
Bağdat Çıkmazı canlanacak
Caddebostan Kültür Merkezi’ne çıkan Bağdat Çıkmazı Sokak’a yeni bir 
görünüm kazandırmak isteyen Kadıköy Belediyesi, Tasarım Atölyesi Kadıköy ve 
Aklımdaki Kadıköy, sokağın yeni hali için Kadıköylülerin fikirlerini aldı

Dünyanın dansçısı 
Kadıköy’de buluştu

Kadıköy’ün 
ilk bale okulu

"Yazarın cinsiyeti 
kimi ilgilendirir?"

 16. Kadıköy Avrasya Kültür 
Festivali kapsamında, farklı 
ülkelerden 270 dansçı, 
geleneksel danslarını Özgürlük 
Parkı’nda sergiledi

 Kadıköy’de kendi adını taşıyan 
bale okulunda 60 yıl boyunca 
bale eğitimi veren sanatın 
duayeni Yıldız Alpar ile Kadıköy 
ve bale üzerine…

 İstanbul’un efsane 
pazarı Salı Pazarı 
yine yer değiştiriyor. 
Pazar, Hasanpaşa’dan 
Merdivenköy’e 
taşınıyor

 Kadıköylü kürekçi 
Hüseyin Ürkmez, 
Marmara Depremi'nin 
16. yılında, hayatını 
kaybedenler için Gölcük'e 
kürek çekiyor

Edebiyat dünyasının değerli 
yazarlarından biri olan 
Feyza Hepçilingirler, okurlara 
seslenerek "Yazarın 
cinsiyeti kimi, neden 
ilgilendirir? Cinsiyetine 
değil yazdıklarına bakmalı 
okur" diyor

Haberi 2'de

Haberi 3'te Haberi 12'de

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Tiyatro Festivali, 13. kez başladı. Özgürlük 
Parkı’nda 15 gün boyunca birbirinden kaliteli oyunları ücretsiz olarak izleme 
şansına sahip olan Kadıköylüler, bu sanat hizmetinden çok memnun!

Özgürlük Parkı’nda 
oyunlu geceler...

“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

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

Haberi 8'de

Sadece Kadıköy’ün 
değil İstanbul’un 
gündemine oturan 
Kurbağalıdere için 
geçen hafta yapılan 
eylem sonuç verdi; 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ıslah 
çalışmalarını hızlandırdı

Haberi 14'te

Haberi 10'da

Haberi 10'da

Haberi 5'te

Salı Pazarı yine taşınıyor! Depremzedeler için kürek çekiyor

Yıl: 16 / Sayı: 7997 - 13 AĞUSTOS 2015

Eylem yapıldı
ıslah hızlandı! 
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l Kadir İNCESU

Y azar olma düşüncesi ilk olarak “Kü-
çük Kadınlar”ı okuduğunda oluş-
tu. “Jo olmak istiyorsa ben de ola-

bilirim” dedi. Öğretmenlerinin desteğiyle de 
yazar olma hayalini gerçekleştirdi. Şiirle baş-
ladı, öykü ve romanla devam etti. Çocuklar 
için yazdığı kitapları da unutmamalı. Kitap-
ları peşpeşe yayımlandı, ödüller aldı. Emekli 
oldu, torunları Aras ve Diyar doğdu. Çocuk-
larıyla, torunlarıyla, kitaplarıyla ve okurla-
rıyla dolu bir dünyası var Feyza Hepçilingir-
ler’in... Yeni kitapları “Arada Aşk Var” ve 
“Bu Dağların Karı Erimez” Everest Yayınla-
rı tarafından yayımlanan Feyza Hepçilingir-
ler ile söyleştik.

• “Bu Dağların Karı Erimez”, deneme-
lerden oluşuyor. Kadın, erkek eşitliğinden 

de sıklıkla söz ediyorsunuz. Edebiyat dünya-
sında durum nasıl?

Edebiyat dünyası, toplumumuzun dışında 
bir dünya değil ki... Edebiyat dünyasında da 
erkekler egemen. Dergi çıkaranlar, kitap ba-
sanlar, yayınevi sahipleri, gazetelerin, radyo 
ve televizyonların köşe taşlarını oluşturanlar 
hep erkekler. Kapılarda kadınları önden ge-
çirme inceliğini gösteriyorlar, (en azından 
bazıları) kadınlar ayakta kaldığında onlara 
yer veriyorlar diye edebiyatta da kadın yazar-
ları öne geçirmelerini bekleyemeyiz elbette. 
Olsa olsa genç, bakımlı, güzel kadın yazar-
lara yaşlı ve kara kuru olanlardan biraz daha 
fazla yer veriyorlardır; hepsi o kadar. Şaka 
bir yana kadın yazarlar da erkek yazarlar da 
kendi bileklerinin, beyinlerinin gücüyle bir 
yere gelmişlerse orada kalıyorlar. Hızlı çıkış-
larda düşüş de çok çabuk oluyor. Biz kadın 

yazarlar da erkek yazarlardan kayırma, 
arkalama falan beklemiyoruz. Yalnız-
ca eşitlik. Bütün beklentimiz bu.

• “Kadın Yazar”, “Yazar Kadın”  
tanımlamalarını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Halk edebiyatı içinde şairi bilinme-
yen ürünler için “anonim” denir, bili-
yorsunuz. Aslında kimdir o ürünleri ilk 
söyleyenler? Sonra dilden dile dolaşırken 
olgunlaşmış, son biçimini almıştır ama ma-
nileri, türküleri, masalları ilk kez kimler ya-
ratmış, kimler söylemiştir? Elindeki kazma-
yı, baltayı, sabanı, tüfeği bırakıp erkekler mi; 
yoksa hayvan yemlerken, süt sağarken, tarha-
na ovalarken, makarna keserken, yufka açar-
ken kadınlar mı? “Yârim İstanbul’u mesken 
mi tuttun? / Gördün güzelleri beni unuttun” 
diyen bir erkek olabilir mi? “Yüksek yüksek 
tepelere ev kurmasınlar / Aşrı aşrı memle-
kete kız vermesinler / Annesinin bir tanesini 
hor görmesinler” diye bir erkek mi ağlamış? 
“Amanın da kızlar ne zorumuş burçak yol-
ması / Burçak tarlasında yâr yâr gelin olma-
sı” diye erkekler mi eğleniyor? Kadınlar böy-
le geri planda kalmaya, “adsız” olmaya razı 
gelmeyip eserlerinin üzerine adlarını koyma-
ya başladıklarında akıllara geldi onlara “ka-
dın yazar / kadın ressam / kadın yönetmen / 
kadın bestekâr” demek. Erkek olana “erkek 
yazar” demiyorsanız (ki demiyorsunuz) karşı 
cinse neden “kadın yazar” diyorsunuz? Hem 
yazarın cinsiyeti kimi, neden ilgilendiriyor? 
Cinsiyetine değil, yazdıklarına bakmalı okur.  

• “Arada Aşk Var” bir öykü kitabı. Onun 
oluşma sürecinden de söz edelim mi biraz?

“Arada Aşk Var”, “İşte Gidiyorum – Göç 
Öyküleri”nden dört yıl sonra, kasaba öyküle-
rini topladığım bir kitap. Doğduğum kasaba-
yı, Ayvalık’ı düşünerek yazdım. “Göç Öykü-
leri” gibi acıklı değil. Kasabanın sıcaklığını, 
yakın insan ilişkilerini hissettirmeye çalıştım. 
Okura hazırladığım küçük sürprizlerim de 
var. Sözgelimi bir öyküde adı geçen kişi, bir 
başka öykünün başkişisi olarak çıkıyor karşı-
mıza. Kasabalarda öyledir ya… İnsanların ya-
şamları birbiriyle kesişir. Kitabın adında aşk 
var ama benim kasabalılarım zırt pırt “aşkım”, 
“aşkitom”, “seni seviyorum” demiyorlar bir-
birilerine. Aşklarını çok fazla dile dökmeden 
yaşıyorlar. Bu yüzden de aşkları bar bar bağır-
mayan, “arada” kalmış aşklar…

• Türkçe üzerine yazdığınız yazı-
larınız ve kitaplarınızla geniş bir okur kit-
lesi tarafından tanınıyorsunuz. Sizi öy-
külerinizle tanımış, sevmiş birisi olarak 
sormak istiyorum, bu durum öykülerinize 
ve romanlarınıza haksızlık olmuyor mu?

Olmaz olur mu? Türkçe uzmanı olarak 
bilinmek elbette çok güzel ama ödüller ka-
zanmış sekiz öykü kitabımın, iki romanı-
mın yok sayılması, onlara verdiğim eme-
ğin boşa gittiği duygusu uyandırıyor bende; 
içimi acıtıyor. Öte yandan gerçek edebiyat 
okurunun çok da uzağında olmadığımı bili-
yorum. Öykülerimle, romanlarımla çok faz-
la göz önünde olmasam da beni kendi çaba-
sıyla keşfeden; yazdıklarımı, tarzımı seven 
edebiyatın has okuru bana yeter. 

• Yazarı ve yapıtını ayrı ayrı mı yoksa 
bir bütün olarak mı değerlendirmeli?

Bence yapıtı, yazarından bağımsız ele 
almalı. Yalnızca yapıtla ilgilenmeli, üzeri-
ne yazarının, şairinin gölgesinin düşmesine 
bile engel olmalı. Edebiyat tarihine baktığı-
nızda büyük eserlerin, klasiklerin, unutul-
maz şiirlerin yazar ve şairlerinin pek çok in-
sani kusura sahip olduğunu görebilirsiniz. 
Kimi alkoliktir, kimi ruhsal bunalımların 
pençesinde çırpınmaktadır. Kumarbaz olan, 
esrar çeken çoktur aralarında ama bu kişi-
sel özellikler, yapıtlarına bakışımızı etkile-
memeli. Tolstoy çocuklarının adlarını bile 
bilmezmiş örneğin. Tolstoy’un iyi bir baba 
olmaması, dünya çapında bir yazar olması-
nı engeller mi? Açgözlü, haris pek çok şair: 
kibirli, bencil pek çok yazar var. Onların ki-
şisel kusurlarından bize ne? Hangimiz mü-
kemmeliz ki!

l Resul KABOĞLU

Ş arkılarıyla milyonların gön-
lüne taht kuran Barış Manço, 
İETT’nin yaptığı vefa durak-

larından biriyle, her gün yollara 
düşen Kadıköylülerle otobüs dura-
ğında buluşuyor. Fenerbahçe Şük-
rü Saraçoğlu Stadı’nın karşısındaki 
bir durak, “Vefa Durakları” proje-
si kapsamında Barış Manço’nun 
resmi ve hayatından kesitlerin yer 
aldığı görsellerle kaplandı. Daha 
once de Eski Salı Pazarı önündeki 
durağa Barış Manço adı verilmişti. 
Böylece Kadıköy’de Manço’yu hatırlatan iki 
otobüs durağı oldu. 

Yıllarca Moda’da yaşadığı evi Kadıköy 
Belediyesi tarafından müzeye çevrilen Barış 
Manço, şarkıları ve yaptığı programlarla tüm 
dünyanın gönlüne that kurduğu gibi, ilçenin 

simge isimlerinden biri oldu. 
Vefatının ardından bile unutulmayan sa-

natçı Barış Manço’nun bestelediği 200’ün 
üzerindeki şarkı, kendisine 12 altın, bir platin 
albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkı-
ların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgar-

ca, Flemenkçe, Almanca, Fransız-
ca, İbranice, İngilizce, Japonca ve 
Yunanca olarak yorumlandı. Ha-
zırladığı televizyon programıyla 
dünyanın pek çok ülkesine gitti, bu 
nedenle “Barış Çelebi” olarak ad-
landırıldı.  Barış Manço 1991 yı-
lında Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Sanatçısı Unvanı’na layık görüldü.
ÜNLÜLER DURAKLARDA

İETT, Vefa Durakları proje-
si kapsamında Kemal Sunal, Zeki 
Alasya gibi sanatçıların yanı sıra 
Süleyman Demirel, Turgut Özal 
gibi siyasetçileri de duraklara taşı-

dı. Kemal Sunal için Bahçelievler Kemal Su-
nal Caddesi üzerinde yer alan otobüs durağı 
Sunal'ın hayat hikayesi ve oynadığı filmle-
riyle kaplandı. Zincirlikuyu'daki Zeki Alas-
ya Durağı'nda ise Alasya'nın hayat hikayesi 
ve rol aldığı sinema, dizi filmleri yer alıyor.

Barış Manço durakta!
İETT’nin başlattığı “vefa durakları” projesi kapsamında, sanatçı Barış 
Manço için Osmanağa’daki otobüs durağı özel tasarım görselle kaplandı

“Yazarın cinsiyeti 
kimi, neden 

ilgilendiriyor?”
Edebiyat dünyasının köşe taşlarından biri olan Feyza Hepçilingirler “Erkek olana ‘erkek yazar’ 
demiyorsanız (ki demiyorsunuz) karşı cinse neden ‘kadın yazar’ diyorsunuz?” diye soruyor



l Miray BACAK / İpek ÇAVUŞ

A nadolu Yakasının en ünlü açıkhava alış-
veriş mekanı Salı Pazarı, ikinci kez yer 
değiştiriyor. Yaklaşık 6 yıl önce Kuşdi-

li’ndeki yerinden, ‘kentsel tasarım’ projesi ne-
deniyle Hasanpaşa’ya taşınan 117 yıllık ‘Tarihi 
Salı Pazarı’ ikinci kez yer taşınmaya hazırlanı-
yor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Salı 
Pazarı’nı, Kadıköy Kent Meydanı’ndaki (Hasan-
paşa) pazar yeri ve otopark inşaatı tamamlanana 
kadar en az 1 yıl geçici olarak Merdivenköy’e 
taşıma kararı aldı. Salı Pazarı inşaat süresince 
Merdivenköyde, E-5 ile Kurbağalıdere arasında-
ki Medeniyet Üniversitesi'ne ait alana kurulacak

13 Temmuz’da yapılan ‘’Kadıköy Hasanpa-
şa Pazaryeri ve Zeminaltı Otopark Projesi’’nin 
ihalesini alan firmanın ise 360 gün sonra pazar 
ve otoparkı inşaatını bitirmiş olması öngörülü-
yor. Projeye göre, Salı Pazarı’nın yeni büyüklü-
ğü 32 bin 300 metrekare, otoparkının büyüklüğü 
ise 24 bin metrekare olacak. Yeni pazar yerinin 
etrafında 3 metre genişliğindeki bant bisiklet 
yolu ve koşu bandı olarak düzenlenecek. 
 ‘’YENİ ALAN KÖTÜ”

İstanbul'un efsanevi Salı Pazarı’nın yeniden 
taşınacak olmasından pazarcılar ve müşteriler de 
şikâyetçi. Taşınacak yerin mevkiinden memnun 
olmayan pazarcılar, ulaşımın zor olacağından 
dolayı müşterilerinin azalacağını düşünüyorlar. 
Pazarcılar ve halkın ortak düşüncesi Salı Paza-
rı’nın Kuşdili’ne tekrar geri dönmesi yönünde. 

29 yıldır pazarcılık yapan Murat Er, “Pazarın 

taşınmasına karşıyım. Yeni 
Pazar yerinin konumu kötü. 
E-5’in yan tarafı ve arka 
tarafında ise kentsel dö-
nüşüm var. Kaç kişi metro 
ile pazara gelecek kaç kişi 
çocuklarıyla E-5’ten geçip 
pazara gelecek. Bu yüzden 
müşteri azalacak. Pazar ye-
rinin yeniden Kuşdili’ne taşın-
masını tercih ederim.” 25 yıldır 
pazarcılık işiyle uğraşan Veysel Ak-
gül ve Selçuk Duran da pazarın taşınma-
sından hiç memnun olmadıklarını dile getirerek, 
‘’4-5 yıl burası için emek harcadık. Şimdi yine 
taşınacağız, bu emekler heba olacak. Muhteme-

len bu alana tekrar geri dö-
nemeyiz’’ görüşünü ifade 
etti. Salı Pazarının yerinin 
tekrar değişecek olmasın-
dan memnun olmadıkla-
rını söyleyen müşterilerin 
ortak düşüncesi ise ulaşım 

açısından zor olabileceği…
Genel olarak olumsuz bir 

görüş hâkim olsa da bu yeni 
değişim ve düzenlemeye olum-

lu bakanlar da var. 10 yıllık Pazar 
esnafı Mahir Bilgili, ‘’Burada kışın hava 

koşullarından dolayı müşteri zorluk çekiyor, 
fazla duramıyor pazarda. Bu yüzden pazar yeri-
nin geçici olarak taşınmasına razıyız” dedi.
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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 

• 15-16 AĞU CMT-PZR TRAKYA’NIN İNCİSİ İĞNEADA YÜZME (1 GECE- 2 GÜN) 
• 07-09 /14-16 AĞU CUM-PZR GÖKÇEADA YÜZME TURU (2 GECE -3 GÜN) 
• 19-21 AĞU ÇRŞ-CUMA/ 28-30 AĞU CUMA-PZR SAROS YÜZME TURU (1GECE 2 GÜN)

• 06 AĞU./13 AĞU PERŞ  ŞİLE-AĞVA YÜZME TURU (YEMEKLİ)
• 14 AĞU. CUMA MUDANYA TRİLYE-KUMYAKA (YEMEKLİ ) 
• 19 AĞU ÇAR/ 29 AĞU CMT. KARIYE FENER BALAT (YEMEKLİ)
• 19 AĞU ÇAR /30 AĞU PZR İZNİK KÜLTÜR TURU (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

Salı Pazarı 
yine taşınıyor!

Polen ve Ezgi yine birlikte...
l Erhan DEMİRTAŞ

S uruç’taki bombalı saldırıda yaşamını yi-
tiren ve yan yana gömülen Polen Ünlü ve 
Hatice Ezgi Sadet’in resimleri çalıştıkla-

rı kafenin duvarına asıldı. “Polen ve Ezgi’nin 
anısını yaşatmak için resimleri kafenin duvarı-
na astık” diyen kafenin işletmecilerinden Baki 
Ceylan, Polen ve Ezgi’nin kendi hayatında çok 
önemli bir yeri olduğunu ifade ederek duygu-
larını şu sözlerle anlattı: “Polen’in ve Ezgi’nin 
insani ilişkileri çok iyiydi. İkisiyle de iş arkada-
şıydık ancak arkadaşlıktan öte, ikisini de kızım 
gibi severdim. Bizim hayatımızda çok önemli 
bir yere sahiplerdi. Onları tanımaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.”

“Gülüşlerini ve sohbetlerimizi” hiç unutmu-
yorum diyen Ceylan, “Kendi inandıkları değerler 
için fedakarca çalışan iki değerli insanı kaybet-
tik.Hayata sıkı sıkı tutunan, kendi idellaeri için 
fedakarlık yapan,mücadele eden değerli insan-
lardı. Ben bunu onların gözlerindeki ışıltıda gör-
düm” diye konuştu. Polen Ünlü ve Ezgi Sadet’in 

iş arkadaşlarından olan Özkan Gün de “Polen’in 
insanlarla ilişkisi çok iyiydi. Buraya gelen insan-
larla çok iyi anlaşıyordu, hemen sıcak ilişkiler 
kuruyordu” diyerek, duygularını şöyle anlattı: “ 
İkisi de çok temiz ve dürüst insanlardı. Polen ile 
daha fazla konuşma şansına sahip oldum ancak 
Ezgi ile fırsatını bulup bir çay bile içemedim. İş 
stresini yaşadığımız zamanlarda bütün stresimi-
zi alacak kadar neşeli enerji dolu arkadaşlardı.” 

Polen Ünlü ve Ezgi Sadet ile 5 ay boyunca 
beraber çalıştığını dile getiren Gün, Polen Ünlü 
ile arasındaki bir anıyı şöyle anlattı: “Polen çok 
yoğun olduğu için bazen yemek bile yemezdi. 
Çantasına bisküvi koyar acıktığı zaman onu yer-
di. Geçen gün rafları temizlerken onun yarım 
kalan bisküvi paketini gördüm. Duygulandığım 
için dokunamadım.” 

Suruç katliamında hayatını kaybeden Polen Ünlü ve Hatice Ezgi 
Sadet’in resimleri, Kadıköy’de çalıştıkları kafenin duvarına asıldı

Suruç’ta öldürülen 32 genç için anma etkinlikle-
ri de sürüyor. 30 Temmuz Perşembe günü Sü-
reyya Operası önünde biraraya gelen duyarlı 
Kadıköylüler, sessiz oturma eylemi düzenledi. 
Yaşamını yitiren 32 gencin resimlerinin taşındı-
ğı anma etkinliğinde, mumlar yakıldı. Bir başka 
anma etkinliği de 31 Temmuz Cuma günü Ka-
dıköy Eminönü İskelesi önünde oldu. Burada 
bir araya gelen gençler, anma köşesi oluşturdu. 
Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer al-
dığı anma köşesinde mumlar yakılarak, fotoğ-
rafların yanına karanfiller konuldu. Anma etkin-
liğinin sonunda Suruç’ta yaşamını yitirenlerin 
anısına dilek fenerleri uçuruldu. 

Dilek fenerleri 
uçuruldu

2008’de Kuşdili’nden 

Hasanpaşa’ya taşınan pazarın, 

son kez kurulduğu gün olay çıkmıştı. 

Taşınmaya karşı çıkan 400'ü aşkın 

esnaf tezgah açmak istemiş, 

tezgahları kaldırmak için zabıta 

devreye girince olaylar çıkmıştı. 

Polis, kavgaya biber gazıyla 

müdahale etmişti.

6 yılda 
2 taşınma

Sadece Kadıköy’ün değil İstanbul’un en meşhur pazarlarından 
Tarihi Salı Pazarı, Hasanpaşa’dan Merdivenköy’e taşınıyor

İstanbul’un en eski pazarı Kadıköy 
Salı Pazarı, yine taşınmanın eşiğinde

T üm temizlik ihtiyaçlarının 
hızlı ve güvenilir bir şekil-
de karşılanması için online 

sipariş sistemiyle çalışan Temiz-
likyolda.com, Türkiye’nin online 
temizlik haritasını hazırladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, 
Antalya, Eskişehir ve Bursa olmak 
üzere 7 şehirde, 20 bin kullanıcı-
nın 35 bin siparişini incelendi. İs-
tanbul’da ev temizliği talebi en çok 
Kadıköy’den, kuru temizleme ta-
lebi en çok Ataşehir’den gelirken 
Maltepe ise en çok halı yıkama ta-
lebinin alındığı ilçe oldu. Online te-
mizlik hizmetini en çok üniversite 
öğrencileri talep ederken, çalışan 
kadınlar ikinci sırada yer aldı.  Te-
mizlik için en çok tercih edilen gün 
Cumartesi olurken, ay sonlarında 
temizlik talebi artıyor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KALP YOGASI
Uzm. Dr. Ru�en Bora

17.04.2015/ 14.00
Yer: Merdivenköy Gön.Evi

TOPLUMSAL AFET
B�L�NÇLEND�RME

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

17.04.2015/ 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
�LK YARDIM

Ba�hem�ire Nafiye Barut
17.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

ÇAKRALAR / ALIN
ÇAKRASI

Sosyal Etkinlikler Proje
Sorumlusu Banu Y�lmaz

Gökçen
20.04.2015/14.00

Feneryolu Gön. Evi
D�YABET

Endokronoloji Uzman
Mithat KARA 

20.04.2015/ 14.00
Yer: Ac�badem Hast.

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

KONSER�
Hilda Lostar

20.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
NEFES TERAP�S�
21.04.2015/14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü
Evi

SEVG� VE H�ZMET
�nal Ayd�no�lu

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

Özdemir, Nazl� Binnazl�
21.04.2015/14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
TURKUAZ TSM KOROSU

KONSER�
Erol Armutlu

21.04.2015/ 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.
GÖNÜLLÜ PROTOKOL

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

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Kriton Curi
Park�  Gönüllüleri

EL�F AHIS TSM KOROSU
KONSER�

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

CUMHUR�YET SONRASI
ATATÜRK’LE MÜZ�K VE

SANAT
M.Ü. Ö�r. Üyesi Mesut

�kdu
22.04.2015/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

DAVRANI�LARIMIZIN
ETK�L� OLMASINDA

ROL OYNAYAN
GEREKL� FAKTÖRLER
Psikolog Bilgin Balyos

22.04.2015/14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

�LK YARDIM
Ba�hem�ire Nafiye Barut

22.04.2015/13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi

F�LM MÜZ�KLER�
SENFON� ORKESTRASI

KONSER�
�brahim Muslu

22.04.2015/ 20.00
Yer: CKM

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“HO�GÖRÜYE ÖZLEM” 
Ulvi Altekin

23.04.2015/ 14.00
Yer: Moda Gön. Evi

23 N�SAN KUTLAMASI
23.04.2015/ 13.00

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

D�Z�M�)
Ya�am Koçu Hamdiye

Baran
23.04.2015/ 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

MAHALLEL� – GÖNÜLLÜ
BULU�MASI

24.04.2015/ 14.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi

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

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

OSMAN AKSU ME�K
GRUBU “�Ç�M�Z�

T�TRETEN NA�MELER”
20.04.2015

BO�AZ�Ç� TSM
Emel Ayd�no�lu

21.04.2015
TURKUAZ TSM KOROSU

Erol Armutlu
22.04.2015

EL�F AHIS TSM KOROSU
24.04.2015/14.00

Yer:Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

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

kaybettim. Hükümsüzdür.
Yunus Zafer DURUKAN

KAYIP �LANI

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

MEHMET EK�C�
Belde Ocakba�� Anadolu Yakas�n�n en
ünlü Ocakba��s� 40 y�ll�k tecrübemizle

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

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

www.beldeocakbasi.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Körmükçü Erenköylülerin konuğuydu

Bostancı Gönüllüleri’nden
ANMA VE KUTLAMALAR

Hacettepe Üniversitesi
mezunu tecrübeli,�ngilizce

ö�retmeninden Lise ve
Üniversite ö�rencilerine 

özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Mahalle Gönüllüleri Buluşması
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l Aysel KILIÇ

• Gönüllü olma hikayeniz nedir?
Çocukluğumdan beri halkla iç içe ol-

mayı çok sevdim.   Araştırmaya, müziğe ve 
iletişime meraklıydım. Bundandır ki, TRT 
İstanbul’da Radyosu’nda yer aldım. 40 yılı 
aşkın bir süre, canlı yayın programları ve 
konserler gibi bir dizi etkinlik içerisinde 
bulundum.  1990 yıllarında Türkiye’de 
özel radyo ve televizyon dönemi başla-
dığında, SHOW Tv’nin kuruluşunda rol 
aldım.  Sadece televizyonunu değil, aynı 
zamanda birçok radyonun kurucuların-
danım.  Hayatımın büyük bir bölümünde 
eğlenen ve eğlendiren çalışmalar içerisin-
de yer alan biri olarak emeklilik beni zor-
ladı. Keyifli ve yoğun tempolu bir çalışma 
yaşamın ardından emekli olunca kendimi 
boşlukta hissettim. Ne yapayım ne edeyim, 
diye düşünürken kendimi Gönüllü Evi’nde 
buldum.  Caddebostan Kültür Merkezi’nin 
(CKM) eski yerinde  barakayı andıran bir 
kültür merkezi vardı: Petek Kültür Merke-

zi.  Orada bir sergiyi gezerken, bir 
odanın kapı aralığından içeri 
baktım. Geniş bir toplantı 
vardı. Toplantıda Nesi-
be Müsevitoğlu da var-
dı. Beni ısrarla içeri 
davet etti. Girdim. O 
gün bugündür o top-
lantılardayım. Artık 
ben de bir “gönüllü” 
idim. Beni Gönüllü 
Evleri’nin iletişim 
komitesi başkanı yap-
tılar. Sonra görevlerim 
çoğaldı.  Daha sonra Cad-
debostan Gönüllü Evi’nin 
başkanlığını yaptım. 76 yaşın-
dayım ve 10 yılı aşkındır gönüllüyüm. 

• Yönetime geçince ilk işiniz ne oldu?
Her gönüllü aynı zamanda bir çevreci-

dir. Ben de bir çevreci olarak, her ayın ilk 
pazartesi günü Caddebostan Mahallesi’nde 
bulunan insanları, ister Gönüllü Evi’ne ka-
yıtları olsun ister olmasın,  onlarla bir top-

lantı almaya karar verdim. Toplan-
tımızı yaptık.  Tek tek herkesi 

dinledik, sorunları ve proje-
leri ortaklaştırdık.  Oku-

ma yazma bilmeyenlere 
eğitimler verdik. Dep-
rem konusunda bilinç-
lendirme toplantıları 
yaptık.  İhtiyaç sahip-
leri olan dar gelirli 
aileler için konserler 

düzenledik.  Halkla iç 
içe olmanın ne kadar 

da mutluluk verdiğini 
anladım.  Tüm çalışmala-

rımızdan büyük keyif aldım. 
Gönüllü olduğum için çok mutlu-

yum. Herkes bu mutluluğu yaşamalı. 
• “Gönüllü” lükten ne anlamalıyız?
Gönüllü olmak; karşılık beklemeden 

insanlara,  hayvanlara, doğaya   yardımcı 
olmak demek. Gönüllü olmak; çıkarsızca 
kendini adamak demek.  Gönüllü olmak;  
bilgi ve becerinizi başkalarıyla paylaşmak 

demek.  Dünyanın en çok da bugün buna 
ihtiyacı var. Gönüllülük, hayırda bulun-
mak ya da bizim örf ve adetlerimizde ol-
duğu gibi yardımlaşma ihtiyacını karşılama 
şeklinde düşünülmemeli. Gönüllülük bir 
hizmettir.  Mesela  Amerika’da bazı eyalet-
lerde, itfaiyeciler  gönüllülerden oluşuyor.  
Avrupa’da keza öyle. Dünyada gönüllülü-
ğün 150 yıl geçmişi  var. Ama bizde bu çok 
çok yeni.  

• Peki, gönüllüler  “emekli” insanlar mı?
Gönüllüğün yaşı yok. Her yaş grubun-

dan insanlar var. Gönüllü olmak için yaş-
lanmaya gerek yok.  Üniversiteli gençler 
de,  genç ev hanımları da aramızda. 

• Gönüllülük temelinde çalışırken,  
“unutamadım” dediğiniz bir anınız var mı?

Yeni kayıt dönemimizin olduğu bir 
gün, eski genel müdürlerimizden biri bize 
“gönüllü” olarak müracaat etmişti.  O anı 
asla unutmayacağım. Her meslekten insan-
ları burada görebilmek mutluluk verici.

• Gönüllülerin nasıl bir sistemi var?
Her mahallenin gönüllü evlerinin baş-

kanı, başkan yardımcısı ve sekretaryası var.  
Yani, bir yönetimi var. Bu yönetim etrafın-
da toplanan insanlarla belli zaman aralıkla-
rında toplanıyoruz.  Gündemimizde ne var-
sa konuşuyor, tartışıyor ve adım atıyoruz.

• Kadıköy gönüllülerinin gündeminde 
ne var?

Kadıköy bir kentsel dönüşüm yaşıyor.  
Kentsel dönüşüm yaşanmalı ama çevresi-
ne zarar vermeden.  Kadıköy için şu an en 
önemli sorun bu.  Kurbağalıdere de ayrı bir 
sorun. Biz eskiden oralarda sandallara bi-
ner, denize girerdik, sporumuzu yapardık... 
Fakat ne yazık ki bugün bunlardan hiçbiri-
ni yapamıyoruz.  Büyükşehir Belediyesi bu 
vahim soruna acil çözüm bulmalı. 

• Bir gönüllü olarak nasıl bir çağrınız olur?
 Bu memleketin gençlerinden yaşlı-

sına kadar herkese düşen çok görev var. 
Ülkemizi, kentimizi, Kadıköy’ümüzü gü-
zelleştirmek, çevreyi temiz tutmak, sokak 
hayvanlarına yardım etmek bizim elimizde.  
Gelin hep birlikte “gönüllü” olarak yaşamı-
mızı ve dünyamızı güzelleştirelim.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, kuruluşlarının 20’inci yılını kutluyor. Yerel 
yönetimin en büyük destekçisi,  mahalleli ile belediye arasında bir köprü 
olan Kadıköy’ün gönüllülerine, geçen 20 senede neler yaşadıklarını sorduk. 
Bu haftaki gönüllümüz,  Caddebostan Gönüllü Evi Geçmiş Dönem Başkanı, 
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Fahri.

Gönüllülerin 20. Yılı

Hüseyin Fahri

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde düzenlenen 
“Psikoloğunuza Danışın” etkinliğine ma-
halleli ve gönüllülerin ilgisi yoğun oldu. 

Psikolog Hakan Duman, psikoterapilerin ço-
cukluk yıllarına inilerek yapıldığını söyleyerek 
madde kullanan kişilerin psikoterapi görmesi 
gerektiğini belirtti. 

Manik depresif kişilerin fazla konuşup hızlı 
hareket ettiklerini ifade eden Duman, demansın 
beyindeki hücrelerin yok olmasıyla ortaya çı-
kan bir süreç olduğunu belirterek kişilerin zihin 
çalıştırma etkinlikleri yapmaları ve uykularına 
dikkat etmeleri konusunda uyardı. Etkinlik soru 
cevaplarla devam etti.
DİYABETTE DEPRESYON

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde Uzman Doktor 
Ayşegül Karaçam ve Psikolog Sare Uçar’ın ka-
tılımıyla “Diyabet” semineri düzenlendi. Psiko-
log Sare Uçar, diyabet hastalarının şeker hastası 
olduklarını öğrendiklerinde depresyona girdik-
lerini, bunun için psikolojik destek almaları ge-
rektiğini anlattı. Uzman Dr. Ayşegül Karaçam 
ise diyabetin tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayrıldı-
ğını, eğer ilaç kullanılmaz, diyet yapılmaz, eg-
zersizlere önem verilmezse ileride kalp, damar, 
böbrek, göz hastalıklarına ve organ kaybına se-
bebiyet vereceğini anlattı. Seminerin sonunda 
mahalleliye ücretsiz şeker taraması yapıldı.

VAlİDEBAğ’ı TANıDılAR
Opr. Dr. Nurcan Armağan, Zühtüpaşa Gönül-

lüleri’ne Validebağ’ın tarihini anlatan bir sunum 
yaptı. Armağan, korunun yaklaşık 354 m2 yüzöl-
çümü ile Anadolu yakasının ikinci büyük yeşil 
alanı olduğu belirterek, ‘’Buranın içindeki kamu 
binaları, Birinci Derece Tarihi Eser’dir. 1999 yı-
lında da koru,  Validebağ Gönüllülerinin başvuru-
suyla 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edildi. 
Burada 120 tür kuş ile sincap, kirpi, yılan gibi ya-
bani hayvan varlığı gözlenmektedir. İçinde Adile 
Sultan Kasrı, Abdül Aziz’in Av Köşkü, Mustafa 
Necatibey Öğretmenler Huzur Evi, İhsan Mer-
merci Çocuk Pavyonu, Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi çeşitli zamanlarda faal olmuştur’’ dedi.

 Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin gönüllü evindeki 
bir başka etkinliğinde de İstanbul’un Fethi konu-
şuldu. Doç. Dr. Ercan Suel’in konuşmacı olarak 
katıldığı etkinlikte, ‘’İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 
1453’de şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusu-
nun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıy-
la Konstantinopolis şehrini Sultan II. Mehmed 
Han'ın komutanlığında fethetmesidir. Bu fetihten 
sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 
21 yaşında olan Sultan II. Mehmed, fatih unvanı-
nı da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılma-
ya başlanmıştır’’ dedi. Ercan Suel, İstanbul’un fet-
hiyle tarihteki en önemli devletlerden olan Doğu 
Roma İmparatorluğunun sona erdiğini, Ortaçağ’ın 
kapanıp Yeniçağ’ın başladığını söyledi.

“Psikoloğunuza Danışın”

KAYIP

KAYIP

Kadıköy Bel. Nikah dairesine yatırdığım 
08.05.2015 tarih 903647 nolu harç mak-
buzum kaybolmuştur. SELÇUK TOKER
17/07/2015 tarihinde Nüfus cüzda-
nımı, ehliyetimi ve kredi kartlarımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Sait AKINCI

16/07/2015 tarihinde Ehliyetimi 
kaybettim.Hükümsüzdür. 

alper Şen

TÜVRheinland  Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim. 
A.ş. Kadıköy Bld. alınan 18.09.2012 tarih 2012/1400 belge numara-
lı işyeri açma ve çalışma ruhsatımız kaybolmuştur. TÜVRheinland

ADAlı GÜnlErlE 
çevre günü etkinliği
Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Suadiye Gönüllüleri, 

Heybeliada Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte Heybeliada Çam 
Limanı’nda temizlik yaptı. Heybeliada Anadolu Lisesi örnek bir 

davranışla ikincisini gerçekleştirdikleri Çam Limanı temizliğine tüm doğa 
ve çevre severleri davet ettiler. Ayrıca öğrenciler tamamen geri dönüşüm 
malzemelerinden oluşan eserlerini yapıp sergilediler ve büyük beğeni top-
ladılar. Okul müdürü Ali Tekin Ataşı, okullarda sadece öğretim yapılmadı-
ğını, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de gerçekleştirildiğini belirtti. 

Gönüllülerden sanat 
müziği konserleri
Kriton Curi  Parkı Gönüllüleri’nin TSM (Türk Sanat Müziği) konseri Ka-
dıköy Halk Eğitim  Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şef Caner Bakır  yöneti-
mindeki koro, Uşşak ve Nihavend makamında  eserler seslendirdi. Solo 
eserleri seslendiren solistler  izleyicilerden tam not aldı. Programı su-
nan Oktay Özdil ve Caner Bakır’ın zaman zaman birbirlerine yaptıkları 
espriler  konsere ayrı bir hava kattı.  Konser sonunda kısa bir konuşma 
yapan Gönüllü Evi Başkanı Serap Karakan, 2 yıllık başkanlık  dönemi-
nin  sona ermekte  olduğunu  ve bu dönem içinde  gerek yönetim  ge-
rekse  gönüllülerle  elele vererek  başarılı bir çok projeye imza attıkla-
rını  söyledi. 
Suadiye Gönüllüleri TSM kursiyerlerinin yıl sonu konseri de Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Şef Sertaç Tezeren yönetimindeki kon-
serde TSM sanatçısı Mine Geçili ve Mücella Özyürek  şarkılarıyla gece-
ye katıldılar. Kursiyerlerin solo ve koro şarkılarıyla coşan müzikseverler 
hoş bir gece yaşadılar. 
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l Eylül BİROL

B u yıl 13.sü düzenlenen Tiyatro 
Festivali, Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı Amfi tiyatrosunda binlerce 

Kadıköylüyü ağırlamaya başladı. 3-17 
Ağustos tarihleri arasındaki 15 günde, 15 
ayrı tiyatro oyununu Kadıköylüyle buluş-
turacak olan festivalde, hem geleneksel 
hem de alternatif sahneler bir araya geli-
yor. Festivale ilgi öylesine yoğun ki, gös-
terimler başlamadan önce Özgürlük Par-
kı’nda uzun tiyatro kuyrukları oluşuyor. 
Amfi tiyatro, binlerce Kadıköylü ile do-
lup taşıyor. Amfi tiyatro geleneği yeniden 

canlanırken; bütçe zorlayan tiyatro oyun-
ları da parasız olarak halkla buluşuyor. 
ALİ POYRAZOĞLU AÇTI

Festival 3 Ağustos Pazartesi günü, Ali 
Poyrazoğlu’nun tek kişilik keyifli perfor-
mansı ile başladı. Usta tiyatrocunun açı-
lışını yaptığı festival, yine bir usta olan 
Genco Erkal’ın tek kişilik performansı ile 
bitecek. Festival ilk hafta içi ayağını geri-
de bırakırken, bu hafta sonu ve ikinci haf-
ta yine birbirinden güzel oyunlarla seyir-
cisini bekliyor olacak. Festivali izlemek 
için saat 21.00’dan biraz önce Özgürlük 
Parkı’nda olmanız yeterli!

Özgürlük Parkı’nda gökyüzünün al-

tında tiyatro izlemeye gelen Kadıköy-
lülere de festival hakkında düşünceleri-
ni sorduk.
TİYATROsEvERLERE güZEL HİZmET

UmUT AYKIN: Et-
kinlik güzeldi. Yazın 

boş vakti olan in-
sanlar için iyi bir 
alternatif. Özgür-
lük Parkı’na ben 

ilk defa gittim. O 
park da gayet güzel 

ve ferah bir yer. Parkın 
içindeki açık hava tiyatrosu da çok güzel. 
Dekorasyonu ses sistemi ve ışıklandırma-

sını da çok beğendim. İlk gösterim olma-
sından kaynaklı olsa gerek, yığılma vardı. 
Bazı insanlar yer bulamadı, ayakta kaldı. 
Ona rağmen insanlar mutluydu. Bunu çok 
önemsemediler. Gelmeye devam edeceğim.

mERvE İBİŞ: Festi-
vale katılan ‘İkinci Kat 

Gösteri Sanatları’ eki-
binde asistanlık yapı-
yorum. Tiyatro Fes-
tivali’ne daha önce 
izleyici olarak katıl-

mıştım. Çok hoş bulu-
yorum. Şimdi de bir grup-

la geliyor olmak beni çok mutlu etti açıkçası. 

Tiyatrolar, alternatif sahneler ve çok değerli 
oyunlar bence. Ve insanlar bunlara çok ciddi 
rakamlar ödeyerek izliyor. Öğrenciler de iz-
leyemiyorken Kadıköy Belediyesi’nin bu şe-
kilde halkına sunmuş olduğu etkinliğin çok 
güzel olduğunu düşünüyorum.

mELEK BAsUTÇU: 
Her zaman için olması 

lazım böyle etkinlik-
lerin. Çok kısa sürü-
yor herhalde, daha 
fazla olsa daha iyi 
olur. Uzatılsa… Çok 

teşekkür ederim bu 
etkinlik için.

Tiyatro şölenine 
yoğun ilgi

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen sanat şöleni, 3-17 Ağustos 
tarihleri arasında Tiyatro Festivali 13. kez Kadıköylülerle buluşuyor!
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HAFTANIN 
KAÇMAZLARI

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

DVD

4 Dünyanın tüm rengi bir arada!
Roma’da ilkokul öğretmenliği yapan 
yazar Stefano Bordiglioni,  çocuklar için 
yazdığı elliden fazla kitabıyla tüm çocuk-
lara yaratıcılık cesareti ve okuma sevgisi 
aşılıyor. Akkuzu 
Karakuzu 
Lunaparkta, 
farklılıklara 
saygı, dost-
luk, yardım-
laşma, geri 
dönüşüm 
temalarını 
yeni okuma-
ya başlayan-
lar için yalın ve eğlenceli bir öyküde bir 
araya getirmeyi başarıyor.  
 Akkuzu ile Karakuzu'yu hatırladınız mı? 
Bir önceki kitapta kendilerine renkli bir 
sürü arıyorlardı hani... Buldular tabii ki! 
Şimdi de yeni dostluklar kuruyor ve çok 
eğleniyorlar... Can Çocuk Yayınları / 48 
sf / 6,50TL
Imge Yayınevi'nden aldığımız bilgiye 
göre son bir haftanın çok satanları 
arasında ilk üç sırayı paylaşan kitap-
lar şöyle:
• Deliliğin Tarihi / Michel Foucault / Imge 
Yayınevi / 798 sf / 49 TL
•  Hapishanenin Doğuşu / Michel Fouca-
ult / Imge Yayınevi / 445 sf / 29 TL
•  Çavdar Tarlasında Çocuklar / J. D. 
Salinger / Yapı Kredi Yayınları / 201 sf / 
12 TL 

4 İlkay Akkaya - Hayat
Her zaman kendine has tarzıyla dinleyi-
cilerin beğenisini kazanan İlkay Akkaya, 
yine 12 eşsiz şarkı yorumuyla tanıklık 
ettiği ‘Hayat’ı anlatıyor.
‘Hayat’ 
rengarenk bir 
albüm. Hü-
zünlü, yoğun 
bir iç dünya-
dan, kararlı 
bir söyleme 
uzanan şarkı-
larla sesleniyor 
sanatçı. İlkay 
Akkaya özenle 
seçtiği bu ça- lışmada, 
İyi ki varsın, Sustum, Kurtuluş Yok Tek 
Başına adlı parçaların aynı zamanda bes-
tecisi. Diğer şarkılar da ‘ya söylemeden 
ölürsem’ diyecek kadar heyecan duyarak 
ciddiye aldığı besteler. Hepsi sanatçının 
yaşadığı hayatın içinde buluştuğu, kesişti-
ği şarkılar. Hayat, Ütopya Müzik etiketi ve 
Çınar Müzik dağıtımıyla vitrinlerde.
Ruhu doyuran şarkılar:
• Grup Baran / Salkım Söğüt
• Grup Yorum / İsyan Olsun
• Grup Kızılırmak / Güneşin Olsun Gön-
lünde

4 Her Şeyin Teorisi
Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde 
okuyan sağlıklı ve aktif bir gençtir. Ken-
disiyle aynı üniversitede okuyan Jane 
Wilde (Felicity Jones) ile tanışıp âşık 
olduğu sıralarda, henüz 21 yaşındayken, 
doktorlar dünyasını sarsacak bir teşhis 
koyar. Jane'in aşkı ve tükenmeyen des-
teğiyle Stephen, çok az zamanı kaldığı 
söylenmesine rağmen en iddialı bilimsel 
çalışmasını tamamlar. Jane ve Stephen, 
imkânsız görünen birçok engeli aşarken 
kimsenin hayal dahi edemeyeceği başa-
rılara ulaşırlar.

4 Markopaşa Müzikali
Tiyatronun unutulmaz ismi Nejat Uygur, doğum gününde 
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde anılıyor. 
Usta sanatçının oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafın-
dan sahnelenen Markopaşa Müzikali, 9 Ağustos’ta Nejat 
Uygur için perde açacak. 
Uzun yıllar, Türk tiyatrosunun komedi dalındaki en büyük 
ustalarından Nejat Uygur tarafından başarıyla sahnele-
nen Markopaşa isimli oyun, günümüz yorumuyla Süheyl 
ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. 
Geleneksel Türk tiyatrosu ekolünde önemli bir yer teşkil 
eden operetlerinden bir örnek olan oyun, Nejat Uygur’un 
doğum gününde, 9 Ağustos’ta saat 21:00’da, Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisiyle buluşa-
cak. Bu vesileyle Nejat Uygur’u bir kez daha anmak is-
tediklerini söyleyen Behzat Uygur, 9 Ağustos gecesi tüm 
alkışların büyük sanatçı için olacağını ve sanat severleri 
oyuna beklediklerini dile getiriyor.

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

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştır-
maları Enstitüsü sergi salonunda düzenle-
nen, “Doğu’nun Merkezine Seyahat” sergi-

si, gezginlerin 18. yüzyılda başlayan ve sonraki 
yüzyılda dönüşerek devam eden, Doğu toprak-
larına yolculuklarının İstanbul merkezli öyküsü-
nü anlatıyor. Ekrem Işın ve Catherine Pinguet eş 
küratörlüğünde gerçekleşen sergi, kitle turizmi ve 
seyahat kültürünün 1850-1950 yılları arasında-
ki değişimine odaklanıyor. Sergide, Osmanlı dö-
nemi fotoğrafları ve efemera alanında dünyanın 
önde gelen koleksiyoncularından biri olan Pier-
re de Gigord’un koleksiyonundan derlenen, arala-
rında fotoğraf, kartpostal, afiş, ilan, broşür, yemek 
mönüleri ve objelerin bulunduğu 160 parça civa-
rında eser izleyiciyle buluşuyor.Gigord’un özel-
likle eski İstanbul’a ait kültürel ve kent görselle-
rini içeren koleksiyonu, meraklılara Osmanlı’nın 
son dönem ve Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dö-
nem manzaralarını sunuyor.
SEYAhAT ÖzgürlEşTirir!

“Doğu’ya Seyahat” kavramının sanayi devri-
minin 19. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıktığını be-

lirten serginin küratörü Ekrem Işın, “18. yüzyıl 
sonundan 19. yüzyıl ortalarına kadar Doğu coğraf-
yası, arkeolog, dilbilimci, mimar, coğrafyacı, bo-
tanikçi ve din adamları tarafından bir odak noktası 
halindeydi. Bilginin kaynağına uygarlığın kökle-
rini keşfederek ulaşmayı hedefleyen bu seyahatle-
rin insanları özgürleştirdiği söylemi oldukça yay-
gındı” diyor.

Bu seyahatler ile 1850’li yıllara kadar sürdü-
rülen keşif eksenli araştırmacı dilin, Kırım Savaşı 
sonrasında yerini seyyah gruplarının Doğu kültü-
rünü tüketici diline bıraktığını belirten Işın, seya-
hat yapan kişinin bilgi toplayıcı ve yorumlayıcı 
seyyah tipi değil, gizemli coğrafyaları hızla yağ-
malayan turist tipine dönüştüğünü anlatıyor.

17 Ekim 2015 tarihine kadar açık kalacak olan 
sergi, İstanbul’un tarihi bölgesi Beyoğlu Tepe-
başı’nda bulunan İstanbul Araştırmaları Enstitü-
sü’nde, Pazar günleri hariç hafta içi her gün saat 
10:00-19:00 arasında gezilebilir.

Adres: istanbul Araştırmaları Enstitüsü 
Meşrutiyet Caddesi, No: 47, Tepebaşı - Beyoğ-
lu (212) 334 09 00

Nostaljik 
Haliç turları

Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerini sıcak 
yaz günlerinde, haftaiçi Kont Ostrorog ba-
lıkçı teknesi ile, haftasonları ise Liman 2 

ve Rosalie buharlı römorkörleri ile Haliç’te unu-
tulmaz ve serin anlar yaşatmak için müzeye davet 
ediyor. Farklı ve keyifli bir gün geçirmek isteyen 
herkes, müzenin rıhtımından kalkan ve yaklaşık 40 
dakika süren turları ile Haliç’in eşsiz kıyılarını keş-
fetme fırsatını yakalayabilecek. 

Daha önce bir balıkçı teknesiyle denize açıl-
madıysanız ilginç bir deneyim sizi bekliyor. Müze 
rıhtımından pazartesi hariç haftaiçi her gün tarihi 
Kont Ostrorog Teknesi ile eşsiz Altın Boynuz kıyı-
larında 30 dakikalık gezi yapılabiliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul’da çalışır du-
rumda bulunan son 2 buharlı gemiden biri olan, 
1936 Hollanda yapımı tarihi buharlı römorkörle 
Haliç kıyılarını farklı bir gözle keşfetme tecrübe-
si de sunuyor. Müze rıhtımından başlayan tur kap-
samında haftasonu römorkörle 40 dakikalık gezi 

yapılabiliyor.  1873 yılında, “Den Briel” adı altın-
da, Kinderdijk J & K Smit Tersanesi tarafından, 
Torpedisten Birliği’nin talebi doğrultusunda inşa 
edilmiş olan ve dünyanın bilinen en eski buharlı 
römorkörlerinden biri olan Rosalie ile ise, yine haf-
tasonlarında nostaljik bir gezi yapmak mümkün. 
 FENErBAhçE VApuru’NDA çAY SiMiT KEYFi 

Ziyaretçiler, müzenin ayrıcalıklı atmosferiyle 
zaman tünelindeymişçesine adım adım ilerlerken 
muhteşem manzarasıyla gelenleri karşılayan tarihi 
Fenerbahçe Vapuru’nda verilecek molada simit ve 
çay keyfi yapılabiliyor.

Turlar müzenin kapalı olduğu Pazartesi hariç, 
bahar ve yaz aylarında hava şartları uygun ise haf-
tanın her günü düzenleniyor. 

TİYATRO 

ÇOCUK

ATÖLYE

4 Origami Sanat Atölyesi 
"Koşuşturmalı bir ha-
yatta, sessiz bir alanda 
oturup ufak bir kağıt 
parçasını katlamak bile 
çocuğunuza denge ve 
huzuru getirecektir… 
Sadece çocuğunuza 
biraz zaman ayırmayı ve 
bir kağıt parçası vermeyi 
unutmayın…"
İstanbul Oyuncak Mü-
zesi'ndeki bu atölye ça-
lışmasında sihirli küçük 
ellerle birlikte eğlenceli 
figürler yapılıyor. Yakla-
şık 90 dakika sürecek olan atölye çalışmasına katılım için 
müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.  8 
Ağustos Cumartesi günü 11.00'de başlayacak atölyeye 4-9 
yaş arası çocuklar aileleriyle katılabilecek.
Etkinlik Ücreti: 40 TL (Müze giriş ücreti dahildir)

4 Çocukluk hikayelerinizi paylaşın
Halka Sanat Projesi rezidans sanatçıları Regina Dürig ve 
Christian Müller  9 Ağustos Pazar günü saat 19:00’da izle-
yicilere iki farklı proje sunuyorlar: İlki, şiirsel belgesel olan 
"Çocukluk Hikayeleri", ikincisi ise doğaçlama yapılacak 
canlı performans "Envanter".
 "Çocukluk Hikayeleri " sesli drama serisi olan ve farklı 
toplumlardaki çocukluk hikayelerinin konu alındığı bir 
belgesel dizisi. İlk ayağı Çin’de yapılmış ve toplanan hi-
kayeler sanatçılara Çin’deki 80’li ve 90’lı yıllardaki kentsel 
yaşamda orta sınıf ailelerin yaşayışı hakkında bilgi vermiş. 
“Çocukluk Hikayeleri/ Çin” Pazar günü yapılacak olan 
performansta İngilizce versiyonu ile gösterilecek. Çocukluk 
Hikayeleri’nin ikinci ayağı ise İstanbul’a adandı ve sanat-
çıların halka sanat projesi rezidans sürecinde başlattıkları 
ve halen üzerinde çalıştıkları bir proje. Bu projeyi tamam-
lamak için, ikilinin, kendi çocukluğu hakkındaki 12 soruluk 
formu doldurmak isteyen gönüllere ihtiyacı var.  Sanatçı-
ların arzusu sizin de katılmanız ve/veya formu arkadaşla-
rınızla da paylaşmanız. Formu online olarak sanatçılara 
gönderebilir veya Pazar günü etkinliğe katılarak elden 
verebilirsiniz. İngilizce olan formu, bu dilde cevaplamak 
istemeyenler için Pazar günü Türkçe çeviri olanağı olacak. 
https://podio.com/webforms/13017578/887179
Adres: Caferağa Mah. Bademaltı Sok. No:24/1 Kadıköy    
/ 0216 550 29 90

Gezginlerin 
İstanbul'un 
öyküsünü 
anlattığı 

"Doğu'nun 
Merkezine 
Seyahat" 
Sergisi 

17 Ekim'e 
kadar devam 

ediyor

Rahmi Koç Müzesi’nden İstanbul’un 
sıcak yaz günleri için serinletici bir 
davet var: Haliç Turları

Doğu’nun 
Merkezine 
Seyahat



RESSAM PASTACILAR 

l Esma BAYRAKTAR

Kadıköy’ün  en güzel semtlerinden 
biridir Koşuyolu… Şehrin betonlaş-
masına karşı direnen semtlerinden. 

Burada evler hala  iki katlı ve bahçelidir. 
Koşuyolu’nu keyifli kılan bir özelliği daha 
var bizce; birbirinden hoş kafeleri, pastane-
leri, restaurantları… İşte bu semtin en güzel 
yerinde  yolların kesiştiği köşebaşında  pas-
ta, cafe bistro olarak hizmet veren sempatik 
bir mekan vardır; Cevizağacı... 

8 yıldır bu köşede  kaliteli hizmetine 
devam eden Cevizağacı günün her saatinde 
tıklım tıklımdır. Burası yalnızca Kadıköy-
lüler'in değil, tüm İstanbullular'ın hafıza-
sında bir lezzet durağıdır.

Cevizağacı’nda  pastacılık için "sanat" 
ifadesini kullanıyorlar. Damak zevkine sa-

hip müdavimleri bilir; sunumlarını görse-
niz, siz de hak verirsiniz. Akıl almaz sayıda 
çeşitleri var. Şeker hamurlu doğum günü 
pastaların olduğu bölümde "yok artık" de-
dirtecek bir şey gözümüze çarptı; resminizi 
veriyorsunuz, ressam pastacılar, gıda boya-
sıyla, pastanızın üzerine portrenizi yapıyor-
lar. Sevdiğiniz için harika bir sürpriz olmaz 
mı? Cevizağacı, kendi deyimleriyle pasta 
sanatında, gerçekten usta...
Butik çikolatalar

İki yıl önce de çikolata üretimine 2 yıl 
önce başlamışlar. Bu  işte de tercih sebebi ol-
makta kararlı gözüküyorlar. “Bu çikolatanın 
diğerlerinden farkı ne?" diye soruyoruz, yanıt 
geliyor; "Butik üretim... Glikoz yerine, kilosu 
8 kat fazla maliyetli gerçek bal kullanıyoruz. 
Piyasaya hakim, ucuz bitkisel yağlar yerine de 
yüzde yüz kakao yağı kullanıyoruz."

Üst kata çıkıp, hele arka bahçeyi tercih 
ettiyseniz, işin rengi bir anda değişiyor. 
Burası aynı zamanda, yeşiller içinde, zen-
gin menüye sahip, çok şık bir restaurant. 
Özel ya da iş yemeği, beş çayı, akşam bu-
luşmaları ve pazar günleri brunch...  Haf-
tanın hangi günü gelirseniz gelin mutlu 
döneceğiniz bir yer Ceviz ağacı. Lezzetle-
ri, tüm Türkiye'ye ulaşsın diye internetten 
sipariş de gönderiyorlar. 

Muhittin Üstündağ Cad. No: 85 ko-
şuyolu tel: 0216 18 26 /27 cevizagaci.com 

l Aysel KILIÇ

Naga Putrika, Moda’da bir kahvaltı sa-
lonu. Moda Caddesi’ni uzun uzadıya 
sahile doğru yürüdüğünüzde, yolun 

bitiminde solda kalıyor.  Doğanın rengi olan 
yeşil tabelası da sarmaşıklarla uyum içerisin-
de.  Mekanın ahşap zemini, ahşap masa ve 
sandalyeleri de bir an olsun kentin betonun-
dan uzaklaştırıyor.  

“Naga Putrika”,  Hintçe’de “Dağın Kızı” 
anlamına geliyor. Ganj Nehri kenarında ta-
rım yapan kadınların, Ganj’ın bereketine 
verdikleri isim.  Özlem Işıl, mekanlarına 
neden bu ismi verdiklerini şöyle anlatıyor: 
“Anadolu’nun kadim topraklarında da bere-
ketini doğadan alan yaşamlar var. Kocaman 
gıda şirketlerinin çevremizi ve gıdamızı ze-
hirlemesine karşın; geleneksel, bilgece yön-
temleri sürdürerek adil, nitelikli ve temiz 
üretim yapan üreticiler ve onların kıymetli 
ürünleri var. Naga Putrika’nın hikayesi de 
bu bereketten doğuyor. Biz de bu felsefeden 
yola çıktık. Çünkü, mekanımızı en güzel bu 
isim ifade ediyor.”
ÜrEtiCilEri uNutMaDIlar

Özlem Işıl ve Semiha Demirok, okul ar-
kadaşı.  Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü öğrencileri Özlem ve Semiha, okulu 

bitirince ne yapalım diye düşünürken, kendi-
lerini bir kahvaltı salonu fikri içinde bulmuş-
lar.  İki genç kadın, açacakları mekanın ya-
şam felsefeleriyle bütünlüklü olmasına özen 
göstermiş. Semiha bunu şu cümlelerle anla-
tıyor:  “Naga Putrika’yı her ne kadar geçim 
derdi nedeniyle açsak da, aslında amacımız 
biraz da hem yerel ve küçük üreticiyi des-
teklemek, hem de biz kentlerde yaşayanların 
güvenilir ürünlere ulaşımını sağlamaktı.” 

Özlem ve Semiha’nın üreticiye ulaşma-
sı da hiç zor olmamış.  Özlem zaten yüksek 
lisans araştırma tezi nedeniyle yerel üre-
ticilerle iletişim halindeymiş: “Araştırma 
tezim, toplumsal hareketler ve HES karşıtı 
mücadelelere ilişkindi.  Saha çalışması-
nı yaparken üreticilerle ilişkilenme şan-
sım oldu. Sahadayken, HES’ler ve tarım 
meselesinin doğrudan bir bağı olduğunu 

fark ettim. Çiftçi, kendine yeter tarımı ya-
pabilir ve bundan kazanç sağlayabilirdi. 
Ancak HES gibi projelerle insanları kendi 
topraklarından, kırlardan uzaklaştırıyorlar. 
Oradan gelen insanlar fabrikalara sıkıştırı-
lıyor. Halbuki insanlar kendi topraklarında 
geçimlik üretimlerini yapabilseler, bunun 
olanakları sağlanabilse bu kadar yoksullaş-
tırılmış bir kır nüfusuna sahip olmayacağız. 
O insanların orada kalması için, bizim de 
çorbada ufak bir tuzumuz olsun istedik. 
Onlardan ürünlerini satın alıp, Moda’da 
soframıza koyduk.”
tErEYaĞI riZE’DEN…

Naga Putrika’ya gıda, neredeyse Türki-
ye’nin dört bir yanından geliyor. Mekanda 
sunulan ürünler, doğrudan doğruya küçük 
örgütlü yerel üreticiden, öncelikle de kadın 
üreticiden satın alınıyor. Zeytin Çanakka-

le’nin Nusratlı köyündeki kadın üreticiler-
den geliyor.  Nar ekşisi, reçel, salçalar ve 
çeşitli otlar ise Antakya’nın Vakıflı Kö-
yü’nden. Kaşar peynirin adresi Kars olsa 
da,  farklı bölgelerden çeşit çeşit peynir ge-
liyor. Balı ve kaymağı da tamamen doğal.

Naga menüsünde 6 farklı serpme kah-
valtı çeşidi var: Çiçekdağı, Söğütçük, Ve-
lika, Köyceğiz, Hevsel ve Zuğa. Menemen, 
kavurmalı yumurta,  sahanda yumurta, pişi, 
siyah-yeşil zeytin, yeşillik tabağı, köy te-
reyağı, ceviz, kestane ya da meyve çeşitle-
rinden yapılan doğal reçeller, bal kaymak, 
ezine, isli çerkes ve kaşar peyniri, beyaz 
peynir, meyve kuruları, fırın kaymak pata-
tes, nar ekşili ve kekikli zeytinyağı, acuka... 
Naga kahvaltısı; tek kişilik 35tl, iki ki-
şilik 55 tl. Caferağa Mahallesi, Moda 
Caddesi, 161/a. 
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4 Gemma Bovery / Aşkın Dili
Baş döndürücü güzelliğiyle son dönemin 
gözde oyuncularından Gemma Arterton, 
bu kez şirin bir Normandiya kasabasında 
karşımıza çıkıyor. İngiliz çift Gemma ve 
Charlie Bovery, bir Fransız kasabasına 
yerleşir. Gemma burada, emekliliği-
ni kasabada fırıncılık yaparak geçiren 
Martin’le tanışır. Gemma’nın ünlü roman 
kahramanı Madame Bovary ile olan isim 
benzerliği, bir edebiyat tutkunu ve özel-
likle de bir Flaubert hayranı olan Mar-
tin’i derinden etkiler. Güzelliğiyle bütün 
kasabayı büyüleyen Gemma, kasabadan 
yakışıklı bir delikanlının ve eski sevgili-
sinin de denkleme girmesiyle kendini bir 
aşk macerasının merkezinde bulur. Posy 
Simmonds’ın aynı adlı resimli romanından 
uyarlanan Gemma Bovery, gerçek hayat 
ve edebiyatın iç içe geçtiği bir romantik 
komedi. Film Kadıköy Rexx sinemasında 
saat 12:00 seansında izlenilebilir.  Süre: 
99 dakika/ Ülke: Fransızca, İngilizce / Tür: 
Dram-Komedi-Romantik.

4 Kadıköy - Rexx
Darbe: 11:15-13:15-15:15-17:15-19:15-21:15
Deccal: 11:30-13:30-15:30-17:30-19:30-21:15
Görevimiz Tehlike 5: 11:00-13:30-16:00-
18:30 - 21:15
Siccin 2:11:15-13:15-15:15-17:15-19:15-21:15
Adres: Sakızgülü sok. No:20/22 Kadıköy 
İstanbul Anadolu (216) 336 01 12

Cinemaximum- Budak
Ant-man: 11:15 - 13:50 - 16:30 - 19:10 - 21:45
Görevimiz Tehlike 5: 11:00 - 13:45 - 16:30 - 
19:15 - 21:00 - 22:00 
İki Aşk Arasında: 11:00-13:30-16:00-18:30-
21:00
Kağıttan Kentler:11:15-13:40-16:10-18:40 - 
21:10
Self/less: 11:15 - 13:50 - 16:30 - 19:10 - 21:45
While We're Young: 11:30 - 13:45 - 16:00 - 
18:15 - 21:00
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi, 
Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan 
İstanbul Anadolu (216) 444 12 36

SİNE
VİZYONKır Kahvaltısını 

kentlilerin  sofrasına taşıdılar

Cevizağacı'nda



Son yıllardaki en büyük kirliliğini yaşayan Kurbağalıdere için yapılan eylem sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ıslah çalışmalarını hızlandırdı. İBB, 2015 
sonuna kadar atıksuların kontrol altına alınacağını açıkladı
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FENERBAHÇE PLAJI
 Fenerbahçe’de Pyramid (Artık yok, yıkıldı, 

yerinde Kadıköy Belediyesi Khalkedon Fener-
bahçe Restoranı var) kompleksinin bulunduğu 
koyda Fenerbahçe Plajı açılmıştı. Kapıların altları 
açık bir sıra kabinlerden meydana gelen plajın or-
tasında bir de gazino vardı. Gazinonun önünden 
denize uzanan tahta iskeleye kayıklar ve küçük 
motorlar yanaşırdı.

Fenerbahçe Plajı ilk defa altmış yıl kadar önce 
açılmıştı. Kadın ve erkek deniz hamamı olarak kü-
çük etrafı hasırlarla çevrili, sonbaharda sökülüp, 
ilkbaharda yeniden kurulan bu tahta hamamların 
sahipleri Zühtü Paşa ve Burhan Bey’lerdi. Bu Zü-
htü Paşa’nın, Zühtü Paşa Camii’nin sahibi ve Ma-
arif ve Bayındırlık Nazırlığı yapmış olan Osmanlı 
devri paşası Zühtü Paşa ile alakası yoktur. Plajın 
sahibi Zühtü Paşa, Kızıltoprak Depo durağında-
ki evde oturan, şişman, oldukça iri yarı bir zattı. 
Burhan Bey de Zühtü Paşa Camii’nin karşısın-
da yolun çatallaştığı yerin üzerinde ahşap, biraz 
harap binada yaşardı. Bu iki zat Fenerbahçe 
Plajı’nın kurucusu olmuşlar, gittikçe gelişen plajı 
halka açık hale getirmişlerdi. Bir efsaneye göre 
bir zamanlar Fenerbahçe’de sarayı olan Bizans 
İmparatrou Justinyanus’ün eşi Theodora da bu 
plajın bulunduğu yerden denize girermiş. 

Fenerbahçe Plajı ilk yıllarında rağbet görme-
mişti. Gerek Zühtü Paşa gerekse Burhan Bey 
civarda yaşayan gençleri bedava plaja girmeye 
teşvik eder, bu suretle bir hareket yaratmaya ça-
lışırlardı. Kısa süre sonra plaja rağbet öyle arttı ki 
bazı günler, özellikle Pazar günleri yer bulunamaz 
oldu ve bu durum yıllarca sürdü, tâ ki, Pyramid 
komplesi yapılıp, plaj yıkılıncaya kadar...
CADDEBOSTAN PLAJI

 Ragıp Sarıca Paşa Konağı’na bitişik, içinde 
incir ağaçları olan plajı, Reşit Bey işletirdi.

Arkası yola dayalı, kabinlerden başka, iki katlı 
uzunlamasına yapılmış binalar yazdan yaza kira-
ya verilir, İstanbul ve Ankara’dan gelen müşterlier 
bütün mevsim ailece kalırlardı. Plajın restoranı ol-
duğu için yemek sorunu da halledilmişti. Günün 
kalabalığı dağılıp, akşam olunca pansiyonlarda 
kalan müşteriler gurup gurup otururlar, geçe 
saatlere kadar eğlenirlerdi. Tiyatro ve ses sanat-
çılarının, müzisyenlerin kaldığı bu plajın geceleri 
bir başka olurdu. Piyanist Fevzi Aslangil hemen 
hemen her yıl ailesiyle gelir, en uçtaki iki odayı 
kiralar, bütün yazı geçirirdi. Selahattin Pınar onu 
yalnız bırakmaz, Çiftehavuzlar’daki evinden her 
gece gelir, Aslangil’in türlü muziplikliklerine yarı 
kızıpı yarı gülerek katlanırdı.

Plajın sahibi Reşit Bey, hafifçe öne eğik bir 
vücut yapısına sahip, sessiz, terbiyeli, daima si-
yah elbise giyip, kravatsız dolaşmayan bir İstan-
bul efendisiydi. Çok kere kışları bile plajın içindeki 
evinde kalırdı. Kızkardeşi Naciye Hanım kapıda 
bilet keser, hemen bütün müşterileri tanırdı. Sı-
cak yaz günlerinde plajı dolduran kadın, erkek ve 
çocukların sesleri akşam güneşi batarken kaybo-
lur, yerini bitişikteki Caddebostan Gazinosu’ndan 
gelen müzik sesi doldururdu. Plajın içi geniş bir 
aile topluluğunu hatırlatır, herkes birbirini tanır, 
aileler arasında yemek ikramları yapılırdı.

Mevsimin ilerleyen günlerinde Naciye Hanım 
devamlı kapıya gelecek olan üzümcüyü göz-
ler, ”Üzüm küfesi görülünce plaj mesvimi biter!” 
derdi. Caddebostan Plajı her yıl daha gelişerek 
yeni odalar, kabinler ilave edilmiş, plaj müşterileri 
arasında dostluklar, arkadaşlıklar kurulduğu gibi 
ailelerin dağılmasına sebeb olan aşkların doğma-
sına da sahne olmuştu. Bütün bu hızlı plaj yaşan-
tısı Reşit Bey’in zamansız ölümüne kadar sürdü.

Reşit Bey’den sonra Naciye Hanım birkaç yıl 
daha kuruluşu sürdürdü ise de artık yorulmuştu. 
Geceli gündüzlü yüzlerce insanın bulunduğu bir 
müesseseyi idare etmek tek başına bir kadının 
başa çıkabileceği durum değilde ve plaj kiraya 
verildi. Fakat eski havası kaybolmuş, müşteriler 
değişmişti. Günün birinde yol genişletildi. Bitişik-
teki Caddebostan Gazinosu’nun çam ağaçlarıyla 
dolu bahçesi yok edildi. Plaja ait bütün binalar 
yıkıldı.

Böylece Reşit Bey’in plajından en küçük bir 
iz bile kalmadı.

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

Kadıköy’ün ilk 
deniz hamamları III

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

AYKURT NUHOĞLU

YAYIN KURULU

Onur TEMÜRLENK, Ayten GENÇ,
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

Yazı İşleri Müdürü
Semra ÇELEBİ

Grafik - İnternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ulaş YILMAZ

Haber Merkezi
Gökçe UYGUN

Mustafa SÜRMELİ, Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN

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

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

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

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

Gazetemizde yayınlanan okur mektuplarında 
yasal sorumluluk yazı sahibine aittir.

l Erhan DEMİRTAŞ

Uzun yıllardır Kadıköylüleri mağdur 
eden Kurbağalıdere son yılların en 
büyük kirliliğini yaşıyor. Geçtiği-

miz hafta Kadıköy’ün ve ülke gündemine 
oturan Kurbağalıdere’nin son görüntüsü 
Kadıköylüleri ayağa kaldırdı. Kurbağalı-
dere’nin en kısa zamanda ıslah edilmesini 
isteyen Kadıköylüler, 30 Temmuz Perşem-
be günü eylem yaptı. Kadıköy Kent Daya-
nışması’nın çağrısıyla Yoğurtçu Parkı’nda 
biraraya gelen Kadıköylüler “Kurbağalıde-
re’den zehir değil yaşam aksın” sloganıyla 
Kurbağalıdere Köprüsü’ne yürüdü. “İBB 
sağlığımızı tehdit etme ! Kurbağalıdere’yi 
temizle” pankartının taşındığı yürüyüşe 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu,CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel 
Tekin,CHP İstanbul Milletvekilleri Barış 
Yarkadaş,Mahmut Tanal,CHP Büyükşehir 
Meclisi Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gül-
seven,CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin 
de destek verdi.
“İBB SORUMLUDUR”

Kurbağalıdere’den yayılan kokuya dik-
kat çekmek için vatandaşların maske tak-
tığı yürüyüşte Kadıköy Kent Dayanışması 
adına basın açıklaması yapan Arsun Önal, 
“Yanlış ıslah çalışmaları nedeniyle Kur-
bağalıdere’den lağım akmakta, zehir solu-
maktayız. Tüm Kadıköy ve Marmara denizi 
büyük risk altında.Devasa bir açık kanali-
zasyona dönüşen dere,insan sağlığını ve ya-
şamı her geçen gün daha fazla tehdit edi-
yor” dedi. “Kadıköy Kent Dayanışması 
olarak yürüttüğümüz kampanyalar,medya-
da yer alan haberler, mahalle muhtarları ve 
birçok Kadıköylünün bireysel başvurusuna 
rağmen İBB sorumsuzca davranmaya de-
vam devam etmektedir” açıklamasını yapan 
Önal, Kadıköy halkının cezalandırıldığı-
nı ifade etti. Önal, basın açıklamasını şöy-
le sonlandırdı: “Kadıköy halkının yaşadığı 
ve yaşayacağı sorunlardan İBB sorumlu-
dur. İBB’nin yükümlülüklerinin farkına va-
rarak, mühendislik,iş güvenliği ve halk sağ-
lığını dikkate alan bir anlayış çerçevesinde 
Kurbağalıdere ıslah çalışmasını en kısa sü-
rede bitirmesini talep ediyoruz.” 
“ZEHİR SOLUYORUZ”

Kadıköylülerin İBB’yi protesto ettiği sa-
atlerde İSKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri de eylemle eş zamanlı olarak çalışma-
lara başladı. Eyleme katılan vatandaşlardan 
Ömer Aygün, İBB’nin çalışmalarının gös-
termelik olduğunu ifade ederek, “ Her gün 
Kadıköy sahilinde yürüyüşe çıkıyorum. Es-
kiden burada oturup rahatlıkla dinlenebili-
yorduk ama Kurbağalıdere  son üç yıldır çok 
kötü durumda” dedi. “Tam anlamıyla zehir 
soluyoruz” diyen Aygün, Kurbağalıdere üze-
rinden  Kadıköy halkının cezalandırıldığını 
düşündüğünü söyledi.

Yoğurtçu Parkı’nın yakınında ikamet 
eden İbrahim Günel de Kurbağalıdere’den 
yayılan kötü ve yoğun koku yüzünden kapı 
ve  pencere açamadıklarını söyleyerek çalış-
maların en kısa zamanda tamamlanmasını is-
tediğini belirtti. Moda’da yaşayan bir başka 

vatandaş Ayşe Çağlar ise bisiklet kullanma-
yı çok sevdiğini ancak son iki yıldır Kurba-
ğalıdere’nin yanından geçmediğini belirterek 
şöyle konuştu: Evim dereye yakın değil ama 
rüzgar yüzünden koku Moda’ya kadar ge-
liyor. Dere 2012 yılında temizlenmişti ama 
şimdi daha beter durumda. Biz Kadıköy hal-
kı olarak arık bu çileyi çekmek istemiyoruz.”
İBB:2015’İN SONUNDA BİTECEK

Son iki haftadır gündemde olan Kurbağa-
lıdere için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’de 
açıklama yaptı. Açıklamada, Kurbağalıde-
re’nin suyu ve yağışı taşımadığı ifade edile-
rek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havza-
nın atıkları nedeniyle kirlenen dereyi metro 
tipi tünelle atık suların toplayarak ıslah edi-
yor” denildi. İstanbul’daki metro inşaatlarının 
yapımında kullanılan TBM(Tünel Sondaj Ma-
kinası) ile, atık su ve yağmur sularının kolek-
tör hattına alınarak yeraltından akışı için çalış-

maların başladığını açıklayan İBB, çalışmanın 
ilk etabının yüzde 90 oranında tamamlandığı-
nı ve şu ana kadar temizlik çalışmalarında bin 
94 kamyon çamurun çıkarıldığını açıkladı. Su 
alma yapıları ile kokuya neden olan atık sula-
rın kollektör hattına aktarılmasına başlandığı-
nı açıklayan İBB, “Derenin bazı kesitlerinde 
de genişletme çalışmaları sürüyor.

Genişleme bölgelerindeki SİT alanları 
ve kamulaştırılacak araziler hukuki süreçle-
ri uzatıyor. Binaların yakınlarına açık kazı 
çalışması yapılması ise güvenli olmuyor” 
açıklamasını yaptı.

İBB, Kurbağalıdere’deki atık suların 
2015 yılının sonuna kadar kontrol altına alı-
nacağını duyurarak, İSKİ Genel Müdürlüğü 
ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Deniz Hiz-
metleri Müdürlüğü’nce başlatılan Kurbağa-
lıdere’deki temizlik çalışmalarının da de-
vam ettiğini açıkladı. 

Eylem İBB’yi 
HAREKETE GEÇİRDİ

Kurbağalıdere’nin yarattığı sorunlar-
dan en fazla etkilenen Kadıköy esna-
fı da koku ve pislikten dolayı müşte-
risi sayısının düştüğünü söylüyor. 
Gazete Kadıköy’e konuşan esnaf,ıs-
lah çalışmalarının bir an önce bitiril-
mesini istiyor.
Can Sarıoğlu: Büyükşehir ekipleri bu-
günlerde  gece gündüz sürekli çalışıyor. 
Yapılan çalışmaların faydası olacak an-
cak bence bu çalışmalar köklü bir çö-
züm değil. Koku geçen haftaya nazaran 
daha iyi. Geçtiğimiz hafta yapılan  eylem 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını 
hızlandırmasında etkili oldu. Medyada 
da sürekli Kurbağalıdere haberleri yapıl-
dı. Bunun da etkili olduğunu düşünüyo-
rum. Kurbağalıdere yüzünden eskisi gibi 
müşteri gelmiyor. Umarım ıslah çalışma-
ları en kısa zamanda tamamlanır da biz 
de yeniden iş yapmaya başlarız. 
Mehmet Özdemir: Kurbağalıdere’nin 
kirli olması işimi çok etkiledi. Her gün bu 
kokuyla yaşamak zorundayız. Koku yü-
zünden dükkana müşteri gelmiyor.  İn-
sanlar eskiden ailesiyle parkta gezer, 
spor yapardı. Ama artık gelmiyorlar.  Bir 
de kanalın buradan geçmeşi, yolun ka-
panması ve ıslah işlerinin yavaş yürü-
mesi bizim için problem oldu.  Vergimizi, 
kiramızı,evimizin ihtiyacını karşılaya-
maz duruma düştük. Her gün bir borç çı-
kıyor karşımıza çünkü ödemeleri aksatı-
yoruz. İnsan sesini çıkarmassa, herkes 
tepesine biner, yapılan eylemin bu an-
lamda etkili olduğunu düşünüyorum. 
Atilla Kaplan: Kepçe ile pisliğin çekip çı-
karıldığını görüyorum çalışmalar yapılı-
yor. Eylem yapıldı, eylemin çalışmalara 
etki edeceğini düşünüyorum. Kurbağalı-
dere’nin şu anki hali işimizi kötü şekilde et-
kiliyor, müşteriler kokudan dolayı gelmiyor. 

Kurbağalıdere eylemi sonrasında bazı ga-
zetelerde CHP’li Meclis üyelerinin 2013 yı-
lında hazırlanan Kurbağalıdere ıslah pla-
nına karşı çıktığına dair haberler yapıldı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kadıköy 
İlçe Başkanı Ali Narin, “Kurbağalıdere ısla-
hı ile ilgili hiçbir meclis üyemiz ve partilimi-
zin itirazı olmamıştır” dedi
“YAPILAŞMAYA KARÇI ÇIKTIK”
“Kimi yayın organlarında Kurbağalıdere ıs-
lahı ile ilgili olarak 2013 yılında sunulan pla-
na CHP’li Meclis üyelerinin itiraz ettiği şek-
linde haberler yer almaktadır. Bu haberler 
bütünüyle asılsız ve çarpıtmadır.
Toplum sağlığını bu kadar yakından ilgi-
lendiren ciddi bir sorunun politik karalama 
malzemesi olarak kullanılması son derece 
çirkin ve üzüntü vericidir” açıklamasını ya-
pan Narin, söz konusu haberlerde yer alan 
kararın 2012 yılında hazırlanan  planda-
ki emsal artışına yönelik olduğunu belirtti. 
"Meclis üyelerimiz derenin ıslahına değil, 
dere çevresinin yapılaşmaya açılmasına iti-

raz etmişlerdir." diyen Narin, bu itiraza rağ-
men oy çokluğu ile alınan kararla dere çev-
resinin yapılaşmaya açıldığını hatırlattı. 
"KADIKÖYLÜLER CİDDİ ZARAR GÖRDÜ" 
3 yıldır tamamlanmayan çalışmalar nede-
niyle Kadıköylülerin ciddi zarar gör-
düğünü belirten CHP Kadıköy İlçe 
Başkanı Ali Narin şöyle devam 
etti: "2012 yılında başlayan ve 
halen devam edilmekte olan 
projenin yaklaşık 3 yıla yakla-
şan sürecinde 4 - 5 kez karşı 
karşıya kalınan şiddetli yağış 
ve su baskını neticesinde özel-
likle Fenerbahçe ve Fikirtepe ma-
hallelerinde birçok ev ve işyerini su 
basmış, birçok araçta maddi hasar meyda-
na gelmiştir. Açıktan dereye ve oradan da 
Marmara denizine akıtılan kanalizasyon ile 
Marmara Denizi zehirlenmiş, Kadıköylüler  
koli basili tehlikesi ve sağlık sorunları ile kar-
şı kaşıya kalmıştır.  Bu sorunların hiçbirinin 
söz konusu planla bir ilgisi olmadığı gibi ıs-

lah çalışmalarının teknik olarak yanlış baş-
laması ve yavaş sürmesi nedeniyle Kadı-
köylüler ciddi anlamda zarar görmüştür.
Kadıköy Belediye Başkanımız Aykurt 
Nuhoğlu’nun ısrarlı çabaları, Partimizin, Ka-
dıköylülerin tepkilerine neden olan dere ıs-
lah çalışmaları basında da çıkan haberler 
nedeniyle İBB tarafından son günlerde hız-
landırılmıştır. Çalışmaların hızlandırılması 

bunca yıldır Kadıköylülerin ihmal edil-
diği ve cezalandırıldığı gerçeğini 

değiştirmese de sevinç vericidir. 
Kadıköylülerin çilesi haline ge-
len ve yıllardır çözülmeyen bu 
meselenin partimizi karalama 
malzemesi haline getirilmesi 
ise bütünüyle çarpıtma ve siyasi 

manipülasyon amaçlıdır. Biz hiç-
bir zaman insan sağlığı ve güvenli-

ğini politik çıkar malzemesi yapmadık 
bundan sonra da yapmayacağız.  
Kadıköy’de yaşayan tüm canlıların sağlığı 
ve canını politik çıkar ve taraf gözetmeden 
savunduk , savunmaya da devam edece-
ğiz. Kurbağlıdere ıslah çalışmalarının takip-
çisi olacak ve Kadıköylülerin bu sorundan 
kurtulması için elimizden geleni yapacağız".

CHP’DEN DERE AÇIKLAMASI

Ali Narin
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Sarı bisikletli kadınlar!
S ağlıklı yaşamın en önemli unsurların-

dan biri olan “hareketlilik” kavramını 
bisiklet aracılığı ile toplumun her kesi-

mine yaymayı amaçlayan ETİ ve Aktif Yaşam 
Derneği, 2015 yılında Sarı Bisiklet Projesi 
kapsamında İstanbul’da kadınlara odaklanı-
yor ve kadınların öncülüğünde bisiklet kulla-
nımını teşvik ediyor. Proje, İstanbul’da bisik-
lete binen kadınların oluşturduğu “Bisikletli 
Kadın İnisiyatifi” ile işbirliği yaparak, haya-
tın her alanında bisiklete binmenin mümkün 
olduğunun altını çiziyor. Bu işbirliği kadın-
ların bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak 
önemli adımlardan biri olacak. Bisiklet kulla-
nan ve kullanmak isteyen tüm kadınları aynı 
platformda birleştirmek amacıyla kurulan ‘Bi-
sikletli Kadın İnisiyatifi’, ETİ ve Aktif Yaşam 
Derneği’nin de desteğiyle yıl boyunca İstan-
bul’da birçok farklı aktiviteye imza atacak.
BisiklEtE Bin, oBEzitEyi yEn

Bisiklet kullanımında Türkiye’nin, Av-

rupa ülkelerine göre çok gerilerde olduğunu 
belirten Aktif Yaşam Derneği (AYD) Yöne-
ticisi Mehmet Ali Çalışkan, “Türkiye’de obe-
zite yükseliyor. Toplum aktif değil, bundan 
rahatsızlık da duyuyor, fakat aktivite yapmı-
yor. Oysa bisiklet hareketsizlik için önemli 
bir çözüm. Sadece bisiklet kullanmayı bilmek 
bile daha aktif bir hayatın göstergesi. Bisiklet 
kullanmayı bilenlerde fazla kilolu ya da obez 
olan kişi oranı %37 iken, bisiklet sürmeyi bil-
meyenlerde bu oran %60’a çıkıyor. O yüzden 
ebeveynlerin çocuklarını küçük yaşta bisiklet 
kullanmaya teşvik etmeleri önemli. Gündelik 
hayatta alışverişe giderken, çocukları okula 
götürürken bisiklete binmek toplumda bisiklet 
kullanımını yaygınlaştıracak.” diye konuştu.

ETİ Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Po-
latoğlu, fiziksel hareketsizlik konusunun tüm 
dünyada ve ülkemizde ciddi bir sağlık soru-
nu haline geldiğini ifade ederek, “Sağlıklı bir 
yaşam için hareket etmenin önemini çocukluk 
döneminden itibaren aşılamak büyük önem 
taşıyor. Bu durumun düzeltilmesinde elbette 
ebeveynlere ve özellikle de annelere büyük gö-
rev düşüyor. Ancak Türkiye’de annelerin yüz-
de 85’inde spor yapma alışkanlığı yok, üstelik 
annelerin, çocukları için öncelik sıralamaların-
da fiziksel aktivite sadece yüzde 13’lük bir pay 
alıyor. Biz bu önemli çıktıları dikkate alarak 
bu sene Sarı Bisiklet projesinde öncelikli he-
def kitlemizi ‘kadın’ olarak belirledik. Kadın-
larımıza “hareket”in önemi konusunda farkın-
dalık kazandırmak istiyoruz” dedi.

l Gökçe UYGUN

T ürkiye’nin ilk tur bisikleti mağaza-
sı olan Kadıköy’deki Bisiklet Gez-
gini'nin sahipleri Seçil Öznur Ya-

kan ve Alexios Menexiadis, bisikletlilerin 
hak mücadelelerine destek olacak bir huku-
ki kazanım elde etti.

Aynı zamanda Bisikletli Kadın İnisiya-
tifi’nin kurucularından da olan Seçil Öznur 
Yakan, yaşadıklarını anlattı. Yakan, geçen 
yılın Nisan ayında bir gün Menexiadis’le 
birlikte, Yoğurtçu Parkı civarındaki bisik-
let yolundan bisikletleriyle geçerken, ora-
daki bir kafenin görevlisi ile tartıştı. Ya-
kan, ‘’Cafe Marina adlı mekan, sürekli 
olarak müşterilerinin araçlarını bisiklet yo-
luna park ediyor. Bu artık maalesef ki alış-
tığımız bir durumdu. Fotoğraf çekip, Kadı-
köy Belediyesi’ne şikayet ediyorduk. Hatta 
bundan dolayı uyarı bile almışlardı’’ dedi. 
‘’yol, BisiklEtlinindiR’’

Yakan, o akşam da yine oradan bisik-
letle geçerken yaşanan saldırıyı şöyle anlat-
tı; ‘’Yine bisiklet yolumuza araç parketmiş-
ler. Müşteri bekliyor diye aceleyle arabayı 
çıkarırlarken burun buruna geldik, tehli-
ke atlattık. Haliyle biz de buna tepki gös-
terdik. Otopark görevlisi,  arabayla bisikle-
time çarptı ben üstündeyken. Biz de polisi 
aradık ve şikayetçi olduk. O kişi de ‘bana 
saldırdılar’ diye bizden şikayetçi oldu. Me-
ğersem şartlı tahliye ile salınmış. Eğer suçu 
kabul etse tekrar ceza alacakmış, o da eski 
cezasını etkileyecekmiş. Biz bu olayı ar-
kadaş ve iş ortamımızda, sosyal medyada 

gündeme getirince bir sürü bisiklet kullanı-
cısının benzer şikayeti olduğu ortaya çıktı. 
Dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Biz 
darp davasının içinde, bir de o kişi/mekan 
hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye at-
mak’tan suç duyurusunda da bulunmuştuk. 
Zaten o kişi de bisiklet yoluna park ettiğini 
kabul etti. Hakim o konuda ceza vermeye-
ceğini söyledi ama bence karanda etkili ol-
muştur. Saldırı suçundan biz beraat ettik, o 
kişi de ceza aldı.’’

Seçil Öznur Yakan, bu kararın, bisik-
let yollarına araç parkedilmemesi açısın-
dan önemli bir aşama olduğunu belirterek, 
‘’En azından bir ses getirmiş olduk bu ko-
nuya, tatsız bir olay neticesinde olsa da… 
Bunun mücadelesini vermek gerek her ko-
şulda. Bisiklet yoları, bisiklet kullanıcıları-
nındır. Ne yaya yürüyebilir, ne araç geçebi-
lir!’’ diye konuştu.

Bisikletliler, davayı kazandı
Kadıköylü bisiklet tutkunu bir çift, bisiklet yoluna araç 
parkeden kişiye karşı açtıkları davayı kazandı

Kadıköy’e uğrayıp 
Brüksel’e pedalladılar
Muğla’dan başlayan bisiklet turu kapsamında Kadıköy’de 
mola veren bisikletliler Brüksel’e ulaşmayı hedefliyor

l Mustafa SÜRMELİ

K adıköy Belediyesi Kalamış Genç-
lik Merkezi, fiziksel hareketsizliğe 
dikkat çekmek için pedal çeviren 

dört gönüllü bisikletliyi ağırladı. Pedal çe-
virerek, 9 Eylül’de Brüksel’de olmayı he-
defleyen bisiklet takımı 31 Temmuz Cuma 
günü 18.30’da basın toplantısı düzenledi. 

Feridun Ekmekci, NowWeMove Tür-
kiye Takım Kaptanı Adnan Çangır, İngiliz-
ce öğretmeni Emel Çalkam  akademisyen 
ve  doktor Serhat Ferahi Değimli’den olu-
şan ENVERÇEVKO NowWeMove (Şimdi 
Hareket Zamanı)  takımı, 47 günde 13 ülke-
yi geçip, 2 bin 700 kilometre yol katederek 
Brüksel’e ulaşmayı hedefliyor. 
kAlAMIŞ’tA tAtlI BiR MolA

Kadıköy Belediyesi Bisiklet Kulübü, 
Bisiklet gezgini, Pedalşörler ve Bisikletli 
Ulaşım Platformu üyeleri tarafından Pen-

dik Vapur iskelesinde karşılanan NowWe-
Move takımı, kendilerine eşlik eden bisik-
letlilerle Kalamış’a geldi. 

2 bin 700 kilometrelik parkurun İstan-
bul ayağında Kadıköy’de dinlenme imkânı 
bulan bisikletçiler, Kadıköy Belediyesi Ka-
lamış Gençlik Merkezi’nde kısa bir egzer-
siz yapıp, taze sıkılmış portakal suyu eşli-
ğinde meyve salatası yedi. 

ETİ ve Aktif Yaşam 
Derneği’nin, hareketli 

yaşama öncülük etmek 
amacıyla geçen yıl hayata 

geçirdiği Sarı Bisiklet 
projesi, bu yıl da devam 

ediyor. Projenin 
2015 yılı merkezinde ise 

kadınlar var! 

Mobil Tamir Aracı Kadıköy'e geliyor, bisikletinizi ücretsiz tamir ediyor! Mobil tamir aracı 
ile İstanbul sokaklarında bakıma ihtiyacı olan bisikletlerin ücretsiz tamirini yaparak atıl 
durumdaki bisikletleri sokaklara geri kazandırıyor. 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet 
verecek olan Mobil Tamir Aracı’nın Kadıköy rotası şöyle;
• 7 Ağustos: Hasanpaşa Mahallesi (eski) Universal Hospital civarı 
• 8-9 Ağustos: Kalamış Parkı
• 11-12 Ağustos: Erenköy Mahallesi Muhtarlığı civarı, Erenköy Kız Lisesi önü 
• 13-14 Ağustos: Suadiye Mahallesi Eminali Paşa Migros önü
• 15-16 Ağustos: Dalyan

Ücretsiz tamir aracı

Sarı Bisiklet projesi, tüm bireylerin 
ama özellikle de kadınların 

bisiklet kullanmasını teşvik ediyor

İstanbul’daki 5 bin 
ilköğretim öğrencisine 
bisiklet eğitimi verildi

İstanbul’daki 5 bin 
ilköğretim öğrencisine 
bisiklet eğitimi verildi



l Mustafa SÜRMELİ

Yıldız Alpar, 60 yıl önce geldiği Ka-
dıköy’de sanata hizmet ediyor. Tür-
kiye’de ilk özel bale okulunu açan 

85 yaşındaki sanat duayeni, Kadıköy’ü ve 
bale okulunun bulunduğu mahalleyi çok 
sevdiğini söyledi. 

1960’larda Kadıköy’ün yazlık bir bölge 
olduğunu, o yıllarda Moda’ya, Kalamış’a 
yazlık için gelindiğini, yaz tatilinin bu böl-
gelerde geçirildiğini anlatan Yıldız Alpar, 
“Şimdi ise Kadıköylüler yaz tatilini geçir-
mek için başka yerler aramaya başladılar. 
Her yer gibi Kadıköyümüz de kalabalıklaş-
tı” dedi.

İLK ÖZEL BALE OKULU
Yıldız Alpar Emiroğlu 1943’te İstanbul 

Belediyesi Konservatuvarı’nda piyano bö-
lümüne devam ederken, konservatuvarda 
Lidya Krassa Arzumanova yönetimindeki 
bale bölümü açılınca, eğitimine 1949’a ka-
dar bale öğrencisi olarak devam etti.

Aynı yıl çalışmaları Fransız Konsolos-
luğu Kültür Ateşeliği’nce değerlendirilen 
sanatçı, kendisine tanınan özel bursla Fran-
sa’ya gitti. Paris Opera ve Balesi’nde yük-

sek ihtisasını tamamladı. 
1952’de İstanbul’da Tak-
sim Sıraserviler’de Tür-
kiye’nin ilk özel bale 
okulunu açtı.

1953’te İstanbul 
Şehir Tiyatroları’nda 
ilk kişisel bale resi-
talini verdi. Haldun 
Dormen ile tiyatro 
çalışmalarında da 
bulundu. 1956’da 
Bursa’da Altı Parmak 
İlkokulu’nda verdiği 
eğitimle, çocukların ba-
leyle tanışmasını sağladı. 
Operaya ve konservatuvara 
çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 
Yıldız Alpar, Paris, Londra, Viya-
na ve ABD’de sanat merkezlerinde 
çeşitli seminer ve geliştirme kursla-
rına katıldı, araştırma ve çalışmalar 
yaptı.
KADIKÖY’DE BALE SERÜVENİ
1964’te Kadıköy’ün ilk bale oku-
lu olan Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na bağlı “Yıldız 
Alpar Özel Bale, Müzik ve Ti-
yatro Okulu”nu Kadıköy Sakız-
gülü Sokak’ta açtı.

Kadıköy’deki sanat yaşamı 
boyunca yurt dışı da dâhil olmak 
üzere tanındığını ifade eden Al-
par, Kadıköy’de gençlerin sa-
nata kazandırılması için uzun 
yıllar emek verdiğini belirtti. 
Sanata ve baleye ilgisizliğe de 
değinen Alpar, Kadıköy’deki 
60 yıllık sanat yolculuğunda 
kendisinin sıkıntılara göğüs 
gerdiğini ifade etti.  Acı ve 
tatlı pek çok anısını yaşadığı 
Kadıköy’de Yıldız Alpar Bale 
Okulu’nun kapısının hiç kapanma-
dığını söyleyen Alpar, “Bale de-
yince benim gözlerim yaşarır. Bu 

kadar büyük bir tutku. ‘Hocam hala 
çalışıyor musun?’ diyenler var. 60 

yaşında eve kapanmak istiyo-
ruz. Bizde çalışma eksikliği 

var” dedi.
DÜNYA'NIN İLK BEŞİNDE
1992’de İngiliz Krali-
yet Dans Akademisi ta-
rafından dünyada iki ki-
şiye verilmiş olan, baleye 
katkıları ve başarılarından 
dolayı Özel Onur Ödü-
lü’ne, 2002’de yine İngi-
liz Kraliyet Dans Akade-
misi tarafından Başkanlık 
Ödülü’ne layık görülerek, 
dünyanın 5 okulu arası-
na girdi. Yüksek Mühen-
dis M. Yalçın Emiroğlu 
ile evlenen Yıldız Alpar, 

bir kız ve bir torun sahi-
bi. Kurduğu Bale Mü-
zik Tiyatro Okulu’n-
da halen yöneticilik 
ve öğretmenlik ya-
pıyor.

“Doktor ol-
sam reçeteme 
evvela bale 
yazarım” di-
yen Alpar, 
balenin bir 
otokontrol, 
ritm, ölçü, 
yaşam bi-
çimi ol-
duğunu 
i f a d e 
e d e -
r e k , 

“Çok geniş 
bir yelpaze-

si olan bir sanat dalıdır bale. 
Balenin içinde resim, yontu, 
öykü, halk dansları hepsi 
var” dedi.

HABER10 7 - 13 AĞUSTOS 2015

60 yıldır kapanmayan kapı
Bale sanatının Türkiye’deki duayeni, 60 yıl önce Kadıköy’de 
açtığı bale okulunda aralıksız bale eğitimi veriyor

l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Belediyesi, yerel yönetim 
anlayışına dair örnekler sunan “Ak-
lımdaki Kadıköy” projesi ile yeni 

çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.
Bağdat Caddesi’nden Caddebostan 

Kültür Merkezi’ne çıkan Bağdat Çıkma-
zı Sokak’a yeni bir görünüm kazandırmak 
isteyen Kadıköy Belediyesi, sokağın yeni 
hali için Kadıköylülerin fikirlerini aldı. Va-
tandaşlar, sokağın yeni görünümü ve fonk-

siyonları için fikirlerini aklımdakikadikoy.
org adresinden paylaştı.

Kadıköylülerin fikir ve önerileriyle Ka-
dıköy Belediyesi ve Tasarım Atölyesi Ka-
dıköy(TAK) Bağdat Çıkmazı Sokak için 5 
projeyi şekillendirdi. 
OY KULLANDILAR

Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK) ta-
sarımcılarının çizdiği beş projeden birini 
seçmek için 2 Ağustos Pazar Günü Bağdat 
Çıkmazı Sokak’ın girişinde tasarım çalış-
maları  Kadıköylülere tanıtıldı. 

Pazar günü gerçekleşen sokak buluş-
masında, Kadıköylülerin paylaştığı fikirler 
doğrultusunda yapılan tasarım çalışmaları, 
gün boyu Kadıköylülere anlatıldı ve vatan-
daşlardan yeniden görüş alındı. 

Sokağı ve tasarımları inceleyen Kadı-
köylüler, uygun gördükleri projeleri fikir 
kartlarına yazarak oylarını fikir sandığına 
attılar. 
KADIKÖYLÜLER KARAR VERDİ

Kadıköylülerin görüş ve oylarını belirt-
tiği seçimin sonucunda  Bağdat Çıkmazı 

Sokak için 3 numaralı projenin uygulanma-
sına karar verildi. Birçok etkinliğe ev sahip-
liği yapan Caddebostan Kültür Merkezi’ni 
Bağdat Caddesi’ne bağlayan Bağdat Çık-
mazı Sokak'ın yeniden tasarlanacağı proje-
de, farklı kullanıcıların istekleri göz önüne 
alındı. Dinamik ahşap iskelet ile kullanışlı, 
merak uyandırıcı ve keyifli bir koridor hali-
ne geleceği sokakta, şehirdeki ve CKM’deki 
etkinliklerin duyurulabilmesi için afişlerin 
ve broşürlerin asılabileceği bir alan olacak. 

Yeni projede, ahşap iskelete bağlı farklı 
sokak oturma elemanlarını barındıran, hem 
gölge hem de açık alanların olacağı bir otur-
ma planı yapılacak. Bağdat Çıkmazı Sokak 
için yapılan projede ayrıca sergi ve göste-
rimlerin yapımına imkan verecek kapalı bir 
alanın da yapılması planlanıyor. 

TAK'ta gönüllü olarak çalışan Ege Döşe-
meci, Melisa Başar, Özlem Şahin, Mustafa 
Saim Binicioğlu ve İrem Koç'un tasarladığı 
proje önümüzdeki süreçte Kadıköylülerin 
yorumları ve önerileri alınarak uygulamaya 
konulacak.

“Paris’ten İstanbul’a döndüm. Dönmeseydim ne olurdu? Hocalarım 
Arzumanova ve Proberenkaya’nın dediği gibi, olağanüstü bir dans 
kariyerim mi olurdu? Evet, belki de önemli bir balerin olurdum ama 
gençler, yeni kuşaklar, bizden “el bekleyen” dansçı adayları ne 
olurdu? Bu sorunun yanıtını bilemiyorum ama şunu açık yüreklilikle 
söyleyebilirim ki, hiç pişman değilim; tam tersini vurgularsak, 
çocuklarımın birinin başarısını alkışlarken o sahnede ben dans 
ediyormuşum gibi geliyor!”

Bağdat Çıkmazı’na 
hayat gelecek

Kadıköy Belediyesi, “Aklımdaki 
Kadıköy” projesi ile Bağdat 
Çıkmazı Sokak’ının yeni 
tasarımının nasıl olması 
gerektiğini Kadıköylülere sordu. 
Kadıköylüler kullandıkları 
oylarla sokağın yeni haline 
karar verdi

Atilla Özer: 
Aklımdaki Kadıköy projesini takip 
ediyorum. Kadıköylülerin fikirlerini 
almaları bence çok önemli. Ben bu-
ranın sinema afişleri ile süslenme-
sini istiyorum. Çünkü burada eski-
den Budak Sineması vardı.  Burada 
yetişen gençler olarak o zamanlar 
açık hava sinemasına gelirdik. Gök-
yüzüyle beraber çok güzel olurdu. 
Açık Hava Sinemasını anımsatan 
eski Türk Film afişleriyle ve banklar-
la beraber hoş olabilir.

Garo Alaca: 
Bu sokağın yeniden şenlendirilmesi 
ve canlandırılması  çok güzel. Ka-
dıköy Belediyesi’nin bu çalışmayla 
çok güzel bir projeye imza atacağı-
nı düşünüyorum. Bu sokak harabe 
durumda. Yeni tasarımla Caddebos-
tan’a yakışır bir hale gelecek.

Ertuğrul Gündüz: 
Proje mimari açıdan etkileyici.Sa-
ğolsun arkadaşlar birden çok al-
ternatif ortaya koymuş. İşin içinde 
Kadıköy Belediyesi olduğu için de 
ayrıca farklı önem kazanıyor. Cad-
de ile Caddebostan Kültür Merkezi 
arasında kopukluk var yeni proje ile 
bu kopukluğun giderileceğini düşü-
nüyorum.  Aklımdaki Kadıköy proje-
si de iletişim ve sosyal medya ça-
ğında en gerekli uygulamalardan 
biri. Yeni projelerin bize sunulma-
sı ve vatandaşların da fikirlerinin ön 
plana alınması çok önemli bir şey. 
Küçücük bir sokak için ortak bir ka-
rar verebilirsek bu bütün Türkiye için 
örnek bir davranış olabilir. 
Eliza Ersoy: 
Projeyi sosyal medyadan görmüş-
tüm. Aklımdaki Kadıköy sitesine fikir-
lerimi yazmıştım ama bugün buraya 
gelip oy kullanmak istedim. Ben ki-
tapların olduğu projeyi seçtim. İnsan-
lar buradan geçerken diledikleri gibi 
kitap okuyabilirler. Çünkü kitap oku-
maya her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız var. 

Emre Çotuksöken: 
Yeni tasarım Kadıköy’ün özgünlü-
ğü korunarak yapılmalı. Caddebos-
tan’ın  dokusunu bozmadan ve or-
jinalliğine uygun şekilde yapılmalı.  
En azından insana hitap eden gü-
zel bir proje olmasını istiyorum. 3 
numaralı projeyi seçtim. Çünkü di-
ğer projelere göre 3 numaralı proje 
daha dekoratif görünüyor. Buradaki 
yeni yapılaşmaya daha uygun. 

Bağdat Çıkmazı Sokak’ın yenilenmesinden memnun olan 
Kadıköylüler, vatandaşların fikir ve önerilerinin dikkate 
alınmasının da önemli olduğunu söylüyor

Kadıköylülerin seçtiği projeSokağın şimdiki görüntüsü

Yıldız Alpar Bale Okulu 60. yıl resitalinden bir enstantane

Alpar, balenin yanı sıra tiyatro çalışmalarında da yer aldı
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l Gökçe UYGUN

K adıköylü armonika (mızıka) sanat-
çısı Alican Bülbül, Latin Amerika 
ve Avrupa ülkelerine ait müziklerin 

Türkiye’de piyano eşliğinde ağız armonikası 
ile solo olarak yorumlandığı klasik ilk ve tek 
albüm olma özelliği taşıyan Romantic Melo-
dies With Harmonica’yı yayımladı. Bülbül 
ile armonika aşkını ve albümünü konuştuk.

· Sizi biraz tanıyalım...
Üsküdar doğumluyum, lise mezunuyum. 

Bu güne kadar farklı meslek dalları ile ilgi-
lenmiş olsam da zamanın da sanatı tercih 
ederek müzik ile yaşamıma devam ettim. 

· Okullarda armonika eğitimi olmadı-
ğından kendinizi yetiştirmişsiniz değil mi?  

Evet maalesef. Eğitim imkanı olmayınca 
iş kendi kendinizi eğitmeye ve tek başınıza 
sanatınızı idame ettirmeye kalıyor. Bu bir gö-
nül işidir. Başarının temelinde sevdiğiniz ve 
yapmayı istediğiniz işle meşgul olmak, için-
de bulunduğunuz şartlar ve konum ne olursa 
olsun türlü zorluklara rağmen inat ile üzerine 
gidip mücadele etmek yatar. 

· İlk enstrümanınız saz imiş. Sazdan ar-
monikaya geçiş nasıl oldu?

Geçiş diye bir şey söz konusu değil çün-
kü ilköğretim çağında küçük bir çocuğun sa-
hip olduğu oyuncaklarından sadece biriydi 
saz. Her ne kadar batı kültürüne sahip ve bel-
li bir dönem Avrupa’da yaşamış bir ailenin 
çocuğu olmuş olsam da kendi milli kültürü-
müze ait olan bu güzel enstrümanı ve folklo-
rumuzu öğrenmek adına  özel ders aldırılarak 
başladım müziğe. Sonrasında piyano ve kla-
sik gitar ile devam ettim ama üzerine gitme-
dim. Çocukluğumdan beri caz, latin ve klasik 
müzik dinleyerek büyüdüm. Sevdiğim müzik 
tarzlarına en yatkın ve keyif aldığım enstrü-

man da benim için armonika idi.
· Armonikaya kaç yaşlarında merak sal-

dınız? Sonrasında bu ilgi nasıl devam etti?
İlkokul çağlarında. Çocukluğumda mü-

zik aletleriyle dolu stüdyo benzeri bir odam 
vardı. Benim de oyuncaklarım enstrüman-
larımdı. Armonikam ile, dinlediğim latin ve 
caz müzikleri çalmaya çalışır , bant kayıtları 
yapardım. Çocuk ruhuyla  kendimden geçer, 
bir anda kendimi sahnede bulurdum. Eğlen-
celi bir oyundu. Yaş ilerleyip bilinçlendikçe 
oyunun yerini ciddiyet aldı ve çalıştıkça ka-
kafonik çıkan sesler yerini güzel melodilere 
bıraktı. Ortaokulda yarı profesyonel, lisede 
ise profesyonel olarak çalmaya başladım.

· Yaşadığınız bazı ağır olaylar nedeniyle 
epey bir ara vermişsiniz müziğe. Bu süreç-
ten bahsetmek ister misiniz?

96’da ticarete atılmam nedeniyle uzun 
bir süre müziğe ara vermek zorunda kaldım. 
Yaşamsal zorluklar ve sorumluluklar nede-
niyle çalışmalarımdan uzaklaştım. Bu zor-
lukları açmak gerekirse de o dönemlerde 
aynı evde iki cenaze ve bir deprem yaşadım. 
2000’li yılların başında da ağır bir zatürre 
geçirdim. Ölümden döndüm. Bir süre yata-
lak kaldım. Tam toparladım derken bu kez 
de annem Alzheimer hastalığına yakalandı. 
Benden başka ilgilenecek kimsesi olmadı-
ğından kendisine baktım. 2012’de annemi 
kaybettim. Ancak uzun bir aradan sonra, bu 
yılın Şubat’ında yaptığım albümle sanatıma  
dönüş yapabildim.

· 5 ay önce ilk albümünüz Romantic 
Melodies With Harmonica’yı çıkardınız. Al-
bümden biraz bahseder misiniz?

Latin Amerika ve Avrupa ülkelerine ait 
müziklerin Türkiye de piyano eşliğinde ağız 
armonikası ile solo olarak yorumlandığı kla-
sik ilk ve tek albümdür. Piyano eşliğinde ar-

monika ile solo icra edilmiş Latin Amerika 
ve Avrupa ülkelerine ait tüm dünyaca bili-
nen ve sevilen 11 eserden oluşuyor. Özel-
likle yurt dışından beğeni mesajları alıyo-
rum. Çünkü albümde yorumladığım eserlerin 
her biri, kendi ait oldukları ülkelerde özel bir 
yere sahip, klasikleşmiş müzikler.

· Albümdeki şarkılar romantik. Siz de 
öyle misiniz?

Sanatımda romantizmi severim ve yo-
rumladığım müziklerde enstrümanıma bunu 
yansıtırım. Duygu olmaz ise sanatta olmaz. 
Duygusuz sanatçı ise hiç olmaz. Her müzis-
yen kadar ben de duygusalım ama mantık 
çerçevesinde.

· Armonikayı bilen/çalan/dinleyen çok 
az. Bu enstrümanı tanıtmak/sevdirmek gibi 
bir misyonunuz var mı?

Armonika bilinmeyen bir enstrüman de-
ğil aslında. Ülkemizde müzik anlayışı maa-
lesef eğlence sektörüne odaklandığından ve 
armonikanın günümüzde bu sektöre yöne-
lik kullanımı pek olmadığından  halk tarafın-
ca unutulmaya yüz tutmuş. Oysaki armonika 
ustası çok sayıda isim var müzik geçmişimiz-
de. Günümüzde de armonikayı ustalıkla kul-
lanan bir çok değerli müzisyen olduğu gibi 
albüm çalışması olan arkadaşlarımız da mev-
cut. Sadece yapılan müzik türleri ve kullanı-
lan armonika branşları farklı.

· Yeni albüm yapmayı planlıyor mu-
sunuz? 

Bu albüme başlamadan önce tasarladığı-
mız seri projeler zaten hazırdı. Çıkarmış ol-
duğum bu albüm projelerimin ilkiydi. Za-
manlama ve seçim konusunda ani kararla 
biraz aceleye geldi. Şu an daha profesyonel 
bir yapımcı firma ile hem yeni albüm hem de 
ses getirecek çok farklı projelerle ilgili çalış-
malarımız devam ediyor. 

l Ayşegül OĞUZ

G eçenlerde sosyal medyada pay-
laşılan bir fotoğraf, Modalıların 
kafelere bakışını ele veriyordu, 

kiralık ilanı asılı sahibini bekleyen boş 
dükkanın camekanına düşülmüş bir not 
açıklayıcı ve netti: “Biliyoruz, yakında 
kafe olacaksın”. Bu hınzır eleştiri kafe 
kültürü ve rant ekonomisi arasındaki iliş-
kiyi özetlerken, açılan kafe sayısı ve bir 
örnekliği üzerine de düşündürüyordu. 
Ama benzerlerinden ayrılan, nev-i şahsına 
münhasır mekanlara da haksızlık etmeye-
lim. Pikap Kadıköy onlardan biri. Moda 
Caddesi üzerinde yer alan Çay/Çiçek/
Kahve üçlüsünden mülhem Pikap’ın mü-
zikleri de elbette pikapta dönüyor. 32 çeşit 
çay, onlarca kahve ve özel pişirme teknik-
leriyle kıtaları aşıp Moda’ya taşınan ritü-
el silsilesi eşliğinde çay ve kahvelerinizi 
yudumlarken, Gülcan Demir’in özel çiçek 
tasarımlarından biriyle evinize dönebilir-
siniz. Pikap Kadıköy, Moda’nın yeni nesil 
kafelerinden biri. İki kız kardeşin, Gülcan 
Demir ve Gülnaz Demir’in hayallerini or-
taklaştırdığı mekanda, herkes bildiği işi 
yapıyor. Gülcan Demir işletme eğitiminin 
ardından önemli bir mağaza zincirinde yö-
netici pozisyonunda çalışırken organik ta-
rım yapmak üzere işinden ayrılıyor. Dede-
sinin yanına, Kastamonu’ya taşınıyor ama 
namümkün, hevesi, merakı yetersiz geli-
yor ve yine İstanbul’a, terkettiği iş hayatı-
na dönüyor. Bir yıl daha eski işine devam 
ederken, yanı sıra bahçıvanlık ve ziraat 

eğitimi almaya başlıyor... Çengelköy’de 
ikamet eden ve yeni iş hayatını da doğup 
büyüdüğü semtte geçirmeyi arzu etse de 
arayışı sonuç vermiyor. Evinin bahçesin-
de ekip biçerken uzun boylu bir tarıma şe-
hir şartlarının pek de izin vermediği keşfi 
onu çiçekçilik yapmaya, kendi tasarım-
larını meraklılarıyla paylaşmaya yönlen-
diriyor. Küçük kız kardeş Gülnaz’ın ise, 
kahvelere olan büyük ilgisi ve turizm-o-
telcilik eğitimin de katkısıyla kendine 
özgü bir kafe olarak hayata geçiyor Pikap. 
Bu fikrin olgunlaşmasında, Gülcan’ın ha-
yat arkadaşı Dr. Kaan Özdedeli’nin ver-
diği ilham yatıyor. Ancak yaz başında ani 
bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, 

Gezi Direnişi’nde doktor olarak da birçok 
insanın hayatına temas eden bu acı kaybın 
sarsıcılığı bir yana, onun anısını yaşatmak 
Pikap’ın varlığını anlamlı kılıyor. 
HuzuR vE SükuNET çAydA gİzLİ

Pikap’ta çay servisi tasarımcı Birsen 
Canbaz’ın Chakai adlı fincanları eşliğin-
de yapılıyor. Amazon ormanlarının yap-
raklarından hareketle ortaya çıkan tasa-
rımlarda simgelenen huzur ve sükunet 
Pikap’ın hissiyatıyla birleşince çay servi-
sinin de baş tacı oluyor. Onlarca seçenek 
arasından seçtiğiniz çayınız, bal ve minik 
bir sukulent eşliğinde masanıza geliyor. 
Yaşadığınız ritüelin sadece sunumla de-
ğil, çayın hazırlanışıyla da ilgili olduğunu 

söyleyelim: 85-90 derecede kaynayan ve 
dökme demlikte dinlendiriliyor. Kendini-
ze ayırdığınız bu aheste zamanın içtiğiniz 
çayın tadıyla birleştiği an, pikapta dönen 
müzik hayatın bunaltıcı akışından bir an 
olsun insanı uzaklaştırmayı başarıyor. 

Hava ve az toprakla yaşayan bitki-
ler için cam fanuslara ya da tasarımın 
cin fikirli esasına uygun üretimler yapı-
yor Gülcan Demir. Hollanda menşei su-
kulentlerin gözde olduğu ya da hava bit-
kisi olarak da anılan tillandsialar seramik, 
cam ve bilumum unsurla birleşiyor. Or-
kide gibi açan çiçek satışına başta sıcak 
bakmayan ve gelen isteklere de karşı du-
ramayan Demir, orkideyi tanımadığımızı, 

kayalar arasında, ağaç kovuklarında yaşa-
yan bir çiçek olduğunu söylüyor ve mar-
ketlerde aylarca rafta kaldıktan sonra ev-
lerimize alıp hayalkırıklığına uğradığımız 
orkidelerin su sevmediğini, hafta bir defa 
az suyla yaşadığını belirtiyor. 

Gülcan ve Gülnaz Demir kardeşlerle 
yaptığımız sohbet, eşlikçisi çay/kahve ve 
cheesecake’in tadı damağımızda ayrılır-
ken, yabancısı olduğumuz bitki dünyası-
na küçük bir pencere araladılar. Facebook 
hesabıyla sunumlarını paylaşan ve  aldık-
ları “like”lar kadar, müşteri kitlesini de 
kısa zamanda oluşturan Pikap’ta, plağın 
cızırtısı, çayın fokurtusu, kahvenin koku-
su leziz ve naif bir ortam sunuyor. 

Armonikadan 
yükselen
romantik melodiler
Kadıköylü armonika sanatçısı Alican Bülbül, Türkiye’nin 
ilk ve tek mızıka-piyano albümüne imza attı

Çay, çiçek, kahve
Moda’nın çiçeği burnunda mekanı Pikap Kadıköy’de plaklar dönüyor, çay, çiçek, kahve üçlüsü ise huzur ve sükunet arayışına yeni bir soluk... 

Pikap Kadıköy’de meraklılarını bekliyor



HABER12 7 - 13 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS BOYUNCA 
CİHAZSIZ MİDE KONTROLU 
TESTİ GASTROPANEL, TÜM 

KANSER TESTLERİ %50 İNDİRİMLİ 
VE VİTAMİN D TESTİ 50 TL 
OLARAK YAPILACAKTIR.T atile gittiniz, güneşin keyfini çıkarayım derken biraz 

abartıp güneş yanığı problemiyle karşılaştınız; üstelik 
gittiğiniz yerin yakınında da bir sağlık merkezi yok! Ne 

yapacağım şimdi diye düşünüyorsanız bu sorunun yanıtını 
Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Fun-
da Ataman’dan öğrendik…

Güneş yanığı fark edildiği anda hemen kapalı bir alana 
girmek gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ataman; ‘Pencere camı-
nın arkasında da cildinizin yanabileceğini unutmayın. Güneş 
yanığının en iyi tedavisi korunarak hiç yanmamaktır. Buna 
rağmen yanık oluşursa basit yanıklarda hekiminizin önerece-
ği ev tedavilerini uygulayabilir; şiddetli ise sağlık kuruluşuna 
başvurabilirsiniz’ açıklamasında bulundu. 

Geniş alanlarda kızarma, şişme, mor lekeler, su toplama-
sı, kabarcıklar varsa, şiddetli ağrı ve kaşıntı görülüyorsa; bu 
belirtilere bulantı, kusma, ateş ve halsizlik eşlik ediyorsa en 
yakındaki sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Serum tedavisi, kor-
tizonlu iğne ve kremler, özel yanık kremleri, alerji hapları ve 
iğneleri, ağrı kesiciler ve antibiyotikler kullanılır.

Evde tedavi 
Güneşte yanan kişinin, karanlık, sessiz, serin bir ortamda 

bacaklarını yukarı kaldırarak istirahat etmesi, bol sıvı tüket-
mesi, hafif gıdalarla beslenmesi ve alkolden kaçınması ge-
rekir. Cildin güneş yanığına bağlı kuruluğunu gidermek için; 
• Öncelikle serin bir banyo yapın ve yanık bölgelerine soğuk 
kompres uygulayın. 

• Kesinlikle sabun ve şampuan kullanmayın. 
• Cildinizi nemlendirmek için küveti serin suyla doldurup, içine 
1 bardak elma sirkesi veya 1 bardak soda ya da 1 kase yulaf 
unu eklenip içinde 15 dakika kalın. 
• Yağsız 1 bardak soğuk sütü, 4 bardak soğuk suyla karıştı-
rıp derinize sürerek cildinizin nem ihtiyacını karşılayabilirsiniz. 
• Mısır ununu soğuk suyla lapa haline getirip deriye uygula-
mak çok rahatlatıcı olacaktır. 
• Özellikle yüz ve göz çevresi yanıklarında siyah çayı demle-
yip soğuk ıslak kompres yapmak etkili bir tedavidir.
• Salatalığı püre haline getirip cilde sürmek yine evde uygula-
nabilecek bir yöntemdir. 
• Aloe veralı ve özellikle E vitamini içeren nemlendiricile-
ri, buzdolabında soğutup sürerseniz daha başarılı sonuç-
lar alırsınız. 

Güneş yanığına karşı mısır unu

l Resul KABOĞLU

T ürkiye’nin tek geleneksel kü-
rek sporcusu Hüseyin Ürkmez, 
17 bini aşkın insanın yaşamı-

na malolan 17Ağustos  1999 Marmara 
depreminin anısına kürek çekiyor. 

31 Temmuz günü Kadıköy Moda 
İskelesi’nden Gölcük’e 17 gün süre-
cek deniz yolcuğuna başlayan Ürk-
mez’I, Kadıköy Belediyesi Başkan 
Yardımcıları Ülkü Koçar ile Onur 
Temurlenk uğurladı.

Yolculuğu öncesinde gazeteci-
lerin sorularını yanıtlayan Ürkmez, 
Denizde Arama Kurtarma Derneği 
(DAKSAR) üyesi olduğunu ve 1980 
yılında bisikletle Türkiye’nin ve av-
rupanın bir kısmını dolaştığını belir-
terek, sandalla kıyı kıyı dolaşma fik-
rinin oradan çıktığını söyledi. 1999 
yılından beri kürek çektiğini ifade 
eden Ürkezm, bugüne dek yaptığı 
uzun soluklu yolculuklardan bahset-
ti. 56 yaşındaki Ürkmez, ‘’İtalya, Ve-
nedik, Atina, Arnavutluk, Hırvatis-

tan, Slovenya ve Türkiye’nin bir çok 
yerine motorsuz bir kayıkla gittim. 
Seyahatlerimi sosyal amaçlı yapıyo-
rum. Mesela nükleer santralleri pro-
testo etmek için Hopa- İstanbul; ca-
retta carettalar için İstanbul-Dalyan; 
Piri Reis anısına İstanbul- Gelibolu 
arasında kürek çektim’’ dedi.
17 Ağustos’tA, Gölcük’tE

Şimdi de Marmara Depremin-
de ölenleri anmak ve ‘Unutmaya-

lım unutturmayalım’ sloganına dikkat 
çekmek için Gölcük’e kürek çeke-
ceğini anlatan Ürkmez, ‘’Moda’dan 
yola çıkıp sırasıyla Tekirdağ, Gelibo-
lu, Lapseki, Bandırma ve Gemlik’I ge-
çeceğim. 17 Ağustos günü Gölcük’te 
olmayı planlıyorum. Gölcük’e vardı-
ğımda, depremde çocuğunu kaybeden 
engelli Emine hanıma, yolcuğumu 
sembolik noktalaması için küreklerimi 
devredeceğim’’ diye konuştu.

Kadıköylü kürekçi, büyük Marmara 
depreminin 16. yılında, 
Moda’dan Gölcük’e tek başına 
kürek çekecek

Kürekler Gölcük 
için çekiliyor!

Çarli huzur ve neşe getirdi
K adıköy’deki bir yaşlı bakım evinin Ka-

dıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım 
Merkezi’nden sahiplendiği Çarli isimli 

köpek bakım evinde yaşayan yaşlıların yol ar-
kadaşı oldu.

Moda Nezih Yaşlı Bakımevi’nin Kadıköy 
Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nden 
sahiplendiği Çarli isimli köpek, bakım evinde 

yaşayanlara neşe getirdi.  Çarli sayesinde uzun 
süredir odasından çıkmayan ve yürümeyen 97 
yaşındaki Sıtkı Başeras , artık her gün bahçeye 
çıkıp Çarli’yi gezdiriyor. Tüm bakımevinin sev-
gilisi olan Çarli, aynı zamanda duyma güçlüğü 
de çeken Sıtkı amca ile sıkı dost. Bakımevine hu-
zur ve neşe getiren Çarli ise gördüğü ilgi ve sev-
giden oldukça memnun.

Aşırı sıcak günlerden geçen Türkiye, ‘’Su Savaşı Festivali’’ ile serinlemeye hazır-
lanıyor. 16 Ağustos günü ülkenin farklı illerinde bir araya gelecek olan su savaş-
çıları, hem serinlemenin hem eğlencenin tadını çıkaracaklar. Etkinliğin İstanbul 
ayağı ise Caddebostan Plajı’nda 09.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirile-
cek. Tamamen ücretsiz olan ve birbirinden farklı su yarışmaların düzenleneceği  
festivalde, su tabancasının yanı sıra su şişesi ve kova kullanmak da serbest! 

Sıcak günde sulu festival!



SPOR 137 - 13 AĞUSTOS 2015Hazırlayan: Mustafa SÜRMELİ

2 015-2016 Spor Toto Süper Ligi 
Hasan Doğan Sezonunu 14 
Ağustos Cuma günü başlaya-

cak. Son yılların en ses getiren trans-
ferleriyle dünya gündemine de gelen 
Spor Toto Süper Lig’te bu sezon muh-
teşem maçlar yaşanacak. 
Dünyaca ünlü futbolcuların her haf-
ta top koşturacağı Süper Lig heye-
canlı, çekişmeli maçlara ve yıldızla-
rın mücadelesine tanık olacak.
HER HAFTA AYRI BİR HEYECAN
Dünyaca ünlü yıldızların transfer-
leriyle futbol zevki ve ilgisinin art-
ması, seyircilerin tribünlere gel-
mesi bekleniyor. Mario Gomez, 
Quaresma, Robin Van Persie, 
Nani, Podolski, Snaider, 
Eto’o gibi dünyaca ünlü 
yıldızların top koştura-
cağı ligde taraftarlar 
da futbol keyfini do-
yasıya yaşayacak.
Son olarak, Beşik-
taş’ın Alman futbol-
cu Mario Gomez’i 
transferiyle Türkiye’de-
ki dünyaca ünlü yıldız futbol-
cu sayısı artarken, Zlatan İbra-
himoviç ve Arjen Robben gibi 
yıldız isimlerin de transfer 
gündeminde sık sık isimleri 
geçiyor.

Amatör kulüplere malzeme yardımı

A matör spor kulüplerine spor malzemesi 
yardımı 23 Temmuz 2015 tarihinde Or-
han Saka Amatörler Evinde gerçekleşti. 

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı 
ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez, ya-
pılan yardımlar dolayısıyla Büyükşehir Beledi-
yesi’ne teşekkür etti. Yapılacak yardım ve pro-
jelerin daima devam edeceğini belirten Düşmez, 
yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diledi.

Yapılan törenin ardından Kâğıthane, Sa-
rıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçe kulüpleri mal-
zemelerini Ali Düşmez’den aldı. Startı verilen 
malzeme yardımı ilçelerimizde belirlenen tarih-
te ve yerde devam eti. 28 Temmuz Salı günü 
de Kadıköy amatör spor kulüpleri malzemele-
rini teslim aldı. 

Amatör futbol 
heyecanı başlıyor

İ stanbul’da 2015-2016 amatör futbol sezo-
nunun hazırlıkları sürüyor. Türkiye Futbol 
Federasyonu İstanbul Şubesi yeni sezon 

için yoğun bir hazırlık dönemine girdi. 
AMATÖRDE KURALAR ÇEKİLİYOR

Diğer taraftan Süper Amatör, U15 ve U17 
amatör futbol liglerinde kura çekim tarihleri 
belli oldu. Süper Amatör Lig 12 Ağustos Çar-
şamba günü 14.00’da, U15 ligi 14 Ağustos 2015 
Cuma 14.30,  U17 Ligi 20 Ağustos 2015 Per-
şembe 14.00’da Orhan Saka Amatörler Evi’nde 
gerçekleştirilecek.
SEZON PLANI BELLİ OLDU

2015-2016 amatör futbol sezonu İstanbul 
programı belli oldu. Buna göre; Süper Amatör 
Ligi 5 Eylül 2015 tarihinde yapılacak maçlarla 
başlayacak. Lig 24 Ocak 2016 tarihinde yapılacak 
maçlarla tamamlanacak. 

Süper Amatör Ligi Play-of maçları ise 3 Şu-
bat-10 Nisan 2016 tarihleri arasında oynanacak. 

1. Amatör Ligi ise 17 Ekim 2015 tarihinde baş-

layacak ve 31 Ocak 2016 tarihinde sona erecek. 
2.Amatör Ligi ise 20 Şubat 2016 tarihin-

de başlayacak ve 19 Haziran 2016 tarihinde ta-
mamlanacak.

U19/1 ligi ise 9 Ocak 2016 tarihinde başla-
yacak ve 10 Nisan 2016 tarihinde sona erecek.

Yıldızlar sahaya çıkıyor

İstanbul Amatör 
Futbol ligleri için 

geri sayım başladı. 
2015-2016 sezon 

planlaması yapıldı, 
liglerde kura çekim 

tarihleri belli oldu

Dünya yıldızları Süper Lig’te top koşturacak. Mario Gomez, 
Robin Van Persie, Lucas Podolski gibi yıldızların yer aldığı Süper 
Lig dünya spor medyasının da gündeminden düşmeyecek

Gomez

PodolskiEto'o

Robben

Van Persie

IbrahimovicQuaresma
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l Aysel KILIÇ

H arman Folklor Gençlik ve Spor 
Kulübü (Harmanfolk), her yıl fark-
lı ülkelerden onlarca müzisyeni ve 

dansçıyı Kadıköy’de buluşturuyor. O bu-
luşmalardan biri de geçtiğimiz hafta sonu 
gerçekleşti. Harmanfolk, 16. Kadıköy Av-
rasya Kültür Festivali kapsamında, farklı 
ülkelerden 270 dansçıyı Kadıköy’de ağır-
ladı. Festivale; Filistin, Sırbistan, Litvanya, 
Estonya, Almanya’nın aralarında olduğu 
8 ülkeden dansçılar katıldı. Dans gösteri-
si, Özgürlük Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda 
yapıldı. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerden 
oluşan gruplar, birbirinden güzel geleneksel 
halk kıyafetleriyle Kadıköylülerin karşısına 
çıktı. Gösteri öncesinde ben de hem prova-
ları izledim hem de semtimize gelen konuk-
larla sohbet etme fırsatı yakaladım.
LİTVANYALI ÇİFT: DANS HOBİMİZ

Saulos Tumas ve Rita Tumiene çifti Lit-
vanya’dan gelmişler. Tumas, aynı zamanda 
Litvanya grubu halk dansının organizatör-
lüğünü yapıyor. “Dans benim hobim” diyen 
Tumas, festivaller sayesinde yeni arkadaş-
lar edinmenin ve yeni kültürler tanımanın 
mutluluğunu yaşadığını ifade ediyor. Rita 
Tumiene de,“Dans bir yaşam biçimi” diyor. 
Tumiene, Türkiye’ye gelmenin mutluluğu-
nu da dile getiriyor: “Ülkemizin nüfusu çok 
az ama İstanbul başlı başına bir ülke gibi. 
İstanbul’u ve Kadıköy’ü çok sevdim.”
“DANS, BARIŞ DEMEK”

Ameen Kaşşem ise Filistinli. Festiva-
le katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden 

Kaşşem, Türkiye’ye ilk kez gelmiş. Kaş-
şe, ”Bu festival, ülkeler ve kültürler ara-
sında bir köprü oluşturuyor. Hangi dilden 
olursanız olun önemli değil, sanat ve dans 
evrenseldir. Biz de danslarımızla tüm in-
sanlığa hitap ediyoruz. Dans demek barış 
demek” diyor. Garam, Rahawan ve Nag-
ham da, Ameen Kaşşem’in ekibinden. Filis-
tinli 3 kız çocuk, Türkiye’ye gelmekten ve 
yeni arkadaşlar edinmekten mutlu oldukla-
rını söylüyor. Flori Aurel de Romanya’dan 
gelen grubun organizatörlüğünü yapıyor. 
Aurel, “Folklor festivali, farklı kültürlerle 
kaynaşmamızı sağladı. Çok mutluyum. Bu 
tür etkinlikler sık sık düzenlemeli” diyor ve 
ekliyor: “Türk dansçıları da ülkemize bek-
leriz.” Svetlena Boricıc ise Sirbistanlı. Bo-
ricıc, hem müzik hem de dansla uğraşıyor. 
Müzik ve dansın insanların birbirini anlama 
ve sevme noktasında önemli rolü olduğu-
nu söylüyor. Türkiye’ye ve festivale ilk kez 
katılan dansçı, “Kadıköylüler çok misafir-
perver, yine geleceğim” diyor.
“BARIŞ ELÇİLİĞİ YAPIYORUZ”

Dansın başlamasına dakikalar kala, fes-
tivalin asıl sahiplerine de ses kayıt cihazımı 
uzattım. Harmanfolk’un yöneticileri Bülent 
ve Nermin Uzun çifti, festivale ev sahipliği 
yapmaktan hayli mutlular : “16 yıldır farklı 
ülkelerin kültürlerine kapılarımızı açtık. Bu 
geleneği sürdürdüğümüz için mutluyuz.” 
Nermin Uzun, “Uluslararası etkinliklerle 
barış elçiliği yapıyoruz” diyerek festivalin 
önemini vurgularken; Bülent Uzun da; fes-
tivalin devamı için herkesi halk oyunlarını 
sahiplenmeye çağırdı.

Dünya Kadıköy 
için dans etti

8 farklı ülkeden Kadıköy’e gelen dansçılar, halk oyunlarıyla izleyenlerin karşısına çıktı. Özgürlük Parkı, dans ritimleriyle coştu…

Bülent Uzun

Filistinli dansçı çocuklar
Litvanyalı çift

l Gökçe UYGUN

B ir zamanların en popüler sosyal me-
kanlarından olan Moda Deniz Ku-
lübü, bu yıl kuruluşunun 80. yılını 

kutluyor. Moda’nın bir dönemine damgası-
nı vuran bu mekan, bizzat Atatürk’ün tali-
matıyla kurulmuştu. 1927’de tarihinde İs-
tanbul'a gelen Mustafa Kemal Atatürk, 
Ertuğrul Yatı ile Moda Koyu’nda gezin-
ti yaparken, Moda’da yaşayan İngiliz ai-
leler tarafından kurulan Yat Kulübü’nü 
görür. Kulüp ve etkinlikleri hakkında çev-
resindekilerden bilgi alır. Moda ve Kala-
mış Koyu’nun güzelliğini yaşayan Ata-
türk, çevrenin sosyal ve kültürel yapısını 
da göz önünde tutarak, dönemin Başbaka-
nı Celal Bayar'a Moda Deniz Kulübü’nün 
kuruluş talimatını 1934 yılının sonbaharın-
da verir, açılış da 1935’te yapılır. Atatürk, 

1936’da İstanbul’a gelen İngiltere Kra-
lı VIII. Edward'ı ve dönemin birçok devlet 
büyüğünü burada karşılamış.
RUS SERGEY’İN ORKESTRASI

Kendisi de eski bir Moda sakini olan ya-
zar Murat Belge, İstanbul Gezi Rehberi’n-
den 50’lerin Moda’sını ve deniz kulübü et-
rafındaki eğlenceleri şöyle anlatıyor;

“Semtin altın çağı 1950’lerdi. Bu yıllar-
da Moda, akşamları bütün Kadıköy halkının 
aktığı bir piyasa yeriydi. Bu kalabalık Moda 
Burnu’nu (Devriye Sokağı) turlar, ama en 
çok, ucunda Ferit Tek’in yaptığı bina olan 
uzun iskele yolunu doldururdu. Çünkü bu-
rada, Moda Deniz Kulübü’ nün orkestrasını 
yakından dinlemek mümkündü. Kulüp işlet-
mesini yaz boyunca, Ankara’dan gelen Sü-
reyya yapıyordu. Ünlü Rus lokantacı Baba 
Karpiç’in baş garsonunun Türkçe adıdır 
Süreyya; Rusça adı Sergey’di, ama herkes 

bunu Fransızcalaştırarak Serj derdi. Anka-
ra’da Serj her şeyi bilirdi; son politik kararı 
da, kimin kiminle yattığını da. Kızılay mey-
danında, yeraltında, Ankara sosyetesinin 
bir numaralı mekanı olan bir kulübü işleti-
yor, yazın da başgarsonu Lefter’ i, aşçıları-
nı ve İtalyan orkestrasını toplayıp Moda De-
niz Kulübü’ne geliyordu. Gündüz kiralanıp 
Moda Plajı’nın kadınlar bölümünün önün-
de dikize çıkan sandallar, gece de kulübün 
önünde sıralanır, Moda’nın namlı güzelleri-
nin nasıl dans ettiği seyredilirdi. Moda sos-
yal hayatında önemli bir çekim merkezi olan 
kulübün tenis kortu, yazın iskele açıklarına 
demirlenen “raft”ı, zengin Moda gençleri-
nin mekanlarıydı. 1950’lerde bu kulüp daha 
çok bir DP yuvasıydı. Buna karşılık CHP’li-
ler bir süre sonra, eskiden Zekeriya Sertel’in 
oturduğu binayı kiralayarak “Lozan Kulü-
bü”nü kurdular. Onun da bir plajı oldu.”

Moda’nın en prestijli kulübüydü...

Kulüp, 21 Haziran 1984’te yeni binasına taşınmıştı. Moda’nın 
en güzel konumunda bulunan eski binası ise o gün bugündür 
boş, bakımsız ve harap halde duruyordu. Şimdilerde o 
binada hummalı bir çalışma göz çarpıyor. Zira, Moda 
Yatçılık&Turizm İşletmeleri Limited Şirketi, “Tarihi Moda 
Deniz Kulübü Binası” ve yanındaki “Eski Kayıkhane”yi 
restore ediyor. 29 Ekim’de büyük bir Cumhuriyet balosuyla 
açılışı yapılacak olan projenin koordinatörü Danış Yıldırım’ın 
verdiği bilgiye göre, burası 2,5 dönümlük alanda, 2,5 katlı ana 
bina ve içinde bir asma kat olan yekpare bir yapıdan 
(kayıkhane) oluşacak. Ana binada restoranlar ve teraslar 
bulunacak. Kayıkhane binası da bir performans sanatları 
merkezi olarak hizmet verecek. Kadıköylü ve yabancı sanat-
çılar sahne alabilecek, sanat etkinlikleri düzenlenebilecek. 
Danış Yıldırım, ‘’Burası, Moda ile özdeşlemiş bir yer. İstiyoruz 
ki bu yapı, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu bölge 
insanlarının mekanı olsun. Çünkü pek çok Modalının buraya 
dair anıları var. Moda ruhunu taşıyan bir mekan yaratacağız. 
Atatürk'ün mirası bu projeyi Kadıköy'e belediyemizin 
desteğiyle kazandırıyoruz” diyor.

AÇILIŞ 29 EKİM’DE

Atatürk, Afet İnan ve Celal 
Bayar ile Moda Deniz 
Kulübü önünde yelken 
yarışlarını izlerken
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Kamil Pekduran, inşaat ustası bir ba-
banın ve ev hanımı annenin 5 çocu-
ğundan biri.  Henüz 9 yaşındayken 

bir fotoğraf stüdyosuna çırak olarak girmiş. 
Fotoğrafa olan ilgi ve merakı, onu okuldan 
uzaklaştırmış. İlkokulu bitirir bitirmez fo-
toğrafçılığa başlamış ve bir daha okul yüzü 
görmemiş.  Fotoğrafçılıkta yıllar yılları ko-
valamış ama O, bıkıp usanmadan çalışmış.  
Meslekte 58 yılını dolduran Kamil usta bu-
gün 67 yaşında.

Fotoğrafçı Kamil Pekduran’ı Bahariye 
Caddesi’nde bulunan fotoğraf stüdyosunda 
ziyaret ettim. “Stüdyo Kamil”, yıllara mey-
dan okumuş, 45 yıldır ayakta.  Gelişen tek-
nolojiye rağmen, bugün de Kadıköylülerin 
en uğrak stüdyolarından.  Stüdyonun ustası 
Kamil Bey’le mesleğini konuştuk.

• Fotoğrafçılığa nasıl başladınız?
Bir arkadaşım yazları Altıyol’da bir ku-

yumcunun yanında çalışıyordu. Bir gün 
annemle oraya gittik. Annem arkadaşı-
ma, ‘Kamil’e de iş bulun, yazın sokaklarda 
boş gezmesin’dedi.  Arkadaşım, Altıyol’da 
Foto Santral diye bir stüdyoda bana iş bul-
du. Fotoğrafa çok merak saldım.  Ustamın 
yasakladığı yerlere giriyor, bir şeyler öğ-
renmek istiyordum.  Karanlık odanın nasıl 
bir yer olduğunu çok merak etmiştim. Bir 
gün kapalı olan kapının kapısını bir açtım,  
ustamın tüm fotoğrafları yandı. Bu mera-
kım, işimden olmama neden oldu. Ustam 
beni kovdu.

• O dönem kaç yaşlarındaydınız?
Çırak olarak işe başladığımda 9 yaşın-

daydım. Henüz ilkokulu bitirmemiştim. İlk 
girdiğim yerden kovulduktan sonra şansım 
yine açıldı.  Babamın Malatyalı hemşehri 
vardı, Hacı amca “alaminüt” denilen, üça-
yaklı kocaman fotoğraf makinesiyle Hay-

darpaşa Numune Hastanesi’nde çalışıyor-
du.  Bir gün babamla Hacı amcayı ziyaret 
ettik. Hacı amca, memlekete gideceğini ve 
yerine bakacak birini aradığını söyledi. Ba-
bam da ben de kabul ettik. Yeni işime başla-
dım. Hacı amca işi bana öğretti, sonra gitti.  
İşe kendimi iyice kaptırmıştım; hekimler, 
öğrenciler geliyor onların fotoğraflarını çe-
kiyordum.  Hem para kazanıyor, hem eğle-
niyordum. İlkokuldan sonra  okumak iste-
medim çünkü fotoğrafçılık ilgimi daha çok 
çekiyordu, mutluydum.

• Hastane fotoğrafçılığıyla mı geçti yıl-
larınız?

Yok, Haydarpaşa’da 3 yıl çalıştım. Son-
ra İstanbul Üniversitesi’nde bir profesörün 
yanında laboratuvar fotoğrafçılığı yaptım.  
Birkaç yıl da öyle çalıştıktan sonra Kadı-
köy’e geri döndüm. Osmanağa Cami ci-
varında bir fotoğrafçının stüdyosuna ortak 
oldum.  Sonra “Foto Aile” stüdyosunda ça-
lıştım. 1972’de de kendi stüdyomu kurdum. 
4 kardeşime de fotoğrafçılığı öğrettim. 
“İLK NEJAT UYGUR’U ÇEKTİM”

• Stüdyo Kamil’e kimler geldi, var mı 
hatırladığınız?

Kimler gelmedi ki… Burayı ilk açtığım-
da, tiyatrocu Nejat Uygur geldi.  Siyah be-
yaz fotoğrafı uzun zaman vitrindeydi.  Ge-
lenler arasında Levent Kırca da vardı. Daha 
ismini hatırlayamadığım birçok ünlünün 
yolu mutlaka stüdyomuza düşmüştür.

•Stüdyo fotoğrafçılığı bitiyor mu?
 Bitmez. Teknoloji ilerlese de anıları-

nı sağlama almak ve nostalji yapmak iste-
yenler hep olacaktır. Mutlu bir anını stüd-
yoda ölümsüzleştirmek kadar güzel bir şey 
var mı? Yılların getirdiği bir alışkanlık var 
müşterilerimde. Teknoloji gelişse de,  el-
lerinde son model telefonlar olsa da, onlar 
yine bana  geliyorlar.  Stüdyo fotoğrafçılığı 
teknolojiye yenilmeyecek.
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KADIKÖY’ÜN DÜNÜ BUGÜNÜ
Kadıköy-Beşiktaş İskelesi Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde, eski Kadıköy Şehremaneti’nin karşısında yer 
alır. Günümüzde Eski İskele olarak bilinen iskele, onarım sırasında ortaya çıkarılan kitabesine göre 1926 
yılında inşaa edilmiştir. 1959’da kapsamlı bir onarım gören iskele, 1984-1986 yılları arasında ikinci bir 

onarım geçirmiştir. Yapı son olarak 1995’de restore edilmiştir. 

Cadde’nin
yeni heykeli

T unuslu heykeltıraş Sahbi 
Chtioui’nin bir heykeli artık 
Kadıköylüleri selamlaya-

cak… Kadıköy Belediyesi Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde 16 Ha-
ziran-16 Temmuz tarihleri arasında 
“Barış kanadım, sevgim silahımdır’’ 

temalı bir sergi açan Ch-
tioui, heykelleriyle bir-

likte ülkesine döndü. 
Ancak bir eseri Ka-

dıköylülere hatıra 
kaldı; Zincirlerini 
Kıran At…  Ka-
dıköy Belediye-
si’nin satın aldığı 

heykelin yeni evi 
CKM’nin önü olacak.

“ATLAR, İNsANıN YANsıMAsı’’
Eserleri sanatsal ve insani nite-

likleriyle dikkate değer bulunduk-
ları için, Tunus’ta, Fas’ta ve 
uluslararası sanat çevrelerin-

de seçkin bir yer edinen 
Sahbi Chtioui, Gazete 

Kadıköy’e verdiği rö-
portajda, ‘’Benim 
mesajım insanlığa, 

sanat herkes içindir. Bazıları sanatı 
sever bazıları sevmez. Radikal İslam-
cılarda gördüm sanatı sevmeyenleri 
de ama benim heykellerimi gördükten 
sonra düşünmeye başlayan insanlar 
da gördüm. Bu sebeple sanat herkes 
içindir diyorum. Allah bize güzelliği, 
kutsal kitapları, inanç özgürlüğünü 
vermiştir. Sanat bunun için ve bütün 
insanlık içindir’’ demişti. Chtioui, 
“Hayvan figürlü birçok heykeliniz 
var ama özellikle atları önemsiyorsu-
nuz bunun özel bir nedeni var mı?’’ 
sorumuzu da şöyle yanıtlamıştı; 

“Atlar karakteri ve devrim-
ci hareketleriyle insanın hayvani 
tarafının yansımasıdır. İnsan ata 
egemen olduğunu düşünüyor ama 
ata egemen olunmaz; at hiçbir za-
man tahakküm altına alınmaz. At 
ve insan arasında karakter benzer-
liği olduğunu düşünüyorum. Atlar 
bize nezaket dersi veriyor bence. 
Sen ona doğru iki adım atarsan o 
sana doğru üç adım gelir. Atlar in-
sandan çok daha güçlü olmalarına 
rağmen insanoğlunun ona istediği 
şekilde davranmalarına izin verir.

Dokuz yaşında 

fotoğrafçılıkla tanıştı, 

58 yıldır denklaşöre 

basıyor. Kamil 

Pekduran, “Stüdyo 

fotoğrafçılığı teknolojiye 

yenilmeyecek” diyor

Tunuslu heykeltraş 
Sahbi Chtioui, 
heykelleriyle birlikte 
ülkesine döndü. Ancak 
bir eseri Kadıköylülere 
hatıra kaldı; 
Zincirlerini Kıran At…  

Kadıköy- Beşiktaş İskelesi'nin  

günümüzdeki görünümü

GEÇEN 58 YıL

Kadıköy-Beşiktaş  İskelesi'nin 

1960’lı yıllardaki görünümü
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Birinci Derece Doğal Sit Alanı olan Va-
lidebağ Korusu içerisinde yer alan Ab-
dülaziz Av Köşkü’nün hangi tarihte ya-

pıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. 
İbrahim Hakkı Konyalı’ya göre köşkün üstüne 
asılı levhada “Abd-ül-Aziz Köşkü 1856” yaz-
maktaydı, dolayısıyla köşk bu tarihte yaptırıl-
mış olup, mimarı da Balyan Kalfa’dır. (Ancak 
köşkün Abdülaziz tahta çıktıktan sonra 1866 
yılında yaptırıldığını iddia eden kaynaklar da 
bulunmaktadır.) Ok atmaya, ata binmeye ve 
avlanmaya meraklı olduğu bilinen Sultan Abd-
ül-Aziz’in ava geldiği zaman bir şiir kadar gü-
zel olan bu kasırda hazırlandığı ve dinlendiği 
Konyalı tarafından belirtilmektedir. Dört tara-
fı revakla sarılı, cephesi kalem işiyle bezeli, tek 
katlı ahşap bir yapı olan köşkün ana giriş kapısı 
İsmail Paşa Caddesi (bugünkü adıyla Tophane-
lioğlu Caddesi) tarafındandır. Yapının ön giriş 
kapısının iki tarafında yer aldığı belirtilen dev-
rinin süsleriyle süslenmiş iki tunç fener günü-
müzde yok olmuştur.

Yapı on adet pencereden bol ışık alır. Üst 
pencereleri renkli camlıdır. Kasırdan arkaya 
açılan kapının önünde mermerden yapılmış bir 
havuz vardır. Osmanlı’da önemli bir yeri olan 
okçulukta rekorların kırıldığı menzilleri belge-
lemek için dikilen nişan taşlarından ikisi de ha-
vuzun birkaç metre ilerisinde, yapının sağ ve 

sol taraflarında yer almaktadır. Binanın giriş 
holünün sağında mermer abdesthane, solunda 
içinden köşk şirvanına çıkan merdiven bulunan 
bir oda bulunmaktadır.  Şirvan, önü parmaklık-
lı yatak yapmak için kullanılan özel bir yerdir. 
Konyalı, bu özel bölümün saz heyeti tarafından 
kullanılmakta olduğu rivayetlerini doğrulamaz.

Günümüzde giriş holünün sağ ve sol tara-
fındaki bölümlerde mermer lavabolar görül-
mektedir. Holden girilen salonun sağ köşesin-
de minicik şömineye benzeyen İtalyan çinilerle 
süslü bir kahve pişirme ocağı, sol köşede ise 
mermer yalaklı bir çeşme bulunmaktadır.  Çeş-
menin üstünde silindir şeklinde büyükçe bir de-
ğerli doğal taş yer almaktadır. Salonun zemini 
renkli çini döşelidir. Duvarlar pembe tonlarında 
göz alıcı İtalyan çinisi geniş panolar ve zümrüt 
yeşili çini bantlarla kaplanmıştır. 
KÖŞKNASILKULLANILACAK?

Bulunabilen eski fotoğraflara baktığımızda 
Av Köşkü’nün çok sayıda tadilat ve tamirat ge-
çirdiği anlaşılmaktadır. Ancak nelerin orijinal 
olarak korunduğunu bilebilmemiz imkânsız gi-
bidir. Tarihi eser statüsündeki Av Köşkü’nün 
nasıl kullanılacağı konusunda da bir vizyon ek-
sikliği süregelmektedir. 

20 Haziran 1995 tarihli Milliyet Gazetesi 
haberinden Av Köşkü’nün Eğitim Lokali ola-
rak açılışının yapıldığını, bu arada tarihi köş-

kün eşyalarının yağmalanmış olduğunun an-
laşıldığını, çini soba, kristal avize, çeşme 
musluğu gibi eşyaların ortadan kaybolduğunu 
öğreniyoruz. Ardından, İstanbul III numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu-
nun 25.04.1996 tarih ve 8006 sayılı kararıyla 
Abdülaziz Av Köşkü devrinin önemli mimari 
özelliklerini üzerinde bulundurması nedeniy-
le I. Grup Kültür Varlığı olarak tescil ediliyor. 

21 Haziran 1999 tarihli Hürriyet Gazetesi 
haberi Köşkün İzci Müzesi olarak kullanılmaya 
başlandığını duyuruyor. İzciler tarafından kul-
lanılan ocak, battaniye, trampet, üniforma, fla-
ma gibi izci eşyaları, izci pulları ve albümleri 
köşkün içerisine serpiştirilerek Türkiye’nin ilk 
izci müzesi olarak lanse ediliyor. Halk hiçbir 
zaman açık olmadığı için daha bu müzeyi bile 
gezmemişken, geçtiğimiz yıl Av Köşkü yeni 
bir restorasyon geçiriyor ve kısa bir süre önce 
kapısından “İzci Müzesi” tabelası kaldırılıp bu 
sefer de yerine “Yazarlık Atölyesi” tabelası ko-
nuluyor. İçerisi Av Köşkünün ruhuna uymayan 
sıradan masa ve sandalyelerle tıka basa doldu-
rularak sınıf haline getiriliyor. Tarihi bir değe-
ri korumak yerine kullanmaya öncelik veren 
bir zihniyet ile hareket edildiği açıkça görülü-
yor. Oysaki bu güzel yapının, Validebağ Koru-
su’nun tarihini ve bugününü yansıtan bir müze 
olarak değerlendirilmesi düşünülemez miydi?

Abdülaziz 
Av Köşkü’nün 
hazin hikâyesi

VALİDEBAĞ’IN 
BİLİNMEYENLERİ
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Yazı: Aylin YILMAZ

Nurcan ARMAĞAN    

Fotoğraflar: Aylin 
YILMAZ
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