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Barış Manço’da 
GENÇ etkinlikler

Süslü kadınlar 
bisikletleriyle geliyor

 Kadıköy Belediyesi Barış Manço 
Kültür Merkezi, yeni sezonda 
gençlere yönelik etkinliklerle öne 
çıkıyor l Sayfa 6'da

 Özgürlüğe, kadın haklarına, 
çevre ve insan sağlığı dostu bisiklet 
kültürüne dikkat çekmek isteyen 
kadınlar, “Süslü Kadınlar Bisiklet 
Turu”nda biraya gelecek. 
l Sayfa 3'te

İstanbul’un gözbebeği Kadıköy’de 
yapılacak çok şey var. Çarşı’sıyla, 

Caddesi’yle, Gar’ıyla ve dahi sayılamayacak 
kadar çok güzelliğiyle bir efsane olan 

semtimizde yaşanması gereken 101 şeyi 
Gazete Kadıköy okurları için derledik. Bir 

rehber niteiğindeki “Kadıköy’ün 101’i”, 
7-8-9-10. Sayfalarımızda!

Kurbağalıdere de
sabrımız da

Balık sezonunun başlamasıyla 
Kadıköy Tarihi Çarşı’daki 
balıkçı tezgâhları çeşit çeşit 
deniz ürünleriyle doldu  
l Sayfa 14'te

Türkiye’nin ilk çikolata tarihi kitabı olan 
‘ÇUKULATA: Çikolatanın Yerli Tarihi’; 
okuyanları bayram ziyaretlerinin 
vazgeçilmezi çikolatanın geçmişine bir 
yolculuğa çıkarıyor 
l Sayfa 16'da

Balık tezgâhları şenlendi

Çocuklar için Çalıştay
Kadıköy, 42 kurum ve kuruluştan 120 uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen 
“Risk Altındaki Çocuklar Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı  l Sayfa 12'de

Mario Levi’nin 
balkonundan 
Kadıköy
“Kadıköy İstanbul’un en 
romantik semtidir” diyen yazar 
Mario Levi, gazetemizdeki 
yazılarla ilgili “Kadıköy ve 
Kadıköylüler  için yazmak, 
yaşadığım duygulara başka bir 
anlam kazandırıyor” diyor 
l Sayfa 15'te

Çikolatayı kitaptan tadın
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Uskumrunun 
dönüşü II

Mario Levi  14'te

Zaman...

FerYaL Pere  13'te

taştı

Kadıköy’de 
yaşanacak

Kadıköylünün çilesi haline gelen Kurbağalıdere, cumartesi günü etkili 
olan sağanak yağıştan sonra taştı. Kadıköy Belediyesi, zarar gören ev ve 

dükkanlarda temizlik ve tadilat çalışması başlattı l Sayfa 5'te

Değerli okurlarımız, Kurban 
Bayramı nedeniyle 25 Eylül tarihli 

sayımızı yayımlayamayacağız. 
Bayram dönüşü güncel 

haberlerimizle buluşmak üzere, 
siz sevgili okurlarımızın

Kurban Bayramı’nı kutlarız...

Bayramınız 
kutlu olsun!

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

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

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

GEREKLİ 
TELEFONLAR!

 

İngiltere’de sanat ve sinema çalışmaları  
yürüten The Art Show, dünyanın 13 farklı 
şehirinin sanat ve tarihi yapısının anlatıla-
cağı “Sanat Şovu” adlı bir belegesel hazır-
lıyor. 2016 yılında ilk olarak İngiltere’de 
gösterime girmesi planlanan  belgesel 5 
kısa filmden oluşacak. İstanbul’un sokak 
sanatı ile ilişkisi ise belgeselin “Weeken-
der” bölümünde yer alacak. 

2016 YAZINDA GÖSTERİLECEK
Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve 

ABD’deki 12 farklı şehirde çekim yapa-
cak The Art Show film ekibi, çalışmalarına 
Kadıköy’deki muralları çekerek başladı. 
Proje hakkında Gazete Kadıköy’e konuşan 
belgeselin yapımcısı Tom Wotkinson, bir 
hafta boyunca İstanbul’da öne çıkan me-

kanları ve şehrin kültür sanat yapısını yan-
sıtan alanlarda çekim yapılacağını söyledi. 
“İstanbul’da sanatın farklı disiplinleri-
ni görmek istiyoruz” diyen 
Wotkinson, Kadıköy’de çe-
kim yapma nedenlerini ise 
şu şekilde açıkladı: 

“İstanbul tarih ve sa-
nat açısından çok zengin 
bir şehir. Kadıköy de so-
kak sanatının en yoğun 
biçimde sergilendiği bir 
semt. Burada çekim yapa-
rak sokak yaşamı ile bir-
likte sokak sanatını da 
görüntüleme fırsatı bula-
cağız” The Art Show, İs-
tanbul’daki çekimlerden sonra 12 faklı şe-
hirde çalışmalarını sürdürecek. Belgeselin 
2016 yazında Sony Pictures aracılığı ile 
dağıtımının yapılması planlanıyor. 

u sene ‘tuzlu su’ temasını taşı-
yan 14. İstanbul Bienali geç-
tiğimiz günlerde kapılarını zi-
yaretçilerine açtı. Koç Holding 

sponsorluğunda, İstanbul Kültür Sanat Vak-
fı’nca düzenlenen bienal, bu sene de ücret-
siz gezilebiliyor. 

Peki, 1 Kasım’a dek sürecek olan bie-
nalde bu sene nerede/ne var? Aslında bir 
‘Bienalin Kadıköy rotası’ çizmek isterdik 
lakin bu pek de mümkün değil. Tanıtım top-
lantısı geçen yıl Kadıköy’deki Haldun Ta-
ner Sahnesi’nde yapılmasına karşın, bienal 
bu sene de ‘Kadıköy’ü es geçti’ desek yan-
lış olmaz… Zira İstanbul genelinde 30’dan 
fazla mekânda,  80’in üzerinde katılımcının 
bin 500 civarında eseri sergilenmesine kar-
şın, Kadıköy’de sadece bir sanat atölyesinde 
bienali görmek mümkün olabiliyor!

Biz de bu vesileyle, Kadıköy’ümüzün 
tek bienal eseriyle sizi tanıştıralım istedik ve 
Yeldeğirmeni’ndeki Tunca Subaşı & Çağ-
rı Saray Atölyesi’nin yolunu tuttuk. Burada 
Artık İşler’in videoları sergileniyor.  Bienal 
mekânında; Ankara kökenli bir video kolek-
tifi olan ‘Artık İşler’den Alper Şen ile bu-
luştuk. Artık İşler, toplumsal mücadeleden 
ilham alarak belgeler, videolar, belgeseller 

üretiyor. Amaçları toplumsal mücadelenin 
belgesini tutarak geleceğe aktarmak…

GENİZ YAKAN GÖRÜNTÜLER!
Peki bu atölyedeki videolar neler? Al-

per Şen anlatıyor; “Tahayyül başlığı altında 
5 video var. Tahayyül I’de Taksim Meyda-
nı’nın 77’ 1 Mayıs’ından 2013 Gezi dire-
nişine değişimini ele alıyoruz.  95 yılından 
bir tv kaydının yer aldığı  ‘Hafıza’ adlı di-
ğer bir videoda, aşk konulu bir film yayın-
lanırken Gazi olayları başlıyor ve 8 dakika 
olarak bir altyazı geçiyor sadece. Diğer vi-
deoda bugün sadece birkaç taş kalıntısı gü-
nümüze kalmış olan Kasımpaşa’daki Surp 
Hagop Kilisesi’ne odaklanıyoruz. Tahayyül 
II videoları içinde ise “Artakalan” adlı vi-
deoda Şengal’den göç etmek zorunda kalan 
Ezidiler var. “Alper Şen’e videoların, biena-
lin teması olan ‘tuzlu su’ ile nasıl örtüştü so-
ruyoruz. Yanıt veriyor; “Tuzlu su iyidir, ya-
rarlıdır ama çok içinize çekersiniz genzinizi 
yakar. Bu videolar da öyle...”

Peki bu videoları sergilemek için neden 
Kadıköy’ü seçtiler? Alper Şen’e göre bunun 
iki sebebi var: İlki bu videoların, ‘hijyen dili’ 
olan galerilere değil bu atölye gibi yaşayan/
iş üretilen bir yerde sergilenmesi isteği… 
Diğeri de Ankaralı olan Artık İşler ekibinin 
Kadıköy’ü biraz Ankara’ya benzeterek, bu-
rada kendilerini ‘evde’ gibi hissetmeleri...

The Art Show, dünya genelindeki 13 şehrin sokak sanatı ile 
ilişkisini anlatan  bir belgesel hazırlıyor. Çekimlere İstabul’da 
başlayan ekip, ilk olarak Kadıköy’deki muralları görüntüledi

l Erhan DEMİRTAŞ

B

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

Dağıtım: (0532) 727 01 07

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.

Kadıköy’ün murallarını 
dünya görecek

Direnişin 
viDeoları 
semte geldi

DERE’DE YAN ETKİNLİK 
Bienalin paralel etkinliklerinden biri de Kurbağalıdere Köprüsü’nde yer alıyor; Kadıköylü sa-
natçı Özgül Arslan’ın “Maruz” isimli kamusal alan enstalasyonu. Arslan, “Bu çalışma as-
lında bienalin paralel etkinliklerinden biri ama aslında bienali de eleştiriyorum. Çünkü bu 
seneki bienalin teması ‘tuzlu su’.  Ama ben bu işi yapmasaydım burayı görmeyeceklerdi. 
Bienal çok ‘turistik’ kalıyor. İstanbul’da ‘tuzlu su’ temalı bir bienal yapıyorsunuz ama Kur-
bağalıdere’yi görmezden geliyorsunuz! Bu lokasyonla ilgili saha araştırması iyi yapılmamış 
demek ki. Ben de ironik olarak, onların konseptini de biraz ti’ye alarak bu işi yaptım.” diyor.

DENİZ ÜSTÜNDE SANAT!
Büyükada’daki 7 mekan sanatseverleri bekliyor; Büyükada’nın önemli simgelerinden 
ve Orhan Pamuk’un önerisiyle bienal mekanlarından biri olan Troçki Evi, Splendid Palas, 
Çankaya 57, Kaptan Paşa Deniz Otobüsü, Rizzo Palas, Mizzi Köşkü ve Büyükada Halk 
Kütüphanesi.

l Gökçe UYGUN

14. İstanbul Bienali’nin Kadıköy’deki tek işi olan direniş 
videoları, Yeldeğirmeni’nde izleyicisini bekliyor
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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

zgürlüğe, kadın hakları-
na, çevre ve insan sağlı-
ğı dostu bisiklet kültürü-
ne dikkat çekmek isteyen 

kadınlar, “Süslü Kadınlar Bisiklet Tu-
ru”nda biraya gelecek. İzmirli bisiklet 
kullanıcısı Sema Gür tarafından başla-
tılan, zamanla diğer kentlere de yayı-
lan tur, İstanbul’da bu sene 3 kez ger-
çekleştirilecek. 

22 Eylül’de kutlanan “Otomobil-
siz Kentler Günü”ne de dikkat çekmek 
amacıyla, “Egzoz kokusuna karşı par-
füm kokusu” sloganıyla 20 Eylül Pa-
zar günü yapılacak olan tur, 15.30’da 
Haydarpaşa Garı’ndan başlayacak. 
16.00’da gardan hareketle Kadıköy İs-
kelesinden Yoğurtçu Parkı’na sürüş 
yapılacak. Parkta 15 dakikalık makyaj 
tazeleme molasının ve yeni katılımla-
rın ardından, 16.30’ta Bağdat Cadde-
si’ne hareket edilecek. 17.15’te Cadde 

Migros’ta 15 dakika ihtiyaç ve makyaj 
tazeleme molası verilecek. 17.30’da 
buradan hareket edilerek,  Kadıköy’e 
gelinecek. Turun 18.30 civarında Bo-
ğa’da sonlanması planlanıyor.

Daha çok kadının bisiklete bin-
mesini teşvik etmek isteyen tur dü-
zenleyicisi bisikletli kadınlar, “Bisik-
lete herkesin binebildiğini, hatta çok 
güzel bindiğini, o da yetmezmiş gibi 
süslü püslü bindiğini göstermek için 
Otomobilsiz Kentler Günü’nde süslü 
kadınlar yollarda olacak. İstanbul’un 
yollarını egzoz dumanı kokusu değil, 
mis kokulu kadınlar saracak” diyor. 

Kadınlar, hemcinslerine şu çağ-
rıyı yapıyor: “Yaptır saçları, sür mis 
kokunu, giy kokoş elbiseni, tak şalı-
nı, sür rujunu-ojeni, giy topuklunu, 
bisikletini de süsle ve çık yollara… 
Yollar kahkaha atan bisikletli kadınla 
dolsun. Kadınlar sokağa çıkarsa dün-
ya değişecek biliyorsun… Tura katıl-
mak için kadın olmak, süslü olmak, 
süslü bir bisiklete sahip olmak, en 
fazla 10 km hızla ilerlemek ve şaşkın 
şaşkın bakanlara el sallamak gerek. 
Bu konuda kadınları destekliyor ise-
niz siz erkekleri de bu tura bekleriz.”
www.suslukadinlarbisikletturu.com 

 ruj
kıyafet 
bisiklet…

Kadınlar 11 Eylül Cuma günü Kadıköy Rıhtım’da “Saraya can değil Barışa ses ver” çağrısıyla oturma eylemi düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren nöbet 
eylemi sonunda kadınlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde oturma eylemi düzenlemek için Ankaray’a doğru yola çıktı. Kadıköylülerin de 
destek verdiği eylemde, kadınlar başlarına  barışı simgeleyen beyaz tülbentler takarak, üstünde barış ile ilgili mesajlar yazan beyaz örtüler açtı. 

l Gökçe UYGUN

Kadınlardan beyaz tülbentli eylem

Ö

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

SICAK ! ÇOK SICAK !!!
GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

BAYRAM ÖZEL

• 18-20 EYL CUM-PZR GEYİKLİ -BOZCAADA  (1 GECE- 2 GÜN ) 
• 10-11 EKM  DÜZCE -AKÇAKOCA (1 GECE -2 GÜN )

• 25-27 EYL CUMA-PZR SAFRANBOLU –KASTAMONU  (2 GECE -3 GÜN )   
• 25-27 EYL CUMA-PZR İĞNEADA-KIRKLARELİ-LULEBURGAZ-BABAESKİ(2GECE- 3 GÜN)                    

• 19 EYL CMT./ 30 EYL ÇARŞ  MUDANYA-TRILYE-KUMYAKA (YEMEKLİ ) 
• 20 EYL PZR / 17 EYL CMT  İZNİK KÜLTUR TURU  (YEMEKLİ )  
• 20 EYL PAZ.  KIYIKÖY (YEMEKLİ )  
• 30 EYL ÇARŞ. POLENEZKÖY/ RİVA (YEMEKLİ )
• 03 EKİM CMT. HOŞKÖY UÇMAKDERE BAĞ GEZİSİ VE ŞARAP TADIM (YEMEKLİ )
• 11 EKM PZR MAŞUKİYE-SAPANCA (YEMEKLİ ) 

“Ev alma komşu al” anlayışı tarihe mi karı-
şıyor? Gayrimenkul fiyatlarındaki artışın hız 
kesmeden devam ettiği İstanbul’da yapılan 
araştırmalara göre kiraladığı ya da satın aldığı 
evin toplu ulaşıma yakınlığı ilk sırada olan tü-
ketici oranının yüzde 40 olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da top-
lu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısının son 
5 yılda iki kat arttığı, geçtiğimiz yıl 1 milyar 
306 milyon 963 bin 973 yolcunun toplu ulaşım 
araçlarını tercih ettiği belirtiliyor.
İstanbul’da yapımı başlayan üçüncü havalima-
nı ve üçüncü köprünün geçiş noktalarında bu-
lunan gayrimenkul ve arazilerin de değerlen-

diği ifade edilirken, uzmanlar 
3. köprü, 3. havaalanı ve met-
ro hattına yakın lokasyonlarda 
konut fiyatlarında son iki yıl-
daki artışın devam edeceğini 
belirtiyorlar.

Hurriyetemlak.com Em-
lak Endeksi’ne göre 

İstanbul’da, satılık 
konutlarda met-
rekare ortalama-

sı 3 bin 240 lira 
oldu. Kiralık 

evlerin met-
rekare orta-
laması ise 20 
lirayı buldu. 

Ka d ı köy ’ d e 
ise satılık ko-

nut ortalama metrekare fiyatı Ağustos ayında 
7 bin 813 lira oldu. Satılık yıllık artış yüzde 14, 
kiralık yıllık artış yüzde 9 oranında gerçekleşti.

KİRADA ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞ
Emlak piyasasının Eylül ayında da hareketliliği-
ni sürdüreceği ifade ediliyor. Kentsel dönüşüm 
süreciyle evleri yenilenen vatandaşların geçi-
ci olarak kiralık evlere yönelmesi ve okulların 
açılmasına kısa süre kalması sebebiyle piyasa-
da hareketlilik yaşandığını belirten,  uluslarara-
sı gayrimenkul danışmanlık şirketi Keller Willi-
ams Türkiye Direktörü Emre Erol “Son yıllarda 
hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları kira 
fiyatlarının artmasına sebep oldu. Evi yenile-
nen mal sahipleri yakın çevrelerde geçici sü-
reyle kirada oturmayı tercih ediyor. Bu durum-
da kira fiyatlarında da artış yaşanmasına zemin 
oluşturuyor. Bunun yanı sıra özellikle İstan-
bul’da üniversiteye yerleşen öğrencilerin de 
piyasanın hareketlenmesine katkı sağladığını 
söyleyebilirim. Talep arttıkça kiralar da artıyor. 
Burada yaşanan en büyük problem ev 
sahiplerinin kendi hesaplarına göre 
evlerini kiraya vermek isteme-
si. Aynı bölge içinde birbi-
rine emsal teşkil eden 
evlerde kiralar çeşit-
lilik gösteriyor.” 
dedi.

İstanbulluların evini seçerken, toplu ulaşım araçlarına 
yakınlığı dikkate aldığı belirtiliyor
l Mustafa SÜRMELİ

ulaşım önceliğimiz!
EV SEçERKEN

www.suslukadinlarbisikletturu.com 

İzmir'deki turdan bir görüntü

Fotoğraf: Erhan Demirtaş

Emre Erol
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• Nasıl gönüllü oldunuz?
Ben eğitimciyim, İngilizce öğretmeni-
yim. Bunun için de en hassas ve du-
yarlı olduğum iki konu; eğitim ve ço-
cuktur. Gönüllülüğe ilk olarak, 14 sene 
önce, Kadıköy Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği, Eğitim Komisyonu’n-
da gönüllü öğretmen olarak başla-
dım. Özellikle de Yeni Sahra, Barbaros 
ve Göztepe Sanayi Sitesi bölgelerin-
de öğretmenlik yaptım. Halen de aktif 
olarak çalışıyorum…
Daha sonra, 2009 yılında, daha fazla 
gönüllülük çalışması yapmak amacıy-
la Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönül-
lüleri’ne katıldım. Çocuk Komisyonu’na 
girdim. Pilot okul olarak seçtiğimiz, 
İşitme Engelliler Okulu’nda çocuklara 
yönelik güzel çalışmalar yaptık.
Aynı zamanda, Kadıköy Belediye-
si Meclis Üyesi ve Meclis Eğitim Ko-
misyonu Başkanıyım. Geçtiğimiz bir 
yıl içinde İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü, Narkotik Şube ve Kadıköy İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Kadıköy 
Belediyesi Gönüllüleri ile “Madde Ba-

ğımlılığı” ile ilgili, okullarda aile ve veli-
lere yönelik bilgilendirme ve bilinçlen-
dirme eğitimleri verdik.

•  Aynı zamanda Gönüllü Merkezi 
Yönetim Kurulu üyesisiniz...
Evet, bu göreve gelince de misyo-
nu gönüllülük ve sosyal yardım çalış-
maları olan biri olarak bu çalışmaların 
içinde olmaktan son derece memnun 

oldum. Zira Kadıköy Belediyesi Gönül-
lüleri eğitimden spora, sağlıktan, yar-
dıma ihtiyacı olanlara destek olmaya 
kadar bir çok önemli konudaki proje-
lerini hayata geçiriyorlar ve yaptıkla-
rı bu gönüllü çalışmalarıyla Kadıköylü-
ler arasında sosyal iletişimi sağlayarak 
dayanışmanın arttırılmasına ön ayak 
oluyorlar. Sosyal yardımlaşma duy-
gusunu güçlendirerek kentlilik ve gö-
nüllülük bilincinin yayılmasına yardım-
cı oluyorlar.
Ayrıca Kadıköy Belediyesi Gönüllüle-
ri, Gönüllü Evlerinde yapılan, Belediye 
yetkilileriyle mahalleli buluşmalarıy-
la da mahalleli ile belediye arasında bir 
köprü oluşturarak mahallelinin istek, 
talep ve şikayetlerinin doğrudan be-
lediyeye iletilmesini ve çözüm getiril-
mesini sağlıyorlar.

• Gönüllülerin, yakın zamana ya da 
önümüzdeki yıl için planladığı çalışma-
ları var mı?
Kadıköy’de her yaş grubundan insa-
nımız mevcut. Öncelikli olarak Kadı-
köy’de yaşayan gençlerimiz ve yaşlı-
larımızla ilgili projelerimiz var. Gençleri 
bir arada tutmak, onları sosyal ve spor 

faaliyetleri içerisine katmak bizi mut-
lu eder. Buna yönelik projelerimiz var.  
Kadıköy’de 50 yaş üzeri, yüzde 20 
oranında bir yaşlı insanımız mevcut. 
Onların bilgi birikimi ve deneyimlerini 
Kadıköylülerle paylaşmasını sağlaya-
cağız.  Bunlar projelerimizden bazıları...

•  “Gönüllülüğü nasıl tanımlarsınız?
Gönüllülük hiç bir menfaat gözetmek-
sizin içinde yaşanılan topluma fayda 
sağlamak amacıyla gönülden yapılan 
çalışmalardır. En büyük getirisi de top-
lum yararına faydalı işler yaptığınızda 
veya birini mutlu ettiğinizde duyduğu-
nuz tarifsiz hazdır. Ve bu hiçbir şeyle 
ölçülemez. Emekliliği de yoktur.  Tam 
aksine yaptığınız işlerden aldığınız bu 
hazla daha da fazlasını nasıl yapabili-
rim diye düşünürsünüz. Kısacası gö-
nüllülük gönülden vermektir.

• Bugüne kadar sizi en çok etkileyen 
olay ne oldu?
Toplum yararına yapılan güzel ve fay-
dalı işlerden karşı tarafın duyduğu 
her türlü memnuniyet beni etkiler ve 
mutlu eder. Ancak bir keresinde, gö-
nüllü evindeki bir toplantıda yaşlıca 
bir bayanın “Benim kimsem yok, sa-

bah uyanıp da buraya koşarak gelmek 
ve burada bulunmak beni çok mut-
lu ediyor, burası benim evim gibi” söz-
leri beni çok etkiledi. Çünkü bayanın 
söyledikleri, Gönüllü Evlerinin özellik-
le yalnız ve kimsesiz insanlar için ne 
denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. 

• Peki, gönüllük olmak isteyenler ne 
yapabilir? 
Rahmetli Türkan Saylan hocamı-
zın söylediği bir söz vardı, onu söyle-
meden geçemeyeceğim: “Her zaman 
ucundan tutulacak o kadar çok iş var 
ki…” Gönüllü evlerimizde de çeşitli ko-
misyonlar var. Gönüllü çalışmak iste-
yen herkes mahallesindeki veya yakı-
nındaki bir Gönüllü Evi’ne giderek, üye 
olduktan sonra kendi ilgi, bilgi, bece-
ri ve çalışmak istediği alana uygun bir 
komisyon seçerek gönüllü çalışmaları-
na katılabilir. 
Son olarak şunu söylemek isterim ki 
kurulduğu günden bugüne kadar bir-
çok olumlu çalışmaya imza atmış olan 
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bundan 
sonra da çok daha güzel projelerle Ka-
dıköy halkına hizmet vermeye devam 
edecektir.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, kuruluşlarının 20’inci yılını kutluyor. Yerel 
yönetimin en büyük destekçisi, mahalleli ile belediye arasında köprü olan 
Kadıköy gönüllüleri 20 yılda neler yaptıklarını anlatmaya devam ediyor. Bu 
haftaki konuğumuz, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Kadıköy Bele-
diyesi Meclis Başkan 2. Vekili Feray Sevil Tos. 

Gönüllülerin 20. Yılı

Feray Sevil Tos

l Aysel KILIÇ

adıköy Belediyesi tarafından, Türk 
Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarış-
masının 15’ncisi, Caddebostan Kül-
tür Merkezi Konser Salonunda ger-

çekleştirildi.
Gecenin açılışında bir konuşma yapan Kadı-

köy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve yarışma Koordinatörü Nesibe Mü-
sevitoğlu; “Türk Sanat Müziğine yeni eserler 
kazandırmak, bestekârlarımız motive ve takdir 
etmek amacı ile Kadıköy Belediyesi olarak 15 
yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğümüz yarışma-
mıza bu yıl da her yıl olduğu gibi bestekârlarımız 
büyük ilgi gösterdiler” dedi.

Yarışmaya başvuran 500’e yakın eser ara-
sından, 10 eser finale kaldı. Gecenin ilk bö-
lümünde, finale kalanların eserleri konuk ses 
sanatçıları ve bestekârları tarafından yorum-
landı.

İkinci bölümde sahne alan Türk Sanat Mü-
ziğinin sevilen ses sanatçısı Melihat Gülses 
bir konser verdi. Sonuçların açıklanmasını he-
yecenla bekleyen yarışmacıların heyecanını, 
Melihat Gülses’in konseri bir nebze azalttı.

Final gecesinde Turhan Taşan (Bestekar), 
Faruk Şahin (Bestekar), Hüseyin Soysal (Bes-
tekar), Zeynettin Maraş (Bestekar), Mahmut 
Oğul (Bestekar), Ayşe Taş (TRT Ses Sanat-

çısı), Necip Gülses (Bestekar ve TRT Sanat-
çısı), Vedat Çetinkaya (Bestekar ve TRT Ses 
Sanatçısı) tarafından en iyi üç beste belirlendi. 

Jürinin değerlendirmesi sonucu; Bestesi 
Cavit Ersoy’a, Güftesi Sevinç Atan’a ait, Ses 
Sanatçısı Oya Aksoy tarafından yorumlanan 
“Bir Orman Yangını Başlar İçimde” isimli Ni-
havend Beste birinci oldu.

İkinciliği; Bestesi Ziya Levent Topçuoğ-
lu’na, Güftesi Meral Erdoğan’a ait, Gürsel 
Mercanlı’nın yorumladığı “İki de Bir Küsüp 
Gönlümü Kırma” isimli Muhayyer Kürdi Bes-
te alırken, üçüncülüğü Bestesi ve Güftesi Nil-
gün Aygül Binöl’e ait Meşk- i Sefa Grubunun 
yorumladığı, “Hadi Gelin Hep Birlikte Çalıp 
Söyleyelim” isimli Nihavend Eser aldı

Gece birinci eserin yorumlanması ile sona 
erdi.

K

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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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

KADIKO?Y-4:Layout 2  4/16/15  1:11 PM  Page 1

Feneryolu Gönüllüleri yıl boyu  her ay 
bir çakranın konu edildiği “Çakralar ve 
Dengelenmesi” konulu seminerler di-
zisi gerçekleştirdi. Söyleşiyi Eğitimci ve 
Sosyal Girişimci Banu Yılmaz Gökçen 
gerçekleştirdi.  
Sekiz ay süren etkinlikte, yedi temel çak-
ra ile ilgili bilgi alışverişinin yanı sıra aura, 
bedenler, çakraların dengelenmesi, akti-
vasyonu, affetme çalışmaları, mantralar, 
niyetler ve söylemlerle ilgili de meditas-

yon ve olumlama çalışmaları yapıldı.  Sık 
sık meditasyon yapmanın önemini vur-
gulayan konuşmacı Banu Yılmaz, “Hiçbir 
şey yapamıyorsanız günde sadece 5 da-
kika gözlerinizi kapayıp, diyafram nefesi 
alıp, anda kalmanızın dahi yaşamınıza bü-
yük katkısı olacaktır.” dedi. 
Ayrıca Çakralar etkinliği sırasında son 
dönemin en gözde meditasyonlarından 
bir olan “mandala” çizim tekniği de öğ-
renildi.  Mandala yüzyıllar öncesine da-

yanan kadim bir öğreti olmasının ya-
nında bilim ve ilim tarafından da onay 
görmüş. Bireyin yolunu açan, anda kal-
masına yardımcı, ruhu dinlendiren bir 
eylem olarak biliniyor. Hatta okullar-
da da son zamanlarda kullanılan eğitim 
tekniklerinden biri... Özellikle çocuklar-
da konsantrasyon arttırıcı etkisi oldu-
ğu gözlenmiş. Yıl boyu süren Çakralar ve 
Dengelenmesi etkinliği Kadıköylülerden 
de büyük ilgi gördü.

Feneryolu’nda “ÇAKRA” seminerleri

15. Kadıköy Belediyesi Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 
Ödül Töreni’nin konuğu ünlü ses sanatçısı Melihat Gülses oldu
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Kadıköy’e taştı
stanbul’da cumarte-
si günü etkili olan sa-
ğanak yağışla bera-
ber Kurbağalıdere 
taştı. Sadece Kadı-

köy’ün değil bütün İstanbul’un 
sorunu haline gelen Kurbağalı-
dere’den taşan sular dere kena-
rındaki dükkanların ve evlerin içi-
ni bastı. Yoğurtçu Parkı tamamiyle 
suyla doldu. Hasanpaşa Nabizade 
Sokak’taki dükkanlar ve evlerde 
büyük hasar meydana geldi. Bazı 
araçlar ise suyun altında kaldı. 

BELEDİYE MÜDAHALE ETTİ
Cumartesi günü oluşan su baskının-

dan sonra Kadıköy Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Beledi-
yeye bağlı ekipler vidanjörlerle su baskının 
yaşandığı evlerden su tahliyesi gerçekleş-
tirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler de ilaçlama yaparak dezenfekte ça-
lışması yaptı. Taşkın sonrası oluşan hasarın 
ortadan kaldırılması için Kadıköy Beledi-
yesi’nin gerekli tüm çalışmaları yapacağı-
nı söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Şengün, yapılacak çalışmalar hak-
kında açıklama yaptı. 

Kadıköy Belediyesi ekiplerinin hasar 
gören evlerde ve dükkanlarda temizlik ve 
ilaçlama yaptığını söyleyen Şengün, detaylı 
temizlikten sonra  boya ve diğer tamiratla-
rın da yapılacağını ifade etti. Fikirtepe, Ha-
sanpaşa ve Yoğurtçu Parkı civarında 100’den 
fazla ev ve dükkanın zarar gördüğünü açıkla-
yan Şengün, taşkının sebebini şu şekilde açık-
ladı: “Deredeki ıslah çalışması henüz tamam-
lanmadı. Kesitler dar olduğu için Fikirtepe ve 
Hasanpaşa bölgesini su bastı.” Şengün, vatan-
daşların afet konusunda bilgilendirileceğini 
ve Kadıköy Belediyesi’nin önümüzdeki gün-
lerde oluşacak taşkınlar için gerekli önlemle-
ri alacağını ekledi. Evleri ve dükkanları zarar 
gören 41 vatandaş Kadıköy Kaymakamlı-
ğı’na başvurarak yardım talebinde bulundu. 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü, elbiseleri kullanılamaz hale ge-
len vatandaşların kıyafetlerini kuru temizle-
meye verecek.

ESNAF ZARAR GÖRDÜ
Kurbağalıdere’nin taşmasıyla en faz-

la zararı dere kenarındaki esnaf gördü. 
Yoğurtçu Parkı’nın yanında bulunan Bö-
ğürtlen Cafe’nin işletmecisi Ali Mersin, 
yağmurun bastırmasıyla beraber taşkının 
da çok hızlı gerçekleştiğini söyledi. Sel su-
larının bastığı cafede zarar büyük. Eşyalar 

kullanılmaz hale gelmiş durumda. Kafeyi 
komşularının yardımıyla temizlediklerini 
ifade eden Mersin, “Çok mağdur durumda-
yız. Kurbağalıdere’nin bütün pisliği iş ye-
rine doldu. Kurbağalıdere sorunun bir an 
önce bitirilmesini istiyoruz” dedi. 

Hasanpaşa’da Nabizade Sokak selden 
en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. So-
kağın girişinde motorsiklet satışı yapan Öz-
kan Aras da selde zarar gören esnaflardan 
biri. Yağmur yağışının ardından hem Kur-
bağalıdere’den taşan su hem de lağım sula-
rı Aras’ın dükkanını basmış. “Yaklaşık 55 
bin TL zararım var” diyen Aras, “Sadece 
iş yerimizi değil evimizi de su bastı. Bütün 
eşyalar kullanılmaz durumda. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin hataları yüzünden 
biz ceza çekiyoruz. İki gündür uyku uyu-
madık” diye konuştu. 

“SAĞLIĞIMIZ RİSK ALTINDA”
Kurbağalıdere’nin kenarındaki restau-

rantını su basan Mustafa Tomaç, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli önlem-
leri almadığı için vatandaşların zarar gör-
düğü görüşünde. Kurbağalıdere’nin koku-
su yüzünden müşterilerin azaldığını ifade 
eden Tomaç şöyle konuştu: 

“Şiddetli yağmurun yağacağını İBB 
biliyordu ancak gerekli önlemleri alma-
dı. Cadde yaklaşık 1,5 metre su ile doldu. 
Elektrikler kesilmediği için saatlerce ölüm 
ile burun buruna kaldık. Çok mağduruz. 
Sağlığımız da risk altında. Kadıköy Bele-
diyesi ekipleri dükkanlarımızı ilaçladı ve 
temizlik çalışmalarını yaptı. Ama bir hafta 
sonra yine aynı şey olabilir. Bu işin tümden 
sonuçlanmasını istiyoruz.” 

Hasanpaşa’da kumaş satan bir diğer es-
naf Bayram Oğul’un hem dükkanını hem 
de ürünlerin bulunduğu deposunu su bastı. 
Kumaşların ve perdelerin zarar gördüğünü 
söyleyen Oğul, “ Zararımızı tam olarak bil-
miyoruz. Şu an dükkanı temizlemeye çalı-
şıyoruz. Mağdur olduk” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir 
açıklama ile Kurbağalıdere çalışmaları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ka-
dıköy Belediyesi’ni eleştiren Topbaş, “Kadıköy Belediyesi cürmüne bakmadan Büyük-
şehir bize bıraksın, biz yapalım diyor. Gücü mü yeter. Orada 5 metre yapacak gücü yok 
belediyenin. Gayet iyi biliyoruz” açıklamasını yaptı. 
Topbaş’ın açıklamalarına cevap veren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Ka-
dıköy Belediyesi ile İBB’nin bütçesinin denk olmadığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı: 
“Yasalar Büyükşehir’in bütçesini oluştururken, gerekli hizmetleri yapması için ödenek 
ayırıyor. Kadıköylülerin verdiği vergiler Büyükşehir’in bütçesini oluşturuyor. Biz yap-
saydık bütün bunlar yaşanmazdı. Keşke İBB, Kadıköy Belediyesi ile bütünlüklü çalış-
saydı. Sayın Topbaş, ‘Kadıköy Belediyesi ne yapabilir’ sorusu yerine ‘Kadıköy Belediye-
si ile birlikte ne yapabiliriz’ onu düşünmeli. Bu herkes için daha hayırlı olur.” 

NUHOĞLU’NDAN TOPBAŞ’A CEVAP

l Erhan DEMİRTAŞ

İ

İstanbul’da 12 Eylül Cumartesi günü etkili olan sağanak yağıştan sonra Kurbağalıdere taştı. Sel suları nedeniyle dere kenarındaki bazı dükkanlar ve evler kullanılamaz hale geldi. Kadıköy Belediyesi zarar gören ev ve dükkanların temizlenmesi için binaların içindeki suyu tahliye ederek dezenfekte çalışması yaptı

urbağalıdere

Belediye ekipleri 
taşkının ardından 
temizlik çalışması yaptı

Belediye ekipleri vidanjörlerle 
suları tahliye etti

Vatandaşların evleri kullanılamaz hale geldi

Derenin taşmasıyla birlikte 
Yoğurtçu Parkı bu hale geldi

Ali Mersin

Mustafa Tomaç

Bayram Oğul

Özkan Aras



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

ALBÜM

SİNEMA

KONSER

SERGİ

Seher ile Ali

Uzak Kış, Kayıp Güz

Yavuz Çetin / İlk

AMY

Kadınlar yaşasın diye… 

Heroine/Kadın Kahraman

Ateşle çizilen resimler…

Kadıköy Theatron ya da diğer adıyla 
Mek’an Sahne, Melodram Üçleme-
si’nin ikinci oyunuyla karşımızda! 26 
Eylül Cumartesi seyirciyle buluşacak 
“Seher ile Ali”, pavyonda çalışan 
Seher ile Ali’nin hikâyesini anlatıyor. 
İhanet üzerine, kadın ve erkek olmak 
üzerine, ama en çok aşk üzerine bir 
oyun olan “Seher ile Ali”, Mek’an’ın 
bu sezon çıkardığı ilk oyun. 
Oyun 26 Eylül Cumartesi akşamı 
20.30’da Kadıköy Theatron’da. Bilet 
fiyatı: Öğrenci 20 TL, Tam 30 TL.
Adres: Söğütlüçeşme Caddesi, No: 
64, Bulvar Çarşısı içi, en alt kat / 
0541 739 47 24

Tuncer Erdem’den desenli ve şiirsel 
bir roman... Öyküleri ve resimli 
şiirleriyle kendine özgü bir dünya 
kuran Tuncer Erdem bu kez daha 
uzun soluklu bir kitapla okurlarının 
karşısında. Bir Tarkovski, bir Ange-
lopoulos, Jim Jarmusch filmi tadında 
sinematografik bir roman Uzak Kış, 
Kayıp Güz. Issız bozkırlar, tenha 
yollar, hayvanlar ve bitkiler, gidenler 
ve kalanlar... Yapı Kredi Yayınları / 
189 sf / 18 TL
İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları 
şöyle:
• Tehlikeli Sevişmeler / Nedim Gürsel 
/Doğan Kitap /164 sf / 15 TL
• Bilinmeyen Bodrum / Güngör Uras 
/Boyut Yayınları / 179 sf / 22 TL
• İnsan Kendine de İyi Gelir / Ahmet 
Büke / ON8 Yayınları /198 sf / 15TL

2001 yılında genç yaşta trajik bir 
şekilde aramızdan ayrılan, Blues tan-
danslı Türkçe Rock türünde yazdığı 
şarkıları ve sergilediği eşsiz  perfor-
manslarıyla bir dönemin idolü Yavuz 
Çetin’in “İlk”albümü, 18 yıl sonra 
Rainbow45 Records etiketiyle ilk 
kez plak formatında müzikseverlerle 
buluşuyor. Türkçe Rock Müziği’nin 
en başarılı albümlerinden biri olarak 
kabul edilen ve dönemi itibariyle 
Rock tutkunlarının vazgeçemediği 
bu albüm, yüksek ses kalitesinde, 
Yavuz Çetin’in yakın dostlarının 
kendisiyle ilgili anıları, duyguları ve 
düşüncelerinin yer aldığı iki sayfalık 
‘çok özel buklet’li yepyeni tasarımıy-
la plak severlere sunuluyor. Rainbow 
45 Records / 64 TL
Ruhu doyuran şarkılar: 
• Yavuz Çetin / Benimle Uçmak İster 
Misin
• Yaşar Kurt / Ver Bana Düşlerimi
• Arto Tunçboyacıyan / Herkes Kendi 
Gördüğüne Doğru Der

Senna, Far North gibi filmleriyle tanınan, 
BAFTA ödüllü yönetmen Asif Kapadia, 
AMY filmiyle, 6 kez Grammy Ödülü ka-
zanmış ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un 
yürek burkan hayat hikâyesini sanatçının 
kendi sözleriyle beyazperdeye taşıyor. 
Gün yüzüne çıkmamış arşiv görüntüle-
rinin ve daha önce dinlemediğimiz şar-
kıların da yer aldığı, vurucu, duygu dolu 
film, pek azımızın yapabileceği bir şekilde 
yaşadığımız dünyaya ışık tutuyor. AMY, 
kalbinden geçenleri ve kendi iç dünya-
sının sorunlarını, kaleme aldığı şarkılara 
taşıyan bir jenerasyonun yetenekli ve 
saf caz şarkıcısı… Film 25 Eylül’de siz 
sinemaseverler ile sinema salonlarında 
buluşacak. Filmi Kadıköy Rexx sinema 
salonunda 11.00 16.15 21.15 seanslarında 
izleyebilirsiniz. 

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu” ile dayanışma konserinde Feryal 
Öney, İlkay Akkaya ve Meltem Yılmaz-
kaya; “Kadınlar yaşasın diye” Kadıköy-
Sahne’de... 1 Ekim Perşembe günü saat 
21.30’da başlayacak konserin biletleri 
biletix’te. Bilet fiyatı: 34 TL Adres: Os-
manağa Mah. Kırtasiyeci Sok No:25E 
Kadıköy / (0216) 550 04 92

Lokomotif Kültür ve Sanat Derneği’nin 
düzenlediği “Heroine/Kadın Kahraman” 
adlı karma sergi, St. Joseph Lisesi Sergi 
Salonu’nda  8 – 30 Ekim arasında açılı-
yor. Sergide bu yıl 14 sanatçının resim, 
fotoğraf ve heykelleri yer alıyor.
Sergi  teması hakkında sanatçıların ortak 
açıklamasına göre; “Heroin” Amerikan 
mitlerinde “kadın kahraman” anlamı-
na geliyor. Kadınlar üzerine bir sergi 
yapmaya karar verildiğinde bu sergi-
nin “kadın mağduriyetleri” üzerinden 
gelişmemesi için çaba sarf edilmiş. Bu 
yüzden konunun, ülkemizde şu günler-
de “kadın” denilince yaşanan ve ilk akla 
gelen sorunlarla bir ilişki taşımaması için 
hassasiyet gösterilmiş…
Sergi ziyaret saatleri haftasonu hariç her 
gün saat 09.00-17.00.
Adres: St. Joseph Lisesi Dr. Esat Işık Cad. 
No. 66/11 Kadıköy 

Ateşle çizim yapan İranlı Sanatçı Ahad 
Saadi’nin Azarnegari tekniğiyle yarattığı 
eserleri, 17 Eylül – 31 Ekim 2015 tarihleri 
arasında ART350 Sanat Galerisi’nde ser-
gileniyor. Azarnegari tekniğiyle yapılan 

işlerde kalem ya da 
bir boya kullanıl-
mıyor; eserlerdeki 
tüm renkler son 
derece ufak, tek tek 
kesilmiş kumaşların 
birbirinin üzerine 
ateşle yakılarak 
yapıştırılmasıyla 
oluşturuluyor. Bu 

teknikle yapılan işlerde bazen bir iş 20 
katmandan oluşabiliyor ve tamamlanma-
sı üç - dört ay kadar sürebiliyor. Adres: 
Art350 Bağdat Cad. No:350 Erenköy / 
0216 369 80 50

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

adıköy Belediyesi’nin en eski 
sanat merkezlerinden Barış 
Manço Kültür Merkezi, yeni se-
zona yeni bir anlayışla hazırla-

nıyor. Bu sezon, gençlere yönelik etkinlikler 
öne çıkıyor. Bunların başında İstanbul Fo-
toğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İF-
SAK) ile birlikte gerçekleştirilecek ücretsiz 
sinema günleri ve TRT Gençlik Korosu’nun 
vereceği konserler geliyor.

Barış Manço Kültür Merkezi Yönetici-
si Kadriye Zihni Erdem, yeni sezona dair 
programlarını gazetemize anlattı.

• Yeni dönem, ne zaman, hangi etkin-
likle başlıyor? 

Barış Manço Kültür ve Eğitim Merkezi 
yeni sezonu beğeni ile izlenen tiyatro gös-
terimleri ve konserlerle açıyor. Sezonun ilk 
sergisi ise her yaştan birçok insanın tutkuy-
la bağlandığı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
müzesine ait bir sergi olacak. 

2015-2016 sezonunda hangi yeni et-
kinlikler olacak? 

Bu sezonda  Barış Manço Kültür ve Eği-
tim Merkezi’nde yok yok! 

✔ Her salı İFSAK ile birlikte düzenle-
nen ücretsiz sinema günleri var. 

✔ BMKM’de ilk kez yer alan TRT 
Gençlik Korosu’nun vereceği konserlerin 
yanı sıra çeşitli gruplara ve müzik türlerine 
ait konserlere yer verdik. 

✔ Hem Türkiye’de hem 
yurt dışında büyük takdir 
toplayan Barış İçin Çocuk 
Vakfı konserleri her ayın 
son cuması  Barış Manço 
Kültür ve Eğitim Merke-
zi’nde.

✔ İÜ Devlet Konserva-
tuvarı’ndaki genç yetenek-
ler de her pazar farklı kate-
goride sunumlar yapacaklar. 

✔ Hem güldüren hem 
düşündüren birbirinden gü-
zel tiyatro oyunlarını sergileyen pek çok ti-
yatro grubu sahnemizde yer alıyor. 

✔ Kadıköy’ün Gönüllü Grupları da her 
zamanki gibi Barış Manço Kültür ve Eği-
tim Merkezi’nde. Bilimden sanata, günlük 
yaşantının ayrıntılarından güncel başlıkla-
ra her konuda, genç ve profesyonel bakışın 
kesiştiği seminerler/paneller programımız-
da mevcut. 

✔ Bütün bunlara ek olarak önce sağlık 
dedik ve hem ruhsal hem fiziksel sağlığa ait 
her ayrıntıyı Kadıköy Florance Nightinga-
le’in ayda iki kez her salı vereceği ücretsiz 
sağlık seminerleri ile ulaşılabilir hale getir-
dik. Ekim ayı  ”Meme Sağlığını Koruma” 
hakkında bilgilendirme ile başlayacak semi-
nerler TEOG dönemi gençler ve ebeveynler, 
doğru beslenme ve sonuçları gibi güncel ko-
nuları da alanında uzman doktorların anlatı-
mı ile Kadıköylülere sunacak.

✔ Kadıköy Akademi titiz bir çalışma ile 
seçtiği başlıklar belirleyerek genç nüfusun 
güncel yaşam  gereksinimlerine hitap eden, 
ilgili alanlarda sertifika verip katılımcıla-
rın hayata bir tık önde devam edebilecekleri 
birçok atölye çalışması düzenleyecek.

“ÖNCELİĞİMİZ GENÇLER”
• Geçmiş dönemden farklı olarak 

BMKM sanatseverlere ne vaad ediyor? 

Barış Manço Kültür ve Eğitim Merkezi, 
Kadıköy Belediyesi’ne ait ilk kurulan kültür 
merkezi olma özelliğini taşıyor. İşlek alan-
ların kesişiminde ve ulaşılabilirliği çok ko-
lay. Bütün bunların getirisi ile kendine has 
bir takipçi kitlesi ve katılımcı profili var. 
Biz, bu edinilmiş alışkanlıkları ihtiyaç du-
yulan ve talep edilen yeniliklerle harmanla-
dık. BMKM bu dönem gençlerin daha fazla 
katılımda bulunduğu bir yer olacak. Sunula-
cak tüm etkinliklerde öncelikli olarak Kadı-
köy’ün gençleri odaklı seçimlerde bulunul-
du. Kaliteli, keyifli, farklı zevklere ya da ilgi 
alanlarına sahip herkesin aradığını bulabile-
ceği geniş yelpazesi olan bir program sunu-
yoruz. Uzun zamandır süregelen BMKM ile 
bütünleşmiş atölye çalışmaları devam eder-
ken modern hayatın gerektirdiği bilgi ve be-
cerileri kazandıracak yepyeni atölye çalış-
maları da mevcut. 

• Festivalleri BMKM’de izleyebilecek 
miyiz? 

Elbette, sene içerisinde BMKM’de yer 
alan bir kısa film festivali ve ADD tarafın-
dan düzenlenen bir tiyatro festivali var. Her 
salı İFSAK Ücretsiz Sinema Günleri’nde 
sunacağımız kısa filmlerin bir bölümü de 
festivallerden seçmelerden oluşuyor. 

Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. Na-
ilbey Sok. (Caferağa Spor Salonu Yanı) 
Kadıköy / 0216 418 16 46- 418 95 49

Malum Kurban Bayramı tatili 9 güne 
uzatıldı! Uzun bayram tatilinde tatil yöre-
lerine gidemeyenler ve İstanbul’un son sa-
kin günlerinin tadını çıkarmak isteyenler 
için Oyuncak Müzesi güzel seçenek. Üste-
lik okullar başlamadan önce çocuklarla gü-
zel vakit geçirmek için çok güzel etkinlikler 
var. İşte onlardan bazıları: 

• Seramik Atölyesi 
Şimdi çocuklar İstanbul Oyuncak Müze-

si seramik atölyesinde kil ile birlikte düşle-
rini şekillendirecek ve seramikten yapılmış 
sürpriz bir objeyi renklendirecekler.19 Ey-
lül Cumartesi / 11.00 / 4-9 yaş / 35 TL

• Çocuklar kendi mekânlarını tasarlıyor
Müzeyi gezen çocuklar hayallerindeki 

kendi mekânlarını tasarlayacak ve yapıtları-
nı arkadaşlarına anlatacak. 20 Eylül Pazar / 
11.00 / 4-6 (aile ile), 6-12 yaş (aile ile/kendi 
başına) / 45  TL

• Oyuncak Ev Tasarım Atölyesi
Evin duvarları, çatısı, pencereleri, ka-

pısını çocuklar ahşap ve diğer malzemele-
ri kullanarak kendi elleri ile yapacaklar. 24 
Eylül Perşembe / 11.00 / 3-6 yaş (aile ile) 
7-12 yaş (aile ile/kendi başına) / 45 TL

• Hayalbaz Oyun Atölyesi - Bir Bavul 
Masal

Modern bir meddahın anlatımıyla açı-
lan ahşap bavul ile bir masal yolculuğuna 
çıkıyoruz… Bu yolculukta masal anlatıcı-
sı Memo'ya sevimli, minik kuklalar ve tabii 
ki onu  dinleyen aynı zamanda masalın tam 
içinde olacak çocuklar eşlik ediyor.

24 Eylül Perşembe / 13.30 / 3 yaş ve 
üzeri / 25 TL

• Karagöz Hacivat Kukla Yapım Atölyesi
Çocuklar, ahşaptan Karagöz ve Hacivat 

kuklalarını atölye çalışmasında kendi yapıp 
boyayacaklar. 25 Eylül Cuma / 11.00 / 3-6 
yaş (aile ile) 7-12 yaş (aile ile/kendi başı-
na) / 45 TL

• Bremen Mızıkacıları Müzikli Çocuk 
Oyunu

Beyaz konağın Aşçıbaşısı Memo, ye-
mek  kitabı ile  masal kitabını karıştırınca 
olanlar olur. 25 Eylül Cuma / 13.30 / 3 yaş 
ve üzeri / 25 TL 

• Kuş Yuvası Atölye Çalışması
Kuş Yuvası atölye çalışmasında çocuk-

lar keçe, dal ve oyun hamuru gibi malzeme-

lerle, hayallerindeki kuşu ve yuvalarını ta-
sarlayacaklar. 26 Eylül Cumartesi / 11.00 / 
3-6 yaş (aile ile) 7-12 yaş (aile ile/kendi ba-
şına) / 45 TL

• Karagöz’ün Diş Ağrısı Gölge Oyunu 
Günün birinde Karagözde bir diş ağrı-

sı başlar, fakat doktor korkusu olduğundan 
yakın arkadaşı Hacivat, Karagözü bir türlü 
dişçiye götürmeyi başaramaz bunun üzeri-
ne bu işi çözmek için tüm mahalleli seferber 
olur, işte o zaman komik olaylar bir birini 
kovalar. 26 Eylül Cumartesi / 13.30 / 3 yaş 
ve üzeri / 25 TL Adres: İstanbul Oyuncak 
Müzesi Ömerpaşa Cad. Dr. Zeki Zeren 
Sok. No: 15 Göztepe / 0216 359 45 50 – 51

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, yeni 
sezonda gençlere yönelik etkinliklerle öne çıkıyor

K

Barış Manço’da  
    etkinlikler

OYuNcAK MÜzESİ’NdE!

GENÇ

Çocukların bayramı

Kadriye Zihni 
Erdem
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101KADIKÖY'ÜN 'İ
Kentin en önemli merkezlerinden biri Kadıköy. 

Çarşı’sıyla, takımı ve taraftarıyla, Cadde’siyle, sahiliyle, 
Gar’ıyla ve daha onlarca kendine has özelliğiyle 

bir efsane. Biz de bayram sayımızda; hem burada 
yaşayanların vazgeçemedikleri, hem de semtimizi ziyaret 

edenlerin mutlaka yapması gerekenleri 101 maddede 
topladık. İşte eksiğiyle gediğiyle "bizim" 101’imiz:

Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi 
Göztepe’de! Sunay Akın’ın 
hem çocuklara hem büyüklere 
keyifli anlar yaşatan masal evini 
mutlaka gezin  

Kadıköy’ün 
sokakları 

hayvanseverler 
için bir cennet. 

Mahallelinin sevip 
koruduğu sokak 
hayvanlarını gün 
içinde her yerde 
görebilir, onlarla 

yiyeceğinizi 
paylaşabilirsiniz Eski hal binası olan şimdinin konservatuvar ve 

tiyatrosu Haldun Taner’de mutlaka bir oyun izleyin

Tarihi Haydarpaşa 
Garı, Kadıköy’de ilk 
gidilmesi gereken 
yerlerin başında 
geliyor. Artık trenler 
kalkmıyor ama 
merdivenlerine oturup 
denizi ve İstanbul’u 
izlemek, çeşitli sanat 
aktivitelerine katılmak 
vazgeçilmezlerden. 
Ayrıca eski bir İstanbul 
meyhanesi olan Gar 
Lokantası’nda deniz 
ürünleri ve Rum 
mezelerini tatmak 
gerek.

Koca kentin tek opera salonu 
Kadıköy’de, unutmayın! 

Süreyya Operası’nın orijinaline 
uygun yenilenen muhteşem 

dekorunda, klasik müzik 
konserlerini, Devlet Opera 

ve Balesi’nden oyunları 
izleyebilirsiniz. Kadıköy 

Belediyesi’ne bağlı operada 
biletler oldukça uygun. 

Kadıköy’ün en önemli 
ritüellerinden biri: Yaz 
akşamları Moda sahilde, 
çimenlerin ya da 
kayalıkların üzerinde oturup 
sohbet etmek

Dolunay zamanı çift ayı 

görmek istiyorsanız mutlaka 

Moda Khalkedon’a gidin. 

Dolunay yükseldiğinde 

aksi denize vuruyor ve 

muhteşem bir manzara 

oluşturuyor. Khalkedon 

Restaurant'ta yemeğinizi 

yiyip içkinizi yudumlarken 

bu manzarayı mutlaka 

izlemelisiniz.

En canlı 
balıklar, 
en taze 

sebzelerin 
olduğu Tarihi 

Çarşı’da 
alışveriş 

yapın

Kadıköy’ün en eski pastanelerinden 
Baylan’da “kup griye” yemenin keyfini 
yakalayın

Hacı Şükrü Sokak’taki Rea Cafe’de “kekikli piliç”’yiyip, 
Recep Bey’in elleriyle hazırladığı birbirinden nefis 

pastalardan mutlaka tatmalısınız. Ve yine ev yapımı 
naneli limonatası mutlaka içilmeli

Çiya yöresel lezzetler denince ilk 
akla gelen isim. Kadıköy çarşısında 

üç ayrı restaurantta hizmet veriyor. 
Güneşlibahçe Sokak’ta karşı karşıya 

sıraladığı masalarda Gaziantep 
mutfağından seçme lezzetler 

yanında Anadolu’nun unutulmaya 
yüz tutmuş lezzetlerini sunan 
Çiya’ya uğramadan gitmeyin

Tabii ki randevunuzu, bir ritüel olarak Kadıköy’ün simgesi Boğa’da buluşmak 
üzere verin

Kadıköy’de yaşamanız 

gereken şeylerin başında 

Moda burnundan Şehri-

İstanbul’a bakmak geliyor. 

Gün batımının en iyi izlendiği 

yerlerden biri Kemal’in 

Yeri. Çayınızı yudumlarken 

güneşin denizle dansını 

izleyebilirsiniz. 

Tabii ki Gazete Kadıköy okumak, Kadıköy’de 

yaşanması gereken şeylerin başında geliyor :)

Kadıköy’ün en güzel yanlarınadan biri nostaljik 
tramvaya sahip olması. Kadıköy-Moda 
arasında ring yapan tramvaya binip seyr-ü 
sefer yapabilirsiniz

Hangi takımın taraftarı olursanız olun 
Fenerbahçe Stadı’nda maç izleme keyfini mutlaka yaşayın.

Adı Kadıköy ile özdeşleşmiş Barış Manço’nun 

müze evini mutlaka ziyaret edin

Yasemin kokulu 
bahçesinde, 

asmaların gölgesinde 
Viktor Levi’nin 

Anadolu şaraplarını 
yudumlayın.

Hacıbekir’de 
ayçöreği yiyip 

demirhindi şerbeti 
içerek nostalji 

yapın

Bahariye’deki İnci Pastanesi’nin kurabiyelerini; hemen yanındaki Eyfel Pastanesi’nin ünlü limonatası eşliğinde yemeyi ihmal etmeyin

Kadıköy’ün oksijen 
deposu Fenerbahçe 
Parkı’nda yürüyüş 

yapın

Kurbağalıdere’nin kokusuna rağmen hala 

Yoğurtçu Parkı, yürüyüş yapmak, köpeğinizi 

gezdirmek ve bisiklete binmek için ideal

Kadıköy'den gün batımı bir başka güzel

Buluşmaların merkezi Altıyol Boğa
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Bağdat Caddesi’nde yürürken Magnum 
Store’a uğrarsanız, yaratıcılığınızı kullanıp 

kendi dondurmanızı yapabilirsiniz

Hasanpaşa’da butik bir lokanta olan 
Güler Osmanlı Mutfağı’na uğrayıp özel 
spesiyali Osmanlı tabağını mutlaka 
denemeli, arkasından Saray helvasıyla 
Osmanlı şerbeti içmeli

Çiftehavuzlar’da bulunan 
Lutfiye Cafe’de ev ürünü reçeller 
bulabileceğiniz gibi organik 
kahvaltı yapmanız da mümkün.

Kafkas Pasajı’nda yapılan “Edebi 
Eserler Mezatı”na katılıp çok 
ucuza sevdiğiniz bir yazarın imzalı 
kitabını bulabilirsiniz

Kriton Curi Parkı’nda toplu 
açıkhava sporu yapıldığını biliyor 
musunuz? Özellikle yaz sabahları 
mahalleliyle spor yapmanın keyfi 
kaçmaz

Sanatçılar Sokağı’nı gezip el işi 
yapan sanatçıları mutlaka izleyin. 
Aynı sokaktaki Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi’nin bahçesinde 
dinlence molası vermeyi 
unutmayın.

Moda Kırıntı’da kahvaltı 
Kadıköy’ün kahvaltı 
seçeneklerinden biri.

Çok acıktıysanız Erdal Usta’nın 70 cm uzunluğundaki 
dürümü diğer adıyla “zurna”yı tatmalısınız

En lezzetli lahmacunu yemek 
isteyenler kesinlikle, Tarihi 

Çarşı içindeki Haliloğlu 
Lahmacun’a gitmeli.

Kadıköy Sahne’de ünlü sanatçıların 
konserlerini kaçırmayın

Mehmet Ayvalıtaş meydanında 
“Ekmekçi Berkin’i Arıyor”, Moda 
Caddesindeki “Ağaca Ağıt” 
Yeldeğirmenindeki “Ayrışma” 
heykellerini görün. Heykelleri 
yapan İskender Giray’ın Moda’daki 
atölyesini ziyaret edin

Kadıköy’ün 
vazgeçilmezlerinden 
biri de Dondurmacı 
Ali Usta. İskeleden 
Moda’ya yürüyüp Ali 
Usta’nın dondurmasını 
mutlaka tadın.

Barlar Sokağı olarak 
da bilinen Kadife 
Sokak’a uğrarsanız 
Agapia Meyhanesi’ne 
mutlaka girin. 
Rembetiko eşliğinde 
lezzetli mezelerinden 
özellikle elmalı ve narlı 
semizotundan tadın. 

Kafka’da Ayasofya’nın 
arkasından batan 
güneşi izleyerek şarap 
için.

Yeldeğirmeni 
sokaklarını gezin. 
Eski binalar, 
duvarlardaki grafitiler 
ve hızla çoğalan 
sanat atölyeleri hem 
sanatseverler hem de 
fotoğraf meraklıları 
için biçilmiş kaftan. 

Antikacılar 
Sokağı’ndaki 
eşyalar sizi geçmişe 
götürecek. Tarihte 
gezinirken Günizi 
Restoran’da yemek 
yiyip yorgunluk 
atabilirsiniz.

Kadıköy’ün en büyük 
konser mekanlarından 
Bostancı Gösteri 
Merkezi’ndeki yabancı 
grupların konserlerini 
kaçırmayın

Suadiye Otel’in 
üst katındaki 
Cafe de Paris’te 
şarap içip 
günbatımını 
izleyebilirsiniz

Erenköy Divan Pub’da 
akşamüstü cadde keyfi; 
Kalamış Divan Pub’da sabah 
kahvaltı ve gazete okuma 
keyfi yaşayabilirsiniz

Yeldeğirmeni’nde 
hala aktif olan Tarihi 
Aziziye Hamamı’nı 
ziyaret edin

Çarşıdaki 
mekanlarda 
kokoreç ve 
midye tava 

yiyin

Şaşkınbakkal’daki 
Bağdat Kahve’nin lezzetli 
kahvelerini yudumlayın

Kadıköy Çarşı 
içinde Fazıl Bey'in 
Türk Kahvesi tadılmalı.

Yolunuz sonbaharda 
Kadıköy’e düştüyse 
ilçenin müstesna 
sahnelerinde (Moda 
Sahnesi, Oyun 
Atölyesi, Akla Kara 
Tiyatrosu, Emek 
Sahnesi ve onlarcası) 
mutlaka bir oyun 
izleyin

Kalamış Parkı’nda 
yürüyüş yapmayı 

ihmal etmeyin; Kalamış 
Khalkedon’da yemek 

molası verebilirsiniz

Khalkedon Fenerbahçe’de 
Adalar’ın dingin manzarasına 
karşı yemek veya çay/kahve 

eşliğinde dinlenin

29 Ekim’de Fener Alayı’na katılıp 
Cumhuriyet coşkusunu yaşayın.

Kalamış ve 
Göztepe 

parklarındaki gül 
çeşitlerini mutlaka 

görün

Haydarpaşa Numune 
Hastanesi arkasındaki 

Sarayardı Garaj’da 
kuru fasulye yiyin

Badem ezmesi ve 
çifte kavrulmuş 
lokumun adresi 

Cemilzade, 
Cemil Topuzlu 
Caddesi’nde.

Çarşı içindeki Yanyalı Fehmi Lokantası’nın 
lezzetli yemeklerini tadın

 Fenerbahçe Çikolata Diyarı çikolata tutkunları için kaçmaz

Caddebostan 
Barlar 

Sokağı’ndaki 
barlarda karaoke 

yapın

Rexx Sineması Kadıköy’ün en eski 
sinemalarından biridir. AVM’lerin boğucu 

havasından bunaldıysanız, pek çok ödüllü filmi 
izlemek için Rexx iyi bir tercih olabilir. Üstelik 

üzerinde bulunduğu Kadife Sokak, film sonrası 
vakit geçirmek için birebir. 

Kilise Meydanı’ndaki Cafer Erol’dan Osmanlı 
Tulumbası – Akide Şekeri almalı

Suadiye Palm’a  Dore’da dev palmiye ağacının 
altında Süryani şarabı için

Balık pazarında mutlaka Melodi Çikolata’nın 
muazzam çikolatalarından alın

Eski Sularİdaresi’nin 
arkasındaki Ciğerci 
Hulusi muhteşem 
Edirne ciğeriyle herkesin 
uğrak yeri. 

10 Kasım’da yediden 
yetmişe Kadıköylülerle 
Ataya Saygı Zinciri’nde 

buluşun.

Bostancı Meydanı’nda tren istasyonuna 
sırtını dayamış köhne Asmalı Bahçe’de kebabın iyisini tadın

Altıyol Mürver Çiçeği Sokak’ta 
bulunan Cadde Karadeniz’de 

Karadeniz mutfağıyla tanışmanın 
zevkini tadın ve illa ki mısır unu 

helvasının tadına bakın

İlçenin ve hatta 
kentin en eski balık 

restaurantlarından biri 
olan Koço’ya gidip balık 
yiyin. Koço’nun  zemin 

katındaki Ayazma’yı 
mutlaka ziyaret edin

İstanbul’un ortasındaki bir ‘vaha’ 
olan Validebağ Korusu’nda 

gezinti yapın

Kadıköy’de yeni açılan 
konser mekanı Dorock xl 
rockseverler için birebir

Ceviz Ağacı Cafe’de pasta 

ustalarını izleyin.

Beyaz 
Fırın’ın kup 
makaronlarını 
tadın

Eskiden 
sahaflarıyla şimdilerde 

ise okul kitaplarıyla 
ünlü olan Akmar 
Pasajı’nın en eski 

dükkanlarından Zihni 
Müzik’i ziyaret edin

Kadıköy’ün en güzel yanı, 
her an her yerde karşınıza 

çıkabilecek sokak müzisyenleri. 
Dinlemeden geçmeyin.

Şu an tadilatta ancakTarihi Moda İskelesi’ni sakın es geçmeyin

Eskiden atların nallarının 

çakıldığı, şimdi küçük bir 

taverna olan Payton’a 

gidip sirtaki yapın ya da 
yapanları izleyin

Eski Şehremaneti 
binası İstanbul’un en önemli kütüphanesine dönüştü. Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi TESAK’ı mutlaka 

ziyaret edin

Piraye Taş Plak Meyhanesi’nde 
rakı – balık keyfi yapın

Çarşı içindeki Kadı Nimet Balıkçısı’nda 
balık yiyin

Suadiye Park’ta Lomogno’ya gidip Meksika 

yemeklerinden tadın

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinin (CKM, Kozyatağı, Barış Manço, Halis Kurtça vs...) etkinliklerine katılın.

Kadıköy Belediyesi'nin Khalkedon 
Restaruantları keyifli vakit 
geçirmek için bire bir 

Yeldeğirmeni sokaklarından bir görüntü

Antikacılar Sokağı



Çilek Sokak’ta 
ünlü mağazalarda 
bulamayacağınız 

farklı tarzdaki 
giysileri ucuza alma 
imkanına sahipsiniz. 

Bir uğrayın
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Remzi Kitapevi’nde 
kahve eşliğinde kitap 
okuma keyfini yaşayın

 Çarşının girişindeki Mephisto 
Kitabevi, en güzel mola mekanı. 
Kitap ve dergilerinizi alıp üst 
katındaki kafesinde çay eşliğinde 
okuma yapabilirsiniz

Kadıköy Deniz 
Feneri’nde balık tutma 
keyfi yaşayabilirsiniz

Kalamış Gençlik 
Merkezi’nde tenis 
oynayın

Çarşıya girişteki Adapazarı 
Islama Köftecisi’nde 
ıslama köftenin 
tadı damağınızda kalacak

Yeldeğirmeni’ndeki Damla 
Pide’nin 
taş fırından çıkan sıcak 
pidelerinden yiyin

Salı Pazarı’na mutlaka 
uğrayın, en moda 
kıyafetleri uygun 
fiyata alma şansını 
yakalayın

Kadıköy’ün tek 
lunaparkı Bostancı’da. 
Çoluk çocuk 
eğlenmek isterseniz 
güzel bir seçenek 
olabilir

Kadıköy’ün kilise 
ve havralarını 
gezip kültürlerin 
ve inançların nasıl 
kardeşçe yaşadığına 
tanıklık edebilirsiniz

Tarihi Osmanağa 
Camii’ni gezmeyi 
unutmayın

Kalamış-Bostancı arası 
bisiklet turu yapın

Güven Sanat’ta rengarenk 
çeşit çeşit sanat 

malzemelerine ulaşabilirsiniz

Seven Galeri’de 
resim ustalarının 

sergilerini 
gezebilirsiniz

Bostancı Meydanı’nda  Köfteci Şükrü’nün salaş dükkanında köfte yiyin

Tarihi 
Moda Eczanesi’ne uğrayıp lokman hekim tarifleri alabilirsiniz

Eski bir kiliseden dönüştürülen 
Yeldeğirmeni Sanatın muhteşem akustiğinde 

verilen konserleri kaçırmayın

Hastalık günlerinin vazgeçilmezi: 
Bahariye caddesi üzerindeki Saray 

Muhallebicisi’nde tavuk suyuna çorba içmek

Kadıköy İtfaiyesinin 
karşısında sabaha kadar 

açık olan Dürümcü 
Emmi’de  beyran 

çorbası ve içli köfteyi 
tadın

Kargart’ta sanat 

etkinliklerine 

bakmadan geçmeyin

Duvarları sanat 
eserine dönüştüren 

Muralleri gezmeyi 
ihmal etmeyin. 

Duvarlardaki 
sanat eserleri sizi 

şaşırtacak

Bütün gün Kadıköy’ü gezdikten sonra “karşıya” geçecekseniz tercihiniz mutlaka vapur olsun. Keyifli günü, denizin üzerinde salınan vapurun güvertesinde martılara simit atarak 
tamamlayın

Moda Van sofrasında Pazar 
kahvaltısının keyfini çıkarın

Bahariye Caddesi’nde vitrin bakıp Opera 
pasajını dolaşabilirsiniz
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Türkiye caz sahnesinin başarılı isimleri 4 Ekim Pazar akşamı aynı konser-
de buluşacak. Kadıköy Dorock XL’da 21.30’da gerçekleşecek “All Star Jazz 
Night” etkinliğinde, sadece caz müziği yükselecek. Konserde, Sarp Maden, 
Volkan Öktem, Alp Ersönmez, Akın Eldes, Turgut Alp 
Bekeoğlu, Demirhan Baylan, Yahya Dai, Ferit Odman, 
Ercümen Orkut, Kağan Yıldız, Kerem Türkaydin, Cem 
Tuncer gibi Türk caz severlerinin yakından tanıdığı du-
ayenler sahne alacak.

JAMAiKA’NıN Müziği KADıKÖY’DE
9 Ekim’de de yine aynı mekânda bu kez reggae fırtı-
nası esecek. Jamaika kökenli müzik türünün sevilen 
sanatçıları “Minifest” kapsamında sevenleriyle bu-
luşmaya hazırlanıyor. Türkçe Reggae denilince akla ilk 
gelen isimlerden Sattas, Komik Günler ve Koala’nın 
yanı sıra israil’den de etnik reggae grubu olan Anna 
RF, aynı sahnede yer alacak. Mutluluk ve özgürlük 
üzerine şarkılar yapan grup,  Doğu ve Batı!nın soun-
dunu, oryantal ve modern enstrümanlarla harmanla-
yıp, elektronik dokunuşlarla sunuyor. Kınay Production tarafından düzenle-
nen ve reggae konuşan, çalan, üreten yeteneklerin bir arada olduğu bu mini 
festival 22.00’de başlayacak. 

Leyla Gencer’in  İZİNDEN...

. Leyla Gencer Şan Yarışması fi-
nal gecesi, 11 Eylül Cuma günü 
Süreyya Operası’nda gerçekleşti-
rildi.

Finale kalan yedi yarışmacı, Pirolli yöne-
timindeki orkestra eşliğinde birer arya ses-
lendirdi. Leyla Gencer Şan Yarışması’nda 
dereceye giren finalistleri, jüri başkanlığını 
üstlenen ünlü İtalyan Soprano Luciana Ser-
ra açıkladı. Bu yılki Leyla Gencer Şan Yarış-
ması’nda Marigona Qerkezi birinci, Jonathan 
Winell ikinci, Hubert Zapior ve Dierdre Ju-
dith Angenent ise üçüncü oldu. 

 HALK ÖDÜLÜ ŞENOĞUL’UN 
La Scala Tiyatrosu Akademisi’nin verdi-

ği özel ödülü kazanan Marigona Qerkezi, La 
Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından üç aylık 
bir eğitim bursuna layık görülürken; Polonya 
Ulusal Operası’nın verdiği özel ödülü kazanan 
Ayşe Şenoğul, Polonya Ulusal Operası’nın 
bir prodüksiyonunda rol almaya hak kazanı-
dı. Londra Kraliyet Operası Jette Parker Genç 
Sanatçılar Programı özel ödülünü kazanan Hu-
bert Zapier ise Kraliyet Operası’nda dört ay-
lık özel bir eğitime hak kazandı. Dinleyicilerin 
oylarıyla belirlenen Leyla Gencer Halk Ödü-
lü’nün sahibi Ayşe Şenoğul, 2016 yılında ger-
çekleştirilecek 44. İstanbul Müzik Festivali 
kapsamındaki bir konserde yer alacak.

İtalyan soprano Luciana Serra başkan-
lığında toplanan bu yılın jürisinde, Lond-
ra Kraliyet Operası Genç Sanatçılar Progra-
mı Sanat Direktörü David Gowland, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisö-
rü Yekta Kara, Polonya Ulusal Operası Cas-
ting Direktörü Izabela Klosinska, Rennes 
Operası Direktörü Alain Surrans, Floransa 
Operası Maggio Akademisi Sanat Direktörü 
Gianni Tangucci ve Orkestra şefi Antonio Pi-
rolli yer aldı.

SANATA DESTEK
8. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın 9 Ey-

lül Çarşamba günü yapılan ve 14 ülkeden 42 
şancının seçildiği yarı finalinde yedi yarış-

macı finale katılmaya hak kazanmıştı. Ayşe 
Şenoğul (soprano Türkiye), Jonathan Winell 
(tenor/ Amerika), Hubert Zapior (bariton/ Po-
lonya), Deirdre Judith Angenent (soprano/ 
Hollanda), Dongho Kim (bas-bariton/ Güney 
Kore), Marigona Qerkezi (soprano/ Arnavut-
luk) ve Giovanni Romeo (bariton/ İtalya) fi-
nalistler arasında yer aldı. 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve La 
Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzen-
lenen 8. Leyla Gencer Şan Yarışması bu yıl, 
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, İtalyan 
Kültür Merkezi, Adam Mickiewicz Enstitü-
sü, Polonya Ulusal Operası işbirliği, Martı İs-
tanbul Otel’in konaklama desteği ve Borusan 
Sanat’ın katkılarıyla düzenlendi.  

Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen 
sanatçı Cem Adrian, ilk albümünden bu yana geçen 10 albümlük serüveninin 10. yılını, 
unutulmayacak bir konserle kutladı. 
Kendi deyimiyle “10 yıldır süren bu masalın” bu “çok başka” konserinde Adrian’a; 
aralarında Derya Köroğlu, Pamela, Halil Sezai ve Aylin Aslım’ın da bulunduğu pek çok 
sanatçı eşlik etti. 13 Eylül Pazar akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen 
konserde rock ekibi, piyano ve yaylılardan oluşan geniş bir orkestrayla üç saat boyunca 
sahnede kalan Adrian,şarkılarını; salonu hıncahınç dolduran hayranlarından oluşan dev bir 
koroyla birlikte seslendirdi. 
Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak 
tanımlayan Cem Adrian; 10 yıldır, sadece renkli sesi değil, renkli müziği ile yorumcu, 
besteci ve söz yazarı olarak müziğin farklı dallarında özgün eserlere imza atıyor. 

Adrian’dan 10. yıl konseri

İsteyenecaZ 
rEggaE

Kadıköy, iki mini festivale ev sahipliği yapacak

İsrailli Anna RF grubu

Türkiye'nin 
tanınmış caz 
gitaristlerinden 
Sarp Maden 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) ve La Scala Tiyatrosu 
Akademisi tarafından 
düzenlenen 8. Leyla Gencer 
Şan Yarışması’nın birincisi 
Marigona Merkezi oldu

8

Marigona

Hubert  Zapior, Deirdre Judith Angenent Ayşe Şenoğlu

Jonathan Winell

Adrian, Derya Köroğlu ile...



Kadıköy Belediyesi, 
risk altındaki 

çocuklarla ilgili 
yerel yönetim 

politikasını 
geliştirmek 

amacıyla, alanda 
çalışan uzmanları 

bir araya getiren bir 
çalıştay düzenledi
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Eylül Ayı FırsAtı
Eylül ayı boyunca 
benzerlerinden Farklı ve 
İleri Check-Up paketlerimiz 
%50 indirimli olarak 
uygulanacaktır.

adıköy, 12 Eylül Cumar-
tesi günü, Belediye Mec-
lis Binası’nda, 42 kurum ve 
kuruluştan 120 uzmanının 

katılımıyla gerçekleştirilen “Risk Altın-
daki Çocuklar Çalıştayı”na ev sahipliği 
yaptı.

Açılış konuşmasında söz alan Kadı-
köy Belediye Başkan Yardımcısı Ebru 
Peştereli, çocuk çalışmalarında dene-
yimli sosyal hizmet uzmanları, psikolog-
lar, sosyologlar, çocuk gelişim uzmanla-
rı ve hukukçular başta olmak üzere farklı 
disiplinlerden uzmanları bir araya getir-
meye çalıştıklarını ifade etti. Disiplinler 
arası çalışma modelinin yanı sıra, farklı 
kurumların konuya yaklaşımlarını ortak-
laştırmayı hedeflediklerini söyleyen Peş-
tereli, kamu kurum ve kuruluşlarından 
uzmanlar, akademisyenler ve sivil top-
lum kuruluşları temsilcilerini buluşturan 
çalıştayın, kurumlar arası iletişim ve eş-
güdümün geliştirilmesine de katkı sağla-
yacağını umduğunu ekledi.

ÇALIŞTAY PANELLE AÇILDI
Çalıştay, “Risk Altındaki Çocukla-

rın Ülkemizdeki Durumu ve Yapılan Ça-
lışmalara Genel Bir Bakış” başlıklı pa-
nel ile başladı. Moderatörlüğünü, Şiddeti 
Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İM-
DAT) ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Oğuz Polat’ın yaptığı panelde, 
İstanbul Valiliği Çocuklar ve Gençler-
de Bağımlılıkla Mücadele Programı Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Sami Şener, Eren-
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi 
Kliniği ve ÇEMATEM Eğitim Koordi-
natörü Doç. Dr. Seher Akbaş ve Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
serliği İstanbul Saha Ofisi Başkanı Mete 
Lakzadeh konuşmacı olarak yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren panelde, Prof. 
Dr. Oğuz Polat her çocuğun haklarıyla 
var olan birer birey olduğunu ve Birleş-
miş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nde de tanımlanan haklara erişemeyen 
çocukların risk altında olduğunu vurgu-
ladı. Prof. Dr. Sami Şener de çok denk-
lemli bir problemle karşı karşıya olundu-
ğunu belirterek, hem bilimsel disiplinler 
hem de kurumların koordinasyon için-
de çalışmasının önemine dikkat çek-
ti. Çocuklarda madde bağımlılığıyla il-
gili istatistikleri katılımcılarla paylaşan 
Doç. Dr. Seher Akbaş, çevresel faktör-
lerin madde kullanımında belirleyici rol 
oynadığına vurgu yaptı. Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ni 
temsil eden Mete Lakzadeh, mülteci ço-
cukların temel haklara dahi erişemedik-
lerini belirtti. 

KİMLER KATILDI?
Çalıştayda, Şiddeti Önleme ve Reha-

bilitasyon Derneği, Türkiye Çocuklara 
Yeniden Özgürlük Vakfı, İnsan Kayna-
ğını Geliştirme Vakfı, Sokakta Yaşayan 
Çocuklar Derneği, Sığınmacılar ve Göç-
menlerle Dayanışma Derneği, Adsız 
Alkolikler, İstanbul Genç Girişimciler 
Derneği ve Koruncuk Vakfı’nın yoğun 
katılımla aralarında bulunduğu sivil top-
lum kuruluşlarıyla birlikte Emniyet Mü-
dürlüğü, İstanbul Barosu, Aile ve Sos-
yal Politikalar ve Sağlık Bakanlıkları’na 
bağlı birimlerden uzmanlar ve ilçede-
ki okullardan rehber öğretmenler ve İs-
tanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversite-
si, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Aydın 

Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Acı-
badem Üniversitesi’nden öğretim üyeleri 
ve araştırma görevlileri, akademik çalış-
maları ve saha deneyimleriyle çalıştaya 
önemli katkılar sundular.

TÜM GÜN SÜRDÜ
Panelin ardından tüm katılımcılar, 

tercih ettikleri alanda çalışma yapmak 
üzere gruplara ayrıldılar. “Risk Altındaki 
Çocuklar” çatı kavramı altında, “suça sü-
rüklenen”, “sokakta yaşayan”, “sokakta 
çalışan/çalıştırılan”, “madde bağımlısı”, 
“cinsel istismar mağduru”, “şiddet mağ-
duru”, “mülteci ve sığınmacı” başlıkla-
rındaki çalışma gruplarında, iki oturum-
lu bir çalışma gerçekleştirildi.

İlk oturumda, uzmanların deneyim-
leri ve istatistikler üzerinden mevcut du-
rum analizi yapıldı. Her çalışma gru-
bu kendi risk başlığı özelinde, çocuklara 
yönelik hizmetler üreten kurumların ça-
lışma alanlarını ve üretilen hizmetleri 
değerlendirdi. İkinci oturumdaysa, ço-
cukların erişebildiği hizmetlerin gelişti-
rilmesi ve hizmetlere erişimin artırılması 
çerçevesinde öneriler geliştirildi. Otu-
rumların bitiminde, her grubun sözcü-
sü, çalışma grubunun tespit ve önerileri-
ni içeren bir sunum gerçekleştirdi. Risk 
başlığı özelinde gerçekleştirilen grup su-
numlarından sonra, Prof. Dr. Oğuz Po-
lat tarafından çalıştayın sonuç bildirge-
si sunuldu.

ÇALIŞMALAR AKADEMİ’DE
Çalıştay sonuç bildirgesi ve grup su-

numlarında, çalıştayın verimliliğini artı-
ran faktörün disiplinler ve kurumlar ara-
sı çalışma modeli olduğu ve hizmetlerin 
üretilmesi aşamasında da bu modelin sü-
rekliliğinin sağlanması gerektiği ifade 
edildi. Yerel yönetimin yetki ve sorum-
luluk alanları çerçevesinde verebileceği 
hizmetlere ek olarak, kurum ve kuruluş-
lar arası iletişim ve koordinasyon görevi-
ni üstlenmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

Kadıköy Akademi’de oluşturulacak 
çalışma gruplarında çalıştay katılımcıları-
nın katkılarını sürdürmeleri yönünde öne-
riler yapıldı. Bununla birlikte, çocuğun 
yüksek yararını gözeten bu ilk uzmanlık 
çalıştayının ardından, çocuk haklarını da 
gözeten katılımcı bir anlayışla, konunun 
öznesi olan çocukları da sürece dahil eden 
çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.

BELEDİYE TAM KADRO KATILDI
Kadıköy Belediyesi’nin, Akademi Kadı-

köy, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, 
Çocuk Sanat Merkezi, Çocuk Etüt Merke-
zi, Engelli Merkezi, Çocuk Yuvaları, Sosyal 
Servis, Sosyal Destek Merkezi birimlerinden 
psikolog, sosyolog, çocuk gelişimi uzma-
nı, sosyal hizmet uzmanı ve eğitimcilerden 
oluşan uzman personeli ve zabıta memurla-
rı çalışma gruplarında, hem uzmanlık alanla-
rı hem de yerel yönetim bakış açısıyla çalış-
taya önemli bir katkı sağladılar.

Uzmanlar 

için Kadıköy’de buluştu

CİHAN 
DEMİRCİHAYAT ÇİZGİSİ

K

çoCuklaR

Panelle başlayan Çalıştay, grup çalışmalarıyla devam etti



8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 2015 420-
470 Türkiye Yelken Şampiyonası tamamlandı. İstan-
bul’da, İstanbul Yelken Kulübü’nün ev sahipliğin-
de gerçekleşen ve 38 sporcunun yer aldığı yarışlarda 
farklı kategorilerde sonuçlar şöyle gerçekleşti:
470 Genel
1.Ateş Çınar – Deniz Çınar (Galatasaray Yelken)
2.Halil Demirel – Fırat Şahin (Gökova Yelken)
3.Tora Sebahattin Kutoğlu – Kaan Tuna (Galatasa-
ray Yelken)
470 Bayanlar
1.Beste Kaynakçı – Simay Aslan (İstanbul Yelken 
Kulübü)
2.Sevim Sırma Karaca – Selin Başeğmez (İstanbul 
Yelken Kulübü)
3. Zeynep Yentur – Merve Yorgancılar (Fenerbah-
çe Yelken)
470 Gençler
1.Halil Demirel – Fırat Şahin (Gökova Yelken)
2.Tora Sebahattin Kutoğlu – Kaan Tuna (Galatasa-
ray Yelken)
3.Beste Kaynakçı – Simay Aslan (İstanbul Yelken 
Kulübü)
420 Genel
1.Doruk Taneli – Bora Kütük (Çeşme Yelken)
2.Haluk Çalın – Alp Gücer (Galatasaray Yelken)

3.Yücehan Aslan – Alaattin Kartal (Gökova Yelken)
420 Bayanlar
1.Leyla Şenocak – Aylin Tezol (Çeşme Yelken)
2.Deniz Saltık – Yağmur Foster (Gökova Yelken)
3. Sedef Şener – Eda Yılmabaşar (İstanbul Yelken 
Kulübü)
420 Gençler
1.Doruk Taneli – Bora Kütük (Çeşme Yelken)
2.Haluk Çalın – Alp Gücer (Galatasaray Yelken)
3.Yücehan Aslan – Alaattin Kartal (Gökova Yelken)
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Memleketimizin bize bahşettiği en tatlı özelliklerimiz-
den biri, kuşkusuz zaman savrukluğudur. Dakikalar pek 
önemsenmez. Hele küçük yerleşimlerde, köylerde, dağ-
da, kırda, ovada beş dakika olur size on beş dakika...

Seneler seneler öncesinde, Türkiye’nin Sesi Radyo-
su için gurbetçilerle röportaj yapmak üzere gittiğim İsviç-
re’de bu durumun tersine bir şok yaşatmışlıkları da var-
dır, tatlı insanlarımızın. İç Anadolu’dan göçerek hayatlarını 
orda kuran bir grup fabrika işçisiyle, istasyonda tren bek-
liyorduk. Biri ekrana bakıp söylendi: “Ohhoo…24 saniye 
rötar var...” 

Şaka zannettim önce, ama bütün grup nerdeyse is-
yan edecekti, “Vaktimiz ziyan oluyor” içerikli homurtular 
eşliğinde:))

Çok hoşuma gitmişti, insanın rahata ve  düzene bu 
kadar çabuk adapte olma yeteneği. Ancak hayat memle-
ket sathında böyle akmaz pek iyi bildiğimiz gibi.

Muhatabınız görevlinin özel telefon konuşmasını bi-
tirmeden sizinle ilgilenmemesi, satıcıların paketleme aşa-
masındaki şahane yavaşlıkları ve niceleri... Olağan halle-
rinden güzel vatanımızın:)

Ancak durumun iki istisnası vardır. Birincisi, elbet-
te trafik. Saniyelere karşı olağanüstü hassasiyetimiz göz 
yaşartır. Öndeki aracın yeşil yandığında saliselik duraksa-
ması mesela, acil korna korosuyla protesto edilir. Fazla-
sıyla yoğun trafikte, bir aracı sollamak omuzlarımıza rüt-
be taktırır. Severiz.

İkinci zamankolikliğimiz, elbette çılgın aşkımız-kimli-
ğimiz futbolda ortaya çıkar. Hassasiyet zirvesi:))) Hake-
min kolundaki saatin doğru olma ihtimali çok zayıftır. Bi-
zim saatimiz gerçeği gösterir, bizim!!!

Ve o hain 90 artılar gibi geniş bir zamanda olama-
mış gole bakılmaz, son korneri kullandırmayarak galibiyet 
şansını yok eden, birkaç saniye erken çalan düdüktür ka-
çan puanların sorumlusu:))) 

Elbette bir de rakiplerin mutlaka fazladan oynatılan 
saniyeleri vardır ve mutlaka haksız bir gol bulur. Bize olsa 
asla oynatılmaz! 

Dışarıdan bakınca durumumuz budur. Ama dışarıdan 
bakılmaz ki… Çok saçma olur bu. Tutkuya uymaz. İhanet-
tir o canım renklere:)

Yakın zamanda çok tatlı bir örneğini yaşadık. Antal-
yaspor maçına eklenen duraklamanın son saniyesin-
de Nani’ciğimin ayağından fileyi okşayan top ve galibiyet, 
Kadıköy semalarında sevinç gümbürtüsü yaşatırken, kar-
şı mahallelerde 10 saniye fazla oynattı, olur mu böyle se-
kiz saniye geçti zaman isyanlarına yol açmıştır. Ve hemen 
ertesi hafta Galatasaray’a verilen uzatmaların fazlasıyla 
uzadığı tarafımızca anında tespit edilmiştir, kaçmaz:)

Aşkın ruhu böyle bir şey.
En kıymetli zaman da sevgiliyle kavuşma zamanıdır.
Bu akşamki kucaklaşma çok sevinçli, vurduğun gol 

olsun Fenerbahçem.
Yıllar boyu uğratıldığın haksızlıkların üstüne, o çok hak 

ettiğin zengin dünyanın kapılarını neşeyle aç sevenlerine. 
Saniyelere, dakikalara, saatlere dilden dile, babadan 

çocuğuna, anadan yeğenine aktarılacak anılar doldur. Sen 
ömrün neşesisin, bunu hep aklında tut:))) 

Görev tarifini de bildirmiş bulunuyorum:)))
İyi bayramlar hepimize!

Zaman...

FERYAL 
PERE

1 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasın-
da Sırbistan’ın Gulubac kentinde düzen-
lenen 48. Açık Balkan Şampiyonası’nda 6 
ülkeden 149 sporcu mücadele etti. Yarış-

larda Türk Milli Takımı sporcuları farklı kategorilerde 
birçok madalya kazanmayı başardı.

80 sporcunun yarıştığı optimist sınıfında Mar-
mara Yelken Kulübü sporcularından Göktuğ Gülte-
kin, genel klasmanda ikincilik kazanarak önemli bir 
başarıya imza attı. Optimist Junior kategorisinde 
yarışan Milli Takım sporcuları Umut Kartal birincilik 
ve Tansu Erin Şarlak üçüncülük, Optimist Junior kız-
lar kategorisinde yarışan Zülal Alev Erkan birincilik 
ve Okyanus Arıkan ikincilik elde etti. 

Laser 4.7 sınıfında yarışan Milli Takım sporcula-
rı Onur Cemil Mandalinci 36 sporcu arasından birin-
cilik, Barbaros Hekimoğlu ise ikincilik ödüllerinin sa-
hibi oldu. 

DÜNYA ŞAMPİYONASININ ARDINDAN
IODA Optimist Dünya Şampiyonası sona erdi. 25 

Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasında Polonya’da 
düzenlenen şampiyonada 58 ülkeden dünyanın 
en iyi 275 sporcusu yarıştı. Şampiyonada ülkemi-
zi 5 sporcu temsil etti. Başarılı performans sergile-
yen millilerimizden Efe Tulçalı 21. sırayı elde ederken, 
Tansu Emir Şarlak 77., Yiğit Yalçın Çıtak 114., Zeynep 
Berin Göl 166. Ve Mert Önder 175. sırayı elde etti.
A Takımı sporcularından Zeynep Berin Göl, Dünya 
Şampiyonası’nda olumsuz şartlar altında çok hafif 
rüzgârda ve çok şiddetli akıntıda yapılan yarışlarda 
genel klasmanda 275 sporcu arasında 166. oldu.

Marmara Yelken Kulübü 
sporcusu Göktuğ Gültekin, 
Balkan Şampiyonası’ndan 
ikincilikle Türkiye’ye döndü

BALkAnLAR’dAn 
ikincilikle döndü
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İstanbul koşacak

Türkiye Şampiyonası 
sonuçLAndı

İstanbul’un iki yakası İstanbul’un tarihi yarıma-
dasında yarışacak. İstanbul’un 212 kodlu Avrupa ve 
216 kodlu Anadolu yakasını karşı karşıya getirecek 
koşuda, sporcular birincilik için mücadele edecek. 

20 Eylül Pazar günü saat 20.34’te Karaköy sa-
hil alanında başlayacak ve bitecek koşunun mesafe-
si 10 km. Nike Run İstanbul kadın ve erkek birin-
cileri 31 Aralık 2015 tarihinde Madrid’te yapılacak 

olan “Nike We Run Madrid” koşusuna götürüle-
ceği, dereceye giremeyip, Nike Run Istanbul 2015 
10K’yı bitiren tüm katılımcıların madalya kazana-
cağı duyuruldu. 

Parkur Karaköy’den başlayacak, Galata Köprü-
sü, Sahil yolu, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı, Sultan 
Ahmet Cami, Mısır Çarşısı geçilerek, Galata Köprü-
sü’nde tamamlanacak.

Kadıköy, İstanbul’un en seçkin ilçelerinden biridir.  Bağdat Cad-
desi, Fenerbahçe Stadı, Caddebostan sahili, Moda ve daha pek 
çok ünlü yer bu bölgede yer alır. Bir çok ünlü sanatçı, sporcu, ya-
zar, çizer bu bu ilçede yaşar. “Kadıköy’de yaşamak ayrıcalıktır” 
sloganına uygun bir şekilde İstanbul’da yaşayanların oturmak 
ya da çalışmak için en çok tercih ettikleri semtlerin başında gelir. 
Kadıköy merkezinde gün içinde 1 milyondan fazla kişi seyahat 
eder. Metrobüs, metro, deniz otobüsü ve vapurlarla sürekli Ka-
dıköy’e insan taşınır. En büyük otobüs ve minibüs terminali de 
Kadıköy’dedir. Toplu taşıma açısından her yere ve her yerden 
Kadıköy’e ulaşmak kolayca mümkün olur. Gün içinde Kadıköy 
merkezinde araba kullanmak yaşanan trafikte ve bunca top-
lu taşıma seçeneği varken pek anlamlı görünmez. Ancak, Kadı-
köy’lülerin de kısa bir tatil için şehir dışına çıkmak ya da farklı iş 
nedenleriyle araba kullanma ihtiyaçları olur. 
Kadıkköy en fazla internet kullanılan ve en fazla akıllı cep telefo-
nuna sahip ilçelerin başında gelir. Kadıköylü, Bir çok ihtiyacını cep 

telefonu ile karşılar. Internetten siparişlerin en önemli göstergelerinden biri olan kargo şirketlerinin en 
büyük şubeleri Kadıköy’de kurulmuştur. 
Teknolojinin bu denli yaygın kullanımının olduğu Kadıköy’de araba kiralamak da artık kolaylaştı. Haftaso-
nu ailece şehir dışına kaçmak, ya da hafta içinde iş ihtiyaçları için araba ihtiyacını gidermek için satın alma 
yerine kiralama yapanların sayısı hızla artıyor. Internetten bir kaç tıkla ihtiyacınız olan arabayı bulup seç-
mek ya da akıllı cep telefonunuzla araba kiralamak, bir kaç dakika içinde mümkün oluyor. Üstelik araba 
kapınıza kadar getiriliyor ve kapınızdan geri alınıyor. 
Konu hakkında Türkiye’nin 71 ilinde hizmet veren ve merkezi Kadıköy Göztepe’de bulunan 
Genel Müdürü Şehnaz Kırmızı ile konuştuk. 
“İnsanlarımızın ihtiyaç duyduğu güvenilir araç kiralama hizmetini uygun fiyatlarla sunmak istedik. Inter-
net üzerinden istedikleri araçları seçebildikleri ve kiralayabildikleri bir platform oluşturduk. Bu sayede 
Türkiye’nin 700’den fazla lokasyonunda olduğu gibi Kadıköy Araç Kiralama hizmetini de müşterilerimize 
sunuyoruz. Tüm araçlarımız rent a car kaskolu ve yepyeni. Gönül rahatlığı ile araçlarını Otorento.com’dan 
kiralayıp kullanabilirler.“
Fiyatlar da oldukça cazip sayılabilecek seviyelere inmiş görünüyor. Günlük 60 TL’ye ekonomik bir araç ki-
ralamak mümkün. Internetin hayatımıza girmesi ile birlikte hem seçeneklerin tamamını görmek hem de 
online olarak rezervasyon yapmak mümkün hale gelmiş durumda. Ancak, uçak bileti işlemlerinde olduğu 
gibi erken rezervasyon yapmak fiyat avantajı için önemli bir hale geliyor. Kiralama son günlere kaldıkça 
ekonomik fiyatlı araçlar tükenmeye başlıyor. Hatta bazen araç kalmıyor. Aldığımız bilgilere göre, haftaso-
nu için kiralanan araçlar hafta ortasında tükeniyor. Bu nedenle planlı hareket etmek ve önceden rezer-
vayson yapmak önemli hale geliyor. 
Araç kiralayabilmek için bazı şartlar olduğunu belirtmekte yarar var. Sigortanın talep ettiği bu şartlar, en 
az iki yıllık ehliyet ve 21 yaş sınırı. Eğer 21 yaşın üzerindeyseniz araç kiralayabiliyorsunuz. Bir de trafik ve 
park cezalarının garanti altına alınması için kredi kartına ihtiyaç var. Tüm bu şartları sağlıyorsanız araç ki-
ralayabilirsiniz demektir. 
Şehnaz Kırmızı’nın araç kiralayanlara bazı uyarıları da var. Sokak aralarında bulunan ve merdiven altı ola-
rak tabir edilen firmalardan araç kiralarken çok dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle senet im-
zalatmak isteyenlerden uzak durulmasını ve güvenilir firmaların tercih edilmesini öneriyor. Konu hakkın-
da insanların bilinçlendirilmesi için bir de video çekilmiş. Video’yu aşağıdaki adresten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=37Ha9LFHV34  
Son olarak biz de bir uyarı ekleyelim. Araç kullanırken trafik kurallarına azami özen gösterilmesi hem sizin 
can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için çok önemli. Sevdiklerinizi üzmeyin, araç kullan-
manın keyfini çıkarın. 

Detaylı bilgi için: https://www.otorento.com/kadikoy-araba-kiralama 

Kadıköy’de Araç 
Kiralamak Kolaylaştı
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ürk Balıkadamlar Kulübü tarafından 
4-13 Eylül tarihleri arasında Haydarpa-
şa Garı’nda düzenlenen festival kapsa-
mında fotoğraf sergileri, panel ve gös-

teriler İstanbulluların büyük ilgisiyle karşılandı. Bu 
etkinliklerin içinde yer alan iki ayrı “görüntüleme 
yarışmasında” dereceye giren sanatçılara ödülleri 
sualtının ünlü isimleri tarafından verildi. 
22.si düzenlenen ve günü birlik dalışlarda çekilen 
fotoğrafların değerlendirildiği “Yaşayan Marmara” 
fotoğraf yarışmasının da ödülleri sahiplerini buldu. 
Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların hazır olduğu 
salonda “Makro” kategorisinde 1.lik ödülünü Hakan 
Başar ve dalış eşi Ersin Tuhumat, 2.lik ödülünü Aziz 
Tufan Saltık ve dalış eşi Cumhur Doruk Huz kaza-
nırken, 3.lük ödülü ise Serkan Akın ve dalış eşi Cü-
neyt Çakın’ın oldu.  “Geniş Açı” kategorisinde 1.lik 
Ferhan Coşkun ve dalış eşi Hakan Akhemet’e, 2.lik 
ödülü Aziz Tufan Saltık ve dalış eşi Cumhur Do-
ruk Huz’a, 3.lük ödülü ise Ali Dalgıç ile dalış eşi Ba-
rış Demirci’ye gitti. Sualtı görüntüleme yarışma-
larında önemli kategorilerinden biri olan “Balık” 
kategorisinde 1.lik Osman Temizer ve dalış eşi Ye-
şim Çebi’nin, 2.lik Eser Başar ve dalış eşi Ersin Tu-

humat’ın, 3.lük ise Serkan Akın ve dalış eşi Cüneyt 
Çakın’ın oldu. Marmara Denizi’nin korunmasında 
çok emeği olan Nurdoğan Özkaya adına oluşturu-
lan “Yeni Ufuklar” kategorisi 1.lik ödülünü Ferhan 
Coşkun ve dalış eşi Hakan Akhemet, 2.lik ödülü ise 
Vedat Eren ve dalış eşi Ümit Köylü’nün oldu. Yaşa-
yan Marmara Türk Balıkadamlar Kulübü En Başarı-
lı Yarışmacı ödülü ise Hakan Başar ve dalış eşi Ersin 
Tuhumat’a verildi. Elverişsiz hava koşulları nede-
niyle yarışmacıların bir kez dalış yapabildiği festi-
valde, Marmara Denizi’nin altındaki kirlilik görün-
tülenemedi.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR
Aynı zamanda sualtı fotoğrafçısı da olan caz mü-
zisyeni Volkan Hürsever’in dinletisi, TBK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nezih Saruhanoğlu ve Festival 
Başkanı Osman Ürper’in konuşmaları ile toplu fo-
toğraf çekimlerinin ardından sonlanan gecede, fes-
tivale bu yıl ana sponsor olarak destek veren Ka-
dıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ülkü Koçar’a 
verildi. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk projeleriyle deniz kültürü ve sevgisi-
nin daha küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi. 
Festival Düzenleme Komitesi, festivale katılan ve 
katkı sağlayan 7’den 70’e her yaştan deniz tutku-
nuna teşekkür etti.  

T
l Erhan DEMİRTAŞ
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MarMara’nın 
altını, üstüne 
getirdiler

Haydarpaşa Garı’nda sualtı 
dünyasını bir araya getiren 
15. Uluslararası Marmara 
Sualtı Görüntüleme Festivali 
“Yaşayan Marmara” 
Fotoğraf Yarışması’nın 
ödülleri sahiplerini buldu

MARİO 
LEVİ

Balığın kokusu vardır, evet. Kimi zaman 
insana tadından da güzel gelebilecek koku-
su. Ama en mühimi şehrin tarihine ve duy-
gusuna gönülden bağlılık duyanlar için hikâ-
yeleridir şüphesiz. O tarih olmasa şehir şehir 
olamaz zaten. Galata Köprüsü’nden  denize 
gün boyunca olta sallayanları elbette bilirsi-
niz. Benzerlerine Kadıköy kıyılarında da rast-
layabilirsiniz. Onlara şehrin kendilerine bir iş, 
meşgale bulmaya çalışan işsizleri gözüyle de 
bakabilirsiniz, emeklilik günlerine renk kat-
maya çalışan yorgunları, yenilgiye uğramış 
hayalperestleri, hatta gizli şairleri gözüyle 
de. Hoş gerçek balıkçılara göre balık tutmak 
için denize açılmak gerekir, kıyıdan olta sal-
lamanın bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama 
ben bu insanları da hayallerimle beslediğim 
hikâyelerini de hep sevdim.

Geriye efsaneler kalıyor. Nerede ne za-
man duyduğumu ya da okuduğumu hatırla-
yamıyorum. Bir vakitler meraklıları, tam da 
böyle sonbahar günlerinde, Boğaz’ın Kara-
deniz’e açılan son noktasında durur, gele-
cek ilk palamutları beklerlermiş. Sevgi böy-
le bir sevgi. Şehrin duygusuna bağlılık böyle 
bir bağlılık. Yüzyılların mirası bu aslında, kolay 
değil. Eski Bizans sikkelerinde palamut tas-
virinin bulunmasıysa hiç görmezlikten geli-
necek gibi değil.

Balık belki de bu sebeplerle bu şehrin 
kimliğini yapan en vazgeçilemez unsurları 
arasındadır. Hepsinin bir zamanı vardır üste-
lik. Farklı tatları da. Her keseye uygun düşeni 
de. Boğaz’ın tartışmasız kralı lüfer birçok in-
sana pahalı gelebilir. Öyledir de zaten. Ama bir 
istavrit tavaya ya da ızgara sardalyaya, tatla-
rını almış kim itiraz edebilir? Yanına da biraz 
soğan… Ne dersiniz? Balık ekmek bu yüzden 
mi İstanbul’a en has kokular arasındadır?

Resim, eğer isterseniz, böyle bir resim 
olabilir. Şimdilik. Bu başlangıca yakışsın diye. 
Ne var ki mevzu sadece bu duygularla sınır-
lı değil. Palamut zamanında mıyız? Öyle di-
yelim. Ya gerisi? Onu da gelecek sohbetimiz-
de konuşuruz belki. Bir küçük ipucu vereyim. 
Uskumrunun, ama sularımıza has uskum-
runun çoktan buralardan uzaklaştığını, ar-
tık çok, ama çok ender görüldüğünün farkın-
da mısınız? Izgarasının tadına doyum olmazdı 
oysa. Üstünde bazen zeytinyağlı limonlu bir 
sos da gezdirilirdi. Sosun içine ince ince kıyıl-
mış maydanoz da konurdu. Evde, iyice yağ-
landığında, tuzlanmışı da yapılırdı. Lakerda-
nın yerini tutmazdı elbet. Ama yine de çok 
lezzetliydi. Çirozun tadını sona sakladım. Ar-
tık çoğu, nerdeyse tamamı, uskumruya çok 
benzeyen kolyostan yapılıyor. Zaman za-
man da istavritten. Salatasının tadını bilen 
bilir. Ocağın üstünde közlendiğinde eve yayı-
lan kokuyuysa dilediğimce anlatabilir miyim, 
bilemiyorum. 

Demek ki dönüş bazıları için yokmuş artık.
İyi de tüm bu şüpheler ve kırgınlıklar yola 

devam etmemin ve duygularımı ısrarla dile 
getirmemin engeli değil ki. Size gelecek soh-
betimizde de buralarda kalacağımı söylesem, 
nerelere gitmek istediğimi tahmin edebilir 
misiniz?

Uskumrunun 
Dönüşü II

Bu yıl ödül alan fotoğraflar, gelecek yılki festivalde sergilenecek Ferhan Coşkun

Yarışmaya katılan fotoğrafların tümü, 12 Eylül 
Cumartesi yapılan günübirlik dalışlarda çekildi

TARİHİ ÇARŞI’DA 
BALIK FİYATLARI:
Hamsi   7-10 TL
Palamut  15-25 TL
İstavrit (olta)  15 TL
Levrek (deniz)  25-35 TL
Mezgit   20 TL
Dülger   40 TL
Barbun   20TL 
Tekir   20 TL 
Çupra   25 TL 
Minekop  25 TL
Somon   15-35 TL
Karides   20-50 TL

Eylül ayıyla birlikte denizlerde ba-
lık avı başladı. Çeşit çeşit derya kuzu-
ları Tarihi Çarşı’ya gelince balıkçılar da 
tezgâhlar da şenlendi. 

Yılların balıkçısı İrfan Şahin, sezo-
nun açılmasıyla Tarihi Kadıköy Çarşı-
sı’na da canlılık geldiğini söylerken, 
çarşıdaki balıkçı sesleri bu canlılığı is-
patlarcasına yükseliyor.

BALIK BEREKETİ
Zaman zaman gelen büyük balıklar 

balıkçıların da vatandaşın da ilgi odağı 
oldu. Yaklaşık 30 kiloluk ton balığı ve 
neredeyse 10 kiloluk somon da onlar-
dan bir tanesiydi. Balıkçı esnafı da za-
man zaman karşılaştıkları büyük balık-
larla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 

Balık sezonunun açılmasıyla yoğun-
luğun kaldığı yerden başladığını söyle-
yen İrfan Şahin, pek belirgin olmadığını 
belirttiği fiyatların, önümüzdeki günler-

de balığın bollaşmasıyla rayına oturaca-
ğını ifade etti. 

ÇARŞIDA NE VAR?
Denizin bereketi yansır yansımaz tez-

gâhlar onlarca çeşit balıkla doldu. Özle-
dikleri balığa kavuşan vatandaşlar da ba-
lıkçıların yolunu tuttu. Olta balıklarından 
kırlangıç, kalkan, istavrit mevcut. Pala-
mut’un ise hamsi ile birlikte tam mevsi-
mi olduğunu söyleyen Şahin, “Hepsi de-
nizden hepsi doğal. Peşinden Çinekop 
gelecek. Çinekopu lüfer takip eder. Mez-
git, tekir de bollaşır” diyor.

MARMARA’DA ÇEŞİT ÇOKTU
Yılların balıkçı esnafı İrfan Şahin, 

bir zamanlar balık bolluğunun yaşandığı 
Marmara ve Kadıköy sahillerinde kirli-
lik nedeniyle çeşidin azaldığını söyledi. 

“Kadıköy sahillerinde hakiki Us-
kumru çıktığını biliyorum. 40 yıl önce 

her çeşit balık vardı nerdeyse. Kirlilik, 
bilinçsiz avlanmayla balık azaldı. Şim-
di Marmara’daki balık çeşidi 10’u geç-
mez. Balık temiz suya gelir” dedi.

Günümüzde Kadıköy sahilinin açık-
larında İstavrit gibi balıkların görülebi-
leceğini, pek fazla bir çeşidin olacağını 
tahmin etmediğini ifade eden Şahin, Bo-
ğaz’da, olta balığı levrek, lüfer, sarıkanat 
gibi balıkların olabileceğini belirtti. 

Vira BİSMİLLAH
Balık sezonu 

başladı, Kadıköy 
Tarihi Çarşı’da balıkçı 
esnafının yüzü güldü

l Mustafa SÜRMELİ

Osman Temizer Hakan Başer Serhan Akın

Aziz TufansaltıkFerhan Coşkun

Aziz Tufansaltık

Hakan Başer
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SOLDAN SAĞA
1-Öykü ve romanlarının yanı sıra ‘Yıldızlar Altında İstanbul’,  ‘İstanbul 
Seni Unutmadım’ gibi kitaplarıyla da tanınan yazar… Bir saatlik zamanın 
altmışta biri… Uzaklık belirten sözcük. 2-Kazanma, iktisap… Yüz, çehre… 
Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmi birlik… Çölden esen 
sıcak rüzgar. 3-Deride geniş leke… Ata binen kadın… Tescilli marka 
anlamında kısaltma… Mertebe, derece, paye. 4-Kayın, kayınbirader… 
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma… Şairler. 5-Kadıköy’de bir semt… 1997 
yılında çıkan ilk albümü ‘İlk’, geçenlerde LP olarak yayımlanan efsanevi 
gitarist. 6-Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak… Lüfer 
balığının irisi… İlgilendiren, ilişkin… Bir nota. 7-Lezzet, zevk… 1955 Nobel 
Fizik Ödülü’nü P. Kusch ile birlikte kazanan Willis Eugene önadlı ABD’li 
fizikçi… Tutsaklık, esirlik… Fikir, düşünce. 8-Kürkü beğenilen bir hayvan, 
kakım… Pelinsu önadlı aktris… Bilim doktorları ile kardinallerin giydikleri 
dört köşe külah ya da başlık… Bayındır yer, bayındırlık. 9-Gerçekten, 
hakikaten… Bazı kağıtların dokusunda bulunan, ışığa tutulduğunda 
görülebilen çizgi, resim ya da yazı… Suyosunu. 10-Hekimlikte kullanılan, 
çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı… Temiz ahlaklı… 
Eti için avlanan bir kuş… İlaç, merhem. 11-Yaprakları salata olarak yenen 
bir bitki… Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel... “Baş başa uzandık 
seninle … / Çimenlerine yaz bahçelerinin” (Ahmet Hamdi Tanpınar). 
12-Yunan mitolojisinde zafer tanrıçası… Türkiye’nin plaka işareti… 
Tekerlek… Eksiksiz. 13-Sinema… Özerklik. 14-Yiğit, kahraman… Zeybek… 
Yazılı kağıt, varaka… Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki 
bağlantıyı sağlayan demir çubuk. 15-Dervişlerin kullandığı seslenme 
sözü… Erkek keçi… Afganistan halkından olan kimse… Güzel kokulu, 
ıtırlı. 16-Tanrıtanımaz… Eyüp’te bir semt… Kurallı. 17-Ahmet Rasim’in bir 
kitabı… Santimetrenin kısa yazılışı. 18-Direnme, ayak direme… Soru… Bir 
ilimiz… Türkiye Kalkınma Bankası’nın kısaltması. 19-Sevgili… Mutluluk… 
İlhan önadlı ünlü şarkıcı… Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki 
makine parçası. 20-Nükte… Bir tür cetvel… İpucu, emare… Yiyeceği 
ortaklaşa sağlanan (toplantı).

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-İlk plağı ‘Tanrı şahidimdir’i çıkardığı 1976 yılından bu yana müzik 
çalışmalarını sürdüren, birçok sinema filminde de rol almış ünlü şarkıcı… 
Kadıköy’de bir semt. 2-Tavır, davranış… İstanbul’un eski adlarından 
biri… Klasik Türk müziği araçlarından, mızrapla çalınan bir çalgı… Dogma, 
inak. 3-Bir tür ticari ortaklık… Ödeme… Başörtüsü. 4-İnanılan şey… 
Kalbin üzerini saran zar… Mısır’ın plaka işareti. 5-Bir nota… Karşılık 
beklenilmeden yapılan yardım… Defa, sefer… Etiyopya için kullanılan 
uluslararası kısaltma… Bir nota. 6-Dolaylı olarak anlatma… Küre 
biçimli flüt türü… Sert, katı… Çelik soyadlı fotoğraf sanatçısı. 7-Karada 
1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi… 
Kuzu, koyun sesi… Ayrıntılar. 8-İlgeç… Hekimlikte kulak burun boğaz 
anlamımda kısaltma… Çok küçük parçacık… Bir işi yapmaya hazır. 
9-Zarara uğrama tehlikesi, risk… Gümüşbalığının küçüğüne verilene 
bir ad… Gündelikle çalışan işçi. 10-Örnek alınan, en çok hayranlık 
duyulan kimse… 1929 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk 
güzellik yarışmasını kazanan, sinema ve tiyatro oyunculuğu da yapmış 
Türkiye güzeli… Boru sesi. 11-Anayasa ile ilgili… Tavla oyununda ‘üç’ 
sayısı… Gümüş elementinin simgesi… Yazıklar olsun anlamında ünlem. 
12-Doktorun kısa yazılışı… Bağnaz... Kanun, kural, mantık ölçülerine 
dayanmayan. 13-Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye 
yaralan araç… İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü. 14-Konutları 
yakın olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad... Rekabet Kurumu’nun 
kısa yazılışı… Satrançta özel bir hamle… Ayrık soyadlı ünlü aktör. 15-İlkel 
benlik… Süresi uzatılan… Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle 
bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu… Bir soru eki. 16-Pakistan’da bir 
kent… Jennifer önadlı aktris… Yunanistan’ın resmi televizyon kurumu. 
17-İstihsal… Boy, kabile… Biraz ılık, ılıcak. 18-Stadyum… Yakarış, yakarı… 
Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye… Osmanlı Devleti’nde, 
Macaristan ve Hırvatistan’da sancak beylerine ve küçük prenslere 
verilen unvan. 19-Bası… İlerlemiş, ileriye varmış… Bir renk… Bir nota. 
20-‘Öyledir, doğru, inandık’ anlamlarında bir onaylama sözü… Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün kısa yazılışı… Kaybetmek.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA:
1-Haluk Bilginer, Üveyik 2-Arazi, Hain, Tunç, Taç 3-Lak, Tay, Söğütlüçeşme 4-İsot, Yaren, Ti, Zen, El 5-Kınama, Flüt, Nb, Tek 6-Azim, Np, As, Eke, Ast 7-Kaybedenler Kulübü 8-No, Erk, 
Akma, Retina 9- Arakiye, Ek, Acem, Üleş 10-Sarakacı, Lafazan 11-İrin, Triko, Aciz, Tm 12-Arf, İriyarı, Ajanda 13-La, Vestiyer, Ru, Emek 14-Iskarta, Acemaşiran 15-Kyat, Kak, İtikat, Nema 
16-Çorak, Tün, Laskine, Ağ 17-Mn, Peseta, Ne, Anı 18-Suadiye, Ser, Muafiyet 19-Şarapnel, Gaf, Slav 20-Naşir, Operakomik, İz.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Halikarnas Balıkçısı 2-Arasız, Ora, Rasyo 3-Lakonik, Arif, Karmaşa 4-Uz. Tamahkar, Vatandaş 5-Kit, İkişer, İri 6-Ayanbeyan, Stk, Ayar 7-İhya, Perec, İtaat, Ep 8-La, Rf, Dk, Itri, Küp, No 
9-Giselle, Riya, Nesep 10-İnönü, Nakliyeci, Sele 11-Talk, Akaretler 12-Etüt, Semafor, Miat, Ga 13-Rutin, Raca, Iraksamak 14-Nl, Bek, Eza, Uşak, Ufo 15-Üçüz, Kurmaca, İtina 16-Çetele, Nijer, 
Nefsi 17-Etene, Ütü, Zamane, İlk 18-Yaş, Kabile, Nene, Aya 19-İçme, Süne, Tdk, Manevi 20-Elit, Aşama, Bağıt.

u Oyunda Gitmek Vardı” adlı yeni 
romanını Kasım ayında okurla bu-
luşturmaya hazırlanan yazar Mario 
Levi, Gazete Kadıköy’deki köşe-

siyle her cuma Kadıköylülere iç döküyor. Ma-
rio Levi ile Yeldeğirmeni’ndeki evinde çocuklu-
ğundaki İstanbul’u, yeni romanını ve Kadıköy’ü 
konuştuk. Evinin balkonundan Haydarpaşa’yı 
ve tarihi yarımdayı seyreden Mario Levi, “Kadı-
köy, İstanbul’un en romantik semtidir” diyor…

• Yerel bir gazete olan Gazete Kadıköy’de 
yazmak evrensel bir yazar için nasıl bir duygu?

Öncelikle şunu çok açık bir şekilde söyleye-
bilirim; Gazete Kadıköy’de köşe yazısı yazmak 
beni çok heyecanlandırıyor. Kendimi sadece is-
tanbullu değil, aynı zamanda Kadıköylü olarak 
görüyorum. Kadıköylü olmayı da  çok önem-
siyorum. Bu sebeple Kadıköy ve Kadıköylüler  
için yazmak, yaşadığım duygulara başka bir an-
lam kazandırıyor. 

“KADIKÖY YAZLIK YERİYDİ”
• “İçimdeki İstanbul Fotoğrafları” romanı-

nızla çocukluk ve gençlik yıllarınızı geçirdiğiniz 
İstanbul’u anlatıyorsunuz. Çocukluk yıllarınız-
daki İstanbul ve Kadıköy’ü özlüyor musunuz?

Özlemez olur muyum? Zaman zaman 
özlüyorum. Ama bazen hem şimdiki İstan-

bul’da hem de Kadıköy’de yaşamanın daha 
kolay ve güzel oldugunu da düşünüyorum. 
Benim çocukluğumda Kadıköy yazlık yer-
leriydi. Çok sakin bir yerdi. Ama zamanla 
çok şey değişti. 1960’lı yıllarda İstanbul’da 
hiç kimse Bodrum’a ya da Marmaris’e git-
meyi düşünmezdi. Aksine Avrupa Yaka-
sı’nda yaşayanlar Kadıköy sahillerinde ta-
til yapardı. Caddebostan, Suadiye, Süreyya 
Plajı ve Moda bizim için tatil merkeziydi. 

Yeldeğirmeni’ne 1997 yılında taşındım. 
İlk geldiğim yıllarda burayı çok sevmedim. 
Ama bu eve aşık oldum ve evin hatırına bu-
rayı çok sevdim. Zamanla buradaki esnaf-
la komşularla tanıştım ve şimdi burayı çok 
seviyorum. Yeldeğirmeni büyük bir kabuğu 
kırmış gibi; bu beni çok mutlu ediyor. Kadı-
köy Belediyesi’nin bu anlamda yaptığı kat-
kılar çok fazla. TAK, Yeldeğirmeni Sanat 
Evi bunların başında geliyor. Yazarlar Evi 
yapılacak. Bu konuda belediyenin Yelde-
ğirmeni’ne verdiği önemi söylemek zorun-
dayız. Bizim bir alışkanlığımız var sürekli 
kötü şeyleri söyleriz. Ama daha iyi şeyle-
rin yapılması için olumlu şeyleri takdir et-
mek gerekir. 

“ŞEHİR MÜZESİ OLSUN”
• Yeldeğirmeni’ne yönelik yoğun ilgi 

burası için dezavantaj haline gelebilir mi, 
mekanın tarihi dokusunu bozacak girişim-
lerle karşılaşır mıyız?

Bu ülkede o kadar çok şey yaşadık ki 
olamaz diyemiyorum. Kadıköy Belediye-
si’nin yetki alanları ve gücü sınırlı. Dola-
yısıyla direnmemiz lazım. Ama kentsel dö-
nüşümün savunulabilir tarafları olduğuna 
da inanıyorum. Birçok insanın gözünü bü-
rüyen para hırsı, şehir dokusuna saygısız-
lık bizi tedirgin etmelidir. Bizi mutsuz ede-
cek ihtimallere açık olmalıyız. Bunun için 

direnmek boynumuzun 
borcudur. Hemen 
önümüzde Hay-
darpaşa  Garı 
duruyor ve ne 
olacak bel-
li değil. İyi 
niyetli in-
sanlar gar 
ve çevresi-
nin İstan-
bul’un lehi-
ne olmasını 
istiyor. Bir-
çok insan her-
şeyin para ile sa-
tın alınabileceğini 
ve satılabileceğini dü-
şünüyor. Sanatçı bir ruh var 
Yeldeğirmeni'nde, önemli olan buranın sa-
laş haliyle kalmasıdır. Bu yüzden  Yelde-
ğirmeni’nin çok lüks bir semt olmasını asla 
istemiyorum.

• Sizce Haydarpaşa Garı, Gar olarak 
kalmalı mı?

Mutlaka gar olarak kalmalı ama gar ola-
rak kullanılmaycaksa şehir müzesi olsun. 
Dışı da içi de çok güzel bir mekân. Bu şe-
kilde iyi bir iç tasarımla değerlendirilebilir. 
Umarım öyle olur. Benim fikrim bu.

“ACILAR YAZDIRIR”
• Genel anlamda sizi yazmaya iten şey 

ne oldu, acılar mı, sevinçler mi ya da hü-
zünler mi? 

Hiç tartışmasız, tabi ki acılar. Ben şunu 
söylerim hep; “Mutluluktan yazı çıkmaz!” 
Mutlaka olumsuz durumlardan yazı çıkar. 
öğrencilerime de bunu hep söylerim; “Ya-
şadığınız olumsuz duygular, size birer ar-
mağandır.” Hüzün, melankoli, acı evet bun-

lar da var. Ama bunun 
yanı sıra öfke, kızgınlık 

ve isyan da oldu. Bun-
lar da olumsuz duygular, 

hepsi çok esinleyici. Ma-
dem bu kadar acı çekiyor-

sun neden yazıyorsun diye sora-
bilirsiniz. Birincisi; bu acıları daha 

dayanılır kılıyor, ikincisi; bir yazınız bir 
başkasına ulaştığında hissettiğiniz mutlu-
luğun eşi benzeri yok. “Ben sizin yazınızı 
okudum beni nerelere kadar götürdü” gibi-
sinden laflar edildiğinde büyük bir mutlu-
luk yaşıyorsunuz. Çok basit bir şey bu ama 
beni gerçekten etkiliyor.

• Bir röportajınızda çocukluğum kötü 
geçtiği için yazar olmaya karar verdim, di-
yorsunuz. ‘Kötü’yü biraz açabilir misiniz?

Çok yalnız bir çocuktum, içine kapa-
nık hüzünlü çok çekingen, biraz uyumsuz. 
Yani sosyal bir çocuk değildim. Dolayısıy-
la bu yalnızlıklar zaman içinde birikiyor. En 
önemlisi oydu, hiçbir zaman maddi sıkıntılar 
içinde olmadım, ailem yaşadı maddi sıkıntı-
lar ama ben doğduğumda bunu çok yakından 
hissetmedim, fazlasıyla orta halli mütevazi 
bir aileydik. Bu bana çok şey öğretti. Orta 
halli insanların hayata bakışı çok önemliy-
di. Çocukluğumda çok varlıklı arkadaşlarım 
da vardı onların sahip olduklarına sahip de-
ğildim. Ama en önemlisi yalnız olmak var-

dı. Zamanla değişiyor, şimdi artık sosyal bir 
insanım, geniş bir çevrem var. Zamanla öğ-
reniyorsunuz ama hayat karşısında öz güven 
kazandıysam bunu yazdıklarıma borçluyum.

• “Çocukluğumda yalnızdım” dediniz. 
Etnik kimliğinizin bunda etkisi oldu mu? 

Pek değil, uyumsuzluk söz konusuysa, 
açıkçası Yahudi arkadaşlarımın içinde de 
öyleydim. Çocukluğumda zaman zaman bu 
farklılığın bana hissettirildiği bazı karşılaş-
malarım oldu. Ailemden de baskı oldu. Evi-
mizde şu söyleniyordu hep; “Evde konuşu-
lanları dışarıda konuşma” bu çok önemliydi. 
Alevi arkadaşlarım oldu, aynısını biz yaşa-
dık dediler. Kürt arkadaşlarım oldu aynısı-
nı biz yaşadık, bize de böyle söylenildi de-
diler. O zaman tamam dedim bir özelliğim 
yokmuş(gülüyor).  

• Türkiye’de sizce bu süreç aşılıyor mu, 
bu anlamda ilerleme kaydediliyor mu?

Dedem anlatırdı; devlet hizmetinde Ya-
hudi, Rum, Ermeni vatandaşlar tercih edil-
mezmiş. Uzun yıllar  gayrimüslim vatandaş-
lar üniversitede hoca bile olamadı. Zamanla 
bunlar da aşıldı elbette. Hala gayrimüslim-
lerin devlet katında yapamayacakları mes-
lekler var. Bu açık açık söylenmez. Mese-
la bir subay, savcı ya da yargıç olamazsınız. 
Paris veya Madrid Büyük Elçisi olmak is-
terdim. Bunlar üzücü şeyler ama bunların 
zamanla değişeceğine inanmak istiyorum. 

“Mutluluktan 
yazı çıkmaz” M
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Yalnız bir çocukluk 
geçirdiğini söyleyen 
Mario Levi “Yaşadığınız 
olumsuz duygular, size 
birer armağandır” diyor 

l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy’ü tek cümleyle 
özetlemesini istediğimizde 

Levi’nin yanıtı şu oldu: 
“İstanbul’un en romantik 

semti”

“Gazete Kadıköy 

okurlarına şunu 

söylemek isterim: 

Kadıköy dünyanın en 

güzel semtlerinden 

biri, Kadıköy’e sahip 

çıkın ve Kadıköy’ün 

tarihi dokusunun 

bozulmasına asla

 izin vermeyin”"B
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Çocukluğum! Gözüm yaşarıyor, çikolata-
nın tadını, geçmişteki mutluluğu ve kayıp 
çocukluğumu keyfimce harmanlıyor, büyük 
bir hazla kendimi bu tatlı ıstıraba bırakıyo-
rum. Damağımdaki bu törenin sadeliği, cid-
diyetinden hiçbir şey eksiltmiyor”

ortekizli ünlü şair/ressam Fer-
nando Pessoa’nun hakkında 
bu satırları yazdığı çikolatanın 
geçmişini merak ediyor mu-

sunuz? O halde, Moda’daki Saint-Joseph 
Fransız Lisesi’nde, geçen yıl açılan çikola-
ta sergisinden ilhamla hazırlanan bu kitap 
tam size göre; “ÇUKULATA: Çikolatanın 
Yerli Tarihi”

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan, Os-
manlı sarayının resmi çikolata tedarikçisi un-
vanını alan tek çikolata firması olan Nest-

lé’nin destek verdiği Türkiye’nin ilk çikolata 
tarihi kitabı; çikolatanın sürprizlerle dolu se-
rüvenin en tatlı anlarını paylaşırken, çikola-
tanın zaman içinde yüklendiği toplumsal ve 
kültürel anlamlara da ışık tutuyor. Kitabın 
yazarı Saadet Özen, “Çikolatanın tarihi, geç-
mişte insanların nasıl yaşadığını, neleri sev-
diğini, bugüne kıyasla neleri farklı, neleri 
aynı gördüğünü anlamamızı sağlıyor” diyor.

 “TANRILARIN GIDASI”
ÇUKULATA: Çikolatanın Yerli Tarihi 

kitabından bazı ilginç bilgiler şöyle;
• Çikolatanın ilk ortaya çıkışı, tahminen 

MÖ 1500’lere, Meksika Körfezi’nde ya-

şayan halklara dayanıyor. Avrupa’nın eli-
ne geçmeden önce çikolata, Güney ve Orta 
Amerika halkları tarafından yüzyıllardır bal-
la ve baharatlarla karıştırılarak soğuk/sıcak 
içilirdi.  

• Çikolatanın ilk sahipleri olan Orta ve Gü-
ney Amerika halkları, kakao çekirdeğini para 
olarak kullanırdı. Hatta arkeologlar kazılarda 
sahte kakao çekirdeklerine rastladılar!  

• Osmanlı İmparatorluğu’nda çikolata-
nın varlığına dair ilk kayıtlar 17. yy’da baş-
lıyor. Onu ilk olarak alafranga kahvelerde 
sunulan, özellikle soğuk havalarda sevilen, 
hatta doktorların da tavsiye ettiği bir içecek 
olarak tanıdı Osmanlı. Hatta öyle ki; döne-
min hekimleri: “Kat kat esvab giyip hamal-
lık etmektense her sabah çikolata ile mü-
kemmel bir kahvaltı etmek her halde daha 
iyidir” dermiş.

• 1684’te Parisli bir doktorun, “Çikolata 
o kadar asil bir buluştur ki tanrıların gıdası 
çikolata olmalıdır” dediği kitabı yayımlandı. 

• 1753’te İsveçli bir bilim insanı, kakao 
ağacına ‘theobroma cacao’ adını verdi, yani 
“Tanrıların gıdası” 

• Paris’te çikolatalı ilaçlar üretilmeye 
1816’da başlandı. 

• İstanbul’da bir gazete, 1847’de yayım-
ladığı bir ilanda, “İstanbul’da, Ottoni Ecza-
nesi’nde çikolatalı ilaç satıldığını” duyurdu.

• 1890’lara kadar sütlü çikolata, 
1930’lara kadar da beyaz çikolata yoktu. 

Bu kitap çok tatlı!  Moda Caddesi’nin Yeni Fikir Sokak’la 
kesiştiği noktada sevimli bir dükkân 
vardır; “Çikolata Dükkânı”. Her daim çi-
kolata kokularının yükseldiği, Fransız 
ezgilerinin kulaklarınızın pasını sildiği 
bu küçük dükkân, (şimdilik) hammad-
desi Belçika’dan gelen 35 çeşit çikola-
ta türünü barındırıyor. Şimdilik diyoruz 
zira dükkânın sahibi, kurucusu, şefi kı-
sacası her şeyi olan Yılmaz Cihan’ın en 
büyük tutkusu yeni çikolata türleri de-
nemek! Çocukluğundan beri çikola-
ta düşkünü olan Yılmaz Bey, 28 yaşın-
da bir plaza çalışanı iken, işinden istifa 
edip Belçika’ya çikolata eğitimi alma-
ya gitmiş. Yaklaşık dört yıl önce de Mo-
da’daki bu dükkânı açmış. Moda sem-
ti, kendi deyimiyle ‘parçası olmaktan en 
hoşnut olduğu yer’.  “Biz Moda’yı, Mo-
dalılar da bizi çok sevdi. Yalnız son za-
manlarda Moda sakinlerimizi biraz kay-
bettik. Çünkü dükkanımız çok küçük ve 
haftasonu gelen ziyaretçilerden Moda 
sakinlerine pek yer kalmıyor. Moda sa-
kinleriyle olan o samimi ilişkimizi kay-
betmemek için, yine Moda’da daha bü-
yük bir yer arıyoruz. Ama kesinlikle 
şube açmayacağım” diyor. Yılmaz Bey, 
her şeye lezzet verebildiği için çikolata-
dan her şey yapılabileceğine inanıyor. 
Dükkânın sürprizi ise tam da bu inancın 
ürünü olarak; çikolatalı kolonya! Çikola-
tayı tatmak damağınıza lezzet veriyor, 
kolonyası ise hem iştah açıyor hem te-
ninizde çikolata kokusu bırakıyor…

Osmanlı’dan 
günümüze 
çikolatanın 
lezzetli geçmişini 
anlatan 
“ÇUKULATA: 
Çikolatanın Yerli 
Tarihi” kitabı, 
hem bir gıda hem 
de bir haz nesnesi 
olarak algılanan 
çikolatanın 
bilinmeyenlerine 
ışık tutuyor

l Gökçe UYGUN

Çikolata Dükkânı: 0 (216) 345 0526

P
Yılmaz Cihan
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