bir nevi sosyal kulüp" diye açıklıyor. Kafası 
karışanlara kısa bir özet: Yeldeğirmeni'ninde 
yürüyorsunuz. Etrafta birçok kafe var. Yurt-
taş sokaktan döndüğünüzde  dışarıdan bakıl-
dığında kafeye benzeyen ama içinde başka 
bir konsept olan bir mekan ile karşılaşıyorsu-
nuz. Adınızı attığınızda sizi biri karşılıyor ve 
anlatmaya başlıyor:

"Burası insanların birarada beraber va-
kit geçirdiği, beraber üretip beraber tükettiği 
bir alan. Yiyecek ve içecek paralı değil. Saat 
üzerinden para ödüyorsunuz."

Kafede ücretlendirme ilk saati 10 lira, 2. 
saat 7 lira diye gidiyor... İsteyen zamanını 
hesaplayarak haftalık, isteyen aylık ödeme 
seçeneklerinden faydalabiliyor. Tezgahın 
üzerinde birçok lezzet dizili, kahvenin çayın 
kokusu hiç eksik değil. "Ben başka bir şey 
istiyorum" diyen de mutfağa giriyor, açıyor 
buzdolabını kendi yemeğini kendi yapıyor. 

Ya da alıyor dışardan yemeklik malzemesi-
ni, özgürce mutfağı kullanabiliyor. Cüneyt bu 
durumun ekonomisini de şöyle açıklıyor: "Ba-
kın şimdi bir kafeye gidelim 3 kişi, üçümüz 
de kahve içtik ne kadar vereceğiz? 30 tl falan 
vereceğiz ortalama. Ama burada sınırsız. Bir 
de o kadar özgürsünüz ki. Canınız ne istiyor? 
'Canım karpuz istiyor' diyorsunuz gidip karpuz 
alıp geliyorsunuz, kesiyorsunuz. Siz yerken 
buraya bıraktığınız için başkası da yiyebiliyor."

ORTAK KULLANIM ALANLARI
Anti kafenin mantığı sadece zaman üze-

rine kurulu değil. İçinde tuvalden elektro gi-
tara, projeksiyon aletinden tarayıcıya, renkli 
kağıt ve kalemlerden bilgisayara kadar bir 
sürü alet edevat var. Ve bunlar süs olsun 
diye konulmamış. İsteyen, istediği faaliyeti 
oradaki eşyaları kullanarak veya kendisi bir 
şeyler getirerek gerçekleştirebiliyor. Kafede-
kilerin deyimi ile duş almak hariç her şeyin 
yapılabileceği bir rahatlıkta "ev gibi bir yer" 
Anti Kafe. Öyle ki bazı freelance çalışanlar 
da Anti Kafe'yi tercih eder hale gelmiş. Tabii 
eski alışkanlıklarla  masaya oturup "Bana bir 
kahve!" diyenler de olmuyor değil diyen Cü-
neyt "Biz kahve satmıyoruz dediğimizde bo-
zulup gidenler var. O yüzden bizim bu sosyal 
kulübe bilip gelen insanlara ihtiyacımız var." 

diye ekliyor. Kafede oluşan kültür sayesinde 
birbiri için bir şeyler yapan, birbirleri ile yar-
dımlaşan, dayanışan, sosyalleşen bir ortam 
oluşuyor. Yemek yiyen bulaşığını yıkıyor, 
gitar çalan herkesle paylaşıyor, yemek yapan 
ortak kullanıma açıyor.
ATÖLYELERLE DEVAM EDECEK

Fikir Cüneyt'in aklına bir anda gelmiyor 
elbette. Bir gün Londra'da bu konsepti gören 
Cüneyt "Bunu yapmalıyım!" diyor ve Sere-
nay, Sema ve Esra adlı üç arkadaşı ile sistemi 
bir güzel kuruyorlar. Buranın lokasyonunun 
da çok önemli olduğunu vurguluyor Cüneyt. 
Cadde üzerinde değil ara sokakta olması, 
insanların rahat hissetmesi kafenin mantığı 
için çok önemli. İnsanların çekinmemesi için 
kapıda karşılayıp  “Hoşgeldiniz, burası sizin 
eviniz burası mutfağınız.” demeyi de ihmal 
etmiyor kafenin çalışanları. En önemlisi de 
birbiri için bir şeyler yapan, birbirleri ile yar-
dımlaşan, dayanışan, sosyalleşen bir ortam 
oluşuyor kafede. Önümüzdeki dönem Anti 
Kafe'de zaman oldukça birbirinden farklı 
atölyeler de yapılıyor olacak. "Ben şöyle bir 
atölye yapabilirim" diyenlere de Anti Ka-
fe'nin kapısı sonuna kadar açık. 

Karakolhane Caddesi Yurttaş Sokak 
4-A Yeldeğirmen. Telefon: 0541 4480965

l Esma BAYRAKTAR

Kadıköy her şeyiyle ilginç 
bir yer. İstanbul’un 
cazibe merkezi  

denmesi  gerçekten de 
doğru. Ne Beyoğlu’nun  
keyifli sokakları, ne Ni-
şantaşı’nın ışıl ışıl caddele-
ri, ne Taksim, ne Teşvikiye… 
Artık trend Kadıköy! Sokakla-
rında gezerken bunu herkes 
yaşayarak görüyor.  Bir de 
sokak aralarında saklı kal-
mış kendine has  lezzetler 
var. Bilen bilir, giden bir 
daha gider.

İşte bunlardan biri Kuşdi-
li caddesinde  zevkli  küçük bir 

dükkan; Köfteci Abi. Lezzetli köfteleri , 
yaprak ciğeri, tavuk şişi, patlıcan şişi  ya-

nında bir kuru fasulyesi var ki tadı da-
maklarda kalıyor. Rumeli usulü 

yapılan kuru fasulyesini yemek 
için boğazın karşı tarafından 
gelen müşterileri bile var. Us-
tası gerçek bir Makedon.  Tür-

kiye’ye geleli epey olmuş , ken-
di usulüyle hazırladığı yemeklerle 

hem herkesin gönlünü  hem de ha-
yatını kazanıyor. Kuru fasulye-

sini beğenen müşteriler ken-
disini masalara davet edip 
alkışladıkça yüzündeki gülü-
cüğü görmeniz gerek.

Aslında köfteci Ali Abi hi-
kayesi bir aile hikayesi; yemek-

leri herkes tarafından çok beğenilen 

bir ev hanımı ile her zaman bir köfte salo-
nu açma hayali olan eşinin öyküsü. Günün 
birinde bu hayallerini gerçekleştirirler. Ka-
dıköy’de Köfteci Abi’yi açarlar. Gerçekten 
de herkes tarafından beğenilen köfteler çok 
meşhurdur artık. Ticari kaygı  gözetmeksi-
zin, aşırı kar düşünmeden,  evlerinde kul-
landıkları gibi,  doğal ve taze malzemelerle  
işe koyulan karıkoca, sundukları lezzetlerin 
beğenilmesiyle mutlu oluyorlar. Porsiyon-
larımızı doyurucu ve büyük hazırlıyoruz 
ancak fiyatları mümkün olduğunca makul 
tutmaya çalışıyoruz diyor Ali bey. 40 kişi-
lik ve pırıl pırıl giriş salonu ince bir zev-
ki de yansıtıyor. Duvarların renk seçimiyle 

masa kapak örtülerinin, peçetelerin kullanı-
lan her şey ince bir zevkle seçilmiş. Ayrı-
ca duvarları süsleyen yağlıboya tablolar da 
imzalı, orijinal tablolar...  40 kişilik alt sa-
lon, özellikle kışın gurup yemeklerinde ter-
cih edilebilir. Alt salon da yine tertemiz ör-
tüleri ve zevkli dekoruyla dikkat çekiyor . 
Mutfak son sistem ve tertemiz. Her şeyiy-
le şirin ve zevkli bir yer olan Ali Abi inanıl-
maz lezzetlerin yanında keyif de sunan me-
kanlardan biri. Tarifleri vermiyorlar, gelin 
burada biz ikram edelim diyorlar. Bir uğra-
yın, gerçekten seveceksiniz.

Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. no. 27 
Kadıköy/İst. Tel.0216 414 40 60

Bu kafe, Anti Kafe!

ŞEHRİN KADIKEYFİ 724 - 30 TEMMUZ 2015

4 Gemma Bovery/ Aşkın Dili
İngiliz çift Gemma ve Charlie Bovery, 
bir Fransız kasabasına yerleşir. Gemma 
burada, emeklilğini kasabada fırıncılık 
yaparak geçiren Martin’le tanışır. Gem-
ma’nın ünlü roman kahramanı Madame 
Bovary ile olan isim benzerliği, bir ede-
biyat tutkunu ve özellikle de bir Flaubert 
hayranı olan Martin’i derinden etkiler. 
Güzelliğiyle bütün kasabayı büyüleyen 
Gemma, kasabadan yakışıklı bir delikan-
lının ve eski sevgilisinin de denkleme gir-
mesiyle kendini bir aşk macerasının mer-
kezinde bulur. Posy Simmonds’ın aynı 
adlı resimli romanından uyarlanan film, 
gerçek hayat ve edebiyatın iç içe geçtiği 
bir romantik komedi. Rexx Sineması 
16:45 21:15 seanslarında izlenebilir. 
Dram-Komedi-Romantik/ 99 dakika/ 
Fransızca-İngilizce
4 Caddebostan Cinemaximum
(Budak)
Antman: 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 
23:50
Bir Zamanlar Newyork: 11:00 13:40 
16:20 19:00 21:40
Fırtınanın Ortasında: 11:00 13:40 16:15 
18:50 21:30 23:30
Magiz Mike XXL: 11:30 14:10 16:45 
19:20 22:00
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Hal-
dun Taner Sok. No:11 (216) 358 02 02 

4 Kadıköy Rexx
Antman: 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Bir Zamanlar Newyork: 11:00 13:30 
16:00 18:30 21:00
Siccin 2: 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No: 20/22 (216) 336 01 02 

Kadıköy Kadıköy 
Krallar Kulübü: 11:00 15:00 19:00 
Kanlı Tatil: 13:00 17:00 21:00
Dehşet Gecesi: 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:00 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/
İstanbul Telefon: (216) 337 74 00

SİNE
VİZYON

Kadıköy'de  birbirinden farklı kafeler açılmaya devam ediyor. Kimisinin konsepti dikkat 
çekerken kimisinin de müşterisine sunduğu tadlar kendisini vazgeçilmez kılıyor. Ama bu 
sefer gazetemizin sayfalarına bir "anti kafe" konuk olacak!

ADETA ANNE 
KURU FASULYESİ… 

 Kafe her gün 11.00-22.00 arası açık
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Moda Plajı
Kadıköy’ün ilk deniz hamamı olan 

Moda Plajı’nın bulunduğu yer, Hayik adın-
da birinin babası tarafından kurulmuştu. 
İleriki yıllarda hamam Hayik’in kardeşi 
Ardaş’a kaldı. Kadınlar ve erkekler olarak 
iki ayrı hamamdı. Kadınlar hamamının ilk 
müşterileri Hıristiyan ailelerin hanımları idi. 
Sonradan Müslüman ailelerin hanımları da 
gelmeye başlamışlardı. Kadınlar hamamı-
nın etrafında polisler ve bekçiler sandalla 
dolaşır, sarkıntılıkları önlerlerdi.

Moda Deniz Hamamı’nda mayoları ki-
raya veren Agop Ağa isimli iri yarı bir Er-
meni vardı. Çok iyi yüzer, aynı zamanda 
cankurtaran olarak görev yapardı.

Moda Deniz Hamamı’ndan sonra Ha-
yik’in kardeşi Aşot, Kalamış’ta ikinci bir 
deniz hamamı açmıştı. Burası da kadın 
ve erkeklerden oluşan iki bölümdü. İlkba-
harda yapılan bu hamamlar sonbaharda 
sökülür, tahtaları gelecek yıl tekarr kulla-
nılmak üzere istif edilerdi.

Aşot’tan çok daha önce Kalamış de-
niz hamamlarını kuran Erenköylü Arnavut 
İsmail Efendi idi. Sonraları Fenerbahçe’de 
bir gazino işletmişti.

Moda İskelesi’nin sol tarafındaki ko-
yun kıyı şeridi ve gerisinde kalan setin 
üstü Franckenstein adında Avusturyalı 
bir aileye aitti. Küçük Moda denilen ge-
niş, ağaçlı ve son derece güzel bir man-
zarası olan bu arazi, Sultan Aziz dönemi 
sarraflarından Lorando’ya hibe edilmişti. 
Lorando, İtalyan asıllı Fransız uyruklu bir 
Levantendi. Zamanla araya giren evlilik-
lerle Lorando adı kaybolmuş, Avusturya 
uyruklu Franckenstein’ler Lorando’nun 
mülkü olan Küçük Moda’nın ve saray yav-
rusu Lorando konağının varisi olmuşlardı. 
Bu arada Moda İskelesi’nin sol tarafndaki 
sahil de bu ailenin mal varlığına katıldı. Bir 
zamanlar Moda’da oldukça fazla olan İn-
gilizler, Lafontaine’ler ve diğer Levantenler 
çok temiz denizi ve kumu olan bu küçük 
koyda bütün yaz mevsimi denize girerler, 
sandallarını bağlarlardı.

1923 yılının başında kaptan ihsan Ak-
dağ ve ortağı Moda Koyu’nda deniz ha-
mamı ve sonradan “Moda Plajı” ismini 
alacak olan tesisi kurmak için müracaat 
ettikleri zaman, plajın sahibi Mari Frank-
censtein’dı. Daha sonraki yıllarda Mari 
Frankcenstein bir trafik kazasında öldü ve 
İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
948/210 sayılı kararı ile plajın 72 hissedarı 
olduğu anlaşıldı.

İhsan Kaptan, Moda Plajı’nı işletirken 
plajın hissedarları arasında dava sürüp gi-
diyordu. Plajın erkek tarafına atlama kule-
si yapılmış, hanımlar için etrafı kapalı bir 
deniz hamamı kurulmuştu Yıllar ilerledikçe 
bu tesis çok verimli bir hale geldi.

Su sporlarını öğreten hocalar, gençlere 
ders veriyor, bugün olimpiyatlarda görülen 
yüzme şekilleri Moda Plajı’nda daha o yıl-
larda uygulanıyordu. Genç kız ve erkek-
lerden oluşan kulüp üyeleri gece-gündüz 
nezih bir arkadaşlık çerçevesi içinde spor 
ve eğlence faaliyetlerini sürdürüyorlardı.

1937 yılında ilk defa Macarlarla Türkler 
arasında yüzme müsabakaları kalabalık 
bir seyirci kitlesi önünde bu plajda yapıldı. 
İbrahim Sulu isimli bir genç, bu müsaba-
kalarda şampiyon oldu ve Atatürk kendi-
sine ödül verdi.

 Plajın hareketli görüntüsü Moda Ko-
yu’na bir canlılık getirmiş, her yaz askeri 
ve sivil gemilerin iştiraki ile kabotaj bayra-
mı düzenlenmeye başlanmıştı. Çeşit çeşit 
kayıkların iştirak ettiği yarışlar, renk renk 
yelkenli kotralar, o yıllara göre çok sürat-
li deniz motorları, Kalamış ve Moda’da 
heyecanlı günler yaşatır, çevre halkı bu 
eğlenceleri görmek için iskeleleri, kıyıları 
doldururdu.                (Devamı haftaya…)

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

Kadıköy'ün ilk 
deniz hamamları - I

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

Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kurbağalıdere 
sorununu meclis gündemine taşıdı. Nuhoğlu, İBB Meclisini 
göreve çağırarak “Hep birlikte bu sorunu çözelim” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
gündem dışı konuşan Aykurt Nuhoğlu, Kur-
bağalıdere ıslah çalışmasının teknik olarak 

yanlış başladığını bu nedenle de kanalizasyon 
sularının denize aktığını söyledi. Nuhoğlu, “Şu 
anda 7 bölgede yaptığımız tahlillerde yüksek 
oranda koli basili var ve denize girmek ciddi şe-
kilde tehlikeli” diye konuştu. 
“KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

“Bu kirliliği yaşamak zorunda değiliz” di-
yen Nuhoğlu, AKP’nin seçim döneminde yap-
tığı yatırımlarla övündüğünü hatırlatarak 3,5 
kilometrelik dere ıslah hattının 3 yılda neden 
yapılmadığını sordu ve şöyle devam etti: “AKP 
metro inşaatlarıyla, dev yatırımlarla övünüyor-
du ama birkaç kilometrelik çok kısa hat, Kadı-
köy olduğundan dolayı bürokratlar tarafından 
özellikle ihmal edilip, yapılmıyor. Kadıköy’de 
olduğu için çalışmanın özellikle böyle bırakıl-
dığını düşünmeye başladım. Bu meclisin bu du-
ruma el atması gerekiyor. Çok basit bir sorun. 

Çok yavaş bir çalışma sürüyor. Geçen sene Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş 
ile görüştüm ciddi şekilde ilgileneceğini söyle-
di. Genel sekreterle görüştüm sonra bir daha il-
gilenmedi. Bu şekilde giderse emin olun bu ça-
lışma seneye de bitmez. Dereden vazgeçtik, en 
azından bu kanalizasyon sıkıntısından kurtula-
lım. Kadıköylüler kasıtlı yapılmadığını düşünü-
yorlar. Ben geçen sene böyle düşünmüyordum, 
bu sene böyle düşünmeye başladım.”

Toplumdaki kutuplaşmanın kaldırılması 
gerektiğinin altını çizen Nuhoğlu, İBB Mecli-
sini göreve çağırarak “Hep birlikte bu sorunu 
çözelim” dedi. Nuhoğlu’nun ardından söz alan 
AKP Grup Başkanvekili Ebubekir Taşyürek 
ise çalışmaların çok yoğun bir şekilde sürdü-
ğünü savunarak, “Özel aksayan bir şey varsa, 
AK Parti olarak ilgileneceğimizi söylüyorum. 
Bu sadece Kadıköy’ün değil, İstanbul’un soru-
nu. İnşallah çalışmalar hızlanır, başkanımız da 
mutlu olur” dedi.

Change.org sitesinde Kurbağalıdere’nin isminin “Kadir Topbaş 
Deresi” olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 
Kampanya metninde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
Kurbağalıdere’nin isminin “Kadir Topbaş Deresi” olarak 
değiştirilmesini talep ediyoruz. Böylece İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin koyduğu iddia edilen engellerin kaldırılmasına 
ön ayak olunacağı gibi, iddialar gerçekse sorunluların 
ilgisini konuya ve kokuya doğru çekmeyi başarabileceğiz. 

“KADİR TOPBAŞ DERESİ OLSUN”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarka-
daş, “Kurbağalıdere ıslah çalışmala-
rı sırasında yapılan proje yanışlıklarının 
Kadıköy halkının sağlığını ve can gü-
venliğini tehdit ettiği” gerekçesiyle mec-
lisin araştırma yapmasını istedi.
İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın 
TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştır-
ma önergesinde, “Açık kanalizasyona 
dönüşen Kurbağalıdere’den kaynakla-
nacak sağlık sorunlarının sadece çevre 
halkını değil, Bostancı’dan Moda’ya ka-
dar deniz kıyısındaki tüm Kadıköylülerin 
sağlığını tehdit altına alacağı” ifadeleri-
ne yer verildi. Önergede, “İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin işi ihaleye çıkar-
madan önce, benzer işlerde uygulanan; 
jeoteknik etütleri yapmamış, mevcut alt-
yapıları, parkları, yolları, yerleşim bölge-
si olması dolayısıyla, insan faktörü gibi 
parametreleri dikkate almadan, Kadı-
köy Belediyesi ile de paylaşmadan iha-
le dosyası hazırlayarak işi ihale etmiş-
tir” denildi. 
Kurbağalıdere’nin yarattığı sağlık so-
runlarına da dikkat çekilen araştırma 
önergesinde “İstanbul Tabipler Oda-

sı uzmanları; açık kanalizasyona dönü-
şen Kurbağalıdere’den kaynaklanan en-
feksiyon ve diğer sağlık problemlerinin 
2013 yılına göre yüzde yüz arttığını yine 
Kurbağalıdere’den çıkan gazların uzun 
vadede insanlarda kalıcı ve önleneme-
yecek sağlık problemleri çıkartacağını 
söylemektedir” açıklamasına yer verildi. 
Önergede, “Kurbağalıdere’nin çevre ve 
tüm canlıların sağlığına verdiği olumsuz 
etkilerin araştırılması ve gereken önlem-
lerin alınması amacıyla içtüzüğümüzün 
104 ve 105. Maddeleri gereğince Araş-
tırma Komisyonu kurulmasını arz ve ta-
lep ederiz.” denildi. 

CHP’Lİ VEKİLDEN ÖNERGE 

Kurbağalıdere
isyanı 

meclise 
taşındı
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Çocuk Tiyatro Festivali

14. Kadıköy Belediyesi Çocuk 
Tiyatro Festivali Başladı. 
Çocuklar 9 gün boyunca yıldı-

zlar altında tiyatro izlemenin key-
fini yaşayacak.

Kadıköy Belediyesi’nin ge-
leneksel olarak düzenlediği Çocuk 
Tiyatro Festivali başladı.  Bu yıl 
14. sü düzenlenen Çocuk Tiyatro 
Festivali’nin ilk gecesi Suruç'da 
yaşanan terör saldırısı sebebiyle 
iptal edildi.

İkinci gün Özgürlük Parkı’nda-
ki Açıkhava Tiyatrosunu dolduran 
minikler, yıldızlar altında oyun 
izlemenin keyfini yaşadılar. Oyu-
nun başlamasından saatler önce 

Özgürlük Parkı’na aileleriyle bir-
likte gelen minikler, oyunu büyük 
bir keyifle izleyip uzun süre 
alkışladılar.

Yaz akşamlarında minikleri 
tiyatro ile tanıştırıp, açık havada 
oyun seyretme keyfini yaşatan 
14. Kadıköy Belediyesi Çocuk 
Tiyatro Festivali’nde, her akşam 
farklı bir çocuk oyunu ücretsiz 
izlenebiliyor.

Kadıköy Belediyesi Se-
lamiçeşme Özgürlük Parkı Açık 
Hava Tiyatrosunda 29 Temmuz’a 
kadar devam edecek olan Çocuk 
Tiyatro Festivali’ndeki oyunlar 
her akşam saat 21.00’de başlıyor.

l Mustafa SÜRMELİ

K adıköy Belediyesi çocuk-
lar için projelerine devam 
ediyor. Çocuk Sanat Mer-

kezi, Çocuk Etüt Merkezleri, Ço-
cuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Mer-
kezi projelerinin başarıyla sürdüğü 
Kadıköy’de çocuklar için bir proje 
daha yolda. 

Kadıköy Belediyesi, Türki-
ye’nin sayılı çocuk kültür merkez-
lerinden birini ilçede kurmaya ha-
zırlanıyor. Bu kapsamda, Kadıköy 
Belediyesi Halis Kurtça Kültür 
Merkezi, Çocuk Kültür Merkezi’ne 
dönüştürülecek. 

Kadıköy Belediyesi’nin ilgili 
birimleri şu günlerde Kadıköy Be-
lediyesi Çocuk Kültür Merkezi’nin 
projelerini hazırlıyor. Her yönüy-
le çocuklar için tasarlanacak Ço-

cuk Kültür Merkezi’nin sonbahar-
da açılması planlanıyor. 
FİKİRDİ PROJE OLDU

Uzun yıllar Kadıköy’ün kültü-
rel yaşamına katkıda bulunan Kadı-
köy Belediyesi Halis Kurtça Kültür 
Merkezi özellikle çocuk tiyatrola-
rına programında ağırlıklı yer ve-
ren mekân. Bu yönüyle Kadıköylü 
çocukların uğrak yeri. 2014 yılın-
da;  ortalama yüzde 70’i çocuklara 
yönelik olarak gerçekleştirilen 715 
etkinliği 57 bin 652 seyirci izledi. 
2015yılı Ocak ayında ise 56 çocuk 
oyununa 4 bin 642 izleyici geldi. 
Kukla, Hacivat, Karagöz gibi göl-
ge oyunları, müzikli çocuk oyun-
ları çocukların izlediği etkinlikler 
arasındaydı.

Bu özelliğiyle mekânın Çocuk 
Kültür Merkezi olması fikrini Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu da benimseyerek, ilçe-

de çocuklara yönelik kültürel fee-
liyetler gerçekleştirecek bir Çocuk 
Kültür Merkezi’nin yapılması için 
onay verdiği belirtildi.  
NASIL OLACAK?

Halis Kurtça Kültür Merkezi 
bundan böyle sadece çocuklara yö-
nelik kültürel faaliyetler için kulla-
nılacak. Kadıköy Belediyesi Kültür 
Müdürü Prof. Dr. Simten Gündeş, 
Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça 
Kültür Merkezi’nin içi ve dışıyla 
tamamen çocuklar için tasarlanaca-
ğını söyledi. 

Kadıköy Belediyesi Çocuk Kül-
tür Merkezi’nde koltuklardan, sah-
neye, spor ve sosyal alanlardan, ti-
yatro salonlarına kadar her şey 
çocuklara göre tasarlanacak. Bina-
nın dışı da çocuk kültür merkezine 
göre dizayn edilecek. Çocuk Kül-
tür Merkezi’nde çocuklar için sanat 
atölyeleri de olacak. 

Burada her şey 
Çocuklar için
Kadıköy’de çocuklar için bir kültür merkezi 
kurulacak. Halis Kurtça Kültür Merkezi çocuk 
Kültür Merkezi olacak. Pek çok etkinlik 
sadece ve sadece çocuklar için düzenlenecek

YILLARCA HiZMET VERDi
Halis Kurtça Kültür Merkezi 26 Mart 1999 tarihinde tiyatro, müzik, konferans, söyleşi ve sergi gibi 
kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak amacıyla kuruldu. 166 kişilik tiyatro salonu, 
30’ar kişilik 3 adet atölye, 80 kişilik konferans salonuna sahip. 

başladı
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l Erhan DEMİRTAŞ

R amazan’ın son günlerinde daya-
nışmaya dikkat çekmek için Yer-
yüzü Sofralarında bir araya ge-

len Kadıköylüler, ekmeğini ve suyunu 
bölüştü. Kadıköy’de ilk iftar yemeği Ra-
simpaşa Mahallesi’nde kuruldu. 11 Tem-
muz Cumartesi günü Rasimpaşa Mahalle-
si Muhtarlığı ve Karadeniz Kıraathanesi 
müdavimlerinin işbirliği ile düzenlenen 
iftar yemeğine yüzlerce kişi katıldı. Ra-
simpaşa’da ilk defa düzenlenen sokak if-

tarına Kadıköy Belediyesi Başkan Yar-
dımcıları Ülkü Koşar ve Onur Temürlenk 
de katıldı. Hep birlikte iftar yemeğinde 
buluşmanın mutluluğunu yaşayan mahal-
le halkı, iftar yemeği etkinliğin her yıl dü-
zenlenmesini istedi. 
ÜÇ NOKTADA İFTAR

Acıbadem Halk Dayanışması ve Acı-
badem Gönüllü Evi’de komşuluk ve da-
yanışma kültürünü geliştirmek amacıy-
la 12 Temmuz Pazar günü iftar etkinliği 
düzenledi. Acıbadem’de ikincisi düzen-
lenen iftar yemeği Sakızağacı Durağı’nda 

gerçekleştirildi. “Saraylarda değil, halkın 
sofrasında buluşalım” çağrısıyla düzenle-
nen iftar yemeğine mahalle esnafı, Vali-
debağ Gönüllüleri, Kadıköy Meclis üyele-
ri ve CHP eski milletvekili Kadir Gökmen 
Öğüt’te katıldı.
“BİRLİKTELİĞİMİZ DEVAM ETSİN”

Acıbadem Dayanışma Derneği adı-
na konuşan Ali Toroz, “Bizler beş yıldız-
lı lüks otellerde değil, yıldızların altında, 
kendi kurduğumuz soframızda aşımı-
zı, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. 
Aynı gökyüzü altında, dayanışma ile nice 
etkinlikler yapalım ki mahalle birliktelile-
rimiz devam etsin” diye konuştu. Yeryü-
zü sofrasına katılan Acıbadem halkı da bir 
araya gelmenin ve birlik olmanın komşu-
luk ilişkilerini geliştirdiğini belirtti. 

Yeryüzü Sofrası’nda buluşan Kadı-
köylüler, Artvin ve Yeşil Yol direnişi-
ne dikkat çekmek için hep birlikte ho-
ron çekti.  

Kadıköy’de kurulan son “Yeryüzü 
Sofrası” 15 Temmuz Çarşamba günü Ba-
hariye Caddesi’nde kuruldu. Yoğurtçu 
Parkı Forumu’nun çağrısıyla bir araya ge-
len Kadıköylüler evinde hazırladıkları yi-
yecekleri ve içecekleri iftar sofrasına yer-
leştirerek hep beraber iftar yaptı. 

l Mustafa SÜRMELİ

Ş ehit aileleri ve gaziler onuruna Kadıköy İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği iftara 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 

Kadıköy İlçe Müftüsü İlyas Öztürk, Kadıköy İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kadıköy Bele-
diye Başkan Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş-
ları ve siyasi parti temsilcileri ile Kadıköylü muh-
tarlar katıldı. 

İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un konukla-
rı tek tek karşıladığı iftar programı, Kadıköy İlçe 
Müftüsü İlyas Öztürk’ün iftar duası ile devam etti. 
İftarın ardından Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ke-
nan Kurt bir konuşma yaptı. Konuşmasına, şehit-
lik ve gaziliğin önemini belirterek başlayan Kenan 
Kurt, “Bugün burada şehit yakınları ve gazilerle 
bir arada iftar açmaktan, aynı sofrada bulunmak-
tan onur duyuyoruz. Milleti için, bayrağı için topra-

ğa düşmüş tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle 
ve rahmetle yâd ediyoruz. Hepsinin mekânları cen-
net olsun inşallah. Hayattaki gazilerimize, hayırlı 
ve uzun ömürler diliyor, ahrete intikal edenlere Al-
lah’tan rahmet diliyorum” dedi. 
KADIKÖY BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt konuşmasın-
da, Acıbadem Polis Merkezi Amirliği’nin yapımın-
da katkısı olduğunu söylediği Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na, İstanbul Proje Koor-
dinasyon Birimi (İPKB) Direktörü Kazım Gökhan 
Elgin’e, Kadıköy Polis Hizmetlerini Geliştirme ve 
Destekleme Derneği’ne, Büyük Kulüp yönetimi, 
çalışanları ile emniyet teşkilatına destek olan her-
kese teşekkür etti. Kurt konuşmasını, Mehmet Akif 
Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirinden, “Ey şe-
hit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşu-
nu açmış duruyor Peygamber” dizeleriyle tamamla-
dı. İftardan sonra çocuklara pamuklu şeker dağıtıldı.

Gezi Direnişi’nde Eskişehir’de dövülerek öldürülen 
üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz ölümünün 
2. yılında Kadıköy’de anıldı. Yealdeğirmeni’ndeki 
Ali İsmail Korkmaz Parkı’nda düzenlenen anma 
etkinliğinde Ali İsmail Korkmaz’ın Hatay’daki ailesi 
ile görüntülü konuşma da yapıldı. Anma etkinliğine 
katılanlar hep bir ağızdan marşlar ve türküler söyledi. 

Ali İsmail 
Kadıköy’de 
anıldı

Yeryüzü 
soframızdı

Acıbadem, Yeldeğirmeni ve Bahariye’de kurulan “Yeryüzü Sofrası” 
İftar yemeklerinde buluşan Kadıköylüler hep birlikte iftar yaptı

Kadıköy 
İlçe Emniyet 

Müdürlüğü, şehit 

aileleri ve gaziler 

onuruna Büyük 

Kulüp’te iftar 
programı 
düzenledi

Kadıköylüler 15 Temmuz 
Çarşamba günü üç 

farklı noktada 
kurulan “Yeryüzü 

Sofraları”nda buluştu

YeldeğirmeniAcıbadem

Bahariye

Emniyet Teşkilatı 
şehit ve gazilerle
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Müzik yazarı Güven Erkin Erkal, tarihi boyunca hep müzikle iç içe bir yer olan Kadıköy’ün birçok 
müzisyene ev sahipliği yaptığını söylüyor

Hazırlayan: Gökçe UYGUN 
gokceuygun@gmail.com

G üven Erkin Erkal, müzikle uğraşan 
herkesin aşina olduğu bir isim; te-
levizyoncu, radyocu, müzik yaza-

rı. Hem programlarıyla hem de kitaplarıyla 
Türkiye müzik yaşamına önemli katkılar 
sunuyor. Kadıköylü olan Erkal ile Kadı-
köy’ün müzik geçmişinde kısa bir yolcu-
luğa çıktık.

• Öncelikle şunu öğrenmek isterim; 
müzik dünyasına girişiniz nasıl oldu?

80’lerin ilk yarısındayken bir müzik 
grubu deneyimim oldu. Elvis Presley, Be-
atles şarkılarını cover yapıyorduk. Tabi o 
zamanlar İstanbul’da çok az rock grubu 
var, 15-20 tane. O süreçte bir arkadaşımın 
müzik prova stüdyosu vardı. O aniden ta-
şınınca orası benim üstüme kaldı deyim 
yerindeyse. Ben de müzik grubunu bıra-
kıp, işin mutfağına geçtim. O süreçte pek 
çok müzisyen ve müzik grubuyla tanıştım. 
Müzik organizasyonları düzenledim. İlhan 
İrem, Erkin Koray, Cem Karaca gibi isim-
lerin menajerliğini yaptım. Özel radyo ve 
televizyonların çoğaldığı 90’larda da mü-
zik yazarlığına yöneldim. 

• Kadıköy ve müzik desem, neler söy-
lersiniz?

Herhalde inşa edildiği yüzlerce yıl ön-
cesinden beri Kadıköy müziğe hep çok 
yakın durmuş bir yer. Ben Kalamış/Kı-
zıltopraklıyım. Biz, ayrı çağlardaki komşu-
larımız Münir Nurettin Selçuk gibi isimleri 
dinleyerek büyüdük. Daha popüler isim-
lere bakarsak başta Barış Manço olmak 
üzere pek çok Kadıköy çocuğu vardır. Er-
kin Koray’ın annesi Vecihe Koray Gözte-
pe’nin ünlü piyano hocalarındandı. 

• Kadıköylü müzisyenler nerelerde ta-
kılırdı?

70li yıllarda yani ben ufak bir çocukken 
tanık olduğum süreç var. Tabi o zamanlar 

rock kafe ya da barları filan yok. Kalamış’ta 
Köhne diye bir yer vardı. Müzisyenler ve 
müzik dinleyenler orada bir araya gelir-
di. Mazhar Alanson, Edip Akbayram, Fuat 
Güner, Kurtalan Ekspres... Kadıköy’ün ilk 
hippileri diyebileceğimiz uzun saçlı insan-
lar olurdu. Ya Köhne’de ya Sultanahmet’te 
ya da Rumelihisarı’nda buluşulurdu. Köhne 
en popüler olanıydı.

• 80’li yıllarda nasıldı ortam?
Kadıköy, 80’lerde ‘yeni rock’ süreci-

ni yaşadı. Pek çok yeni rock grubu burada 
kuruldu. Ben de o sıralarda Kızıltoprak’ta-

ki Çatı Müzik Stüdyosu’ndaydım. Aske-
re gidene dek, birkaç sene içinde pek çok 
grupla tanışma şansım oldu.  Darbe sonrası 
müzikte bir yeniden yapılanma oldu. Geç-
mişteki rock kültüründen kopuk, dünyada 
yeni yükseltmekte olan heavy metal ve hard 
rock müziği hâkim olmaya başladı. Bu mü-
zik türleriyle ilgilenen genç bir kitle oluştu 
ki bunların çoğu da Kadıköylüydü.  90’ların 
başında ise artık Kadıköy’de müzisyenleri 
buluşturan kafeler açılmaya başlandı. 

• Kadıköy ve müzikten bahsedip de Ak-
mar Pasajı’nı konuşmamak olmaz.

O zamanlar, Akmar’ın alt tarafındaki 
Neşet Ömer Sokak’ta uzun saçlı, rock din-
leyen gençler takılırdı. Akmar ortamı henüz 
yoktu. Bu gençler, Türk sanat müziği ça-
lan birahanelere giderlerdi mecburen, ora-
da birkaç masada otururlardı. Sonra Bilim 
Kitapevi’nin alt katına bir kafe açıldı. Ora-
ya gelmeye başladılar. Hatta ben de rock rö-
portajlarımı orada yapardım.

Moda Sineması’nın oradaki sahaf-
lar içinde küçük bir dükkân vardı. Sadi is-
minde bir arkadaş, plaklardan kasetlere ka-
yıt yapardı. Sadi, Akmar civarında takılan 

bu uzun saçlı genç popülasyonundaki artı-
şı gördü ve dükkanını Bahariye’den  Ak-
mar’ın üst katına taşıdı. Sonra alt kat da 
hareketlendi. Hammer, Zihni ve Atlan-
tis Müzik buranın gözdeleriydi ki hala da 
öyle. 90’ların başında Akmar, Unkapa-
nı’nın rock versiyonuydu.

• Şuanki Akmar’ı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Bilindiği gibi 1999’daki o meşhur sata-
nist cinayeti sonrası, tüm ülkede rock mü-
zik dinlenilen,  uzun saçlıların bulunduğu 
barlara baskınlar yapıldı. Akmar da tüm bu 
şerrin, nifakın odağı gibi gösterildi. Bir za-
man Akmar çok trenddi, orada olmak çok 
modaydı. Şimdi değil. Şimdi hakikaten al-
ternatif müzikle ilgilenenlerin derinlemesi-
ne araştırma için gittiği bir yer. Yani özel-
liğini koruyor ama çok popüler değil eskisi 
gibi. Demin söylediğim üç müzik dükkânı, 
Akmar’ın o özelliğini hala ayakta tutmayı 
başarabiliyorlar. 

• Şu çok meşhur ama varlığı netleşme-
yen ‘Kadıköy Sound’ hakkında ne söyler-
siniz?

Renan Bilek, Kesmeşeker Cenk Ta-
ner, Demirhan Baylan gibi müzisyenler 
Akdeniz kafeye takılırlardı, çay içip mü-
zik sohbeti yaparlardı. Bir sohbet esnasında 
dünyada Seattle Sound’dan falan bahsedi-
lirken, ‘Kadıköy Sound’ diye bir şey söy-
leniyor, espriyle karışık. Kadıköy Sound 
esasen bir müzikal birlikteliği göstermiyor. 
Ortak ruh halini gösteren, Kadıköy’de mü-
zik yapma süreci anlatan bir sembol. Ben-
ce bu sound, günümüzde, üçüncü kuşak 
Kadıköylü gruplarla yerini bulmaya baş-
ladı. Son 5 yıldır uzun isimli, Kadıköy çı-
kışlı çok grup var. Belki onlar da Kadıköy 
Sound’u sahiplenmiyorlar ama artık Kadı-
köylü bir grup ruhu, bir çalış biçimi var. 

Müzik yazarı Erkal: Kadıköy 
alternatif müziğin başkenti

l Eylül BİROL

1 999 yılı. Televizyonlar üç gencin “sata-
nizm için” bir genç kadını öldürmesinin 
ardından Akmar pasajında “satanistle-

re” yapılan baskının haberini veriyor: “Poli-
sin yaptığı baskınlarda ayinlerde kullanılan 
çok sayıda haç, balta ve satanizmle ilgili der-
gi ele geçirilirken, olayla ilgili toplamda 15 
kişi gözaltına alındı!” 

Görüntülerde uzun saçlı bir adam, gözal-
tına alınıyor. İşte o adam şu an 58 yaşında 
olan Ayhan Çetiner. 90’lı yıllardan bu yana 
Akmar’ın sembollerinden biri olan, müzik 
bilgisi konusunda herkesin saygı duyduğu 
nam-ı diğer Apache Ayhan. Takma ismi Kı-
zılderili sevgisinden geliyor. Hiç tanımayan-
lar için Ayhan abi, Akmar’da bulunan At-
lantis Müzik’te yıllardır çalışan bir emekçi. 
Apache Ayhan “müzisyen değil, iyi bir din-
leyici” olarak tanımlıyor kendini. Fakat bu 
tanım müzik bilgisinin yanında oldukça mü-
tevazı kalıyor. “80’li yıllarda bozulan rock 
müziği” sevmeyen Ayhan Çetiner, 70’le-
rin müziklerini daha çok tercih ediyor. Yani, 
Led Zeppelin’ler Deep Purple’lar Jimmy 
Hendrix’ler… Ama tahmin edilen “Gençler 
bozdu yahu!” klişesini de kullanmıyor. Hatta 
tam tersi “Gençler şimdi çok iyi müzik yap-
maya başladı. Eskiye dönüş var, 70’li yıllar-
daki gibi çalıyorlar. Boynuz kulağı geçer he-
sabı.” diye açıklıyor görüşünü.

Sahaflarla özdeşleşen Akmar’ın ayrı bir 
kültürel buluşma alanı haline gelmesini ken-
di kişisel tarihi ile birlikte açıklıyor Ayhan 
Çetiner: “90’lı yıllarda arkadaşım için aradı-
ğım işe, o okumaya gittiği için kendim gir-
dim. O gün bu gündür Akmar’dayız. Biz 
özellikle yurtdışından CD getiriyorduk. Un-
kapanı’ndaki firmalar zaten bilinen şeyleri 
getiriyorlardı. Ama müzik dünyası çok çe-
şitli. Bir sürü güzel ve tanınmayan iyi grup-

lar var. Onları getirmeye başladık. Onları 
getirince, millet de müziğe aç tabii… Bura-
ya dolmaya başladılar. Bir de konser furyası 
başladı o zamanlar. Fanzinler çıkmaya baş-
ladı. 93’te Türkiye’ye Metallica geldi. O za-
man Türkiye’nin dört bir yanından konse-
re geliyorlardı. Sonra da pasaja geliyorlardı. 
Konser öncesi burası pazar yeri gibi tıklım 
tıklım oluyordu.” 
HAY AKSİ “ŞEYTAN”!

Derken 99 yılında çoğu Kadıköylünün 
bildiği Akmar baskını oluyor. 1999 yılında 
kendini “satanist” diye adlandıran üç gencin 
Şehriban Coşkunfırat adlı kadını vahşice öl-
dürmesinden sonra cinayeti işleyenlerin “Biz 
bu işi Akmar pasajında planladık” demele-
ri ile olaylar başlıyor. Çetiner, bu cinayetten 
önce Akmar’da oluşan kültüre, basının kötü 
bakmadığını söylüyor. “Daha önce gençlerle 
gelip röportajlar yapardı basın. Neler dinli-
yorsunuz ne tür müzik gibi sorular sorarlardı. 
Ama sonra bu olay gerçekleşti…”

“Peki, gerçekten kendilerine satanist di-
yenler var mıydı?” sorumuza da “Özentiyle 
başlıyor her şey.” cevabını veriyor Çetiner. 
Sonra Akmar’ın “ortamını” anlatıyor: “Alt 
katta bir kafe vardı. Köşede de bar gibi bir 

şey; ama bar işlek değildi. Tam pasajın orta-
sında Villa Kafe vardı boydan boya. Orası iş-
lekti. Gençler ‘Nerede buluşalım?’ dedikle-
rinde Akmar’da buluşup kafede otururlardı. 
İçki falan da yoktu, kafe yani... Başka bir şey 
değil. Müzik falan çalıyordu.”
AKMAR BASKININDA YAŞANANLAR

Ama yine de polis, Akmar’ı hedef ola-
rak görmüş ve baskın yapmayı kafasına koy-
muştu. O günü anlatırken yaşananlara gül-
meden edemeyen Ayhan Çetiner: “Baskın 
sabahı önce basından tanıdık arkadaşlar gel-
diler. ‘Ayhan biz satanist birisi ile röportaj 

yapmak istiyoruz, tanıdığın var mı?’ dediler. 
Dedim ‘Benim satanist tanıdığım yok. Hiç 
kimse de ben satanistim röportaj yapalım de-
mez.’ Sadece Bülent Kısa diye birisi vardı 
medyum. O dönem çıktı ben satanistlerin li-
deriyim diye, öyle abuk sabuk şeyler. Ney-
se benim arkadaşlar gittiler. O gün de annem 
memleketten dönecekti. Ben de 14.00-15.00 
gibi onu karşılamaya gidecektim. Saat 12.00 
mi, 13.00 mü, bir anda baskın oldu. Polis, te-
levizyon, gazeteciler... Dükkân komple dol-
du. Hemen fanzinleri topladılar. Hiç tepki 
vermedim. Bir de benim resimli roman var-
dı, polisiye. Cehennem Yolu adı da. ‘Ami-
rim bunu da alalım mı? Bak cehennem yolu 
satanistlerin kitabı...’ dedi polisin teki. Sonra 
vazgeçtiler tabii. CD’lere hiç dokunmadılar. 
Ondan sonra iki dükkâna daha gittiler ve pa-
sajdan 3 kişi toplamda 15 kişi aldılar. Hepsi 
de siyah giymiş tişörtlü çocuklar yani… İfa-
denizi alıp bırakacağız dediler.”

İçerde bazı arkadaşlarına işkence yapıldı-
ğını söyleyen Ayhan Çetiner: “O işkenceye 
uğrayan adamlardan hala pasaja gelmeyen-
ler var. Polisin biri çıkmış, simsiyah giyin-
miş gelmiş, ‘Şeytan benim bana tapın’ falan 
diyor. 15 kişi bir koğuştayız. Çömeldiğimiz 

zaman 2 kişi ayakta duruyor, o kadar dar 
yani. Yan taraftaki koğuş boşmuş, birkaç kişi 
varmış yani… ‘2 arkadaş yan tarafa geçsin 
bari’ dedim. Kimse geçmek istemedi, ben al-
dım battaniyeyi geçtim yan tarafa. Meğer ka-
tillerden biri ordaymış. Ömer…” diyerek bu 
karşılaşmayı da anlatıyor:
SATANİST KİM?

“Ömer tanıyor beni. Ben de tanıyorum 
ama samimi değilim. O Bakırköy tayfasın-
dandı. Benden özür diledi; ‘Ayhan abi özür 
dilerim bizim yüzümüzden zor durumda kal-
dınız’ dedi. Ben de ‘Bizim bir şeyimiz yok 
sizin başınız belada’ dedim vurdum kafa-
yı yattım sonra.” Sorguda fanzinleri kimin 
çıkardığını soran polise, Çetiner fanzinle-
rin içinde isimlerin ve telefonların yazdığı-
nı ve kimsenin bir şey saklamadığını hatırla-
tıyor. Gayrettepe’ye götürülürlerken kadının 
biri “Allah belanızı versin!” diye saldırmaya 
çalışıyor onlara. Sonra da savcıya bile çık-
madan serbest bırakılıyorlar. Apar topar arka 
kapıdan aileleri ile birlikte gidiyorlar.

“Çıktıktan sonra herkes saçlarını kes saç-
larını kes diye üstüme geldi. Ben de kestim 
saçları, sonra pasaja geldim devam gene ça-
lışmaya...” İşleri kötü giden kafe, baskının 
ardından kapanıyor. Alan 6’ya bölünüyor, 
kitapçılar yerleşiyor. Fanzinlerin sayısı aza-
lıyor. Akmar yavaş yavaş sosyal bir alan ol-
manın dışına çıkıyor. 

Peki, Çetiner’in “satanist kim?” sorusu-
nun cevabını duymak ister misiniz? “Şu an 
bile, satılan tişörtleri gösterip ‘Bak satanist-
lerin tişörtü’ diyenler oluyor. Müşteriler bile 
‘Hala satanist var mı?’ diye soruyorlar. Ben 
de diyorum ki; “Bankaya gidin, yüksek he-
saplı kimler varsa satanist onlardır! Benim 
gençlerin içinde satanist aramasınlar. Altın 
için insan öldürülüyor, kuyumcuları kapa-
tın o zaman değil mi? Cinayet işleyen herkes 
“şeytana uydum” diyor bir de. Kim satanist?”

“Apache Ayhan” 
Akmar baskınını anlattı
Akmar Pasajı’nın tanınan yüzü “Apache Ayhan” Gazete Kadıköy’e 
1999 Akmar “Satanist Baskını”nı anlattı
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l Erhan DEMİRTAŞ

K adıköy Belediyesi’nin ücretsiz sağ-
lık hizmeti veren sağlık poliklinik-
lerinden biri olan Prof. Dr. Kork-

maz Altuğ Sağlık Polikliniği, 2014 yılında 
toplam 14 bin 35 kişiye sağlık hizmeti sağ-
ladı. 2015 yılının ilk altı ayında ise 8 bin 
265 vatandaş Korkmaz Altuğ Sağlık Polik-
liğini’nden ücretsiz olarak faydalandı. Ra-
simpaşa Mahallesi’nde hizmet veren Kork-
maz Altuğ Sağlık Polikliniği’nde toplam 4 
doktor ve 2 hemşire görev yapıyor. Dahili-
ye, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağ-
lığı ve hastalıkları, ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinin yanı sıra 0-6 yaş grubu çocuklar 
için psikolojik danışmalık hizmetinin de 
verildiği poliklinikte vatandaşlar hemşirelik 
hizmetlerinden de yoğun bir şekilde fayda-
lanıyor. Diyabet hastalarının muayene için 
tercih ettiği poliklinikte, tansiyon, kan şe-
keri, kolesterol, enjeksiyon, pansuman ve 
gebelik testi hizmeti de veriliyor. 
TEDAVİLER ÜCRETSİZ

Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nin 
en önemli özelliklerinden birisi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum tedavisinin ücret-
siz yapılması. Sağlık sektöründe tedavisi 
en pahalı hastalıklar arasında olan kadın 
hastalıkları, Korkmaz Altuğ Polikliniği’n-
de ücretsiz olarak tedavi ediliyor. Ultrason 
çekimi ve smear testlerinin yapıldığı polik-

linikte hastaların tedavisi sürekli kontrol 
ediliyor. Ağız ve diş sağlığı hizmetinin ve-
rildiği poliklinikte, diş protezi dışında bü-
tün diş tedavileri ücretsiz olarak yapılıyor. 
“HASTAMIZI DİNLİYORUZ”

Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği hak-
kında bilgi veren Sorumlu Hekim Deniz 
Özkan, hastalarla çok sıcak ilişkiler kur-

duklarını belirterek, “Bizim polikliniğimiz 
Kadıköy Belediyesi’ne bağlı diğer polik-
liniklerden fiziksel olarak daha küçük. Bu 
yüzden daha çok bir semt polikliniği gibi 
hizmet veriyoruz” diyor. Devlet hastanele-
rinde hastaların doktorlarla yeterli iletişim 
kuramadığını ifade eden Özkan, hastalar-
la kurdukları ilişkiyi şu sözlerle açıklıyor: 

“Bizim hastalarla yakınlığımız daha fark-
lı. Hastayı daha fazla dinleme şansımız ol-
duğu için hastanın şikâyetlerini daha derin 
bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Hastaları-
mızın ilaçlarını nasıl kullanacağını, günde-
lik hayatta nelere dikkat etmeleri gerektiği-
ni uzun uzun anlatıyoruz” 

En fazla diyabet ve kalp hastalarının 
muayeneye geldiği bilgisini veren Özkan, 
polikliniğin özellikle yaşlı hastalar için çok 
uygun olduğunu söylüyor.

l Aysel KILIÇ

D uyarlı yurttaşlar, sıcak yaz 
günlerinde sokak hayvan-
larını unutmadı. İstanbul’un 

birçok semtinden hayvanseverler, 
Kadıköy Kalamış Parkı’nda sokak 
hayvanları için bir araya gelerek ker-
mes düzenledi. Sanatçı Nicole Rona 
tarafından organize edilen kermeste, 
konserler, söyleşiler gerçekleştirildi; 
köpek rehabilitasyonu ve eğitimine 
yönelik seminerler verildi. Kermese 
gelen yurttaşlardan kimisi alışveriş 
yaptı, kimisi de mama bağışında bu-
lundu. Buradan elde edilen gelir ise 
sokak hayvanlarına ayrıldı.

Sanatçı ve aynı zamanda köpek 
rehabilitasyonu ve psikolojisi uzma-
nı Nicola Rona, belediyenin desteğiy-
le düzenledikleri kermese yurttaşla-
rın ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. 
Rona, hayvanların beslenmesinin öte-
sinde sahiplenmeye ihtiyaçları oldu-
ğuna dikkat çekti: “Biz sadece hay-
vanları beslemiyoruz, aynı zamanda 
hayvanları sahiplendiriyoruz. Mesela 
şu an benim baktığım 6-7 hayvan var. 
Beslemek çok önemli ama sahiplen-
dirmek daha da önemli. Ne kadar çok 
sahiplendirirsek sokakta hayvanlar o 
kadar azalacak.”

Rona, sahiplendirmeyi yasal 
yollarla yaptıklarını söyledi. Sokak 
hayvanını satın alan kişi ile sözleş-
me imzaladıklarını söyleyen Rona, 
“Hayvanlara iyi bakılması için yap-
tığımız bir sözleşme bu. Çünkü hay-

vanı sahiplendikten sonra başkası-
na satan ya da hayvandan sıkılıp onu 
tekrar sokağa atanlar oluyor. Bunla-
rın önüne geçmek istedik” dedi.
KÖPEKLER İÇİN 
KIYAFET DİKİYOR

Kermese gençlerin katılımı yo-
ğundu. Güneş Güler, köpekler için 
diktiği kıyafetlerle kermesteydi. “Bu 
tür kermeslerde satış yapıp, kazandı-
ğım parayı sokaktaki ve barınaktaki 
hayvanlara harcıyorum” diyen Gü-
neş, bu tür etkinliklerin çoğaltılması 
gerektiğini söyledi. “Sosyal medya 
üzerinden örgütlendik ve sokak hay-
vanları için bir araya geldik” diyen 
üniversite öğrencisi Kübra Çöp ise, 
veteriner olup hayvanlara yardımcı 
olmak istiyor: “Yetkililer duyarsız 
olduğu için ancak bizler, hayvanlar 
için bir şeyler yapabiliriz.”

Bu kermes sokak hayvanları için
Hayvanseverler, sokak hayvanları için kermes düzenledi. Elde edilen 
gelir, hayvanların sağlık ve beslenmesi için kullanılacak

Sadece teşhis değil tedavi
2014’te açılan ve ücretsiz olarak hizmet veren Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz 
Altuğ Sağlık Polikliniği, bir yılda toplam 14 bin 35 kişiye sağlık hizmeti sundu

• Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nde 
muayene olmak isteyen hastalar ran-
devu almadan muayene olabiliyor. 

• Sadece Kadın Doğum bölümünde 
randevu almak gerekiyor. 

• Ücretsiz sağlık hizmetinin verildiği 
Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nde 
verilen hizmetler ise şöyle: 
- Dâhiliye, 
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Psikolojik Danışmalık (0-6 yaş)
- Hemşirelik Hizmetleri
     
Adres: Rasimpaşa Mah. Karakolhane 
Cad. No: 39 Kadıköy 

Randevu için 
Tel: 0216 565 13 44 / 565 25 94 

ÜÇ PROJE: 
Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği şu ana kadar 
toplam üç projeyi hayata geçirdi. 
• İş Kazalarında İlk Yardım: Poliklinik ilk ola-
rak iş yeri hekimi olmayan işçiler için “İş Ka-
zalarında İlk Yardım” projesini gerçekleştirdi. 
Sanayide çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenli-
ği konusunda eğitim verildi. 
• Diyabet Yürüyüşü: Spor hocalarının danış-
manlığında yapılan “Diyabet Yürüyüşü” ile di-

yabet hastalığına dikkat çekmek ve sporun 
önemine vurgu yapmak amaçlandı. Mayıs ve 
Haziran ayında gerçekleştirilen yürüyüş Eylül 
ayında yeniden başlayacak.
• Hoşgeldin Bebek: Korkmaz Altuğ Poliklini-
ği’nin son projesi ise yeni doğum yapan an-
nelere destek olabilmek için gerçekleştiril-
miş bir proje. “Hoşgeldin Bebek” adını taşıyan 
projede yeni doğum yapan anneler bebekle-
ri ile beraber evlerinde ziyaret edilerek sağlık 
kontrolleri yapılıyor. 

“Burayı evimiz gibi görüyoruz” diyen 
mahalle halkı ve esnafı poliklinik 
hizmetinden oldukça memnun:
Abdullah Öztürk: 
Ben akciğer hastasıyım. Zaman 

zaman muayene için buraya geliyo-
rum. Burayı kendi evim gibi biliyo-
rum. Muayene için gelmesem bile 
doktorlarımızı ziyarete mutlaka geli-
yorum. Doktorlar ısrarla sigarayı bırak-

mamı söylüyorlar ama ben bir türlü sigarayı 
bırakamadım. Sağ olsun doktorlar benimle ve 

diğer hastalarla çok güzel bir şekilde il-
gileniyor. Mahallemizde böyle bir hiz-

metin verilmesi bizim için büyük bir 
şans.
Zeynep Işık
Ben muayene için birkaç defa bura-

ya geldim. Burada yaşıyorum ve ma-

hallemizde böyle bir polikliniğin hizmet veril-
mesi beni çok mutlu ediyor. En yaşlı insandan 
en küçük çocuğa kadar her vatandaş buradan 
faydalanabiliyor. Sağlık hizmetlerinin problem-
li olduğunu düşünürsek ben de çok şanslı ol-
duğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca burada hiz-
met veren doktorlarımız görevlerini çok iyi bir 
şekilde yerine getiriyor. Hepsine tek tek teşek-
kür ediyorum.

“BURASI EVİMİZ GİBİ”
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TRANSFERiN
PANAROMASI

Robin Van Persie ile transferin ilk perdesini kapatıp, Şampiyonlar 
Ligi’ne yoğunlaşan Fenerbahçe’de yeni transferlerden beklenti büyük

F enerbahçe, Robin Van Persie ile 
sekizinci transferini de tamam-
ladı. Van Persie, 14 Temmuz 

Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 
Stadı’nda 15 bini aşkın taraftarın huzu-

runda imzayı attı. 11 numaralı formayla 
sahaya çıkan Robin van Persie tribün-
leri selamladıktan sonra oğluyla küçük 
bir futbol gösterisi sundu. Topları tri-
bünlerdeki taraftarlara atan Persie daha 

sonra basın toplantısı düzenledi. Fener-
bahçe’ye transfer olmaktan duyduğu 
memnuniyeti belirten Persie, ilk hedefin 
Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak 
olduğunu söyledi. 

Stili ve yetenekleriyle Hollandalı efsane futbolcu Marco van 
Basten’e benzetilen Van Persie, 455 resmi maçta 242 gol, 86 
asist yaptı. Uluslararası turnuvalarda 18 maçta forma giydi, 5 
gol attı. Şu ana kadar Hollanda milli takımında 79 maçta 41 gol 
attı. Hollanda futbolunun en golcü ismi olarak tarihe geçti.
Sol ayağını iyi kullanıyor. Feyenoord’da 2003’te UEFA Avrupa 
Ligi, Arsenal’de ilk sezonunda Community Shield ve 2005 FA 
Kupası kazandı. 2006’da Yılın Rotterdamlı Sporcusu ödülü sa-
hibi. Premier League’te 3 kez  Ayın Oyuncusu seçildi. 2011-12 
sezonunda 30 gol atarak Premier League gol kralı oldu. 2012-
13 sezonunda 24 milyon Euro karşılığında Manchester United’a 
transfer oldu. 2012’de The Guardian gazetesinin Dünyanın en 
iyi 100 futbolcusu sıralamasında 7. sırada yer aldı.
U-18 ve U-21 Hollanda Millî takımlarının değişmezi oldu. 
2005’teRomanya ile oynan dostluk maçında ilk kez milli for-
mayı giydi. İlk millî takım golünü Finlandiya’ya karşı 4-0 ka-
zandıkları maçta attı. 2006 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 
2008, 2010 FIFA Dünya Kupası ve UEFA Euro 2012’de oy-
nadı. Milli takım kariyerinin zirvesini, 2010 FIFA Dünya 
Kupası  finaliyle yaşadı. 

İki ayağını da kullanabililen Portekizli oyun-
cu futbolu ağabeyinden öğrendi. 14 yaşında 

Real Massamá futbol kulübünde futbola başla-
dı. Sporting Lizbon’da 3 yıl forma giydi. 2007-

08 sezonunda Manchester United’a transfer 
oldu. Manchester United formasıyla Premier Le-

ague’de  ilk maçına 12 Ağustos 2007’de Ports-
mouth’a karşı çıktı.

7 sezon Manchester United’da forma giydi. 
111’inde ilk 11’de çıktığı 146 maçta 26 gol atıp, 

43 asist yaptı.  289 gollük pas üretti. 2014-15 se-
zonunda Sporting Lizbon’a kiralık olarak döndü. 
Portekiz Ligi’nde çıktığı 27 maçta 7 gol kaydetti.

Fernando Viana de Santana

Fabiano Ribeiro de Freitas 

Josef de Souza Dias 

Robin Van Persie
Luis Cunha Nani

Simon Thorup Kjaer

Abdoulaye Ba 

Şener Özbayraklı

Yaş: 26
Boy: 1,88

Mevki: Orta saha, 
ön libero

Bonservis: 8 milyon Euro
Oynadığı Takımlar: Vasco de 

Gama, Porto, Geremio, Sao Paulo.
Ülkesi Brezilya’nın ünlü kulüplerinden Vasco 
da Gama alt yapısında futbola başladı. 2008’de 
profesyonel oldu. 2009’da Serie B şampiyon-
luğu yaşadı. 2010’da Porto’ya transfer oldu, 
ilk sezonunda 4 kupa kazandı. 2010-2011 se-
zonunda 23 kez Porto forması giydi. Tek golü-

nü UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında 
Genk’e attı. 2011-2012 sezonunda Vitor Perei-
ra’nın yönettiği Porto ile Portekiz Süper Kupa-
sı’nı kazandı. Brezilya Serie A ekibi Gremio’ya, 
2014’te bir başka Brezilya ekibi Sao Paulo’ya 
kiralandı. 2015’te bonservissiz olarak Sao Pau-
lo futbolcusu oldu. 
Brezilya milli formasını 3 kez giydi. Brezilya 
ve Arjantin arasında yılda bir düzenlenen Gü-
ney Amerika Superclasico’da 2014’te Dr. Nico-
las Leoz Kupası’nı kazandı. Kariyeri boyunca 
215 resmi maça çıktı, 10 gol atıp, 14 kez asist 
yaptı.

Yaş: 27
Boy: 1,97
Mevki: Kaleci
Maliyet: 6,5 milyon Euro
Oynadığı Takımlar: Sao Paulo, Toledo, San-
to Andre, Sao Paulo, America, Olhanense, 
Porto.
Brezilyalı Fabiano Ribeiro de Freitas, futbola 
2003’te Rio Branco kulübü alt yapısında baş-
ladı. 2007’de Sao Paulo ile resmi sözleşme 

imzaladı. 2007 ve 2008 yılların-
da Brezilya Ligi’nde şampiyon-
luk yaşadı. 1,97’lik kaleci çeşitli 
kulüplerde oynadı. Portekiz’in Ol-
hanense ve Porto takımlarına transfer 
oldu. Portekiz Süper Kupası,  Şampiyonlar 
Ligi çeyrek finali yaşayan Fabiano Ribeiro, 
65 kez Porto forması giydi. Fabiano Ribeiro 
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira’nın 
eski öğrencisi. 

Yaş: 25
Boy: 1,71
Mevki: Defans

Maliyet: 6 milyon Euro
Oynadığı Takımlar: Keçiörengücü, 

Bugsaşspor, Bursaspor.
2009’da Keçiörengücü’ne transfer oldu, 

32 maça çıktı. Ankara ekibi Bugsaşspor’da 2 bu-
çuk sezon forma giydi. 71 maçta 3 gol kaydetti. 
İstikrarlı futboluyla dikkat çekti. Süper Lig ekip-
lerinden Bursaspor’a transfer oldu. İlk süper lig 
maçına 19 Ocak 2013’te Kayserispor karşısında 
çıktı. Bursaspor’da 16 lig, 3 Türkiye Kupası ma-
çında oynadı. Süper Lig’deki ilk golünü 15 Mart 

2013’te Trabzonspor’a attı. 2013-2014 sezonun-
da 42 maçta yeşil beyaz formayı giydi. 39 maça 
ilk 11’de başladı. Savunmadaki başarısı ve asist-
leriyle beğenildi. Bursaspor ile UEFA Avrupa Li-
gi’nde de forma giydi. Ligde geçen sezon 31 maç-
ta 4 asist yaptı. Bu yıl ilk kez A Milli Takıma davet 
edildi. Türkiye’nin deplasmanda Hollanda ile 1-1 
berabere kaldığı 2016 Avrupa şampiyonası eleme 
maçının kadrosunda yer aldı. A Milli Takım for-
masını ilk kez 31 Mart’ta Lüksemburg ile oynanan 
özel maçta giydi. Savunmadaki kritik müdahale-
leri, istikrarlı futbolu ve hücuma verdiği destekle 
dikkat çekiyor. Şener Özbayraklı, Bursaspor’dan 4 
yıllığına Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Yaş: 24
Boy: 1,95
Mevki: Defans
Maliyet: 2,5 milyon Euro
Oynadığı Takımlar: Porto, Covilha, Coimbra, Gui-
maraes, Rayo Vallecano.
Futbola 2008’de Portekiz kulübü Porto alt yapısın-
da başladı. Senegalli defans, 2010’da kulübüyle 
resmi sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu 
2010-2011 sezonunda Portekiz’in Covilhã takı-
mında 28 maçta 9 gol kaydetti. Académica’da 26 

maçta forma giydi, 2 
gol kaydetti. Porte-
kiz Kupası’nı kazandı. 
2012-2013 sezonunda 
yeniden Porto’ya döndü. 
Lig şampiyonluğu yaşayan 
Ba, 2013-2014 sezonunda Vitoria Guima-
raes’e kiralandı. Geçtiğimiz sezon La Liga ekip-
lerinden Rayo Vallecano’da kiralık oynadı ve 20 
maça çıktı. 116 resmi maçta 14 kez fileleri hava-
landıran Ba, Senegal milli takımında da oynadı. 

Yaş: 26
Boy: 1,89
Mevki: Defans
Maliyet: 8 milyon 
Euro
Oynadığı Takımlar: 
FC. Midtjland, Paler-
mo, Wolfsburg, Roma, 
Wolfsburg, Lille.
Danimarkalı oyuncu, Fran-
sa’nın Lille takımından 4 yıllığına Fenerbah-
çe’ye transfer oldu. Hava toplarındaki hakimi-
yeti, savunmadaki kritik müdahaleleriyle dikkat 
çekiyor. 2007-2008 sezonunda Midtjylland for-
masıyla Danimarka Süper Ligi’nde 19 maça çık-

tı. İtalya ekibi Palermo’da iki sezonda 65 maçta 
5 gol kaydetti. Bundesliga ekibi Wolfsburg’ta 34 
maçta 1 gol kaydetti. 2011-2012 sezonunda Ro-
ma’ya kiralandı. Wolfsburg’a geldiği 2012-2013 
sezonunda 25 maçta çıktı, 2 gol kaydetti. 2013 
temmuzunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e trans-
fer oldu. Lig, kupa ve Avrupa’da 79 maçta 4 gol 
kaydetti. 300 maçlık profesyonel kariyerinde 2 
kez kırmızı kart gördü. Ülkesinde 2007’de “Yı-
lın 19 yaş altı Futbolcusu”, 2009’da “Yılın Da-
nimarkalı Yeteneği” seçildi. 2009’da A Milli ta-
kıma çağrılan Kjaer’i, teknik direktör Morten 
Olsen 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna aldı. 
2 maçta ilk 11’de forma giydi. Danimarka Milli 
Takımı’yla 50 maça çıktı. 2 gol attı. 

Yaş: 28
Boy: 1,92

Mevki: Forvet
Maliyet: 6,5 milyon Euro
Oynadığı Takımlar: America F.C., 
Tombense, Flamengo, Volta Redon-
da, Macae, Paysandu, Democrata, 
Guarani, Palmeiras.
28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 4 yıl-
lığına Fenerbahçe’ye imza attı. Ame-

rica Football Club altyapısında 
futbola başladı. Atletico Pa-

ranaense’de11 maçta 3 gol 
attı. 2013’te Bahia’ya ki-
ralandı. 38 maçta attığı 18 

golle bir çok takımın dikka-
tini çekti. Ligde attığı 13 golle 

Brezilya Serie A’da en golcü isimle-
ri arasında yer aldı. 2013-2014 sezo-
nu devre arasında Bursaspor’a kira-

landı. Hava hâkimiyeti,  güçlü fiziği 
ve bitirici özelliğiyle kısa sürede Spor 
Toto Süper Lig’te en başarılı forvetler 
arasına girdi. İlk lig maçına 25 Ocak 
2014’te Eskişehirspor karşısında çık-
tı, 2 gol attı. Yarım sezonda 16 maçta 
forma giydi. 10  gol - 1 asistle oynadı. 
Bursaspor’un yarı finalde veda ettiği 
Ziraat Türkiye Kupası’nda 7 maçta 2 
gol kaydetti, 3 asist yaptı. 2014-2015 
sezonunda Süper Lig’de 32 maçta 22 
kez ağları havalandırdı ve gol kra-
lı oldu. Ligde 7 asist yaptı. 12. ve 19. 
haftalar arasında, aynı sezonda üst 
üste 8 hafta gol atan tek yabancı fut-
bolcu olarak tarihe geçti. Türkiye Ku-
pası’nda ise 4 golü, 1 asisti olan Fer-
nando, takımının finale çıkmasında 
önemli rol oynadı. Fernando evli ve 
iki çocuk babası.

Yaş: 28
Boy: 1,76
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Bonservis: 6 milyon Euro
Oynadığı Takımlar: Sporting 
Lizbon, Manchester United

Yaş: 31
Boy: 1,86 m
Mevki: Forvet, Santrafor, 
kanatlar
Maliyet: 15 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Excelsior 
Rotterdam, Feyenord, 
Arsenal, Manchester Utd.



Abisinin liseden sonra 
üniversiteye gidemediği-
ni ancak kendi çabasıyla 
Açık Öğretim üniversite-
sinden mezun olduğunu 
söyleyen Cengiz Kaya, “ 
Mehmet Emin abim kü-
çük yaştan itibaren çalışarak, tüm zor-
luklara rağmen tüm kardeşlerini okuttu. 
Sürekli daha iyi bir yaşam için uğraşıyor-
du” diye konuştu. “Biz üniversite mezu-
nu olduysak bu abimin sayesindedir” di-
yen Kaya, abisinin ölümünden duyduğu 
üzüntüyü şu sözlerle anlattı: “ Bütün kar-
deşler devlet memuru olunca hepimiz 
farklı şehirlere dağıldık. Ancak telefon ile 
sürekli konuşurduk. Abim İzmir’i pek sev-
medi. Liseden sonra İstanbul'a geldi ve 
uzun süre iş aradı. Ancak kendisine uy-
gun bir iş bulamadığı için çiçekçilik yap-
maya karar verdi. 15 yıldır da çiçekçilik 
yapıyordu. Olaydan bir hafta öncesinde 
telefonla görüştük, bayramda İzmir’e ge-
lerek anneme  sürpriz yapacağını bana 
söylemişti. Gerçekten sürpriz yaptı. Tüm 
aileyi İzmir’e topladı ama keşke böyle ol-
masaydı. Herkes bayramını yaşarken biz 
bayramı yaşayamadık, kömür karası bir 
güne uyandık.”

Koşuyolu’ndaki 

üst geçit yenileme 

çalışması nedeniyle 

kapatıldı. Otoyoldan 

karşıya geçmek 

isteyen bir vatandaş 

hayatını kaybetti

Aşırı Hız 
İki Can 
aldı
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l Erhan DEMİRTAŞ

Bağdat Caddesi’nde lüks araçlarla ya-
pılan aşırı sürat can almaya devam 
ediyor. 11 Temmuz Cumartesi günü 

saat 03.20 sıralarında Murathan Öztürk’ün 
(19) kullandığı 34 EDS 44 plakalı araç aşırı 
hız nedeniyle kontrolden çıkıp yaklaşık 200 
metre sürüklendi. Kaldırıma çıkan araç, çi-
çekçilik yapan 34 yaşındaki Mehmet Emin 
Kaya’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan çi-
çekçi Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından hastaneye kaldırılırken ha-
yatını kaybetti. 

Kazaya neden olan araç sürücüsü Mu-
rathan Öztürk ise olay yerinden kaçtı. 11 
Temmuz Cumartesi günü ise yine Bağdat 
Caddesi’nde kaldırıma savrulan bir araç, 
üç kişiye çarptı. Vatandaşlardan ikisi ağır 
yaralanırken, 18 yaşındaki Hasan Hüseyin 
Koşum hayatını kaybetti. 
“ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”
Bağdat Caddesi’nde çiçek satarak geçimi-
ni sağlayan Mehmet Emin Kaya’ya çar-
pıp olay yerinden kaçan ve hala yakalana-
mayan Murathan Öztürk ile ilgili Kadıköy 
İlçe Emniyet Müdürlüğü gazetemize açık-
lama yaptı. Görgü tanıklarının beyanları, 
güvenlik ve mobese kameralarından alınan 
kayıtlardan araç sürücüsünün kimliğini tes-
pit eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
kazaya sebep olan 34 EDS 44 plakalı aracı 
kullanan şahsın 19 yaşındaki Murathan Öz-
türk olduğunu açıkladı. Kadıköy İlçe Emni-
yet Müdürlüğü,  kaza sonrası olay yerinden 
kaçan ve hala yakalanmayan Murathan Öz-

türk ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tespit 
edilen şahsın İstanbul genelinde yakınları-
nın ikametlerinde ve kendi ikametinde ya-
pılan arama çalışmalarında şahsın yakalan-
ması mümkün olmadığından firari şüpheli 
Murathan Öztürk hakkında yakalama kararı 
çıkartılmış ve olay gününden itibaren şah-
sın yakalanmasına yönelik ısrarlı çalışma-
larına devam edilmektedir.” 
“ADALET İSTİYORUZ”
Savcılığın yakalama kararı çıkardığı Mu-
rathan Öztürk’ün hala bulunamamasına 
tepki gösteren Mehmet Emin Kaya’nın kar-
deşi Cengiz Kaya, “Aile olarak biz devle-
te olan bütün görevlerimizi yerine getirdik,  
hakkımız olarak bu kişinin biran önce ya-
kalanması, yargılanması ve hak ettiği ceza-
yı alması olacak. Biz adalet istiyoruz” dedi.
“PARA İSTEMİYORUZ”
Öztürk ailesinin aracılarla kendilerine kan 

parası teklif ettiğini söyleyen Cengiz Kaya 
şöyle konuştu:   “Katilin ailesi bize doğru-
dan ulaşmadı, kan parası teklif etmek için 
aracı isimler bize ulaştı. Aile, çocukları-
nın ceza almaması için helalleşirsek yarım 
saat içinde çocuklarını teslim edecekle-
rini belirttiler ama biz kabul etmedik. Bi-
zim talep ettiğimiz para değil adalet. Ben 
paramla her şeyi yaparım diyen zihniye-
tin ortadan kalkmasını istiyoruz.” Murat-
han Öztürk’ün kaza sonrasında kaçmama-
sı halinde tavırlarının daha farklı olacağını 
belirten Cengiz Kaya, davanın kendileri içi 
bir onur mücadelesi olduğunu ifade etti. 
BİR GENÇ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Emin Kaya’nın ölümünden kısa 
bir zaman sonra Bağdat Caddesi’nde bir 
başka kaza daha meydana geldi. Aşırı hız 
yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybe-
den bir sürücü, kaldırımda yürüyen 3 va-

tandaşa çarptı. Kazada Hasan Hüseyin Ko-
şum(18) hayatını kaybederken, Nurettin 
Gümüş(19) ve Selami Yüksel(18) de ağır 
yaralandı. Kazaya sebep olan sürücü Ab-
dullah Ercan ise adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı. 

Nurettin Gümüş’ün amcası Cem Gü-
müş, yaşanan olayın çok olduğunu ifade 
ederek, “Yiğenim Nurettin hastaneden çı-
karıldı ama vücudunun birçok yerinde kı-
rıklar mevcut. Selami Yüksel ise yoğun 
bakım odasından normal odaya alındı. Ço-
cukların psikolojik durumu hiç iyi değil” 
diye konuştu. 
“ÖLÜM İLE BURUN BURUNAYIZ”
Göztepe Dayanışması, Bağdat Caddesi’n-
de yaşanan kazaları protesto ederek basın 
açıklaması yaptı. Dayanışma üyeleri kaza-
ların önüne geçebilmek için yetkilileri ön-
lem almaya çağırdı. Dayanışmanın yaptı-
ğı açıklamada Bağdat Caddesi’nin gösteriş 
uğruna yarış pistine döndüğü ifade edilir-
ken, şu ifadelere yer verildi: 

“Bağdat Caddesi’ndeki gürültü kirliliği 
had safyaha ulaşırken, araçların hızından 
dolayı cadde trafiği, park halindeki araçlar, 
yayalar ve hatta kaldırım üzerindeki insan-
lar, hayvanlar ölüm tehdidi ile her an kar-
şı karşıyadır!”

Açıklamada; alınan tedbirlerin yetersiz 
olduğu vurgulanırken, “Yıllardır defalarca 
tekrarlanan ve “kaza” diye geçiştirilen bu 
cinayetlere engel olacak tedbirleri alma-
yan, bugüne kadarki çağrılarımıza kayıtsız 
kalan tüm yetkililer de bu hız canavarları 
kadar olanlardan sorumludur” denildi. 

l Mustafa SÜRMELİ

Koşuyolu sakinleri E-5 üzerinden yaya 
geçişi sağlayan ve yaklaşık 500 metre-
lik yolu 100 metreye indiren üst geçi-

din çalışma nedeniyle yaklaşık bir aydır kapa-
lı olmasına tepkili. Zira geçtiğimiz günlerde bir 
kaza yaşandı. 63 yaşındaki Seval Nuran Acar 
alt geçide kadar yürümektense E-5’in akan tra-
fiğinde, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sıra-
da bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Üst geçidin yapıldığı 1997'ye kadar bir çok 
vatandaşın otoyoldan karşıya geçmek isterken 
hayatını kaybettiğini söyleyen Koşuyolu Ma-
halle Muhtarı Taşkın Tuna, “Üst geçitten önce 
insanlar çocuklarını okula gönderemiyorlardı, 
yaşlılar geçemiyordu. Çok kaza oluyordu. Son 
derece hayati önem taşıyan bir yer” dedi. 

Araç geçişini sağlayacak yeni bir köprü-
nün yapılacağını ve okullar açılana kadar ça-
lışmanın tamamlanacağını duyduklarını belir-
ten Tuna, “Köprünün altından geçin deniliyor 
ama yokuş aşağı ve yukarı bir durum var. Yak-
laşık 500 metre mesafe. Yaşlısı var, hastası 
var. İlk kaybımızı verdik seneler sonra” diye 
konuştu.

Tuna, Büyükşehir Belediyesi’nden yeni üst 
geçidi bir an önce hizmete açmasını da istedi.
VATANDAŞ NE DİYOR?

Serhat Polat: Koşuyolu üstgeçidini sık sık 
kullanırdım. Şimdi ne yapıldığından haberim 
yok. Üstgeçidi kaldırdılar. Karşıya geçmek zor 
oluyor. Aşağı iniyoruz köprünün altından ge-
çiyoruz bir daha yukarıya çıkıp öyle geçiyo-
ruz. Aşağı yukarı 1 kilometre. Burası 150 met-
re bile tutmuyordu. Şimdi yokuş iniyorsun, 

yokuş çıkıyorsun. Aşağısı daha trafik. Yani 
daha çok araçla insanlar yüzyüze kalıyor. Bir 
an önce köprümüzün yapılmasını istiyoruz. 

Yavuz Tarlakazan: Şu anda geçiş yok. 
Köprü yapılacak ama yapılan köprü araç ge-
çişi için yapılacağından bizi daha çok rahat-
sız edecek. Çok rahatlıkla karşıya geçiyorduk. 
Burası çocuklarımızın okula gidişleri gelişle-
rinde en büyük kolaylıktı, kapandı. Karşıya 
geçişlerimizde büyük sıkıntı var. Araç yolu 
yapılırsa daha büyük dert olacak. 

Dikkat edilirse sokaklarda hiç araç koya-
cak veya geçecek yer kalmadı. Bir de buradan 
araç geçerse mahallenin bütün güzelliği gider.  
Karşıya geçmek için aşağıya inip E-5’in altın-
dan geçip gitmek zorundayız. Yani 1 dakika-
lık yolumuz 10 dakikaya çıktı. Temennim ya-
pılacak köprü bizi daha çok rahatsız etmesin. 

Bağdat Caddesi’nde 
aynı gün içinde 
meydana gelen 
kazalarda iki vatandaş 
hayatını kaybetti

Geçit kapandı ve…

Bağdat Caddesi’nde iki kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalardan sonra 
change.org’da “ Bağdat Caddesi’nde Trafik Terörüne Son Verilsin!” başlıklı 
bir imza kampanyası başlatıldı. Caydırıcı cezaların denetimlerde uygulan-
ması ve ihmallerin gözden gelinmemesinin talep edildiği imza kampanyası 
metninde şu ifadelere yer verildi: “ Bizler mahalleli ve duyarlı tüm vatandaş-
lar olarak “ Parasıyla değil mi, cezasını öderim, suçumu da işlerim” diyen 
sürücülere, bu suçlara caydırıcı cezaların uygulanmamasına, trafik polisleri-
nin lüks araçların trafik ihalelerine göz yummasına artık yeter diyoruz. Meh-
met Eminleri, Selinleri, Erdemleri daha fazla kaybetmemek istediğimizi hay-
kırıyor, sorumluların derhal cezalandırılmalarını istiyoruz. ‘’

“TRAFİK TERÖRÜNE SON VERİLSİN”

“TÜM KARDEŞLERİNİ 
OKUTTU”

Mehmet Emin Kayanın 
kardeşleri Murat ve Cengiz

Bağdat Caddesindeki kazada 
genç yaşta hayatını kaybeden 
Hasan Hüseyin Koşum

Mehmet 
Emin Kaya



Suruç'ta 31 Can Gitti; 
İyİ Değİlİz...
Kobane’ye oyuncak götürmek 
ve kütüphane kurmak için 
Türkiye’nin dört bir yanından 
Suruç’a giden gençler arasında 
bomba patlatıldı; 31 kişi yaşamını 
yitirdi, 100’ün üstünde kişi 
yaralandı. 

yaşamını yitirenler arasında 
Kadıköy’ün genç evlatları 
da vardı. Kadıköy Maarif’li 
ece, Validebağ savunucusu 
Trabzonsporlu Koray ve diğerleri...                                 

YAŞAM 1524 - 30 TEMMUZ 2015

T ürkiye 20 Temmuz Pazartesi günü 
en kanlı günlerinden birine uyan-
dı. Sosyalist Gençlik Dernekleri Fe-

derasyonu'nun (SGDF) Kobani'ye yardım 
amacıyla Suruç'ta düzenlediği basın açıkla-
ması sırasında IŞİD tarafından gerçekleşti-
rildiği belirtilen intihar saldırısında,  31 kişi 
hayatını kaybetti. 103 kişi yaralandı. 
ÇOCUK PARKI, OYUNCAK, KİTAP

“Kobane’yi beraber inşa edeceğiz” di-
yerek yola çıkan gençler, IŞİD saldırıları 
nedeniyle kullanılamaz haline gelen Koba-
ne için inşaat çalışmaları, belgesel çekimi, 
çocuk parkı yapımı, oyuncak götürme, kü-
tüphane yapımı gibi çalışmalara katılacak-
tı.  Aralarında sosyoloji, psikoloji ve tıp öğ-
rencilerinin bulunduğu gençler Kobane’de 
kalmayı planladıkları topladıkları oyun-
cakları oradaki çocuklara dağıtacak, onlar-
la oynayacaktı… 
KADIKÖY’DEN YOLA ÇIKIŞ

Türkiye’nin birçok şehrinden yolan çı-
kan gençlerin İstanbul’daki yolculuğu Ka-
dıköy’den başlamıştı.  
HAYATINI KAYBEDENLER

Uğur Özkan, Kasım Deprem, Hatice Ezgi 
Sadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, Naz-
lı Akyürek, Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat 
Yurtgül,  Emrullah Akhamur, İsmet Şeker, 
Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Serhat Devrim, 
Mert Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman 
Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, 
Veysel Özdemir, Nazegül Boyraz,  Alper 
Sapan, Alican Vural, Osman Çiçek, Büş-
ra Mete, Yunus Emre Şen, Ayda Ezgi Şalcı, 
Duygu Tuna, Nuray Koca, Polen Ünlü. 
KADIKÖY ANADOLU MEZUNUYDU

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu Ece 
Dinç 20 yaşındaydı. 2014 yılında Kadıköy 
Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Dinç, 
Halkların Demokratik Partisi’nin Kadıköy 
Gençlik Meclis üyesiydi. Arkadaşları tara-
fından umudu, gülümsemesi ve mücadele 

kararlığı ile anılan Ece Dinç için arkadaşla-
rı sosyal medya üzerinden duygularını pay-
laştı. Dinç’in arkadaşlarından Şafak Gü-
ray, “  Ece’nin odasının duvarında yazılı bir 
söz var: “ Umudun yoksa yaşamanın anla-
mı ne?” Öyle yoldaş, dediğin gibi yaptın. 
Hayallerinin, umudunun peşinden gittin 
oraya. Tertemiz, pırıl pırıl düşlerin vardı. 
Sahi yahu, her şeyi bırakıp çocuklara oyun-
cak götürenler kötü olabilir mi? Çocukla-
rın yüzlerinde birazcık da olsun gülümse-
me belirsin diye buradan kalkıp oraya gider 
mi? Sizler gittiniz. Çocuklar gülsün diye 
ölümü göze alıp gittiniz. Hoşça kal deme-
ye demeyeceğim yoldaş, daima yaşayacak-
sın, yaşatacağız!

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarından 
Burak Öner ise Ece Dinç’in yardımsever ve 
paylaşımcı bir genç olduğunu şu sözlerle 
anlattı: “ Kadıköy Maarif ruhu halen devam 
ediyor mu? Okulumuz halen bu memlekette 
sağduyulu, ufku ve gönlü açık, yardımsever 
evlatların yetiştiği bir yer mi?” diye sorul-
duğunda yüksek sesle “EVET” diyebilme-
mi sağlayan kardeşlerimden 
biriydi Ece Dinç. Oku-
lumuzun tanıtımı ile 
ilgili nerede gö-
nüllü çalışacak 
bir faaliyet 
olsa, Ece’yi 
ön saflar-
da görürdü-
nüz. Kendi 
zamanından 
feragatre bu-
lunarak gönül-
lü olup, ekip ça-
lışmasıyla etrafına 
ve dünyaya katma değer 
üretmekten keyif alan çok ama 
çok özel bir insandı. Bu ülkenin yarınların-
da hala umut olduğunun kanıtı olan genç 
kardeşlerimden biriydi. Öğrenciliğinden 

bugüne pek çok faaliyette birlikte çalışma 
fırsatını yaşadığım bu pırıl pırıl kardeşimizi 
maalesef Suruç katliamında kaybettik. Ken-
disine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenleri-
ne ve tüm Kadıköy Maarif Camiasına baş 
sağlığı diliyorum. Sevgiyle kal Ece Dinç, 
seni unutmayacağım. 

Ece dinç 22 Temmuz Çarşamba günü 
düzenlenen tören ile Şakirin Camii’de top-
rağa verildi. 
VALİDEBAĞ DİRENİŞÇİSİYDİ

Devrimci Trabzonsporlular Derneği 
üyesi Koray Çapoğlu, Trabzonspor’a sev-
dalı olduğu kadar doğa sevdalısıydı. Gezi 
Direnişi, Kuzey Ormanları Savunması ey-
lemlerine Trabzonspor bayrağı ile katılan 
Çapoğlu, en son Validebağ Direnişi’nde 
korunun savunulmasında yer aldı. Vali-
debağ Savunması, Koray Çapoğlu için şu 
açıklamayı yaptı: “ Validebağ direnişinde 
Trabzonspor atkısı ve bayrağını elinden dü-
şürmeyen… Validebağ, Soma, Yırca deme-
den direnen Koray’ımız Suruç’taki saldırı-
da hayatını kaybetti. Başımız sağolsun.

Devrimci Trabzonsporlu-
lar da Koray Çapoğlu için 

şu açıklamayı yap-
tı: “Tıpkı Gezi’de, 

Validebağ’da, 
Hrant anma-
sında nükleer 
santrale kar-
şı, Yeşil Yol 
projesine kar-
şı her yerde 

kendisiyle öz-
deşleşmiş TS 

bayrağı ile yer alan 
Koray Çapoğlu’nu bu 

vahşi saldırıda şehit ver-
dik. Anısı kardeşliğe ışık olsun.”  

Çapoğlu’nun naaşı Trabzon’un Of ilçesinde 
defnedildi. Validebağ Savunması 21 Tem-
muz Cumartesi günü Kadıköy’de taziye ça-
dırı kurdu. 
ÇOĞU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

Hatice Ezgi Sadet Mimar Sinan Üniver-
sitesi Sanat Tarihi bölümü öğrencisiydi.2 
yıl önce Sanat Tarihi bölümünü kazandı-
ğında, Facebook sayfasına, “ işsiz olaca-
ğım ama ben mutluyum” notunu paylaş-
mıştı. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü 
Yalçın Karayağız da gazetelere baş sağlığı 
ilanı verdi.

Cebrail Günebakan Elazığ Karakoçan-
lıydı. İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek 
Okulu öğrencisi olan Cebrail Günebakan, 
Adana’da düzenlenen Kobane’ye destek 
eyleminde polisin ağzını yırtarcasına mü-
dahalesi sırasındaki fotoğrafıyla günde-
me gelmişti. Oğlunun çok duygusal olduğu 
söyleyen Hacı Günebakan, “ oğlum balkon-
da tavuk kızartmama bile izin vermezdi. 
‘Mahallede fakirler var, gecekondu semti-
dir, yapma derdi’

Çağdaş Aydın, HDP Esenler İlçe Baş-
kanı Fetih Aydın’ın oğluydu. Tunce-
li doğumlu olan Çağdaş Aydın, Cumarte-
si Anneleri eylemlerinde hep en öndeydi. 
Ötekilerin Postası’nda editörlük yapan Ay-
dın, Anadolu Üniversitesi’nde Kamu Yö-
netimi okuyordu. 

Kasım Deprem Akçakale’de yaşıyor-
du. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
son sınıfında okuyordu. HDP Gençlik Kol-
ları üyesi olan Deprem hayatını kaybetme-
den 8 saat önce sosyal medyadan yaptığı 
paylaşımda, “Huzurun memleketine gidi-
yoruz” demişti. 

Nazlı Akyürek ve Nuray Koçan Kocaeli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. 
Sakaryalı olan Nazlı Akyürek Atatürk Lise-
si’nden mezun olduktan sonra Kocaeli Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Bur-
salı olan Nuray Kaçan, Nazlı Akyürek’le 
yakın arkadaştı. İki arkadaş Kocaeli Üni-
versitesi öğrencilerinin oluşturduğu Öteki 
Hukukçular Platformu’nun üyesiydi. 

Murat Yurtgül İstanbul Arel Üniversi-
tesi Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiy-
di.25 yaşında olan Yurtgül, Arel Üniver-
sitesi’nde faaliyet gösteren Demokrasi ve 
İnsan Hakları Kulübü’nün de başkanıydı. 
Yurtgül Kobaneli çocuklara psikolojik des-
tek verecekti. Murat Yurtgül aynı zamanda 
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derne-
ği’nde(CİSST) 2014 yılından beri çalışma 
yürütüyordu. Yurtgül, 2015 yılında Ağır-
laştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpuslar 
Ağı Temsilcisi olarak görev yapıyordu. 

Alican Vural, Samsun 19 Mayıs Üniver-
sitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bö-
lümünde öğrenciydi. 
ANNE OĞUL…

HDP’nin 7 Haziran seçimlerinde Bur-
sa’dan milletvekili adayı olarak gösterdiği 

Metin Kılıç’ın eşi, HDP Parti Meclis üyesi 
Ferdane Kılıç ile oğlu Nartan Kılıç da katli-
amda hayatını kaybetti. Metin Kılıç’ın kızı 
Sinem Kılıç da saldırıdan yaralı olarak kur-
tuldu. Cenazeleri Bursa’da defnedildi. 
İNŞA EDECEKLERDİ

Şırnak Cizre doğumlu Uğur Özkan 26 
yaşında bir inşaat işçisiydi. Alesi ile birlikte 
1993 yılında İstanbul’a göç etmişlerdi. İn-
şaat işçisi Özkan, Kobane’deki inşaat çalış-
malarına katılacaktı. 

Suruç katliamında yaşamını yitiren Er-
dal Bozkurt, Kobane’de oyun parkı yapa-
caktı. İstanbul’da inşaat işçiliği yapan Boz-
kurt, evli ve üç çocuk babasıydı. 
GEZİ’DEN SURUÇ’A 

Gezi Direnişi sırasında yüzüne isabet 
eden gaz fişeği nedeniyle bir gözünü kay-
beden 28 yaşındaki Kadıköylü Çağdaş Kü-
çükbattal, Suruç’ta düzenlenen bombalı 
saldırıda bacağından yaralandı. Küçükbat-
tal, Kobaneli çocuklar için park yapmak 
ve kütüphane inşa etmek için Kadıköy’den 
Suruç’a giden gençler arasında yer alıyor-
du. Patlamada ayağı kırılan ve kalçasına 
şarapnel parçaları saplanan Çağdaş Küçük-
battal’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Patlamada hayatını kaybedenler arasın-
da Çağdaş Küçükbattal’ın sevgilisi Büşra 
Mete’de vardı. Gezi eylemlerinde gözünü 
kaybeden Çağdaş bir an olsun bile yalnız 
bırakmayan Büşra Mete İstanbul Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenciydi.  
Can Dündar’ın Kadıköy’de yapılan Göz-
dağı belgeselinin Çağdaş ile birlikte katılan 
Mete’nin cenazesi Pendik’te toprağa ve-
rildi. Cumhuriyet gazetesinde çıkan habe-
re göre hala yoğun bakımda olan  Çağdaş, 
kendisiyle her konuşana Büşra’yı soruyor: 
“Kötü bir şey olmasaydı, başımda bekler-
di.” diyor…
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Ü sküdar ve Kadıköy ilçesi sınırında 
Tophanelioğlu Caddesi, Kalfaçeşme 
Sokağı ve Atıf Bey Sokağı ile çevril-

miş, 780 bin metrekareden zaman içerisinde 
yaşadığı kayıplar ile yaklaşık 354 bin metre-
kareye düşen Validebağ Korusu; içinde sayı-
sız ağaç, bitki, hayvan türü barındırmakta olup 
Anadolu yakasının can damarından biridir.

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere 
göre; koru yaklaşık 200 yıl önce III. Selim’in 
yaptırdığı bir bağ evi ile hayat bulmuştur. Ala-
nın mülkiyeti Sultan Abdülmecid’e geçtikten 
sonra annesi Bezmialem Valide Sultan’a he-
diye edilmiştir. Yurtiçinden ve yurtdışından 
getirilen bitki türleriyle arazi modern bir bo-

tanik bahçesine çevrilmiştir. Valide Sultan’ın 
vefatından sonra Validebağ arazisi Altuniza-
de ailesinin mülkiyetine geçmiş, Altunizade 
İsmail Zühtü Paşa, burada Küçük Su Kasrı’na 
benzeyen bir köşk inşa ettirmiştir. Bu köşkün 
güzelliğini duyan Sultan Abdülaziz “Sen sul-
tanlara layık bir köşk yaptırmışsın, öyle mi?” 
sözü üzerine köşkü “Sultanlara layık bu köşk 
size hediyemdir” diyerek padişaha verir. An-
cak padişah, köşkün halk arasında “İsmail 
Paşa Köşkü” diye anılmasından rahatsız olup 
köşkü yıktırır; yerine günümüze kadar gelen 
kasrı yaptırır.
KADINLARAARMAĞAN

Kasır, kadınların haremden dışarı çıkma-
sına öncülük eden, yardımseverliği ve hüma-
nistliği ile çok sevilen Adile Sultan’a hediye 
edilir. Adile Sultan’ın kızı Hayriye Sultan’ın 
vereme yakalanıp, annesine ait bu köşkte bir 
müddet tedavi gördüğü birçok kaynakta yer 
almaktadır. Kasrın havasının güzel olması, 
manzarası ve bol sulu bir yere kurulmuş ol-
ması Hayriye Sultan'ı verem denilen illetten 
kurtaramasa da daha sonraları burada yüzler-
ce hastanın tedavi olacağı bir sağlık komplek-
si olabilmesinin ilk adımlarını atmıştır. Kasır, 
1909 yılına kadar Osmanlı hanedanının vali-
deleri tarafından kullanılmaya devam etmiştir.

1916-1917 yıllarında kız öğ-
renciler için Dar-ül Eytam (Ye-
timler Yurdu) olarak düzen-
lenmiş, sonrasında Maarif 
Vekaletine bağlanmış ve “Vali-
debağ Şehir Yatı Mektebi” ola-
rak hizmet vermeye başlamıştır.

Ülkenin tarihsel mirası olan Va-
lidebağ Korusu, Cumhuriyet dönemin-
de Atatürk tarafından Maarif Vakaletine 
devredilmiştir.
VEREMLİÇOCUKLARİÇİN…

Adile Sultan Kasrı da boş ve bakımsız 
kalmaması için 1927’de 60 yataklı bir çocuk 
prevantoryumuna dönüştürülmüştür. Burada 
tedavi gören çocukların eğitimlerinde kadro-
lu öğretmenler görev almıştır.

1973 yılında Validebağ Öğretmen Has-
tahanesi’nin açılmasıyla, Adile Sultan Kas-
rı hizmet dışı kalmış, 1991’de dönemin Mil-
li Eğitim Müdürü Turgut Akan’ın önerisiyle, 
öğretmenevi ve kültür merkezine dönüştü-
rülmesine karar verilmiştir. Tarih içerisinde 
gerek fonksiyon değişikliği, gerekse bakım 
amacıyla yapı defalarca restorasyon geçir-
miştir. Örneğin; Prevantoryum olarak kulla-
nıldığı yıllarda mevcut çatı kaldırılarak teda-
vi amaçlı solaryum katı ilave edilmiş, ancak 

bu ilave öncesinde, sta-
tik incelemesi yapıl-
madığından, bu kat 
daha sonra yıktırıl-
mıştır. Bu ilaveler ve 

yıkımlar Kasrın orji-
nalliğine ve sağlamlı-

ğına gölge düşürmüştür. 
En son haline ise 2008 yılın-

da başlatılan restorasyon çalış-
maları ile gelinmiştir. Restorasyon çalışma-
ları sırasında birçok parçanın tahrip olduğu 
veya yerinin değiştiği de tespit edilmiştir. Bu 
sözleri doğrularcasına hamamın kurnası bah-
çe içerisinde çeşme olarak segilenmekte, tari-
he tanıklık etmiş bu eserlerin bu şekilde yitip 
gitmesi içimizi acıtmaktadır.
1.DERECETARİHİESER

Kasır dikdörtgen biçiminde olup simet-
rik bir plana sahiptir. Bodrum katıyla beraber 
toplam 3 kattır. Plan 19.yüzyıl İstanbul ko-
nak, saray vb büyük konutların sofalı şema-
sından geliştirilmiştir. Dikdörtgen eksenlerin 
kesiştiği noktada, birinci ve ikinci katlarda 
büyük orta sofa-salon bulunmaktadır. Tavan-
ları renkli nakışlarla süslenmiştir. Birinci kat 
salonun sağından çift taraflı ahşap basamaklı 
bir merdivenle ikinci kata çıkılır. Büyük salo-

nu ahşap bir kubbe örter. Bodrum katta Hün-
kar Hamamı vardır. Adile Sultan Kasrı, Ab-
dülaziz Av Köşkü, Güvercinlik Köşkü, Çamlı 
Köşk gibi tarihi eserlere ev sahipliği yapan, 
yüzlerce kuş, kelebek gibi hayvanları, sayı-
sız ağacı barındıran Validebağ Korusu'nu ko-
rumak için bir araya gelen Validebağ Gönül-
lüleri'nin çabaları sonucu Adile Sultan Kasrı 
12.07.1991 tarih ve 8006 sayılı karar ile İs-
tanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kurulu tarafından 1.Derece 
Tarihi Eser olarak belirlenmiştir.

Kasrın günümüzde tüm karşı çıkışlara 
rağmen bahçesi doğal ortamından uzaklaştı-
rılıp mermer bloklar ile kaplanmıştır. Oysa 
ki burada bulunan ağaçların köklerinin zarar 
görmemesi için uygulama detaylarına sadık 
kalınmalı ve doğal doku tahribatı en aza in-
dirilmeliydi. Adile Sultan Kasrı’nın bahar ay-
larından başlayarak düğün, nişan, mezuniyet 
töreni gibi sayısız organizasyona ev sahipliği 
yapar duruma getirilerek bir açıkhava düğün 
salonuna dönüştürülmüş olmasını tarihe yapı-
lan bir saygısızlık olarak görmekteyiz.

*Prevantoryum: Vücutlarına verem mikrobu 
girmesine rağmen henüz hastalığa yakalanma-
mış zayıf kimselerin, vereme yakalanmasını ön-
lemek amacıyla bakıldıkları sağlık kurumu

Validebağ 
Korusu'nun 
tarihini araştıran 
Dr. Nurcan 
Armağan, korunun 
geçmişine 
dair ilginç ve 
gün ışığına 
çıkmamış
bilgileri siz 
okurlarımızla 
paylaşıyor

Divan Şairesi 
Adile Sultan’ın 
Kasrı direniyor

Birçoğumuzun Hababam Sınıfı’nın 
çekildiği yer olarak bildiği bu yapı, 
tarih içerisinde birçok acıya şahit oldu

VALİDEBAĞ’IN 
BİLİNMEYENLERİ

1
Yazı: Yeşim MOTUGAN

Nurcan ARMAĞAN    

Fotoğraflar: Aylin 
YILMAZ
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