
Kadıköylü muhtar 
Saray’da

Semt bizim 
ev kira!

 Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 
giden Dumlupınar Mahalle Muhtarı 
Ahmet Gediz ile Beştepe’deki 
izlenimlerini konuştuk l Sayfa 3'te

 Kadıköy’de yüksek kira 
ücretlerine çözüm aramak 
amacıyla kurulan Kadıköy Kiracı 
Dayanışması, kiracıları sorunlarını 
çözmeye çağırıyor  l Sayfa 5'te

üretecek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa 
yolculuğunun 77. yılında binlerce Kadıköylü, Fenerbahçe-

Bostancı arasındaki sahil şeridinde ele ele vererek “Ata’ya 
Saygı Zinciri” oluşturdu. 7’den 70’e çok sayıda insanın 

katıldığı 6 buçuk kilometrelik insan zincirine denizden de 
kanolar ve tekneler bayraklarla destek verdi  l Sayfa 9-10'da

ATA’MIZ İÇİN 
SAYGI ZİNCİRİ

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde 
rakamlar dikkat çekiyor: 
Türkiye’de 7 milyon diyabet hastası 
var ancak yarısı hastalığının 
farkında değil! l Sayfa 12'de

Gazete Kadıköy artık sosyal medyada 
da okurlarıyla buluşuyor. Bizi, Facebook 
ve Twitter’da “Gazete Kadıköy” 
hesabından takip edebilirsiniz: 
facebook.com/gazetekadikoy ve 
twitter.com/gazetekadikoy

Diyabetli sayısı artıyor!

Bir Afet Masalı
Afetlere karşı bilinçlendirme eğitimi ilk kez bir müzikalle yapılıyor. Müzikalin 
hedef kitlesi ise çocuklar. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, 
Çocuk Sanat Merkezi ile birlikte “Bir Afet Müzikali”ne imza attı  l Sayfa 14'te

Ve kadın 
sahnede…
Oyuncu Sumru Yavrucuk’un 
rol aldığı ‘Shirley’ adlı tek 
kişilik müzikli komedi, 
18 Kasım’da Kadıköy’de 
sahnelenecek. Yavrucuk,  “Bu, 
insani ve politik bir oyun…” 
diyor l Sayfa 2'de

Takip edin haberiniz olsun!
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Padişahın 
yemek artıkları

SunAy AKIn  14'te

Siren...

FERyAL PERE  13'te

Haydarpaşa Garı 
kimi bekliyor?

MARio LEvi  9'da

Meşin yuvarlağın 
perdedeki yansıması

uĞuR vARDAn  8'de

Gaz değil
sanat

Restorasyonu süren Hasanpaşa Gazhanesi, 
yedi ay sonra kentin kültür hayatına katılacak. 
Yapı; kültür ve sanatın hem üretildiği 
hem izlenebildiği bir alan olacak l Sayfa 8'de



çten, fedakâr, zeki ve eğlenceli 
bir kadın düşünün. Bir o kadar 
da sıradan.  Toplumun kendisi-
ne yüklediği ‘kadın, anne, fe-

dakâr eş’ rollerinin ağırlığını taşıyor. Mo-
noton bir hayatı var. Sonra bir gün, bir 
davet alıyor ve…

Hikâyenin gerisi sizi sahnede bek-
liyor. O kadının sesi tiyatro sahnesinde 
yankılanıyor. Zira, İngiliz yazar Willy 
Russell’ın ‘Shirley Valentine’ adlı oyu-
nundan Türkçe’ye uyarlanan ‘Shirley’, 
sahnede kendini anlatıyor. Tiyatro litera-
türünün en bilinen oyunları arasında anı-
lan, pek çok ülkede sahnelenen ‘Shirley’, 
Sumru Yavrucuk’un yorumuyla Türkiyeli 
izleyicinin karşısına çıkıyor. Oyun, gün-
lük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş, 
artık hayallerini bile unutmuş olan Shir-
ley’in  kendini keşfedişinin eğlenceli hi-
kayesini anlatıyor. 18 Kasım’da Kadıköy 
Belediyesi Caddebostan Kültür Merke-
zi’nde sahnelenecek olan oyunu Yavru-
cuk’a sorduk.

l Shirley’i canlandırmaya nasıl karar 
verdiniz?  

Proje Tebdil-i Mekân Prodüksiyon Ti-
yatrosu’ndan geldi. Bildiğim, hatta izledi-
ğim bir oyundu. Fakat oyunu güncelleme 
fikri cazip geldi. O zaman tekrara düşül-
memiş olacaktı.

l Bir İngiliz metnini, Türkiye’de/
Türkçe oynamak nasıl bir duygu? 

Bu soruyu genel almayayım isterseniz. 
Çünkü bu oyun için metinde yer alan olay 
ve zamanların çoğundan vazgeçip yeni 
metin oluşturdum. 

POLİTİK BİR OYUN
l Shirley, tiyatro literatürünün en ba-

şarılı kadın oyunları arasında anılıyor. 
Sizce bu bir kadın oyunu mu? 

İnsana ait, insani bir oyun… Oyunun 
yazarı Russell erkek dünyasındaki kadı-
nın yerini öylesine başarı ile gözlemle-
miş ki sanki cümleler bir kadının ağzın-
dan bu kadar ustalıkla dökülebilir diye 
düşündürüyor insanı. Aynı yolla kadının 
ağzından ‘erkek’ değil ‘sistem’ eleştirisi 
dillendiriliyor. Salt kadının yanında du-
ran, kadının bakışından yorumlanan bir 
oyun olmadığı için ‘kadın oyunu’ diye-
meyiz ama ‘politik bir oyun’ olduğunu 
söyleyebiliriz. 

l Sizin gözünüzden Shirley nasıl bir 
kadın? 

Kendini, hayatın çarkları içinde öğüten, 
önceliğinde ailesi olan, çalışkan, sıradan tek 
düze hayatını eğlenceli hale getirmek için 
kendiyle eğlenen biri... Dönüm noktası ise 
bir uçak bileti ve tatil daveti oluyor.

“HENÜZ 42 YAŞINDAYIM”
l Sizce bu oyunun teması/duygusu nedir? 
Oyunun teması Shirley'in dudaklarından 

dökülüyor zaten; “Artık 42 yaşındayım diye-
ceğime, henüz 42 yaşındayım diyeceğim...”

l Shirley ile benzeştiğiniz/ayrıştığınız 
noktalar var mı?

Hangi kültür ve yaşam biçiminden geç-
miş olursa olsun, istisnalar hariç evlilik-
lerde kadının konumu belirlenmiştir. Ka-
dın evinde becerikli bir organizatör olmak 
zorundadır. O nedenle Shirley öyküsünü 
anlatmaya başlayınca seyirciyle aramız-
da çok sihirli bir bağ oluşuyor. O nedenle 
benden daha çok, aslında seyirciler Shirley 
izlenimi veriyor bana.

l Shirley; evine ve bilhassa mutfağı-
na kapanan/kapatılan Türkiyeli kadın-

lara rol model olur mu dersiniz? 
Hayatın yaşanası olduğunu her anı-

nın kıymetini bilerek, eğlenerek, zevk ala-
rak bilinmeyene doğru yola çıkma öyküsü, 
pek çok kişiye cazip gelmiştir. Daha şim-
diden azımsanamayacak kadar ‘O Shirley 
benim’ diyen seyirci oldu.

l Oyunu şimdiye dek 23 kez sahnele-
diniz. İzleyicilerin tepkilerine dair neler 
söyleyebilirsiniz? 

Sıcak, ferah bir romantik komedi yapmak 
istemiştim. Bu zor günlerde insanlara kendi-
lerini iyi hissettirmek bile oyunun başarısıdır.
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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 !

değişen bir hayat!

Oyunun çevirisi Evren Ercan, 
dekor tasarımı Nurdan 
Aliyazıcıoğlu, ışık tasarımı Yakup 
Çartık imzalı. Oyundaki şarkıları 
da Selmin Artemiz seslendiriyor

KADIKÖY’ÜN ÖZEL 
SEYİRCİLERİ...
l Shirley’i 18 Kasım’da Kadıköy’de 
sahneleyeceksiniz. Kadıköylü 
izleyicilere mesajınız var mı? 
Uzun yıllar Atatürk Kültür Merkezi 
ve Taksim ağırlıklı oynadım, 
Anadolu yakasına ender geldim. 
Ama “Kimsenin Ölmediği Bir Günün 
Ertesiydi” oyunuyla, son üç yıl 
defalarca konuk oldum Kadıköy 
çevresindeki tiyatrolara. Halen 
tiyatroya saygısını koruyan bir 
seyirci profili var ve bu bana çok 
umut veriyor. Hem nitelik hem de 
nicelik olarak çok tatmin olduğumu 
düşünüyorum. Bu özel seyircilerimi 
Shirley oyunuma bekliyorum.

Bir kadının, tekdüze 
yaşamının bir uçak 

biletiyle değişmesinin 
komik öyküsünü 

anlatan Shirley oyununu, 
Sumru Yavrucuk 

sahneye taşıyor

l Gökçe UYGUN

İ



”
“Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
muhtarlar toplantısına 
katılan Dumlupınar 
Mahalle Muhtarı Ahmet 
Gediz, “Çoğunlukla 
siyasetten bahsediliyor. 
Muhtarlık camiasından 
konuşulsa daha şık 
olur” diyor 

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

MEVSİM SONBAHAR !!!

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 14-15 KASIM CMT-PZR YENİCE ORMANLARI - ESKİPAZAR- SAFRANBOLU (1GECE-2 GÜN)  
• 21-22 KASIM CMT-PZR  ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI (1 GECE-2 GÜN ) 
• 21-22 KASIM CMT-PZR TRAKYANIN İNCİSİ KIRKLARELİ- EDİRNE (1 GECE-2 GÜN ) 
• 28-29 KASIM CMT-PZR OYLAT- ŞELALER- KAPLICA  (1 GECE-2 GÜN ) 

• 14 KSM CMT. ULUABAT GÖLÜ - GÖLYAZI KÖYÜ -CUMALIKIZIK ( YEMEKLİ )  
• 15 KSM PZR ABANT MİLLİ PARKI - GÖLCÜK GÖLÜ (MANGAL DAHİL ) 
• 21 KSM SAPANCA- MAŞUKİYE DE SONBAHAR   (BRUNCH DAHİL  )  
• 22 KSM  PZR/28 KSM  CMT. BOLU YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (MANGAL DAHİL) 
• 22 KSM PZR ÇUBUK GÖLÜ-TARAKLI-GÖYNÜK (YEMEKLİ )
 

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

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

ŞEHRİN EN İYİ DÖNERCİSİ 
OLMAK KOLAY DEĞİL...

Ev ve işyerlerine paket servis yapılır

ALO PAKET:
0216 330 50 07

BONFİLE VE BİFTEKLİK 
ETTEN EŞSİZ LEZZET ŞÖLENİ

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’n-
da  iki haftada bir gerçekleştirdiği 
muhtarlar toplantısına Türkiye’nin 

her yerinden muhtarlar davet ediliyor. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’deki 53 bin muhtarı 
5 yıl boyunca ağırlamayı hedefliyor. Ancak Er-
doğan’ın muhtarlarla buluştuğu toplantılar gün-
cel siyasi konular konuşulduğu için eleştiriliyor. 

Peki kamuoyunda çok fazla merak edi-
len bu toplantılarda ne konuşuluyor ve Kadı-
köy’den Beştepe’ye giden muhtar var mı? Bu 
sorunun peşine düştük ve yollar bizi Dumlupı-
nar Mahallesi’ne götürdü…

“SORUNLAR KONUŞULMALI”
Kadıköy muhtarlarından Dumlupınar Ma-

halle Muhtarı Ahmet Gediz, 19 Ekim’de ya-
pılan muhtarlar buluşmasına katıldı. Cumhur-
başkanlığı Sarayı’nda  nasıl bir atmosfer ile 
karşılaştığını merak ettiğimiz Ahmet Gediz ile 
muhtarlık makamında konuştuk. 

“Cumhurbaşkanlığı’ndan aradılar. Cum-
hurbaşkanlığı devletin en büyük makamı de-
mektir. Davette bulundular, ben de devlet terbi-
yesi gereği bu daveti kabul ettim” diyen Gediz, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edilmiş ol-
maktan büyük bir sevinç duymuş. 19 Ekim’de 
yapılan toplantıda siyasi güncel konuların ko-
nuşulduğunu söyleyen Gediz’e göre; muhtarlar 
toplantısında siyasi konulardan ziyade muhtar-
ların sorunlarının konuşulması gerekiyor. 

“HALKTAN GELİYORUZ”
“Mahalle muhtarları halkın ve devletin tem-

silcisidir. Böyle bir makam daha yok. Daha 
önce hiçbir Cumhurbaşkanı, muhtarları bu şe-
kilde makamına çağırmadı. Muhtarlar halkın 
içinden geliyor. Hiçbir siyasi partiye bağlılığı-
mız yok. İnsanlar bizi seçerken şahsımıza oy 
veriyor ve öyle seçiyor” diyen Gediz,  toplan-
tıya gelen muhtarların mahallelerinde yaşadığı 
sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini 
de aktardı. Gediz de Fikirtepe’nin kentsel dö-
nüşüm ile ilgili yaşadığı sorunları Cumhurbaş-
kanlığa iletmiş. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “Ben Türkiye’nin 
muhtarıyım” diyerek, muhtarları sevindirmişti. 
Ahmet Gediz, Erdoğan’ın bu cümlesinden ya-
şadığı mutluluğu şöyle ifade etti: “Ben 24 yıldır 

Dumlupınar’da muhtarlık yapıyorum. Rahmet-
li Süleyman Demirel, göreve geldikten birkaç 
ay sonra muhtarları Atatürk Kültür Merkezi’n-
de toplamıştı. Demirel, o zaman “Ben muhtar-
ların babasıyım” demişti. Cumhurbaşkanı Er-
doğan da şimdi benzer bir şey söylüyor ve  bu 
bizi mutlu ediyor tabi. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız ile fotoğraf çektirdik. Bu bizim için çok gü-
zel bir anı” 

“MUHTARIN GÖREVİ DEĞİL”
Erdoğan, 1 Kasım seçimleri öncesinde muh-

tarlarla yaptığı buluşmada "Benim muhtarım 
hangi evde kim varsa kaymakamına, emniyet 
müdürüne bildirecek” demişti. Erdoğan’ın bu 
isteğinin muhtarlar tarafından yerine getirilme-
sinin doğru olmadığını ifade eden Ahmet Gediz, 
“Biz mahallenin muhtarıyız. Bu tarz işlere biz 
giremeyiz. Bu ülkenin emniyeti var. Bu muhtar-
ların görevi olamaz. Polisi, jandarması var. En 
ufak bir şey olsa devlet bunu görüyor bunun için 
muhtarlara ihtiyaç yok diye düşünüyorum” şek-
linde yorumladı. 

SergiOdası’nın trafik kazalarına 
karşı sanatı yardıma çağırmasıy-
la başlayan etkinlikler 15-20 Ka-
sım tarihlerinde yapılacak. Etkinlik 
kapsamında sergiler ve film göste-
rileri düzenlenecek. 2015 yılı “Tra-
fik Canavarı” ödülünün de sahibini 
bulacağı bu yılki etkinlikler, Kadıköy 
Caddebostan’da çiçekçilik yapar-
ken trafik kazasında yaşamını yiti-
ren Mehmet Emin Kaya’nın anısına 
düzenlenecek. 
İlk kez 2002 yılında SergiOdası ta-
rafından düzenlenen “Hayatımız 
Trafik” etkinlikleri “Trafik Mağdur-
larını Anma Günü” çalışmaları-
nın paralelinde yapılıyor. Dünya’da 
her yıl Kasım ayının üçüncü paza-
rı gerçekleşen “Trafik Mağdurlarını 
Anma Günü” 1993’den bu yana Av-
rupa Trafik Mağdurları Federasyo-
nu (FEVR) tarafından düzenleniyor. 
15 Kasım Pazar günü başlayacak et-
kinlikler boyunca üç film gösteri-
mi yapılacak ve üç fotoğraf sergi-
si açılacak. 

MEHMET EMİN KAYA KİMDİR?
Mehmet Emin Kaya, Kadıköy Cad-
debostan’da çiçek satarak geçimini 
sağlayan bir üniversite mezunuydu. 
11 Temmuz 2015 Cumartesi gecesi 
yine çiçeklerini beklediği aynı nok-
tada kitap okuyordu. Ancak yüksek 
hız nedeniyle kontrolünü kaybeden 
bir araba onu beklediği noktada feci 
şekilde ezdi. Kaya’nın elinde okudu-
ğu son kitap vardı. 

Kadıköy Life Dergisi muhabiri Adem 
Giden, geçtiğimiz hafta Kadıköy’de üç 
kişinin saldırısına uğradı. Üç gün iş gö-
remez raporu alan  ve şağ işaret par-
mağı kırılan Giden için 8 Kasım Pazar 
günü Kadıköy Altıyol’da basın açıkla-
ması düzenlendi. Açıklamaya, Giden’in 
meslektaşları ve yakınları katıldı. Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
da eyleme destek verdi. 
Kaçak sigara satıcıları ve kaçak oto-

parkçılar tarafından darp edildiğini an-
latan Giden, henüz iyileşemediğini be-
lirtti.
Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğ-
lu olayı şiddetle kınadığını belirterek 
“Basında çalışan arkadaşlarımızın şid-
dette uğraması son zamanlarda ciddi 
şekilde artış gösterdi. Eğer basın öz-
gür olamayacaksa, kendisini özgür şe-
kilde ifade edemeyecekse haber alma 
hakkımızı nasıl kullanacağız” dedi. 

“ÇiÇekÇi” 
anısına etkinlik

C

Saraya giden
KadıKöylü muhtar…
l Erhan DEMİRTAŞ

Ahmet Gediz

Zeynep Ayman

Henüz Saray’a davet edilmeyen 
Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep 
Ayman, Cumhurbaşkanlığı Sara-
yı’nda gerçekleşen muhtarlar top-
lantısına dair görüşlerini Gazete 
Kadıköy’e anlattı. 
“Muhtarlık kurumunun geçen yıl 
kaldırılması gündemdeydi” diyen 
Ayman, “Kaldırılması ile ortaya çı-
kacak kargaşa, özellikle mahalle-
ye hâkimiyet konusunda yaşana-

cak olan problemlerin  çeşitliliği iyi 
aktarılmış olsa gerek ki bu düşün-
ceden vazgeçildi” diye konuştu. 
Saray’da yapılan muhtarlar buluş-
masında sorunların çözümü yerine, 
güncel siyasi konuların konuşuldu-
ğunu aktaran Ayman’a göre; Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan 
toplantılar, kısa zamanda sorun-
lara, ülke genelinde halkın yaşadığı  
sıkıntıların, yasa yürütme ve yargı  

yoluyla çözümlenebileceği  organ-
lara aktarılmasına fırsat tanıyacak 
olan çözüm odaklı  işlevsel toplan-
tılar haline dönüşmeli. Muhtarların 
siyasetten uzak olması gerektiğini 
belirten Ayman, “Bir muhtarın gö-
revi, mahallesinde, her dilden, her 
ırktan, her dinden vatandaşa ayırt 
etmeden, kimseyi ayrıştırmadan, 
grupları  genellemeden hizmet gö-
türmesidir. 

“MUHtar siyasetteN Uzak OlMalı”
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adıköy Belediyesi Gönüllüle-
ri, 20’inci yılını kutlamaya ha-
zırlanırken; biz de Kadıköy’e 
gönlünü vermiş, gönüllü evle-
rinin kurucularından İnal Aydı-

noğlu’nu sayfamızda konuk ettik.
Gönüllülük yolculuğuna 1978 yılında 

çıkan İnal Aydınoğlu, Kadıköy Belediye-
si Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı’nın 
(KASDAV) genel sekreterliğini yaptı, baş-
kan yardımcılığına getirildi ve gönüllü ev-
lerinin kurulmasında aktif rol oynadı. 

İnal Aydınoğlu, gönüllü olmanın se-
vincini, heyecanını, coşkusunu başka in-
sanlara da aktarmayı misyon edindi. Bu-
güne kadar, “yaşam”, “sevgi”, “mutluluk 
” gibi konularda kitaplar yazan Aydınoğlu, 
son kitabındaysa gönüllülüğü anlattı. Aydı-
noğlu, “Gönüllülük- İnsanlık ve Mutluluk 
Yolu” isimli yeni kitabında, gönüllülüğe 
açılan kapıyı nasıl araladığını ve bir “gö-
nüllü” olabilmek için verdiği çabayı okur-
larıyla paylaşıyor. 

İnal Aydınoğlu’yla Gönüllü Merke-
zi’nde bir araya geldik, “gönüllülüğü” ve 
kitabını konuştuk.

“MUTLULUK PAYLAŞMAKTIR”
• Nasıl gönüllü oldunuz?
Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi, mad-

di zorluklar nedeniyle çalışarak okudum. 
Üniversite yıllarımda iş ararken bir teklif 
üzerine ticarete başladım. Sonra askere git-
tim. Askerden döndüğümdeyse iflas ettim. 
Kadıköy Altıyol’da, küçücük bir mekân-
da, ufak bir kirayla emlak komisyonculu-
ğu yapmaya başladım. Olanaklarım sadece 
buna yetiyordu… Birkaç yıl sonra, bir arka-
daşım, Suadiye Lions adında bir kulüp ku-
rulduğunu ve istersem oraya katılabileceği-
mi söyledi. Çok sevindim. Onların zengin 
insanlar olduğunu ve onlarla birlikte çalı-
şırsam para kazanacağımı düşündüm. Ama 
oraya gittiğimde, onların da benim gibi ek-
meğini arayan insanlar olduğunu gördüm. 
Orada hiç para kazanamadım ama hayatın 
anlamını kazandım. Gönüllülüğü öğren-
dim, gönüllülüğü sevdim… 

“GÖNÜLLÜ EVLERİNİ KURDUK…”
• KASDAV’la nasıl tanıştınız?
Belediye Başkanımız Selami Öztürk, 

benim gönüllü yaşamımı izlerdi. Bir gün, 
Kadıköy’de birlikte bir gönüllü örgütü kur-
mayı teklif etti. Teklifi kabul ettim. İlk işi-
miz Aile Danışma Merkezleri’nin temeli-

ni oluşturmak oldu. Başkanlığına Marmara 
Üniversitesi Kadın İşgücü ve İstihdamı Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Necla Pur’u getirdik. 
Necla ile varoşlarda devrimler yaratacak 
eğitimler verdik. İhtiyacı olanlara giysiler, 
yiyecekler dağıttık… 

"KADIKÖY HİZMETİN ÖNDERİ"
Daha sonra KASDAV kuruldu. Beni 

genel sekreter yaptılar. Ardından, vakfın 
başkan yardımcılığını yaptım. Vakıf kısa 
zamanda Kadıköy’ün bütün sosyal yaşa-
mı oldu. 

Açtığımız Aile Danışma Merkezleri-
miz çok başarılı oldu. Ardından gönül-
lü evlerimizi kurduk. Tüm gönüllüler öyle 
aktif çalıştılar ki, yüzlerce, binlerce hizmet 
gerçekleştirdiler. Kadıköy, hizmetin halka 
bizzat ulaşmasının önderi oldu. Kreşler aç-
tık, öğrencilerin barınma sorununu çözdük, 
sağlık merkezleriyle halka ücretsiz hizmet 
götürdük… 

O dönem kurduğumuz gönüllü evleri, 
bugüne başarılarıyla geldiler. Çünkü gö-
nüllü evlerimizin temeli çok sağlam kurul-
du. Başarımız da bundandır. Gönüllü ev-
lerimizin kuruluş yıl dönümü yaklaşıyor. 
Gönüllü evlerine emek verenleri gönülden 
kutluyorum… 

“GAZETEMİZİ ÇIKARDIK”
• Peki, gönüllülük üzerine ne zaman 

yazmaya başladınız?
KASDAV, Kadıköy’e etkin bir hizmet 

verirken, bir yayının eksikliğini hissettik. 
Kadıköy’ün bir yerel gazetesi yoktu. Sela-
mi Bey’e, bir gazete çıkarma önerisiyle git-
tim. Uzun çalışmalar sonrasında ikna ettim. 
Gazetemizi çıkardık. Ben de, “Neden Ga-
zete Kadıköy?”başlıklı bir yazı yazdım ilk 
sayısına. Yayımlanan ilk yazımdı. O gün 
bugündür yazıyorum. Bugüne kadar 10 ki-
tap yazdım. Son kitabım,“Gönüllülük-İn-
sanlık ve Mutluluk” tur.

 “Gönüllülük” kitabınızı kimler okumalı?
Yaşamın anlamına ulaşmak isteyen, 

mutlu olmak isteyen herkes bu kitabı oku-
malı. Derler ki; İnsan insanın kurdudur. 
Çok yanlış söylemişler. İnsan insanın dos-
tudur, nurudur. İnsan insanın yol gösterici-
sidir, aydınlık tarafıdır...

• Kitabın gelirini öğrencilere mi bağış-
lıyorsunuz?

Evet. Yazdığım tüm kitapların gelirlerini 
öğrenci burslarına bağışlıyorum. Onun dışın-
da, çeşitli dernekler, kurumlar davet ediyor, 
gidip konferans veriyorum, imza günü yapı-
yorum. İmzalanan kitabın gelirini, beni davet 
eden kurumun bir projesine bağışlıyorum.

l Aysel KILIÇ

Şirkete ait seri 
no.143298 olan 
kullanılmamış 

bir adet boş 
fatura yaprağı 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Larmina Sağlıklı Yaşam 
Estetik ve Güzellik 

Hizm.Tic.Ltd.Şti.

KAYIP İLANI

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK  PROGRAMI
13 - 20 KASIM 2015 

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“ATATÜRK RESİMLERİ SERGİSİ”
10-17 Kasım 2015 

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“TÜM BOYUTLARIYLA ORGAN NAKLİ”
Organ Nakli Koordinatörü Mine URAZ

15 Kasım 2015 / 13.00
Yer: Florance Nightingale Hastahanesi

Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri
“NEDEN YALNIZLAŞIYORUZ”
Yaşam Koçu Aysema YÜKSEL

17 Kasım 2015 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri
“ATATÜRK’ÜN EĞİTİM REFORMU”

Mak. Yük. Müh. Fikret ŞEMİN
18 Kasım 2015 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“İÇİMİZDE HAZİNE”
Yaşam Koçu Merve ASLAN

18 Kasım 2015 / 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri
“KİTAP ATÖLYESİ”  MERHAMET / 

ARTHUR SCHOPENHAUER
Editör Arslan EYİ

19 Kasım 2015 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa  Gönüllüleri
“ÇİN KİTABI”

Yazar Coşkun Faik KAVALA
19 Kasım 2015 / 14.30

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI”
20 Kasım 2015 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

ÖZEL DERS
Deneyimli İngilizce 

Öğretmeninden  Lise ve 
Üniversite öğrencilerine 
İngilizce özel ders verilir.

Bostancı Gönüllü Evi Doğa Çevre Komitesi,  Bostancı Meydanı’nda bulunan Atatürk 
büstü ve çevresini temizleyerek 10 Kasım Anma Töreni için hazır hale getirdi.

Emekli İnkılâp Tarihi Öğret-
meni Doç. Dr. Ercan Suel, 
Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde 
düzenlenen söyleşide Cum-
huriyet’e giden yolda Ata-
türk ve arkadaşlarının yaşa-
dıkları zorlukları ve aldıkları 
isabetli kararları anlattı. Mus-
tafa Kemal’in Samsun’a ha-
reketinden Sivas ve Erzurum 
kongrelerine kadar geçen 
süreci ve Kurtuluş Hareke-
ti’ni akıcı bir dille anlatan Suel 
dinleyicilere heyecan, keyif 
ve gurur dolu bir gün yaşattı.

Bostancı’da Atatürk büstüne temizlik

Zühtüpaşa’da Cumhuriyet Söyleşisi

kitabını yazdı
Bir 

gönül insanı 

İnal Aydınoğlu, 

“Hayatın anlamı ve 

mutluluk, gönülden 

vermeyi 
bilmektir” 

diyor

Moda Gönüllüleri Eğitim Komitesi, 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 
çocuklar için tiyatro etkinliği dü-
zenledi. Kendisi de Modalı olan ti-
yatro sanatçısı İdil Yazgan’ın sah-
neye koyduğu “Dilden Dile” oyunu, 
24 Ekim Cumartesi günü Moda 
Deniz Kulübü’nde Moda İlkoku-
lu öğrencileriyle buluştu. Çocuklar 
oyunu izlerken aileler de Gönüllü 
Evi’nde ağırlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nda 
çocuklara tiyatro

K

Gönüllülüğün

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, ge-
leneksel hale getirdikleri Anıt-
kabir ziyaretini bu yıl da 7 Kasım 
2015 Cumartesi günü Ata’nın 
huzuruna çıkarak gerçekleştir-
diler.
Anıtkabir’de düzenlenen res-
mi törende Kadıköy Belediye-
si Kriton Curi Parkı Gönüllüleri 
adına Başkan Nevin Toprakse-
ven Anıtkabir defterini imzaladı. 
Toprakseven deftere, Atatürk’e 
olan bağlılığını, sevgisini ve onun 
gösterdiği hedeflere ulaşmak için devrim ve ilkelerinin bekçisi olunacağını yazdı. Mo-
zoleye Kadıköy Belediyesi adına Kriton Curi Parkı Gönüllüleri yazılı çelenk konuldu.

Gönüllüler  Anıtkabir’i ziyaret etti

Tel:0532 522 13 28
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“Kadıköy’ün bütün 
kiracıları birleşin”
Kadıköy’de konut kiralarının artmasından şikâyetçi olan bir grup Kadıköylü, 
sosyal medya üzerinden örgütlenip Kadıköy Kiracı Dayanışması’nı kurdu

Kadıköy Kiracı Dayanışması’ndan Deniz Çamak, kiraların 
yükselmesinin bir nedeni olarak da ilçenin cazibe merkezi olmasını 
gösteriyor: “Yeldeğirmeni Mahallesi’nde son iki yıldır yüze 
yakın butik kafe açılmaya başladı. Fotoğraf kulüpleri mahallede 
fotoğraf turları düzenliyor. Genel olarak Kadıköy, özel olarak 
ise Yeldeğirmeni bir cazibe merkezi olmaya başladı. İnsanların 
Kadıköy’ü gezmek istemesi, buranın ilgi görmesi çok güzel bir şey 
ama; bu durum kiraların yükselmesine neden olmamalı.” 

CAZİBE MERKEZİ
YELDEĞİRMENİ

Deniz Çamak

stanbul’un en yaşanılır semtle-
rinden biri olan Kadıköy, Mar-
maray, metro ve metrobüs hat-
tının da etkisiyle İstanbulluların 

yaşamak için en çok tercih ettiği semtle-
rin başında geliyor. Kadıköy’ün ayrıca üni-
versitelere yakın olması, kültür ve sanatın 
merkezlerinden biri olması da ev kiralamak 
isteyen öğrencilerin tercih sırasının başın-
da yer alıyor. 

Ancak son yıllarda açılan üniversiteler 
ve kentsel dönüşüm projeleri Kadıköy’de 
kiraların yükselmesine neden oldu. Kira 
ücretlerinin yükselmesinden şikâyetçi olan 
bir grup Kadıköylü de çareyi sosyal med-
yada örgütlenmede buldu. 
Kadıköy’de yaşayan kiracıların sorunları 
etrafında birleşmesi ve dayanışması ama-
cıyla kurulan “Kadıköy Kiracı Dayanışma-
sı” adlı grup, daha yeni bir oluşum ancak 

yüksek kira fiyatları nedeniyle mağduriyet 
yaşayan herkesi çözüm yolları bulmaya ça-
ğırıyor. “Bu hayata kira ve fatura ödeme-
ye gelmedik” sözünden yola çıkan Kadıköy 
Kiracı Dayanışması adına, grubun kurucu-
larından Sertaç Canbolat, Deniz Çamak ve 
Meriç Çevik ile konuştuk.  

“DÖNÜŞÜM KİRACIYI SEVMİYOR”
• Kadıköy Kiracı Dayanışması nasıl bir 

oluşum?
Sertaç Canbolat: Aslında oluşmaya çalışı-
yor. Kentsel Dönüşüm adı altında 40 yıllık 
komşuların bile rant için birbirinin ardından 
iş çevirmeye başladığı bir gerçek. Bir baba-
nın oğlu tarafından sokak ortasında dövül-
mesi haber oluyorsa, kim bilir bilmediğimiz 
daha neler vardır. Yani mesele sadece “ki-
ralar yüksek” değil. Kentsel dönüşüm ki-
racıyı sevmiyor, ev sahipleri de sevmiyor, 
dolayısıyla amaç bunlara karşı durabilmek 
için bir araya gelip bir dayanışma oluştur-
mak ve hukuki haklarımızı korumak.

• Bu grubu kur-
mak kimin fikriydi ne-
den böyle bir şeye ihti-
yaç duydunuz?
Deniz Çamak: Te-
mel olarak düşünürsek; 
‘Bu hayata kira ve fatu-
ra ödemeye gelmedik!’ 
söylemi üzerinden yola 
çıkarak bu fikri ortaya 
attık. Fikir, dışa vurmuş 
tepkilerin ortak bir pay-
dada toplanmasıyla or-
taya çıktı diyelim. Ben 
makine mühendisiyim 
ve öğrenciliğim bittikten 
sonra İstanbul’da yaşa-

maya karar verdim. İki yıl öncesine kadar 
Kadıköy’de yaşamak bu kadar sorun ya-
ratmıyordu ama son iki yıldır yüksek kira 
ücretleriyle boğuşuyoruz. Hayatımız kira 
ödemenin üzerine kurulu gibi. İşin önem-
li kısmı şu; yalnız değiliz, binlerce kişi bi-
zimle aynı sorunu yaşıyor. Özetlemek gere-
kirse, Kadıköy Kiracı Dayanışması kolektif 
bir çabanın ürünü. 

“MANEVİ BASKI DA VAR”
•  Kadıköy’de kiracılar ne tarz sorun-

lar yaşıyor?
Meriç Çevik: Öncelikle kentsel dönüşüm-
le birlikte inanılmaz bir kira spekülasyonu 
oldu, düşünün bodrum katları bin 500 lira 
seviyesine çıktı. Ev sahipleri de eski kira-
cılarını bu seviyeye çıkarmak için baskı ya-
pıyor. Yani sadece maddi baskı değil ma-
nevi baskıdan da söz edebiliriz. Kiracıların 
sorunları sadece kira düzenlemesinde ev sa-
hiplerinin ısrarla yasadışı yöntemler uygu-
lamasından, mobbing yani yıldırma uygula-
masından ibaret değil. Evler eski ve bir sürü 
sorunu oluyor, ev sahipleri evlerinin demir-
baş sorunlarını kiracılarının çözmesini bek-
liyor. Örneğin basınç yüzünden su borula-
rı patlıyor ve ev sahipleri dairelerine basınç 
kontrolü cihazı alacaklarına bunu “kullanım 
gideri” olarak görüp kiracılarının her sefe-
rinde böylesi sorunları çözmesini bekliyor. 
Başka bir örnek; 10-15 yıllık kombi bozul-
duğunda “senin bozmadığın ne malum” olu-
yor. Bu örnekler daha da artırılabilir.

• Kadıköy Kiracı Dayanışması’na üye 
olanlar nasıl bir dayanışma içinde olacak?
Meriç Çevik: Kiraların artırılmak isten-
mesi konusunda elbette hukuki haklarımı-
zı koruyabiliriz ama kira spekülasyonu-
nun asıl nedeni kentsel dönüşüm. Mesele 

kentsel dönüşümün insanlarda komşula-
rından vazgeçecek kadar rant hırsı yarat-
masında. Asıl mücadele başlığı bu olsa 
gerek. Açıkçası nasıl bir dayanışma ola-
cağını, yani dayanışmanın toplumsal an-
lamını insanlar belirleyecek, bizim kafa-
mızda birtakım başlıklar var ama neyin 
nasıl olacağı biraz da insanlara bağlı, geri-
si zaten hukuki danışmanlık. Sosyal med-
yada tanıştığımız insanlarla bir süre sonra 
çözüm önerilerini tartışacağımız bir top-
lantı yapmayı düşünüyoruz. Yapacağımız 

bu toplantıda daha somut çözüm önerileri 
ortaya çıkacaktır. 

• Sizin dışınızda sosyal medyada örgüt-
lenen başka gruplar var mı?
Sertaç Canbolat:  Biz aslında sosyal med-
yada örgütlenmiyoruz, yani başlangıç nok-
tasında sosyal medyayı bir araç olarak 
görüyoruz ama en iyi örgütlenme aracı in-
sanların birbirlerinin sesini duyması, gü-
lüşünü görmesi. Sosyal medyada sorunla-
rımızı konuşabiliriz ama gerçek çözümü 
birbirimize dokunarak sağlayabiliriz. 

l Erhan DEMİRTAŞ

İ

Grubun sözcülerinden (sağdaki) Sertaç Canbolat, “Sosyal 
medyayı bir araç olarak görüyoruz ama en iyi örgütlenme aracı 
insanların birbirlerinin sesini duymasıdır” diyor

Yıldız’lı öğrenciler 
misafirimiz oldu
Yıldız Teknik Üniversitesi Şe-
hir Planlama Bölümü öğren-
cileri, öğretmenleri ile bera-
ber Kadıköy Belediyesi’ni ve 
Belediyenin açtığı yeni kent 
düşünme merkezi Kadıköy 
Akademi’yi ziyaret etti. 

Kadıköy Akademi’yi gezerek 
bilgi alan Yıldız’lı gençler, daha son-
ra Kadıköy Belediyesi Başkanlık Bina-
sı’na geçti. Kadıköy Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ülkü Koçar, öğrencilere, be-
lediyenin hizmetleri ve projeleri hakkın-
da bilgi verdi. 

Koçar, öğrencilere ve öğ-
retmenlere Kadıköy’de nü-
fus, ilçe ulaşımları, İmar Pla-
nı gibi konular hakkında da 
açıklamalarda bulundu. Ar-
dından Plan ve Proje Müdür-

lüğü tarafından Yıldız’lı misa-
firlere bir sunum yapıldı.

Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz 
günlerde Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi ile de bir protokol 
imzalamıştı. Protokol, öğrencilerin sa-
nat ve tasarım çalışmalarını destekleme 
amacı taşıyordu.



Mezopotamya’dan 
bir dans: “Leyla”

HAFTANIN 
PUSULASI
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DVD

Yalınayak Müzikhol 

‘Ojo de Dios’ 
Dokuma Mandala

Çokneşeli’den 
“ex-libris” eserler

Segâh Makamı 

İnsanlıktan Uzakta

Dönüşen kentler nedeniyle yersiz 
kalmış bir müzikholün çalışanları, 
Patron’un ve Dişsiz Nene’nin ta-
sarladığı yeni bir gösteriyle İstan-
bul’un sahnelerini dolaşır. Hepimizin 
bildiği şarkıları özgün düzenlemelerle 
yorumlayan 10 kişilik “Yalınayak 
Müzikhol” ekibi; sunucu, dansçı, 
çalgıcı ve şarkıcılardan oluşuyor. 
Küçük gösteriler, birbirinden güzel 
ve damardan şarkılar, nefis dans-
lar ve eşsiz sanatçılar “Yalınayak 
Müzikhol”de! Kumbaracı50’nin bu 
yeni gösterisi, 16 Kasım Pazartesi 
20.30’da CKM Büyük Salon’da. 
Biletler CKM Gişe ve online kumbaraci50.
com‘da. CKM Gişe: 216 467 25 68

Mandala! Yakın zamanda sıkça duy-
duğunuz bir kavram. Hem ruh, hem 
de bedendeki pozitif enerjimizi koru-
yan dairesel bir bütünlük. Bu felsefe-
nin ortaya çıkışıyla başlayan gizem, 
keyifli bir uygulamaya dönüşüyor. 
Loop Tasarım‘ın, Dokuma Mandala 
atölyesine katılarak siz de kendinizi 
yansıtan bir tasarımı uygulayabilirsi-
niz. 10 kişilik kontenjan olduğundan 
rezervasyon yaptırmak şart. 
15 Kasım Pazar 13.00’te Atölye 
Hangart’taki atölyenin ücreti 80 TL 
ve tüm malzemeler atölye ücretine 
dâhil.  Rezervasyon: atolyehangart@
gmail.com / 0535-256-49-94

Aysu Kuşin, Le Monde D’Aysu Atöl-
yesi’nde Inci Çokneşeli’yi ağırlıyor. 
Aysu Kuşin, 14 Kasım 2015 – 30 Ocak 
2016 tarihleri arasında kendi atölye-
sinde sanatçı dostu İnci Çokneşeli’nin 
eserlerini ve İnci Çokneşeli’nin hazır-
ladığı ex-libris dünyasını sanatsever-
lerle buluşturuyor. 
Ekslibris, kitapseverlerin kitaplarının 
iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde 
adlarının ve değişik konularda resim-
lerin yer aldığı küçük boyutlu özgün 
yapıtlar anlamına geliyor.
Adres: Çamtepe Sokak Sadıkoğlu Ap. 
4B Kadıköy/ 0535 781 98 47

Segâh Makamı; kasvetin, acının ve 
ölümün Türkiye’nin üzerine karaba-
san gibi çöktüğü bir dönemi anlatı-
yor. Esra Kahraman’ın bu yeni romanı 
aynı zamanda 1970’li yıllardan baş-
layarak, sol-sosyalist hareketlerin 
tasfiye edildiği, devrimci umutların 
yerini hayal kırıklıklarına bıraktığı 12 
Eylül dönemini anlatıyor.  Hayatta 
kalanların, yaralarla incinip kırılanla-
rın dönemi. Ama bir “yenilgi” romanı 
değil. Mücadelenin yaşanan yığınla 
acıya rağmen sürdürülmesi, ama 
nasıl? Okura “aşk” cevabını veriyor 
roman. Ölümün ve acının panzehiri 
olan aşk. 
Ayrıntı Yayınları /555 sf /35 TL

Sanal kitap mağazası idefix’eden 
aldığımız bilgiye göre haftanın çok 
satan kitapları şöyle: 
• Küçük Prens/ Antoine de Saint 
Exupery/ Can Yayınları/ 112 sf / 7 TL
•  Hayvanlardan Tanrılara/ Yuval 
Noah Harari/ Kollektif Kitap/ 412 sf 
/ 25 TL 
• Tutsak Güneş/ Ayşe Kulin/ Everest 
Yayınları/ 324 sf / 24 TL

Albert Camus’nun Misafir adlı kısa 
öyküsünden uyarlanan ve Venedikte 
Altın Aslan için yarışan film, 1950’li 
yıllarda bağımsızlık mücadelesi 
veren Ceza-
yir’de geçmesine 
rağmen klasik 
western filmle-
rinden izler taşı-
yor. Daru (Viggo 
Mortensen) ufak 
bir köyde öğret-
mendir. Cezayir’de 
doğmuştur fakat 
aslen İspanyol 
olduğu için hem 
etnik Cezayirliler hem de Fransız 
sömürgecileri tarafından “yabancı” 
diye hor görülmektedir. Daru’ya, bir 
muhalifi garnizona kadar götürmesi 
emri verilir. Bir dönem Fransız ordu-
suna da hizmet etmiş olan Daru, bu 
yolculukta kendi sadakatini sorgula-
maya başlar. İki kaçağı Atlas Dağla-
rı’nda zorlu ve nefes kesici bir kaçış 
serüveni bekler. Fabula/ 25 TL

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

ALBÜM

Hüsnü Arkan / Kırık Hava 
Türkiye’nin özgün besteci ve yorum-
cularından Hüsnü Arkan yeni albümü 
Kırık Hava ile yeniden kulakları-
mızda! Modern zamanların ozanı 
Arkan’ın dördüncü stüdyo albümü 
Kırık Hava 10 şarkıdan oluşuyor. 
“Nefes alıp veriyorsak, zulme inat 
şarkılar söylüyorsak barışmak için” 
diyen Hüsnü Arkan, dinleyicilerini 
bir kırık hava eşliğinde hayatı ve 
dünyayı sorgulamaya davet ediyor. 
Arkan’a Cahit Berkay, Birsen Tezer 
ve Cem Adrian da eşlik ediyor.  Ada 
Müzik/ 16 TL
 
Ruhu doyuran şarkılar: 
•  Violeta Parra- Que dira el santo 
Padre
•  Fikret Kızılok- Zaman zaman
•  Mahsa Marjan Vahdat- Mina

stanbul’un, Anadolu yakasının 
gözdesi Kadıköy, geçmişten 
bugüne büyük bir değişim için-
de. Özellikle son on yılda, Ka-
dıköy, kentteki talandan, tahri-

battan payına düşeni aldı ve dokusundan 
çok şey kaybetti. Eski güzelliklerinin ye-
gâne kanıtlarıysa, hafızalardaki anılar, geç-
mişi yansıtan kitaplar ve sanat eserleri… 

Kızıltoprak Sanat Galerisi, 20. yaşını, 
Kadıköy’ün dününü yansıtan sanatçıların 
eserlerinden oluşan “Kadıköy Değişirken” 
adlı sergiyle kutluyor. Bugüne dek birlik-

te çalıştıkları sanatçıların eserlerinden bir 
seçki sunulan sergide resim, heykel ve se-
ramik çalışmaları birlikte yer alıyor.

TOPLUMUN GÖREN GÖZLERİ
11 Kasım’da açılacak ve 2 Aralık’a ka-

dar -pazar, pazartesi dışında- görülebilecek 
sergi, şu sözlerle tanıtılıyor: 

Evinizin ilk katından Kalamış sahili-
ni görürken, onuncu kattan Sivriada’yı bile 
görememek…

Kırk elli sene önce akvaryum gibi bir deni-
zin bataklık gazları üreten ürkütücü hali…

Palamut büyüklüğünde “akıntı istavrit-
leri” anılarından sonra minik kraçalara razı 
olmak…

Sahil kahvelerinden etçilere, yıldız-
lı otel meyhanelerine evrilen anı paylaşım 
mekânları…

Sandalınıza tonoz bağlayan sahil bıç-
kınlarından marinalara devredilen denizle 
ilişki biçimi…

Ve son noktayı koyacağa benzeyen 
“kentsel dönüşüm” hamlesi…

Kadıköy değişiyor, dönüşüyor… Biz 
de Kadıköy yakasında hizmet veren bir sa-
nat galerisi olarak 20. yılımızı kutlarken bir 
toplumun “gören gözleri” olmaları gere-
ken sanatçılarımıza çevrelerindeki 50 yıl-
lık macerayı da isterlerse kaale almalarını 
hatırlattık…
 Adres: Kızıltoprak Sanat Galerisi, Rüş-
tiye Sok. No:47 Kadıköy 

sanatsal hafızası
‘Değişen Kadıköy’ün 

İ

Mezopotamya Dans, “Leyla” adlı dans 
gösterisiyle 17 Kasım Salı 20.30’da Moda 
Sahne’ye geliyor. Mezopotamya Dans, 
Leyla Bedîrxan’ın hayatından yola çıkarak 
ele aldığı projeyi, o dönemde yaşadığı olay-
ları ve gerçekleştirmek istediği sanatına dair 
yaşadıklarından yola çıkarak ele alıyor. Me-
zopotamya Dans, modern dans gösterileriy-
le ilgili şunları söylüyor: 

“Leyla Bedîrxan, büyük zorluklarla ta-
rihe ismini yazdırmayı başarmıştır. Dün-
ya’nın en önemli operalarindan biri olan La 
scala’da “Saba Melikesi’nde Belkıs’a ruh 

vermiştir. Türkiye, Mısır ve Avrupa kül-
türü ile büyüyen Leyla, bu kozmopolit du-
rumu olduğu gibi sanatına yansıtmaktadır. 
1930’lu yıllarda Avrupa’da dans sanatını 
icra eden ilk Kürt kadındır. Ailesi ve yakın 
çevresinin tepkisine rağmen dans etmek-
te ısrarlı olan Leyla’nın hayatı tam bir ka-
dın mücadelesini ifade etmektedir. Bizde bu 
noktadan ele alarak Leyla’nın şahsında bu 
projeyi bir kadın mücadelesinin yansıması-
na dönüştürerek sahneye taşıdık.”

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Halil Ethem Sk. No.34/27

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Leyla Gamsız, Hüseyin Bilişik, Naile Akıncı, Mehmet Pesen, Yılmaz Merzifonlu, Ruzin Gerçin, Nevin Çokay, Attila Galatalı, Muhsin Kut, Mustafa Pilevneli, Yusuf Katipoğlu, Türkan Sılay Rador, Beril Anılanmert, Birsel Bosut Gürbüz, Muzaffer Akyol, Bihrat Mavitan, Haşim Nur Gürel, Dilek Işıksel, Rasim Konyar, Demet Yersel, Gül Erali, Alev Ermiş Mavitan, Mahir Güven, Hakan Esmer, Gülfidan Özmen ve Evren Karayel Gökkaya.

SERGİDE KİMLERİN ESERLERİ VAR? 

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fenerbahçe, 70’li yıllar.

Eren Eyüboğlu, Fenerbahçe, 70’li yıllar.

Kızıltoprak Sanat 
Galerisi, 20. yaşını, 
Kadıköy’ün dününü 
yansıtan sanatçıların 
eserlerinden oluşan 
“Kadıköy Değişirken” 
adlı sergiyle kutluyor

Paylaşımcı, açık, adil, anlayışlı, çeşitli-
liği kucaklayan, gezegene ve üzerindeki ya-
şama değer veren bir toplum hayaliyle do-
ğan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 
İstanbul Anadolu Yakası’nda 20-21-22 Ka-
sım tarihlerinde, Caddebostan Kültür Mer-
kezi- A salonunda halka sanat projesi ve 
İstanbul Permakültür Kolektifi tarafından 
gerçekleştiriliyor.

2015’de 8. yılını dolduran SYFF’de yer 
alan ve her sene yüzlerce film arasından se-
çilen bütüncül bakış ve yaratıcı çözümler 
içeren belgeseller izleyicilere sorunun aciz 
bir parçası olmaktan öteye geçip çözümün 
bir parçası olabileceklerini hatırlatıyor. 

SYFF her sene olduğu gibi izleyicisini 
harekete geçmeye davet eden filmlerle dolu 
bir program sunuyor. Seçkisindeki filmler-
le su, ulaşım, iklim, enerji, moda, tarım vb 
konularda karşılaştığımız sorunların aslında 
birer semptom olduğunu gösterirken bizleri 
hepsinin kökenindeki gerçek sorunları anla-
maya davet ediyor ve tüm bu sorunların bir-
biriyle ilişkisini anlamamızı kolaylaştırıyor.

Belgesellerin ardından sahne alan ko-
nuşmacılar, müzik ve performans grupları 
festival programını zenginleştiriyor.

Sürdürülebilir bir yaşamın ancak çeşit-
lilikle mümkün olacağı bilinciyle toplumun 
her kesiminden katılımcıları bir araya getir-

meyi hedefleyen festival; çiftçileri, iş sa-
hiplerini, şirket çalışanlarını, öğrencileri ve 
öğretmenleri, çocuğunun gelecekte yaşaya-
cağı dünyadan endişeli ebeveynleri, akade-
misyenleri ve aktivistleri bu belgeselleri bir-
likte izlemeye davet ediyor.

Festivaldeki tüm gösterimlerin ücretsiz 
olduğunu belirtelim!

İSTANBUL 
19-22 KASIM 2015 

SALT BEYOĞLU
20-22 KASIM 2015 ŞiŞLi KENT KÜLTÜR MERKEZi CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZi (CKM)

TÜM GÖSTERIMLER ÜCRETSIZDIR

FİLM DESTEKÇİLERİ

HİZMET DESTEKÇİLERİ

FESTİVAL DESTEKÇİLERİ

BASIN DESTEKÇİLERİ
MEKAN DESTEKÇİLERİ

ORGANİZASYON, Anadolu Yakası ORGANİZASYON, Avrupa Yakası

salt galata

salt beyoğlu
sürdürülebilir  
yaşam kolektifi

sürdürülebilir 
yaşam 

film festivali

20 iL ve iLÇEDE
EŞ ZAMANLI

www.surdurulebiliryasam.org sürdürülebilir yaşam kolektifi

facebook.com/surdurulebiliryasam twitter.com/SYKolektifi

Bu buluşmayı 
kaçırmayın!
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, 20 il ve ilçeyle 
birlikte 20-21-22 Kasım’da Kadıköy’de
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SİNE 
VİZYON

Jauja / Hayal Ülkesi
Kadim olanlar demiş ki, kim ki dünya 
cenneti “Jauja”yı bulmaya çalışır, yolda 
kaybolur... 1882’de, yerli halka karşı 
soykırım harekâtı sırasında Patagonya’da 
bir ileri karakoldayız. Danimarkalı yüzbaşı 
Gunnar Dinesen’in 15 yaşındaki kızı 
Ingeborg genç bir askere tutulup evden 
kaçınca, yüzbaşı genç çifti bulmak için 
tekinsiz düşman bölgesine girmeyi 
göze almaya karar verir. Lisandro 
Alonso’nun senaryosunu yazdığı ve 
profesyonel oyuncularla çalıştığı ilk 
filmi olan Hayal Ülkesi, bizi zamanın 
ötesinde, geçmişin kaybolup geleceğin 
anlamsızlaştığı bir yere götüren 
yüzbaşının yalnız arayışının hikâyesi. 
Ünlü oyuncu Viggo Mortensen’in göz 
dolduran performansıyla emperyalizme 
dair bilmeceli bir tefekkür. Jauja, 13 
Kasım Cuma’dan itibaren Kadıköy Moda 
Sahnesi’nde 16.30 ve 21.00 seanslarında 
izlenebilir.

Caddebostan Budak 
Gizli Dosya 11:10 13:50 16:30 19:10 21:50
Spectre 11:00 12:00 14:15 15:15 17:45 
18:30 21:15 22:00 23:30 (Cm-Cts)
Düşlerin Terzisi 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:40
Adres :Caddebostan Kültür Merkezi 
Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan/ 
(216) 3580202

Kadıköy Moda Sahnesi
Nefesim Kesilene Kadar 12:00
Amy 14:00
Adres: Bahariye Cad. Halil Ethem Sk. 
No:34/27 Kadıköy/ (216) 3305800

Kadıköy Rexx Sineması
Abluka 11:30 16:00 21:15
Cin Kuyusu 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
21:00
Mavi Gece 11:15 13:15 15:15
Güneş Tepedeyken 18:45
Adres : Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy/ (216) 
3360112

Yoğurtçu Parkı’nda

emen hemen kasım ayının or-
talarına gelmemize rağmen 
güneşli günler yaşıyoruz. Bi-
raz hüzünlü de olsa, artık eski-

si gibi ısıtmıyor da olsa güneşin enerjisi bir 
başka yansıyor insana. Şehirlerdeki semt 
parklarının önemi böyle günlerde daha da 
iyi anlaşılıyor. İnsan kendini bir anda doğa-
nın içinde buluveriyor. Sonbaharın renkle-
rini görebiliyorsunuz buralarda…

Biz de bu hafta Kadıköy’ün göbeğinde 
tarihi bir parka gidiyoruz. Aslında çok gü-
zel bir konumda olan park ne yazık ki Kur-
bağalıdere’nin hazin durumundan dolayı 
yıllardır pek rağbet görmüyordu. Gezi Di-
renişi’nden sonra forumların toplanma ala-
nı olan Yoğurtçu Parkı, bu dönemde bir 
hareketlilik yaşasa da, Kurbağalıdere’nin 
bıktırıcı kokusu nedeniyle parka gidenlere 
zor zamanlar yaşatıyordu.

Ancak Kadıköylülerin baskıları sonu-
cu derenin medyada tartışılması, yetkili-
leri harekete geçirip birkaç aylık bir ıslah 
çalışmasından sonra parkta da bir canlılık 
yaşanmasına sebep oldu. İnsanlar yürüyüş-
lerini yapabiliyor, çocuklarını oyun alanla-
rında eğlendirebiliyor.

PARK CAFE HİZMETİNİZDE
Parkın asırlık çınarlarının arasında şirin 

bir kafe yenilenerek hizmet vermeye başla-
dı; Yoğurtçu Park Cafe. 150 kişiye hizmet 
veren kafe yürüyüş yapanların dinlenme 
noktası olmuş durumda. Ayrıca çocukları-
nı parka getiren aileler, çocukları oynarken 
buradan takip edebilme imkanı da bulabili-
yorlar. Atıştırmalık yiyecekler  ve tüm meş-
rubat çeşitleri bulunan Park Cafe’de çay 
kahve servisi de  bulunuyor. Köfte, sigara 
böreği, hamburger, tost çeşitleriyle park-

ta dinlenmeye gelenlere atıştırmalık alter-
natifler sunuyor. Kafe kış aylarında da açık 
olduğundan yaz kış parka canlılık getirmiş 
durumda. Fiyatlar da gayet uygun. Yoğurt-
çu Park Cafe, şehrin ortasında nefes alma-
mızı sağlayan yeşillikler ortasında kafa din-
lemek için birebir…

BATAKLIKTAN ORMANA 
Yoğurtçu Parkı adını üst köşesin-

de 1810 yazan ve yoğurtçuların yaptırdığı 
söylenen tarihi çeşmeden alıyor. Yoğurt-
çu Çayırı’nın devamı olan Yoğurtçu Parkı 
çok büyük uğraşılardan sonra park statüsü-
ne alınmış.

Süreyya İlmen Paşa bataklık olan Yo-
ğurtçu Çayırı’nı çevresindekilerle birlik-
te kurutmaya karar verir. Hummalı bir ça-
lışmayla ağaçlar dikilir ve bataklık orman 
haline gelir. 1925 yılında zamanın Bele-
diye başkanı Reşat Bey Süreyya Paşa’ya 
masraflarını ödeyerek burayı park statüsü-
ne geçirir. İçindeki asırlık çınarlar ve diğer 
ağaçlar tarihi birer abide gibi parkın bekçi-
leridir. Park Cafe, bu asırlık ağaçların altın-
da bütün şirinliğiyle konuklarını ağırlama-
ya hazır durumda. Şehirlerde çok az kalan 
ve şehrin ciğerleri olan parklara sahip çıkıp 
keyfini çıkarmak hakkımız. Haydi, parkta 
nefes alıp tam deminde çay içmeye!

Yaz bitti, kış kapıda… Metropollerde olmasa 
da kırsal bölgelerde balıkçı ağları onarıldı, tur-
şular kuruldu, erişteler kesildi, tarhanalar ku-
rutuldu, salçalar kavruldu, reçeller kaynatıldı. 
Yiyeceklerin ve doğanın bu döngüsüne eşik 
eden gıda mecmuası Yemek ve Kültür de raf-
lardaki yerini aldı bile!

Kadıköy’ün efsane restoranı Çiya Sof-
rası’nın yayınladığı derginin giriş yazısında 
“Ülkemizi ve dünyayı saran şiddet sarmalının 
bitmesi, helvaların kavrulduğu değil keşkek-
lerin pişirildiği sofralarda buluşmak dileğiy-
le…” deniliyor. 

Dergide, usta oyuncu Uğur Yücel’le yapıl-

mış bir röportaj dikkat çekiyor. Çevirmen-ya-
zar Kosta Sarıoğlu ve Yücel, Kalamış’tan bir 
yelkenli ile yola çıkıp Büyükada’ya varan dek 
yemek üzerine söyleşiyorlar. Damak tadını ve 
yemeklere olan ilgi ve bilgi ile de tanınan Uğur 
Yücel, çocukluğunun geçtiği Kuzguncuk’taki 
sofraları, o dönemin yemek kültürünü, balık 
ve balıkçıları, meşhur İsmet Baba Meyhane-
si’ni, İlya’nın bostanını anlatıyor. Yücel, geç-
mişin lokantaları ile bugünü “En belirgin fark 
mutfaksızlık… 

Mesela Boğaz’da bir balık lokantasına gi-
diyorsun. Meze alıyorsun. Ben bunu iki gün 
önce başka yerde de yedim diyorsun. Her şey 

birbirinin bu kadar aynısı mı olur?” sorusuy-
la kıyaslıyor. 

160 sayfalık hacimli dergide, lezzet tut-
kunlarına yiyeceklerle ilgili bir bilmece mut-
fağı sunulurken, Çiya’nın sahibi Musa Usta da 
(Musa Dağdeviren) unutulmuş halk yemekle-
rinden 7 tarif veriyor. Dergide, “Rumelifeneri; 
bir balıkçı köyünde mutfak kültürü”, “Deniz-
cilerin, seyyahların ve fakir adalıların yiyece-
ği peksimet”; “Mutfakta modernizmin savun-
ması’’, “Gıda politikalarına modern bakış” 
gibi ilginç konularda detaylı inceleme/araştır-
ma yazıları yer alıyor. 
Yemek ve Kültür / 41. Sayı / 17.50 TL

Uğur Yücel’in şiirsel lezzetleri 

Yoğurtçu Parkı’nın içinde 
bulunan ve yenilenen 
Park Cafe, şehrin 
gürültüsünden bunalanlara 
sakin bir mola vaadediyor

H

keyif molası 
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Gaza Gelmeyin, 
sanata Gelin!

adece Kadıköy’ün değil tüm 
İstanbul’un en değerli tarihi 
endüstriyel miraslarından Ha-
sanpaşa Gazhanesi, gelecek 

yaz aylarında bir kültür merkezi haline gel-
meye hazırlanıyor.

Gazete Kadıköy olarak ilçemizin bu 
özel yapısının restorasyonunu yerinde gör-
mek üzere bölgeye bir ziyaret gerçekleş-
tirdik. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nde olan gazhane binalarının 
restorasyon işini, Güryapı İnşaat A.Ş. yü-
rütüyor. Mekke’de bulunan Kâbe ve ta-
vaf alanını çevreleyen Osmanlı revakla-
rının restoresi, Çamlıca Camii gibi işlerle 
bilinen Güryapı’nın  Proje Müdürü Recep 
Tokalak’ın verdiği bilgilere göre Gazha-
ne’deki çalışmalar Mart 2014’te başladı. 
Aslında restorasyonun bitiş tarihi, şanti-
ye alanı dışına asılan tabelaya göre geçen 
Nisan ayı yani bundan tam 8 ay önceydi. 
Ancak planlandığı gibi olmadı. Zira Toka-
lak, “Hem biz hem Büyükşehir, bu işte çok 
hassas ve titiz davranıyoruz. Eksik ve ha-
talı bir şey yapmamak için ince eleyip sık 
dokuyoruz. Şu an projenin bazı bölümleri 

revize ediliyor. Her revize işlemi de Anıt-
lar Kurulu’ndan onay gerektirdiği için sü-
reç biraz uzadı” açıklamasını yapıyor. 

Tokalak, bu hassasiyete dair şu örneği 
veriyor; “Burası uzun zaman boş ve bakım-
sız kaldığı için alanın ve gazhane binaları-
nın temizlik aşamaları zaman aldı. Örne-
ğin sırf gazometrenin içindeki balçıkların 
temizlenmesi başlı başına zor bir işti. Hala 
gaz kokusu olduğu için, elemanlarımız ze-
hirlenmesinler diye 10 dakika çalıştırıp, 10 
dakika ayran, yoğurt eşliğinde dinlenmele-
rini sağladık. Hal böyle olunca normalde 
15 günde yapılacak iş iki aya uzadı.”

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMA 
32 dönümlük alanda, 20 adet binanın 

restorasyonu 100-150 kişi ile 7/24 esası-
na göre sürdürülüyor. Ancak sürekli inşa-
at gürültüsü ve ışık kirliliğine maruz kalan 
kimi Hasanpaşa sakinleri durumdan rahat-
sız. Recep Tokalak, “Biz bu konuda eli-
mizden geldiğince hassasiyet gösteriyoruz. 
Komşularımızdan sabretmelerini rica edi-
yoruz. Biraz daha sıkıntıdan sonra burada 
çok güzel bir tesise sahip olacaklar” görü-
şünü ifade ediyor. 

HEM PİKNİK HEM SANAT
Hasanpaşa Gazhanesi’ndeki çalışmala-

rın yaklaşık yedi ay sonra tamamlanması 
öngörülüyor. Peki bittiğinde Gazhane na-
sıl bir yer olacak? 32 dönümlük bu alanda, 
enerji müzesi, çocuk bilgilendirme evi, ti-
yatro, çocuk tiyatrosu, İsmek kursları, kü-
tüphane, sergi alanı, pazar yeri (Ortaköy 
gibi), kafeterya, restoran ve yer altı otopark 
gibi yapılar yer alacak. 

Recep Tokalak, “Böylesine büyük ve 
özel bir alan, bırakın Hasanpaşa’yı, Kadı-
köy’de ve hatta İstanbul’da bile yok. Bu 
kültür alanı, İstanbul’un sanat hayatına 
ciddi katkı sunacak. Muhtemelen İBB’ye 
bağlı Kültür A.Ş’nin işleteceği bu alan, 
hem bir sanat merkezi hem bir rekreasyon 
alanı olarak bölgenin ihtiyacını karşılaya-
cak” diye konuşuyor.

S

Geçmişte İstanbul’un yakıt ihtiyacının karşılandığı üç önemli tesisten biri olan 
Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, gelecek yaz “Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi” olacak
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BOĞMACAYA KARŞI GAZ!
Hasanpaşa sakini yazar Esat Sönmez, “Kadıköy’de hızla değişen bir mahalle; 
Hasanpaşa” başlıklı yazısının bir bölümünde Gazhane’yi şöyle anlatır: “Şimdiki 
gençler şaşıracaktır ama bizim evde kullandığımız ocaklara gelen gaz, işte bu 
gazhaneden gelirdi. Dökümden yapılmış, her yanı açık ocaklarımızın gözleri, bu 
gazla yanardı. Şimdiki doğalgaz gibi hemen her eve ‘Havagazı’ bağlantısı yapılmıştı. 
Çok pis kokan bu gazla, o yıllarda intiharlar çok oluyordu. Her ay ‘Havagazı Saati’ni 
okumaya gelen memur, faturayı bırakır ve bir zaman sonra gelip, kapıdan tahsilatını 
yapardı. Gazhanemiz bir de sağlık işinde kullanılırdı. Ne o, şaşırdınız mı? Gazhane ile 
sağlık hizmetinin ne ilgisi var değil mi? Oysa, boğmaca olan çocuğunu anneler buraya 
getirirdi. Bilmiyorum bir faydası var mıydı ama o zamanlar öyle bir alışkanlık vardı.”

Tescillenmiş bir endüstri mirası olan Hasanpaşa Gazhanesi, Anadolu yakasının en 
eski sanayi tesislerinden biri. Osmanlı endüstriyel mirasının erken örneklerinden 
olan yapı, şöyle kurulmuştu: 1800’lü yıllarda Anadolu yakasında ortaya çıkan 
gaz talebini karşılamak üzere Hasanpaşa’da yeni bir gazhane daha yapılması 
kararlaştırıldı. Gazhanenin işletme imtiyazı, 1 Ağustos 1891’de 50 yıl için Parisli bir 
sanayici olan mühendis Charles George’a verildi. 1892’de hizmete giren Hasanpaşa 
Gazhanesi’nin işletme sözleşmesi 1924’te 50 yıl için yenilendi. Kadıköy-
Üsküdar ve Anadolu Yakası Havagazı Şirketi, 1926’da Yedikule Gazhanesi’ni 
de satın aldı. Bu şirket daha sonra işletme imtiyazlarını ve tesislerini 21 Nisan 
1931’de İstanbul Elektrik Şirketi’ne sattı. Ancak İstanbul Elektrik Şirketi'nin 
millileştirilmesinin ardından havagazı şirketi ayrılarak 31 Aralık 1937- 1 Ekim 
1944 arasında faaliyetlerine müstakil olarak devam etti. Ancak zarar eden bu 
şirket, devlet tarafından satın alındı ve 1 Temmuz 1945’te İstanbul Belediyesi 
Elektrik Tramvay Tünel İdaresi’ne (İETT) bağlandı. Gazhane’ye zaman içinde yeni 
fırınlar eklendi. Böylelikle o yıllar için Anadolu yakası gaz ihtiyacının üzerinde bir 
üretim rakamına ulaşıldı ve önemli bir kömür tasarrufu sağlandı. Ancak daha 
sonraları talep azalması nedeniyle gazhane 13 Haziran 1993’te faaliyetine son 
verdi. Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan Hasanpaşa 
Gazhanesi, üretimin durmasıyla İstanbul’da türünün son örneği olarak kaderine 
terk edildi. Gazometreleri sökülüp satıldı, hurda deposu ve çöplük haline getirildi. 
Farklı dönemlerde kömür deposu, otobüs garajı, İETT deposu olarak kullanıldı.1994 
yılında kalan parçaları da sökülmek üzereyken, SİT alanı ilan edilerek koruma altına 
alındı. Hasanpaşa Gazhanesi, kapatıldığı 1993 yılından bu yana, kentin göbeğinde 
kaderine terk edilmişti. ‘Kültür merkezi’ olacağı pek çok kez ifade edilmiş, ama her 
seferinde yine çürümeye bırakılmıştı… 

l Gökçe UYGUN

AirMedya çekimi

İki 20. yüzyıl eğlencesi sinema ve futbol, na-
dir de olsa bir araya gelir. Ve bu bir araya ge-
lişlerde de nadiren ortaya üst düzeyde karı-
şımlar çıkar. Çünkü mesele sadece görsellik 
değildir. Sinema nasıl iyi hikâyelere ihtiyaç 
duyarsa, futbolun da görünenin ardındaki 
derinliklere, farklı kapıları çalan hikâyelere, 
karakterlere ihtiyacı vardır. Böylesi buluş-
malar içinde benim favori filmim 1962 tarih-
li ‘Cehennemde İki Devre’dir. Ünlü Macar yö-
netmen Zoltan Fabri’nin imzasını taşıyan bu 
başyapıtta hikâye, II. Dünya Savaşı sırasın-
da Ukrayna’daki bir kampta Hitler’in doğum 
günü vesilesiyle oynanacak bir gösteri ma-
çına odaklanır. Macar esirler arasında bulu-
nan eski bir futbolcu, Onodi bir takım kurar 
ve Almanlardan oluşan bir ekip karşısına çı-
kar… ‘Cehennemde İki Devre’, dramatik ya-
pısı ve son derece gerçekçi çizgisiyle hayatla 
futbolun buluşması üzerine muhteşem an-
lara sahip bir filmdir. Yıllar sonra İrlanda asıl-
lı John Huston, aynı hikâyeyi allayıp pullar 
ve popüler kültürün beğenilerine göre ye-
niden yorumlar. Karakterler, mekân ve final 
değişmiştir; ‘Zafere Kaçış’, özellikle ‘mut-
lu sonu’yla ‘Cehennemde İki Devre’den ay-
rışır. Pele, Bobby Moore, Ardiles, Deyna, Van 
Himst gibi futbol yıldızlarının yanı sıra Mi-
chael Caine, Sylvester Stallone, Max Von 
Sydow gibi sinemanın yıldızlarından oluşan 
oyuncu kadrosu da cabası diyelim…

Bizden bir örnek olarak ‘Dar Alanda Kısa 
Paslaşmalar’ da, sinema adına çizgi üstü bir 
çabadır. Serdar Akar’ın yönettiği, Önder Ça-
kar’ın senaryosunu kaleme aldığı bu yapım 
da ‘Özal Türkiyesi’nde kabuk değiştiren ve 
de giderek liberalizme göz kırpan bir toplu-
mu, amatör bir takım üzerinden resmeder. 
Roma taraftarı bir holiganın hayatına yakın-
dan bakış atan İtalyan yapımı ‘Ultra’ (Yön: 
Ricky Tognazzi), ünlü İngiliz menajer Brian 
Clough’un Leeds United’ın başında geçirdi-
ği 44 günü anlatan ‘The Damned United’ ve 
işçi sınıfının Britanya sinemasındaki en gür 
sesi Ken Loach imzalı ‘Looking for Eric’, be-
nim için ‘futbol-sinema işbirliği’ kategorisin-
deki üst düzey yapıtlardır.

“Peki ama bu sularda niye yüzdün?” diye 
sorarsanız yaklaşık üç hafta önce bir film 
salonlarımıza uğradı. Emre Şahin’in çekti-
ği, İnan Temelkuran’ın da Şahin’le birlikte se-
naryosuna imza attığı ‘Takım: Mahalle Aş-
kına’ adlı bu çalışma, evet kimi sinemasal 
eksikliklere sahipti ama son dönemde viz-
yona giren yerli yapımlar arasında görsellik 
ve içerik olarak daha bir ilgiye değerdi. Baba-
larının ani ölümü üzerine aile mirası halı sa-
hayı işletmek ve rantçılara kaptırmamak için 
mücadele veren iki kardeşin çabasını, futbol 
üzerinden anlatan film, ülkece içinden geç-
tiğimiz dönemin kimi özelliklerine de vur-
gu yapıyordu. ‘Rantsal dönüşüm’e direniş 
ruhuyla karşı çıkan insanları perdeye taşır-
ken, yan öykülerinden birinde Afrikalı göç-
menlerin ülkemizde futbol üzerinden tutun-
ma gayretlerinin altını da çizen (ve de Festus 
Okey cinayetini göndermelerde bulunan) 
‘Takım: Mahalle Aşkına’, ne yazık ki sayısı 18 
bini bulan bir seyirci topluluğu tarafından iz-
lenmiş. Bu rakam, futbolla yatıp futbolla kal-
kan bir ülke profili içinde elbette çok düşük. 
Naçizane, bu oyuna sevdalıysanız ve gittiği-
niz salonlarda karşınıza bu film çıkarsa, ka-
çırmamanızı tavsiye ederim.           

Meşin yuvarlağın 
perdedeki 
yansıması 

PUAN CETVELİ
Ali Baba ve Kırk Haramiler

Hayal Ülkesi (Jauja)

Snoopy ve Charlie Brown

Gizli Dosya (The Truth) 

Abluka         

Düşlerin Terzisi (The Dressmaker)

Spectre
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UĞUR 
VARDAN
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“Arkana bakma Saime. Tren peronlarında arka-
ya bakarız ve gördüklerimiz hep bir vaat olarak 
kalır”… Filmin kahramanı Fenis, ancak kırk yıl 
aradan sonra dönebildiği İstanbul’da çocukluk 
aşkına böyle seslenir. Veda sözleri… Bir Tutam 
Baharat… Hayat da bir baharat dokunuşu gibi 
midir? Söylenenler bizi geçmişin hangi gerçe-
ğine çağırır? Hangi insanımıza, insanlarımıza? 
Cevap vermek kolay mı? Tek bildiğim sahnenin 
bende derin izler bırakmış Haydarpaşa Garı’n-
da, bir başka tarihin acısı adına çekildiği. Nasıl 
da duygulanmıştım. Gar o sahnelerde bir başka 
duygumu daha da güçlendirmek için mi görün-
müştü? Yaşanan ayrılık oradaki ilk ayrılık değildi 
şüphesiz. Peronlar kim bilir ne hikâyeleri saklı-
yordu. Saime’nin eşiyle beraber İstanbul’u terk 
ettiği sahneydi de bu aynı zamanda. Sonrası? 
Sonrası hayalimize kalmıştı. Tarihlerimizi öğret-
tiklerinden güç alarak yazacağımız ve sahip çık-
mak isteyeceğimiz hikâyelerimize…

Şimdi ben bu sahneyi size neden anlattım?
Geçtiğimiz sohbette Gar’ın şehrin tarihinde-

ki öneminden dem vurmuştum. Araya hayatlar, 
insan ilişkileri girince mekânlar da kendilerine 
göre bir hayat kazanıyor, değil mi? Anadolu’ya 
giden trenler bize bir duygu mirası bıraktı. Baş-
ka şehirlerden bu sulara gelenler de. Bu sular… 
İnşa etmek için Gar’ın yerini bulanlar ne kadar 
anlamı bir seçim yaptıklarının farkında mıydılar? 
Tercihin tesadüfi olmadığına inanmak istiyorum. 
Deniz tarafından dışarı çıktığınızda şehir en ma-
nalı çehresiyle sizi karşılar. Resim size Bizans’ın 
da Osmanlı’nın da bu çehreye ne kadar büyük bir 
saygı duyduğunu gösterir. Şehrin tarih duygusu 
da oradadır, bu duygunun bize istememiz halin-
de yaşatabilecekleri de. Aynı hal günümüz için 
de geçerli midir? Şimdilik daha fazlasını deşme-
yelim en iyisi. İstemediğimden değil, mevzunun 
dağılmasından endişe ettiğim için daha çok. Ta-
rih anlatmış, gösterebileceklerini göstermiş. 

Haydarpaşa Garı’na trenler uğramıyor artık. 
Onca hikâyeden sonra geldiğimiz yer bu. Bina 
etrafına biraz da bu yüzden mi biraz küskün ve 
parlaklığını kaybetmiş gibi görünüyor artık? Ce-
vabı biz vermeliyiz. Neler olup bitiyor gerçekten? 
Farklı haberler hâlâ tam bir kararın verilmediği-
ni ortaya koyuyor. Belki kararlar verilmiştir de 
netice bize vakti geldiğinde söylenecektir, bile-
mem. 

Duyduklarım Gar’ın bir şekilde aslına rücu 
edebileceğinin işaretlerini de veriyor ama. Bir 
başka deyişle peronlar yine hayat kazanacak, 
tren düdükleri bir daha duyulacak. Hiçbir yaşa-
nan eskisi gibi olmayacak elbet. Olması da gü-
nümüz koşullarında ne mümkün ne de gerekli 
zaten. Bir haber Gar’ın hızlı tren için kullanılacağı 
yolunda. Binaya aynı zamanda restoranlar, ka-
feler, sergi mekânları hayat verecekmiş. Belki 
de mağazalar… Yeni bir alışveriş merkezi mi? 
Bilmediğim, haliyle de emin olamadığım için sa-
dece sormakla yetiniyorum. Bir aralar buranın 
bir otele dönüştürülmesinden söz ediliyordu. 
Proje hâlâ ihtimaller dahilinde mi? Bu soruyu 
da sadece sormakla yetiniyorum. Umarım öyle 
olmaz. Çünkü ben Gar’ın öncelikle gar kimliğini 
kaybetmemesinden yanayım. En mühimi de ye-
niden hayat kazanmasından. Yeniden bu şehrin 
insanına ait olmasından. Aksi halde geriye dile 
getirmeye çalıştığım bu duygu mirasını bırakan-
lar bize haklı olarak hesap sorabilirler. 

Benim de aklıma zaman zaman fikirler gel-
medi değil. Ben de kendime küçük hayal dün-
yamda sorular sordum. Gar, çok ihtiyaç duy-
duğumuz bir şehir müzesine dönüştürülebilir 
miydi? Bir bölümüne yine çok ihtiyaç duyduğu-
muz büyük bir konser salonu inşa edilebilir miy-
di? Çevresindeki büyük alan nasıl değerlendiri-
lebilirdi? Bildiğim kadarıyla şehir merkezindeki 
üzerine herhangi bir inşaat yapılmamış en bü-
yük alanla karşı karşıyayız. Çok büyük bir parka 
ne dersiniz? 

Çok hayali geldi değil mi? Doğrusunu söyle-
mek gerekirse, yaşadıklarımızı düşündüğümde 
bana da. Ama her büyük adım da büyük hayal-
lerle atılmıyor muydu? Arkamıza baktığımızda 
vaatleri görebiliriz gerçekten. Gerçekleşmiş ya 
da gerçekleşememiş vaatleri. Hayat bulmuş ya 
da bulamamış vaatleri. Ama bunlar ileriye başka 
adımlar atmamızın engeli değil ki…

Haydarpaşa Garı 
kimi bekliyor?

MARİO 
LEVİ

Kadıköylüler
Atatürk

ele ele
için

verdi
lu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün son-
suzluğa yolculuğunun 77. yılında binler-
ce Kadıköylü, Fenerbahçe-Bostancı ara-
sındaki sahil şeridinde ele ele vererek 

“Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturdu. Kadıköy Belediye-
si Gönüllülerinin öncülüğünde dördüncüsü düzenle-
nen anma törenine katılan binlerce Kadıköylü sabahın 
erken saatlerinde Sahil Yolu’nda toplandı. Fenerbahçe 
Orduevi ile Bostancı Sahili arasındaki 6.5 km’lik sahil 
boyunca toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrak-
ları ile ele ele tutuşarak “Ata’ya Saygı Zinciri” oluştur-
du. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıy-
la birlikte her yaştan Kadıköylü saygı duruşuna geçti. 
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.   

Yediden yetmişe çok sayıda yurttaşın katıldığı 
insan zincirine denizden de kanolar ve tekneler el-
lerinde bayraklarla destek verdi. Su jetlerinin deniz-
de yaptığı gösteri geçişi ve paramotorcuların havada 
bayrak açmasıyla sahil boyunca ve denizde görkem-
li görüntüler oluştu. 

“ANMAK YETMEZ ANLAMAK GEREK”
Üzüntü ve gururu bir arada yaşayan Kadıköylüler, 

10 Kasım ile duygularını Gazete Kadıköy’e şu söz-
lerle anlattılar: 

Yasemin Sungur: Bugün burada Cumhuriyeti-
mizin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anmak için toplandık. Üçüncü defa bu törene katılı-
yorum. Şu an çok yoğun duygular hissediyorum. Dü-
şünebiliyor musunuz bu yaşıma rağmen buraya koşa-
rak geldim. Bu tarz anma törenleri sadece Kadıköy’de 
düzenlenmemeli. Tüm İstanbul’da hatta yurdun her kö-
şesinde 10 Kasım günü anma törenleri düzenlenmeli. 
Atatürk’ü anmak ve anlamak; O’nun devrimlerine ve 
açtığı yola sahip çıkmaktan geçer. Biz bugün sembo-
lik bir şey yapıyoruz. 

Hatice Ağaoğlu: Bugün çok duygusalım. Hüznü 
ve mutluluğu aynı anda yaşıyoru. Saygı zinciri Kadı-
köy’de dört yıldır düzenleniyor ama ben ilk defa ka-
tılıyorum. Bu sebeple de çok heyecanlıyım. Atatürk’ü 
sadece bugün anmamız doğru değil, yaşamımızın her 
alanında Atatürk’ü anmalıyız. Anmak da yetmez, Ata-
türk’ü anlamamız gerekiyor. 

Mustafa Duran: Ben İstanbul dışında yaşıyordum. 
Bu yıl öğrenciliğim sebebiyle Kadıköy’e yerleştim. 
Yeni bir Kadıköylü olarak bugün burada karşılaştığım 
tablo beni çok heyecanlandırdı.  Özümüzü unutmama-
mız gerekiyor. Bu ülke binlerce insanın kendisini feda 
ederek kurduğu bir ülke.  Atatürk’ü anmak aynı zaman-
da ülkeye sahip çıkmak demektir diye düşünüyorum. 

Ali Elçi: Sadece Kadıköylülerin değil tüm ulusun 
10 Kasım’ın anlamını hissetmesi gerek. Bütün ülke 
aynı duyguları yaşadığımız anda daha güzel günleri 
göreceğiz. Atatürk’ü iyi anlamamız gerek. Bugün ya-
şadığımız süreç bizi buna daha da mecbur bırakıyor. 
Tarihimizi ve geçmişimizi iyi değerlerlendirip gele-
ceğimizi ona göre kurmamız gerek. Bugün burada ol-
maktan son derece mutluyum. 

Hayri Emre: Başından beri Ata’ya Saygı Zinciri 
törenine  katılıyorum. Bizim Atatürk’e  minnet borcu-
muz var. Bir adımız ve soyadımız var ise Atatürk sa-
yesindedir. Bugün çok mutluyum çünkü burada Ata-
türk’ü yaşatıyoruz. Atatürk’ün  unutulmaması için 
elimizden geleni yapacağız. 
Ata'ya Saygı Zinciri video görüntülerini bu 
linklerden izlemek mümkün: http://on.fb.me/1Poasgi
http://bit.ly/1PBMlZW

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 
77. yılında Kadıköy’de binl erce kişinin oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile anıldı 

Mustafa Duran

Hatice Ağaoğlu

Yasemin Sungur

Ali Elçi

U

Su jetlerinin denizde gösteri geçişi, 
görkemli görüntüler oluşturdu
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Cumhuriyetin ilk yıllarında bir çakmak 
yasağı vardı. İnhisarlar (Tekel) İdaresi kib-
ritlerinin kullanılması için böyle bir kanun 
çıkarılmıştı. Bu yasakla beraber İnhisarlar 
İdaresi, üzerinde Devletin resmi damgası 
bulunan bir tür çakmağı da piyasaya sürdü. 
Şeklen pek de zarif olmayan bu benzinli 
iri çakmağa halk “bandrollü çakmak” diye 
isim takmış, beğenmedikleri halde tiryaki-
ler kullanmaya başlamıştı.

Sokaklarda, kahvelerde resmi elbiseli 
memurlar dolaşır, sigara içenleri kontrol 
eder, bandrolsüz çakmak taşıyanlardan 
hem çakmağı alır hem de para cezası ke-
serlerdi. Direnenler ise yaka paça karakola 
götürülürlerdi. 

Bu bandrolsüz çakmak yasağı iki yıl 
kadar sürmüş, sonra kaldırılmıştı. 

O yıllarda Kalamış Koyu’nda kürek ya-
rışları, Moda Plajı’nda yüzme müsabakaları 
düzenlenirdi. Böyle günlerde Deniz Kuv-
vetleri’ne ait harp gemileri Moda ile Ka-
lamış Koyu arasında demirlerlerdi. Peyk-i 
Şevket ile Berk-i Satvet isimli zırhlılar en 
çok görülenlerdi. Bu gemilerin varlığı bir 
iftihar vesilesi olur, İstiklâl Savaşı’ndan 
çıkmış milletimizin fertlerine gurur verirdi. 

Bir gün Acar Motoru ile Atatürk koya 
geldi ve Moda İskelesi’nin biraz açığına 
demirleyen motorun etrafı sandallarla 
doluverdi. Acar Motoru fazla yüksek ol-
madığı için güvertenin kenarına gelerek 
halkı selamlayan Atatürk, beyaz pantolon 
ve gene beyaz gömleği ile pek yakından 
görülüyordu. 

Alkışlar ve “Yaşa Paşam” sesleriyle 
denizin üstü çınlıyor, Atatürk en içten duy-
gularla selamlanıyordu. Atatürk sigarasını 
dudaklarının arasına yerleştirerek çak-
mağını çakıp yaktı. Altın çakmak hemen 
dikkatleri çekiverdi. Sandallardan birinden;

“Paşam bu memlekette kaç türlü ka-
nun var?” diye bir adam adeta haykırdı.

Atatürk derhal anladı ve “Bir tane, yal-
nız bir tane” dedi ve elindeki altın çakmağı 
denize fırlattı. Yatın etrafını saran sandal-
lara, motorlara seslenerek “İstediğiniz bir 
şey var mı?” diye sodu.

“Safiye Ayla”, Safiye Ayla” sesleri yük-
seldi. Derhal hareket eden bir motor Safiye 
Ayla’yı çalıştığı yerde bulup, Acar’a getirdi. 
Güverteden halka birkaç şarkı söyleyen 
sanatçı geceyi tamamladı.  Bu olaydan 
sonra çakmak yasağı kaldırıldı. 

ATATÜRK’ÜN KADIKÖY’E ZİYARETLERİ
Atatürk’ün Kadıköy’ü onbir defa ziya-

ret ettiği bilinmektedir.
Bu ziyaretlerindeki detaylar, Ata-

türk’ün yakını olan bazı kimseler tarafın-
dan kaleme alınmış, Niyazi Ahmet Banoğlu 
bu bilgileri toplayarak “Atatürk’ün İstan-
bul’daki hayatı” isimli kitapta anlatmıştır. 

Bu tarihleri çok kısa olarak şöyle sıra-
layabiliriz:

Yıl 1927: Bir gece Belvü Gazinosu’na 
geldi. 

1 Temmuz 1927: Moda açıklarından ge-
çerken Moda Deniz Kulübü’nün düzenledi-
ği deniz yarışlarını mendiliyle selamladı. 

11 Temmuz 1927: Ankara Motoru ile 
Kalamış Koyu’na gelmiş, karaya çıkmadan 
Üsküdar’a geçerek çarşı içinde dolaşmıştır. 

23 Eylül 1927: Ankara Motoru ile Moda 
Koyu’na gelmiş karaya çıkmadan geri dön-
müştür.

22 Eylül 1933: Atatürk yakın arkadaş-
larıyla Suadiye Gazinosu’na gelmiştir. 

Kısa süre sonra pistte dans eden bir 
deniz subayı dikkatini çekmiş, çifti ma-
sasına çağırıp, bazı sualaller sorduktan 
sonra evli hatta nişanlı olmadıklarını anla-
mıştı. Hemen orada bu iki genci evlendire-
rek bir iki gün sonra deniz subayına bir ay 
izin vermiş, bir miktar para ile de yardımda 
bulunmuştur.

Bu deniz yüzbaşısının adı Celal’di. Ben 
askerlik görevimi yaparken o da aynı yö-
rede idi. Böylece tanıştık. Dinamik, terbi-
yeli, tarihe meraklı milli duyguları yüksek 
bir gençti. Kendisiyle derin bir dostluk 
kurmuştuk. 

1 Temmuz 1934: İrah Şahı Rıza Pehle-
vi’nin Atatürk’ü ziyarete geldiği günler-
den biri idi. Sakarya Motoru ile Kadıköy’e 
gelmişler, oradan otomobille Maltepe atış 
okuluna gitmişlerdi.

9 Temmuz 1935: Moda Deniz Kulü-
bü’nün açılışında bulunmuştur. 

14 Mayıs 1936: Fenerbahçe’ye trenle 
gelmiş, yine trenle dönerek Dolmabah-
çe’ye gitmiştir. 

9 Ağustos 1936: İktisat Vekili Celal Ba-
yar’ın tertiplediği Moda’daki deniz yarışla-
rına gelmiştir.

6 Eylül 1936: İngiltere Kralı VII. Edward, 
Nahlin Yatı ile Moda Deniz Kulübü’ne gel-
miş, o yıllarda Moda’da oldukça fazla bu-
lunan İngilizler tarafından tezahüratla 
karşılandıktan sonra tekrar yata binerek 
açıkta demirli olan ve içinde Atatürk’ün 
bulunduğu Ertuğrul Yatı’na gitmiştir. Ya-
nında Madam Simpson da bulunmaktaydı. 
Ertuğrul Yatı’nda kahveler içilip, Moda Ko-
yu’nda deniz yarışları seyredildikten sonra 
Florya’ya gidildi. 

1 Temmuz 1937: Atatürk, Moda Deniz 
Kulübü’nün tertiplediği deniz yarışlarını 
izlemiştir.  

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

Atatürk Kalamış 
Koyu’nda

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

10 Kasım günü sabahın erken saatlerin-
de bir araya gelen Kadıköylüler, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 
77. yıldönümünde bir anma etkinliği 
gerçekleştirdi.  Kadıköylüler, kadınıy-
la, genciyle, yaşlısıyla Gazi’nin 19 Ma-
yıs 1919’da istiklal, 29 Ekim 1923’te 
Cumhuriyet için topyekün bir mille-
ti kenetlediği gibi kenetlenerek, Fener-
bahçe’den Bostancı’ya kadar insan zin-
ciri oluşturdular. Bu zincirin halkasına 
Bostancı güzergâhında katılarak, 10 

Kasım’ın getirdiği o eşsiz hüzün hava-
sına ortak oldum. Böyle bir zincirin bir 
halkası olmaktan duyduğum gururu ta-
rif etmek mümkün değil. Her ne kadar 
elde olmayan bir hüzün, bir yas ve ma-
tem hâkim olsa da, zincirin içerisinde 
yer alan her bir Kadıköylü fertle bera-
ber Ata’dan ilham aldığımız mücade-
le kudretini yüreğimizde hissettik. Bu 
kudret,  yaşanan zor günlere karşı dira-
yetimizi arttırarak yarınlara umut ve di-
rençle bakmamızı sağladı. 

Kendi hür iradeleri ile akın akın o 
zincire katılmak için gelen Kadıköylüle-
rin, özellikle de yaşları gereği dakikalar-
ca ayakta kalmanın zorluğunu göze alan 
büyüklerimizin gösterdiği bağlılık kar-
şısında etkilenmemek, duygulanmamak 
mümkün değil. Alanda, Gazi çocuğu 
olan iki kardeş de vardı. Heyecan ve hüz-
nü gözlerinden anlamak mümkündü. Bu 
bakış ve hareketlerde acı günün tebes-
süm bırakan bir anısı hafızama kazındı. 

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu 

gibi, saat 9’u 5 geçe tüyleri diken diken 
eden o vakur ses duyuldu. Teknelerin 
çaldığı klakson, Bostancı’dan Fener-
bahçe’ye kadar duyuluyordu. Etkileyi-
ciliği katlanan o siren sesiyle beraber, 
insan zincirinde yer alan 71 yaşındaki 
Kurtuluş amcadan, 27 yaşındaki Halil 
arkadaşa duygu ve düş ortaklaştı, zinci-
rin her bir halkasının gözleri buğulandı. 

Saat 9’u 5 geçe yaşlısından gencine 
hepimiz aynı duyguyu hissediyorduk; 
Hasret ve minnet… 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölü-
mü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ta-
rafından “Atatürk ve Cumhuriyet” konu-
lu Ulusal Resim Yarışması Sergisi açıldı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı’nca 
2015-2016 eğitim yılında ulusal düzey-
de düzenlenmiş, lisans ve lisansüstü eği-
timlerini sürdüren öğrencilerin katılımına 

açık olan resim yarışması sergisi 5 Kasım 
Perşembe günü Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Başkanlığı Resim Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Sergi Salonu’nda açıldı. 
Sergi açılışına, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Recep Bozlağan, Atatürk Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof.Dr. Ramazan Özey, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı 
Prof.Dr. Erol Bulut, öğretim üyeleri, ko-
nukları ve öğrenciler katıldı. 

Serginin açılış konuşmasında, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Erol Bulut, yarışmanın içeriği, kap-
samı, önemi ve değerlendirme sonuçla-
rına dair değerlendirmede bulundu. Rek-
tör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Bozlağan 
ise, sergiye ilişkin görüşleri ile birlikte 
Atatürk ve Cumhuriyet konusunun öne-
mine dair izlenimlerini paylaştığı bir ko-
nuşma yaptı. 

Sergi açılış konuşmalarının ardın-
dan, öğrencilere ödülleri takdim edildi. 
Birincilik Ödülü’ne Tifak Arslan'ın ese-
ri, İkincilik Ödülü’ne Rabia Kalyoncuoğ-
lu'nun eseri, Üçüncülük Ödülü’ne Büşra 
Şimşek'in eseri layık görülürken; Mansi-
yon Ödülleri’ne ise; Burak Erim'in ese-
ri, Ayşegül Karasu'nun eseri ve Mustafa 
Tunç'un eseri layık görüldü. Sergi; 5-13 
Kasım 2015 tarihlerinde açık olacak.

Zincirin 
bir halkası olmak…

10 Kasım’da 7’den 70’e binlerce Kadıköylü Ata’ya Saygı Zinciri’nde bir 
araya geldi. Onlardan biri de CHP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Sami Can 
Okalın’dı. Okalın, Saygı Zinciri’ne dair izlenimlerini Gazete Kadıköy’e yazdı

Marmara’da “Atatürk ve Cumhuriyet” Sergisi 
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Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezleri, 
Kasım ayını ücretsiz konserlerle karşılıyor. 
İşte o konserler;

n Barış Manço Kültür Merkezi 
(BMKM), TRT İstanbul Radyosu Gençlik 
Korosu’nun halk müziği konserine ev sahip-
liği yapacak. 13 Kasım Cuma akşamı saat 
20.00’da başlayacak olan konserde, yurdun 
çeşitli yörelerinden derlenen türküler, TRT 
İstanbul Radyosu. Gençlik Korosu ses ve saz 
sanatçılarının yorumlarıyla hayat bulacak. 
Şef Tekin Büyükkaya yönetiminde gerçek-
leşecek konsere tüm türkü dostları davetli..

n BMKM’deki bir diğer konser de İs-
tanbul Üniversitesi Devlet Konservatua-
rı’nın gitar ve şan dinletisi olacak. Gitarist 
Sevcan Tahtacı, ilk bölümde, gitar reper-
tuvarının virtüozite içeren eserlerinden bir 
seçki sunacak, ikinci bölümde ise sopra-
no Şebnem Ünal’ın seslendireceği İspanyol 
halk şarkılarına eşlik edecektir. Konser 15 
Kasım Pazar günü saat 18.00’da yapılacak.

n Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
(CKM), İstanbul Devlet Türk Müziği Araş-
tırma Ve Uygulama Topluluğu 17 Kasım 
Salı akşamı saat 20.00’da sahne alacak. 
“Bin Yılın Mirası” adlı konserde, yurt içi ve 
yurt dışında gerçekleştirilen birçok turnede 
başarılı performanslar sergileyen İstanbul 
Devlet Türk Müziği Topluluğu, Anadolu 
coğrafyasındaki geleneksel müzik yapıları-
nın asırlara ışık tutan kadim mirasından ör-
nek eserler sunacak.

n Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ise 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi bir şan kon-
seri sunacak. 14 Kasım Cumartesi akşamı 
saat 19.00’da başlayacak konserde, Solistler 
Utku Bayburt, Can Reha Gün, Begüm Kara-
casu, Burcu Soysev, Ali Haydar Taş, Zeynep 
Ş. Yılmaz’a, piyanoda Hüseyin Kaya eşlik 
edecek. Konserde sanatçılar, çeşitli opera-

lardan sevilen aryalar seslendirecekler.
n Yeldeğirmeni Sanat’ın bir başka kon-

seri de viyolonsel ve piyano resitali olacak.  
Türkiye’de başladıkları eğitimlerine Alman-
ya’da devam eden iki genç müzisyen olan Se-
lin Demirel (viyolonsel) ve Ela Cansu Bek-
göz’den  (piyano) oluşan “Fernweh Duo”; 
Beethoven’dan Adnan Saygun’a uzanan ge-
niş bir yelpazeden eserler yorumlayarak uzak-
lara olan özlemlerini dile getiriyor. Konser 18 
Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’da. 

Her telden 
ücretsiz konserler

HAFTASONUNDA 
2 ÖZEL KONSER
Öte yandan 
Kadıköylüler, bu 
haftasonu iki 
usta sanatçının 
ezgilerini 
dinleme fırsatı 
bulacak. 
Bostancı 
Gösteri Merkezi 
sahnesinin 
vazgeçilmez ismi Candan 
Erçetin, 14 Kasım Cumartesi günü 
sevenleriyle buluşuyor. Dillerden 
düşmeyen şarkıları, zarafeti 
ve başarılı sahne performansı 
ile hayranlarının gönlünde taht 
kuran Erçetin, dinleyicilerine yine 
unutulmaz bir gece yaşatacak. 
Yeteneği 4 yaşında keşfedilen 
piyanist Tuluyhan Uğurlu da 
Haydarpaşa Garı’nda konser verecek. 
15 Kasım Pazar günü saat 17.00'da 
yapılacak olan “Güneş Ülke Anadolu” 
konserinde, Anadolu'nun binlerce 
yıllık tarih ve felsefesi notalarla dile 
gelecek.

Siyahî 
kadınların 

isyan müziği: 

 “Sanırım bir kaplumbağa gibiyim / 
Sertleşmiş kabuğunun altında gizlenen 
/ Ama bil ki çok iyi korunuyorum 
/ Bu kahrolası hayatı fazlasıyla iyi 
biliyorum...” 

Blues müziğinin efsane isimlerinden Ja-
nis Joplin’in bir şarkısında böyle diyor-
du. Joplin ve daha pek çok kadın sanat-
çı, isyanını blues ile dile getirdi tarih 
boyunca. Gel gör ki isimleri, erkek mü-
zisyenler kadar duyulamadı. Erkekler-
den daha az fırsat yakalamış olmalarına 
rağmen, blues’ta efsaneleşen kadın sa-
natçılardan ilham alan müzisyen Gökse-
nin Tuncalı, “Woman Blues with Gök-
senin” adlı projesiyle blues kadınlarına 
vefa örneği gösteriyor. 

14 yıldır Kadıköy’de müzik ya-
pan sanatçı Göksenin Tuncalı, 
blues kadınlarını anlatıyor…

l Kadınların blues şar-
kılarını seslendirmek fikri 
nasıl ortaya çıktı? 

Fikir müzisyen arka-
dşaım Soner’den çıktı. 
Bana sürekli “senin içinde 
blues var” deyip duruyordu. 
Oturdum, blues çalıştım. Po-
püler kadın bluescuların azlığı da 
dikkatimi çekti. Karşılaştığım kadınla-
rın müzikleri ve hikâyelerinden çok et-
kilendim ve paylaşmak istedim. 

l Kadın müzisyenlerin blues müzi-
ğine nasıl katkıları olmuş? 

Bir kere, ticari olarak yapılan ilk vo-
kalli blues plağı bir kadına ait. 1920’de 
Mamie Smith “Crazy Blues” şarkısıy-
la bu şekilde tarihe geçiyor. Takip eden 
yıllarda da blues kayıtlarını çoğunlukla 
kadınlar yapıyor. “Blues’un anası” ola-
rak bilinen Ma Rainey hem blues tari-
hinde hem feminizmin gelişmesinde çok 
önemli bir isim. O yıllarda toplumsal hi-
yerarşinin en alt basamağında siyah ka-
dınlar var. Ma Rainey, Bessie Smith ve 
daha birçok kadın blues sanatçısı yazdık-
ları şarkılarla ve anlatılan hikâyeleriyle 
siyah kadınlara güç veriyor, sorunlarını 
dile getiriyor. Aynı zamanda bu kadın-
lar, Amerika’nın kırsalında anonim ola-
rak söylenen blues’un ülkeye yayılması-
na, beyazlar tarafından takdir görmesine 
vesile oluyorlar. Bunlar, günümüze ev-
rilen blues müziğin kaynaklarının başın-
da geliyor... Ama sonrasında erkekler işi 
ele alıyor. Kadınların popülerlikleri er-
keklerden aşağıda kalıyor. 

l Bu katkılar, ‘erkek dünyası’ tara-
fından görülmedi mi? Ve siz de bu yüz-
den mi böyle bir projeye başladınız?

Öyle diyebiliriz. Dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de popüler blues grup-
ları çoğunlukla erkeklerden oluşuyor. 
Blues çalan-söyleyen kadın çok az. Blu-
es genellikle rock ve pop repertuarların 
içine yediriliyor. Ülkemizde sadece blu-
es yapan grup sayısı hala az. İsimler de 
hep erkek… Ayrıca, repertuarların için-
de kadın bluescuların şarkıları yok dene-
cek kadar az. Dolayısıyla işin kadın ta-
rafının altının çizilmesine ve kadınların 
yaptığı değerli çalışmaların paylaşılma-
sına ihtiyaç olduğunu hissediyorum.

l Repertuvardan 
bahseder misiniz?

Kadınların yaptığı 
ilk blues kaydından itiba-

ren geçtiğimiz yüzyıl boyun-
ca neler yapılmış, son yıllarda 

neler yapılıyor, araştırdık. 1900’den 
2015’e çok şey değişti. Bu değişimle-
rin müzikal/sözsel yansımalarını reper-
tuara alıyoruz. 19 kadının besteledi-
ği ya da yorumladığı yaklaşık 40 şarkı 
var. Programda ayrıca şarkıların ve icra 
eden kadınların küçük hikâyelerini de 
paylaşıyoruz. Böylece dinleyicilerin 
bağ kurabilmesi, şarkıyı hissedebilme-
si daha kolay oluyor. 

l Sizin en etkilendiğiniz kadın blu-
escu kim mesela?

Şimdiye kadar dinlediğim blues-
cu kadınlar hakkında şunu söyleyebili-
rim: Hiç geçmeyen acıları var ama bu-
nun karşısında güçlü duruyorlar ve umut 
etmekten hiç vazgeçmiyorlar. Mesela 
ABD’li siyahi kadın sanatçı Ma Rainey, 
35 yılı aşkın süre 100’ün üzerinde plak 
kaydediyor. Ülkeyi dolaşarak çadır gös-
terileri yapıyor, sayısız turneye çıkıyor. 
Kendisine “mother of the blues” (Blu-
es’un annesi) deniyor. Ama öldüğünde, 
ölüm belgesindeki iş tanımına “ev idare-
si” (housekeeping) yazılıyor... Buyurun 
size takdir görme! 

l Gruptaki tek kadın sizsiniz. Kadın 
blues şarkıları çalan bir grup için iro-
nik bir cinsiyet dağılımı olmuş… 

Amacımız kadınların yazdığı/yo-
rumladığı şarkıların altını çizmek. Bu işi 
erkekler de yapabilir kadınlar da... Ar-
kadaşlarım böyle bir projenin içinde yer 
almaktan gayet memnun. Ayrıca kadın 
şarkılarını erkeklere çaldırmamız bence 
ayrı bir güzel oluyor. (gülüyor) 

l Blues kadınları zorluklarla karşı-
laşmış, peki ya Türkiye'de kadın müzis-
yen olmanın zorlukları neler? 

Türkiye’de kadın olmak zorken ka-
dın müzisyen olmak da elbette kolay de-
ğil. Başta güvenlik sıkıntısı; müziğimi 
yapabilme imkânım hep gece saatlerin-
de oluyor. İster dinleyici olarak gideyim 
ister çalmak için, mekândan çıktığımda 
erkekler kadar rahat olamıyorum.

Müzik üreten kadın sayısının artma-
sı, kadınların müzik yapmak konusunda 
özgürleşmesi umut verici. Ama bir yan-
da da yakın zamanda kadın müzisyen ar-
kadaşımız Değer Deniz’i kaybettik. Bu 
ölüm beni çok sarstı. Yapılan yorum-
lar ise delirtti! Yalnız yaşayan bir kadı-
nın evine girip onu öldürmeyi daha ko-
lay bulan bir tecavüzcü katilin cesaretini 
tartışmaktansa, ölümünü meşrulaştırma-
ya çalışan, müzik yapmasını/bağımsız 
olmasını “hafifletici” bir unsur olarak 
öne süren her yorumdan tiksinmemek 
mümkün değil. Ama bu yorumlar yıldı-
rıcı değil, aksine güçlendirici oluyor.  

Kadınlar 
tarafından 

yazılmış blues 
şarkıları sahneye 
taşıyan Göksenin 

Tuncalı, “Çoğu 
kadın blues 

sanatçısının 
hayatı acılar ve 

baş kaldırışlarla 
dolu. Bu kadınları 

selamlamak, 
hikâyelerini 
paylaşarak 

onları anmak 
istiyorum” diyor

BLUES

“KADIKÖYÜM, 
GÜZEL EVİM!”
n Gençliğim, müziğim, güzel 
insanlı Kadıköy’üm. İstanbul’da 
başka yerde yaşamayı 
düşünemiyorum. Gerçi kentsel 
dönüşüm yüzünden evden 
çıkmamız gerekiyor ve kiralara 
çok kırgınım şu an (acı acı 
gülüyor).
n Kadıköy’de müzik yapılan 
mekânlar artıyor. Eskiden 
insanlar daha çok Taksim’e 
giderdi, artık burası da cıvıl 
cıvıl. Burada aynı zamanda çok 
değerli müzisyenler var. Rock 
müzikte de, blues müzikte de 
Kadıköy ortamının hastasıyım! 
(kahkahalar) 
n Kadıköy, müziğime de 
yansıyor. Mesela bir şarkıda 
“kat kat giydirmişler insanları, 
evler çoğalttıkça daraltmışlar 
ufukları…” diye bir sözüm var. 
Bu sözü evin balkonundan 
karşıdaki sekiz (!) inşaatı izlerken 
yazmıştım. İnşaatlar bitti, 
gökyüzü karardı, biz hala albümü 
çıkaramadık. Olmaması gereken 
oluyor, olması gereken olmuyor…

(soldan sağa) Gürkan Özbek 
(lead gitar), Göksenin Tuncalı 

(vokal, ritim gitar), Ozan 
Yeşildal (bas gitar) ve Soner 

Doğanca (davul).  Grup, 14 
Kasım saat 22.30’da Kadıköy 

Shaft’ta sahne alacak
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Fernweh Duo Sevcan Tahtacı

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Yopluluğu
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Zehirli 
mantarlara 
dikkat
İstanbul’da ormanlık alanlardan top-
ladıkları mantarları yiyen 20 vatandaş 
zehirlendi. Son 10 gün içinde İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne mantar ze-
hirlenmesi nedeniyle başvuran 20 ki-
şiden 2’si hayatını kaybetti, 18 kişi ise 
hastanede tedavi edildi.
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Başheki-
mi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, mantar ze-
hirlenmelerinin ilkbahar ve sonbaharda 
sıkça görüldüğünü belirterek, “Genel-
likle köylüler o bölge yaşayanlar man-
tarları tanıyorlar. Ama esas sıkıntı o 
köye o bölgeye gelen yabancılar. Man-
tarları tanımıyorlar, bilmiyorlar ya da 
daha önce köylerinde yedikleri mantar-
lara benzeterek ilgili mantarlar yemek 

suretiyle çok ciddi olarak hastalarda bir 
tablo meydana geliyor. Hayati açısın-
dan hastalar inanılmaz derecede risk 
altındalar. Tedavi olmazlarsa hastalarda 
ölümcül risklerle karşı karşıya kalabili-
yorlar” dedi.

14 kasım dünya diyabet Günü’nde rakamlar dikkat 
çekiyor: türkiye’de 7 milyon diyabet hastası var ancak 
yarısı hastalığının farkında değil! Üstelik bu sayının 
2035’te 12 milyona yükselmesi bekleniyor...

iyabet gün geçtikçe daha fazla 
kişide görülüyor; bireyler, ai-
leler ve toplum üzerindeki et-
kileri de artıyor. Uluslarara-

sı Diyabet Federasyonu rakamlarına göre 

diyabet tüm dünyada yaklaşık 400 mil-
yon insanı etkilerken bu rakamın 2035 
yılında 600 milyona ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon 
diyabetli var ve bu sayının 2035 itibarı ile 
12 milyona yükselmesi bekleniyor. 

 Avrupa ülkelerindekine benzer bir 
şekilde Türkiye’de de giderek artan yaş-
lı nüfusun etkileri hissedilmeye başlanı-
yor. Türkiye’nin genel demografik profili 
genç bir nüfus yapısı gösterse de insanla-
rın, gelişen sağlık hizmetlerine ve tedavi-
ye erişimlerinin artmasıyla yaşam süresi 

uzadı. Bu durum daha çok yaş ilerledikçe 
ortaya çıkan Tip 2 diyabet gelişme olası-
lığını da artıyor.

 Diyabetin zamanında teşhis edilme-
mesi ve doğru yönetilmemesi, ilerleyen 
zaman içerisinde kalp ve kan damarları-
nı bozarak; göz, sinir ve böbrek hasarları-
na, kalp krizi ve inmeye sebep olabiliyor. 
Oysa toplam diyabetli nüfusun yüzde 
90’ına yakınını oluşturan Tip 2 diyabe-
ti, doğru beslenerek ve hareketsiz yaşam-
dan kaçınarak önlemek veya geciktirmek 
mümkün. 

sayısı artıyor!

✔ Sahrayıcedid Sosyal Yaşam Evi sakin-
lerinin 10 gün boyunca açlık tokluk kan 
şekeri ölçüm ve takibi yapılarak, kan şe-
kerini en iyi kontrol altında tutan diyabetli 
üç kişi 12 Kasım 2015 tarihinde yapılacak 
mini bir törenle Türk Diyabet Cemiye-
ti tarafından ödüllendirilecek. Şekerini ve 
diyabetini yönetemeyen üç kişi de Türk 
Diyabet Cemiyeti’ne ait Prof. Dr. Nazif 
Bağrıaçık Diyabet Hastanesi’nde ilave 
tetkiklerini yaptırabilecek.
✔  16-17-18 Kasım 2015 tarihleri ara-
sında Kadıköy Belediyesi Binasında hal-
ka yönelik genel şeker taraması yapılarak 
diyabet konusundaki farkındalık artırıl-
maya çalışılacak.

✔  Türk Diyabet Cemiyeti, 14 Kasım 
2015 Cumartesi günü saat 12.00’de Ba-
hariye Caddesi Başlangıç Noktasında  
gittikçe büyüyen diyabete dikkat çek-
mek ve farkındalığı arttırmak amacıyla 
“Doğru Beslen, Hareket Et, Diyabetten 
Korun” isimli bir etkinlik gerçekleştire-
cek. 
Etkinlik dahilinde bando ve dans göste-
rileri yapılarak bilgilendirme broşürleri 
ve Diyabet dergisi dağıtılacak. Bahari-
ye caddesi boyunca ağaçlara diyabe-
ti simgeleyen mavi halkalar asılacak. 
Aynı gün Kadıköy Ayrılıkçeşme’de bulu-
nan Tepe Nautilus AVM’de de etkinlik-
ler olacak.

SEMTİN DİYABET ETKİNLİKLERİ
Bu yıl 14 kasım dünya diyabet Günü vesilesiyle türk diyabet Cemiyeti ve 
kadıköy Belediyesi işbirliğinde ortak çalışmalar ve etkinlikler yapılıyor.

Organ bağışına
“koşarak” destek

Kadıköy Caddebostan sahili, Organ Ba-
ğış Haftası etkinlikleri kapsamında 8 Ka-
sım Pazar günü düzenlenen anlamlı bir 
yarışa sahne oldu. Yazdan kalma bir ha-
vada her yaştan Kadıköylü’nün katılarak 
organ bağışına destek verdiği etkinlikte 
Caddebostan – Kızıltoprak güzergâhında 
üç kilometrelik parkurda yarışan sporcu-
lar dereceye girebilmek ve organ bağışına 
dikkat çekmek için koştu.

Hakemler tarafından yapılan değerlen-
dirme sonucu kadın ve erkek dalında ilk 
üç dereceye girenlere madalyaları Medi-
cana Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ta-
rafından verildi. Etkinliğe katkılarından 
dolayı Kadıköy Belediyesi’ne verilen pla-
keti Başkan yardımcısı Ebru Peştereli aldı. 
Program sonunda düzenlenen makarna 
partisi ise günün yorgunluğunu unutturdu. 

DONÖR BULUNAMIYOR
Etkinlikte konuşan Medicana Çamlı-

ca Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Salih Cü-
neyt Aydemir, “Ülkemizde yaklaşık 25 
bin kişi organ nakli için sıra beklemek-
tedir. Bu hastaların bir çoğu böbrek nak-
li için sıradadır. 

Çünkü yeterli donör bulunamadığın-
dan kalp ve karaciğer nakli bekleyen bir 
çok hasta bekleme listesindeyken kısa sü-
rede hayatını kaybetmektedir. Bu hayatla-
rı kurtarmak için ülkemizde de organ ba-
ğışı konusunda halkımızı bilinçlendirmeli 

ve düşünülürse yılda sadece 300 ile 400 
arasında donör çıkması oldukça üzücü bir 
tabloyu gözler önüne seriyor” dedi.

DESTEK İÇİN KOŞTULAR
Pazar sabahı Caddebostan sahilinde 

organ bağışına destek olmak için yüzler-
ce Kadıköylü bir araya geldi. Koşuya ka-
tılan üniversite öğrencisi Taylan Yılma-
zer, “Organ bağışı hakkında ülkemizde 
bir bilinç oluşması için bugün arkadaşlar-

la koşacağız” derken, Burak Şakar, pazar 
sabahının enerjisiyle koşuya katılarak or-
gan bağışı bekleyen hastaların yanında ol-
duklarını, onlara destek için koştuklarını 
söyledi. Semra Dümer ise güzel bir hava-
da anlamlı bir etkinlik için Caddebostan 
sahiline geldiğini ve etkinliğe katıldığını 
anlattı. Küçük Ece de babası Doktor Ah-
met Denizli’nin omzunda etkinliğe katıla-
rak organ bağışına destek olmak istediği-
ni söyledi. 

kadıköylüler, organ bağışına 
dikkat çekmek için “hayatı 
kurtarmak için Yarıştayız” 
sloganıyla koştu

l Mustafa SÜRMELİ

D

Yarışmada erkeklerde; üçüncü Berk Şıdım, ikinci Murat Tunalı, birinci Çağrı Yücel olurken, 
kadınlarda üçüncü Binnur Güven, ikinci Dilek Özkan, birinci Sima Özkasap oldu.

20-79 yaş yetişkin nüfus:  49.125.000
20-79 yaş diyabet vakaları: 7.227.000
20-79 yaş tanı konulmamış
diyabet vakası:                 2.191.400
Ulusal Diyabet Prevelansı (%):                      14,7
20-79 yaş Diyabete bağlı ölümler:   
                    59.755
Diyabete bağlı sağlık harcamaları toplamı 
(milyar USD):                                             6,5
Toplam ulusal sağlık bütçesinde diyabetin 
payı (%):                                                 18.2

rakamlarla türkiye’de 
diyabet (2014)

Kaynak: Uluslararası Diyabet  Federasyonu 
Diyabet Atlası

Kasım ayı boyunca mide, 
barsaK, mesane, meme, 

aKciğer Kanseri testleri, 
Vitamin d 

ile ultrasonografi 
tetKiKleri %50 indirimlidir.

Merkez:
Bağdat Cad. 28 (Kızıltoprak THY yanı) Kızıltoprak / İstanbul
Tel: 0216 349 5151 (pbx) Fax: 0216 418 1347

Kızıltoprak Şube: 0216 345 4651            Haseki Gelişim: 0212 529 8979
Nişantaşı Gelişim: 0212 231 4967          Kadıköy Gelişim: 0216 418 0088
Şaşkınbakkal Gelişim: 0216 385 0289   Göztepe Gelişim: 0216 566 2775

www. gelisimlab.com.tr                gelisim@gelisimlab.com.tr 

Caddebostan – Kızıltoprak 
güzergâhında üç 

kilometrelik parkurda 
Kadıköylüler yarıştılar
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Ankara yılları. Oğlum üç yaşında ve bütün çalışan 
annelerin yavruları gibi yuvada!

Bir akşamüstü, ertesi güne öğretmeninin ım-
patı istediğini söyledi.

Büyük bir başarıyla bunun kasımpatı olduğu-
nu keşfedip, kendimle gururlandım:)

Ertesi gün 10 Kasım’dı.
10 Kasım öğlene doğru yuvadan aldığım te-

lefonla fırladım: ‘Çabuk gelin, Çınar’ın ağlamasını 
durduramıyoruz!

Koşturdum. Boynuma sarılıp, hıçkırmaya de-
vam etti. ‘Oğlum n’oldu?’ ‘Hüüü...Atatürk öldü..’ 
‘Tamam bitanem, ama çok çok zaman geçti..’

Nihayet anlaşıldı ki, ‘Atatürk ölmedi, kalbimiz-
de yaşıyor’ marşından kendince sonuç çıkarmış ve 
ilk kez tanık olduğu anma törenini ‘demek ki kalbi-
mizde öldü, tören ondan’ olarak yorumlamış:))

Çocukken, biz üç kardeş de hep ağlardık. 10 
Kasım’da ağlamak mecburidir dememişti  kimse, 
ama anneannemizin enteresan bir lehçeyle öğ-
rettiği şiir çok içimize işlemişti demek..

‘Doktor doktor kalkSENE/lambaları yakSE-
NE/Atam elden gidiyor/Çaresine bakSENE...’

Bizim evin halleri faslı, bu seneki 10 Kasım’da 
her zamankinden çok aklıma düştü.

Sadece sevmeyi, saymayı, kıymetini öğret-
mişler. İçinde korku ya da çekingenlik olmayan, 
sade, sıcak sevgi.

Bugünlerde herhangi bir duruma, nesneye, 
fikre ve benzerlerine ifade biçiminin şiddetsiz ol-
madığı şiddetli günlerde, gerçekten sarıp sarma-
lanacak hatıralar. Galiba saat dokuzu beş geçe 
sireni de, nadir kalmış ortaklıktan, şimdi iyice kıy-
metli. O sesin garip bir gücü, etkisi var zaten.

Çok şükür sadece dünya savaşı filmlerinden 
duyduğumuz ‘sığınaklara girin’ ya da ‘hava saldı-
rısı, ışıkları söndürün’ uyarılarını yapan o ses aslen 
çok hüzünlü ve ürpertici bir ses. Bizimki öyle gel-
miyor işte. Hafıza tazeleyici ve biz birlikte hala bu 
uyarıyla olduğumuz yerde bir zaman saygıyla du-
rabiliyoruz sevinci.

İşte böyle sevgili Fenerbahçe:)
Araya duygu fırtınası girdi.
Yoksa Aykut Kocaman’ın uzun süre sonra Sa-

racoğlu çimlerine dokunması ve gördüğü sevgi 
pek güzel yazılabilirdi. Hasan Ali Kaldırım ve Gök-
han Gönül’ün gönülden çabaları da.

İstatistiklerimiz pek güzel olsa da, goller işta-
hını ihmal etmeyen ve bu uğurda mırmırmır söy-
lenmekten vazgeçemeyen biz müridlerinin ruh 
durumu da.

Neyse, biliyorsun zaten.
Bu güzel gazetenin, bu köşesi senin:))
Daima.

Siren...

FERYAL 
PERE

edi farklı branşta düzen-
lenen Kadıköy Belediyesi 
Müdürlükleri ve Bağlı Bi-
rimler Spor Şöleni, renkli 

görüntülerle sona erdi. Kadıköy Bele-
diyesi Gençlik Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından Kasım ayı içinde 
Kalamış Gençlik Merkezi (KGM)'n-
de düzenlenen turnuvada, geçmişi 5 
bin yıl öncesine uzanan Bocce sporu 
da yer aldı.

Basit, bir o kadar da zevkli olan 
bocceyi belediyenin kadın personeli 
çok sevdi.

Diğer spor dallarına göre daha çok 
boccede turnuvaya katıldıkları gözle-
nen kadın personeller bundan sonraki 
turnuvalarda da bocceyi görmek iste-
diklerini söylediler.

BOCCE VE KADINLAR
Kadıköy Belediyesi spor şölenine 

kadın ve erkek personel arasında oyna-

nan bocce maçları damga vurdu. Erkek 
personellere karşı Kalamış Gençlik 
Merkezi'ndeki sahada bocce maçına 
çıkan kadın personellere arkadaşları 
da tezahüratlarla destek verdi.

Bocce maçının ardından duygu-
larını anlatan Gökçe Üner, “Bocce'yi 
duymuştum. Kurallarını bilmiyordum. 
videoda izleyerek öğrendik ve beledi-
yemizin turnuvasında oynama imkânı 
bulduk. Tavsiye ediyorum, çok eğlen-
celi. Turnuvalarda kolay oynayabile-
ceğimizi düşünerek, sadece Bocce'yi 
seçtim” dedi.

İlk defa bocce oynadığını söyleyen 
Sema Kocameşe ise “Çok zevkli bir 
oyun. Videolardan izlemiştim. Erkek 
rakiplerimizle yaptığımız maçlarda ol-
dukça yetenekli olduğumuzu gördük. 
Çok eğlendik. Belediyenin Bocce'ye 
turnuvalarda yer vermesini istiyorum. 
Bocce bizim işimiz” diyerek erkek ra-
kiplerine iddialı bir mesaj verdi

EN ESKİ SPORLARDAN
Bocce'nin kökeninin Anado-

lu'ya dayandığı ve MÖ 5000 yılla-
rında oynandığı tahmin edilmekte. 
İlk çıktığı yıllarda cilalanmış kaya 
parçalarıyla oynanan oyun, günü-
müzde tamamen yuvarlak ve sen-
tetik malzemelerden yapılmış top-
larla oynanmakta. Bocce düzgün 
ve tahtalarla çevrilmiş 4m X 26,5 
m boyutlarında bir zeminde, 100 
- 115 mm çapında sentetik top-
larla oynanmakta. Yuvarladığınız 
topların hedef topa yakın olması-
nı sağlamak amaçlanmakta. Rakip 
toplarından hedef topa daha yakın 
olarak atılan her top için 1 puan alı-
nıyor, 15 puan alan oyuncu maçı 
kazanmakta. Eğer rakibin topu he-
def topa daha yakınsa ve sizin yu-
varlamanız olanaksızsa hedef topu 
ya da rakip topu vurmak için de atış 
yapılabilmekte.

Bostancı’dan 
farklı galibiyet
U15 Ligi’nde Bostancı bol gollü bir haftayı geride 
bıraktı. Güçlü rakibi Haydarpaşa’yı 5-0 yendi
İstanbul Amatör Futbol Ligi U15 29. 
Grupta iki güçlü ekibin mücadelesine 
sahne oldu.  Pazartesi günü Fikirtepe 
Dumlupınar Spor Kulübü Stadı’nda 
oynanan maç direkten dönen topları, 
gençlerin güzel futbolu, kaçan gol-
leri, kalecilerin estetik kurtarışlarıy-
la akıllarda kaldı. U15 Ligi gençleri 
seyir zevki, yüksek bir maç çıkardı. 

İlk onbirde kalede Feridun, 2 
Ömer, 3 Onur, 4 Burak, 5 Sinan, 6 
Kaan, 7 Ali Berk, 8 Muhammed, 9 Ural, 10 Mert-
can, 11 Fatih ile başlayan Bostancı 15 yaş altı fut-
bol takımında 12 Yasin, 13 Ali, 14 Mustafa, 15 Ko-
ray, 16 Baran, 17 Batuhan, 18 Berke ilk 18’de yer 
aldı. Kaleci Feridun oyunun 17. dakikasında kendi 
yarı sahalarının ortasından rakibin çektiği şutu kri-
tik hamleyle dışarı çelerek klâsını konuşturdu.  

İlk yarının büyük bölümü orta saha mücadelesi 
şeklinde geçerken,  son dakikalara doğru Bostan-
cı’nın 7 numaralı etkili oyuncularından Ali Berk, 
defansın hatasından faydalanarak, kaleciyle karşı 
karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirdi ve Bostancı 
rakibi Haydarpaşa karşısında 1-0 öne geçti.  

Günün dikkat çeken isimleri kalecilerdi. Bazı 
ataklarda kritik hamlelerle gelecek için umut ver-
diler.  İlk yarının sonlarına doğru, Bostancı ka-
lecisi Feridun rakibin uzaktan şutunu zor da olsa 
dışarı çeldi. Başarılı kurtarışıyla alkış aldı.  Hay-
darpaşa’nın üst direkten dönen topu ise Haydar-
paşa adına şanssızlıktı. İkinci yarı ise Bostancı 

oyunda kontrolü eline aldı. Ural, Mu-
hammed(2), oyuna ikinci yarıda dahil 
olan Ali’nin golleriyle Bostancı maçı 
5-0 kazandı.

Antrenör Volkan Keçeci, “Ligde 
3. Sıraya yükseldik. İyi gidiyoruz. Şu 
anda takım gayet iyi durumda” dedi.  
Keçeci, ligde son 5 maç kaldığını, 
çok çalışarak, son ana kadar şampi-
yonluğu kovalayacaklarını ve şampi-
yonluk hedeflediklerini söyledi.  

MİLLİ TAKIM’DA OYNAMAK İSTİYOR
Gelecek vadeden futbolcular arasında göste-

rilen kaleci Feridun’un U14 Milli Takımında oy-
nadığını ve Riva kampına katıldığını söyleyen 
Antrenör Volkan Keçeci, “Feridun, Milli Takım 
hocalarının takibinde. Feridun gibi yetenekli fut-
bolcularımız var kadromuzda.  Onları da değerlen-
dirmeye çalışıyoruz.  Milli Takım hocalarıyla di-
yalog halindeyiz.  Feridun’u gönderdik. İnşallah 
onun peşinden birkaç kardeşimizi daha göndere-
ceğiz” dedi. Genç kaleci Feridun ise “Heyecanlı-
yım. Genelde forvet, orta saha, stoper oynamayı 
ister futbolcular. Kalecilik kolay gibi görünür ama 
zor. Çok tercih edilmiyor kalecilik.  Hedefim Mil-
li Takım kalesine geçmek” dedi.  Kadıköy Mela-
hat Akkutlu Ortaokulu öğrencisi olan Feridun, ta-
kım antrenmanının yanı sıra evde kendisinin de 
özel antrenman yaptığını, başarılı olmak için çok 
çalıştığını belirtti.

Belediye turnuvasında 
Bocce keyfi

Kupaların sahiplerini bulduğu spor şöleninde Kadıköy 
Belediyesi personeli,  5 bin yıllık Bocce sporunu ilk kez oynadı

Y
KUPALAR 
SAHİPLERİNİ BULDU
Kadıköy Belediyesi personeline yönelik 
7 branşta düzenlenen spor turnuvaları 
sonuçlandı. Dereceye girenler kupa ve 
madalyalarını Kadıköy Belediye Başkanı 
Akyurt Nuhoğlu’ndan aldı. Turnuvanın 
sonuçları şöyle:
Futbol
1. Yapı Kontrol Müdürlüğü
2. Spor Müdürlüğü
Basketbol
1.Bilgi İşlem Md. G-Bro’s
2.Hukuk İşleri Md.
Tenis
1.Bülent Çakırer
2.Engin Baran
Masa Tenisi
1.Mahmut Aras
2.Gökhan Ereli
Satranç
1.Erkan Utangaç
2.Onur Usta
Bocce
1.Arda Ezen-Eren Kalender
2.Bedirhan Şahin-Cem Çetindağ

Tavla
1.Coşkun Karakaş
2.Fuat Engin

Kaleci 
Feridun

AMELİYATSIZ 
BEL VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ 

DRX-9000 Bel boyun ağrıları olan Ameliyatlık Bel ve Boyun fıtıklı hastalarda kullanılan % 86 
başarı oranına sahip ameliyatsız bir tedavi yöntemidir.
NASA uzay araştırmalarında, astronotların uzay yolculuklarında yerçekimsiz ortamda bel 
ağrılarının geçtiğini ve disk aralıklarının genişlediğini gözlenmesi üzerine bu düşünceden yola 
çıkılarak DRX-9000 cihazı geliştirilmiştir.DRX 9000 FDA ve CE belgelerine sahiptir. Cihaz Amerika 
başta olmak üzere dünyada 15 ülkede kullanılmaktadır.
DRX-9000 cihazı kemerler, yüksekliği değişebilen hava yastıkları, çekim açısı ayarlarıyla ve 
logaritmik çekimle disk içi basıncını negatif değerlere düşürerek etkili
bir tedavi sağlar.
Diğer traksiyon cihazlarında vücudun koruyucu mekanizmaları devreye girdiğinden adeleler 
kasılır.Bu da etkili bir çekme yaratmadığı gibi ağrılara yol açabilir.
DRX-9000 sisteminde ise, logaritmik bir eğriyle çektiğinden vücudun koruma mekanizmaları 
uyarılmaz ve disklerin içinde, omurların arasında etkili bir negatif basınç oluşur.
 
ETKİ MEKANİZMASI
DRX – 9000 sisteminde disk içi basınç – 150 milibara kadar düşürülebilir.Diğer çekme yöntemlerinde disk içi basınç + 30 milibarda 
kaldığı göz önünde tutulursa ; bu DRX-9000’in etki gücünü çok iyi açıklar.
Disk içi basıncın azalması ; fıtıkta geri çekilme yapar, çevre sinirlerdeki basıncı azaltır veya tamamen kaldırır.
Diskin beslenmesi içindeki basıncın değişimleriyle olur.Bir süngerin üzerindeki ağırlığın kalkmasıyla, gözeneklerinin dolması gibi, 
negatif basınç disklerin tekrar beslenmesini sağlar.
 
HANGİ HASTALAR DRX – 9000 TEDAVİSİNE ALINIR?
-     Fıtık veya disk bozukluğuna bağlı bel ağrıları veya bel-bacak ağrıları
-     (4 haftanın üzerinde)
-     6 aydan eski başarısız bel ameliyatına bağlı, tekrarlayan ağrılar
-     18 yaş üzerinde olmak
 
HANGİ HASTALAR DRX-9000 TEDAVİSİNE ALINAMAZLAR?
Bel omurgasındaki kırıklar, şiddetli kemik erimesi, sekestre ( omurilik kanalına 
parça düşmesi ) bel fıtıkları, hamileler, spondilolistezisli hastalar tedaviye alınamazlar.
 
DRX-9000 TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR, AĞRILI MIDIR?
Tedavi esnasında hiçbir ağrı sızı görülmez. Tedaviye ayakta hastaya uygun kemerlerin takılması ile başlanır, tedavi yatağının 
tabanındaki platforma çıkar, ağırlığı ölçülüp uygun tedavi belirlenir.30 dakika süren DRX-9000 tedavisi sonrası soğuk paketler ve 
elektroterapi (interferans akım) uygulanır.
Toplam tedavi 1 saattir. İlk seanslarda bel daha hassas duruma geldiği için bir bel korsesi ve ağrı kesici ilaçlar verilebilir.
  
DRX – 9000 TEDAVİSİ BAŞARILI MIDIR?
DRX-9000 tedavisinin başarı oranı tedavinin hemen sonrasında % 86’dır. Tedaviden 3 ay sonra başarı oranı % 90 lara ulaşır.
 
DRX – 9000 TEDAVİSİ SONRASI FITIKTA TEKRARLAMA OLUR MU?
 % 2 hastada tekrarlama görülebilir.
 
DRX-9000 TEDAVİSİNDE İYİLEŞME NE ZAMAN BAŞLAR?
Tedavinin 10.seansındaki kontrolde ağrılarda % 50 ve üzerinde azalma görülür.Yeterli düzelme olunca bel ve karın kaslarını 
kuvvetlendirme ve esnekliği artırma egzersizlerine başlanır.
 
DRX – 9000 TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?
Tedavinin ilk 2 haftası haftada 5’er seans, 2.ve 3. haftası haftada 3’er seans, son 2 hafta haftada 2’şer seans olmak üzere 20 seansta 
tamamlanır.
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fetlere karşı bilinçlendirme eği-
timi ilk kez bir müzikalle yapı-
lıyor. Müzikalin hedef kitlesiy-
se çocuklar. Kadıköy Belediyesi 
Kentsel Arama Kurtarma Takı-

mı (Bak-Kadıköy), Çocuk Sanat Merkezi’yle 
ortaklaşa, çocukları afetlere karşı bilinçlen-
dirmek için “Bir Afet Masalı” adlı müzika-
le imza attı. Bu oyunla çocuklar bir yandan 
afetlere karşı korunmayı öğrenirken, bir yan-
dan da masal diyarına yolculuk ediyor.

Bir Afet Masalı’nın kahramanlarıysa ta-
mamen hayatın içinden. Su, diş fırçası, ter-
lik, çanta, pil, fener, radyo, konserve gibi 
günlük hayatımızı idame ettirmek için ihti-
yaç duyduğumuz her şey, bu oyunda birer 
karaktere bürünüyor. Karakterleri canlandı-
ranlar ise Bak-Kadıköy takımı. 

Bugüne kadar çeşitli eğitimlere katılarak 
halkı afetlere karşı bilinçlendiren Bak-Kadı-
köy takımı, Çocuk Sanat Merkezi’nin katkı-
sıyla ilk kez bu eğitimleri sanatla anlatmanın 
yoluna gidiyor. Takımda bulunan 38 kişiden 
26’sı aynı zamanda Kadıköy Belediyesi’nin 
personeli; kimi Çevre Müdürlüğü’nde, kimi 
İmar ve Şehircilik’te, kimi ise Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli. 
Hepsinin ortak noktasıysa, afetlere karşı gö-
nüllü olarak çalışmalara katılmak. 

PİL, KALEM, DİŞ FIRÇASI OLDULAR
İlk kez bir oyunda rol almanın heyeca-

nını yaşayan takım üyelerinden kimisi yan-
gın tüpü, kimisi afet durumunda çantamızda 

bulunması gereken konserve oldu. Oyuncu-
lardan Ezgi Göçer, “diş macunu” rolünde. 
“Diş fırçasını ve macununu günlük hayatta 
olduğu gibi afetlerin yaşandığı durumlarda 
da yanımızda bulundurmalıyız. Diş fırçala-
mayla aram iyidir, umarım çocuklara kendi-
mi sevdiririm” diyor.

Kadıköy Belediyesi’nde foto muhabirli-
ği yapan Gürbüz Engin’in de bir rolü var: 
Televizyon. Engin, oyunun provaları esna-
sında kimi zaman kameranın arkasına geç-
ti, kimi zaman da kameranın önüne geçerek 
oyunun içine girdi. Kurulduğu 2005 yılın-
dan beri Bak- Kadıköy takımında olan En-
gin, gönüllü olmanın yeterli olduğunu söy-
lüyor: “İlk kez bir oyunda rol alıyorum. 
Hiçbir teatral deneyimim yok ama çalışma-
lara gönülden katıldığım için başarılı olaca-
ğımı düşünüyorum.” 

Süreyya Operası’nın emekli yönetici-
lerinden Ahmet Tüzün’ün rolüyse bir afet 
çantası. Tüzün, “Sahne tozunu iyi biliyo-
rum. Ama torunum beni izleyeceği için he-
yecanlıyım” diyor. Bir Afet Masalı’nda rolü 
olanlardan biri de, oyuncu Bülent Çakırer. 
Mesleğinde usta olan Çakırer, Bir Afet Ma-
salı’nda kaplumbağa rolünde. Aynı zaman-
da kostüm ve dekor sorumlusu olan Çakırer, 
provalar esnasında esprileriyle oyunculara 
keyifli anlar yaşatıyor.“Deprem anında kaç-
manın değil, bulunduğumuz yerde çöküp 
kapanıp tutunmanın önemli olduğunu kap-
lumbağa karakteriyle anlatıyorum” diyen 
Çakırer, Bir Afet Masalı’nın güzel bir çalış-
ma olduğunu belirtip ve tüm çocukları oyu-
nu izlemeye davet ediyor.

l Aysel KILIÇ

A

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı,“Bir Afet Masalı” adlı 
müzikalle çocukları afetlere karşı bilinçlendiriyor. Müzikalle, çocuklar hem 
eğlenecek, hem de kendi hayatlarını kurtarmayı öğrenecek

SAhnede
hAyAT 
kurtarıyorlar

Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen 
Roma askerlerinin kalkanlarından birinin 
tam önünde duruyoruz!..
“Sunay Akın, bu ünlü müzenin salonla-
rında birbirinden değerli sanat eserleri 
sergilenirken, bir Romalı askerin kalka-
nının önünde durmamız neden?” diye 
sorduğunuzu duyar gibiyim. Efendim, 
bu kalkan, Roma İmparatorluğu’nun 
egemen olduğu topraklarda her sabah, 
güneş ışınlarının üstünden ilk yansıdığı 
silahlardan biridir; çünkü imparatorluğun 
en doğusundaki birliğe aittir.
Güneş, kalkanın gri rengini altın sarısına 
dönüştürmekle kalmaz, üstünde resmi 
olan kediyi de gülümsetir. Evet, kalkanın 
üstünde bir kedi resmi vardır ve siz bu 
kediyi yakından tanırsınız. O da, sizi mü-
zenin koridorlarında görünce sevinmiştir 
zaten. Ne de olsa onunla aynı toprakla-
ra aitsiniz. Kalkanın üstünde resmi olan 
kedi, bir Van kedisidir!
Roma İmparatorluğu’nun doğu birlikleri-
ne simge olan, hatta savaş bayraklarına 
bile resmi konulan Van kedisini Osmanlı 
Sarayı’nda besleyen padişah, Sultan II. 
Abdülhamit’tir. İşin aslını ararsanız, “Pa-
muk” adlı Van kedisinin ilk sahibi padişa-
hın kızı Ayşe Sultan’dır. Bir gün padişahın 
odasına giren kedi bir daha hiç ayrılmaz 
oradan. Derler ki, kediyi kızından isteyen 
II. Abdülhamit şu yanıtla karşılaşmış:
“Kedi zaten sizindir efendimiz; lakin kedi-
yi çok kıskandım!”

II. Abdülhamit, sürgüne gönderildiği Se-
lanik’e bile götürür Pamuk’u. Bir Osmanlı 
padişahıyla birlikte sürgün hayatı yaşa-
yan bu Van kedisinin en önemli özelliği, 
yemeğini bakıcısının çatala batırarak 
sunmasıymış. Pamuk, saray sofrasının 
artıklarını yemez, kendisine özel yemek-
ler hazırlanırmış. II.Abdülhamit’in ye-
meğinden artakalanlar kediye verilmez 
ama bin bir rica ve minnetle bir çocuğa 
götürülmek üzere gümüş kaplar içinde 
saraydan dışarıya çıkarılır, bir seferliğine!
Padişahın, tabağında kalan yemekleri bir 
erkek çocuğa gönderdiği yıl 1899’dur. 
Bunun nedeni, dili tutulan, konuşmayan 
çocuğa padişah yemeğinden artakalan-
ların iyi geleceği inancıdır. Din hocalarının 
bu önerisi hiçbir işe yaramaz. Sarayın 
artıklarını yiyerek dilinin çözüleceğine 

inanılan çocuk büyüdüğünde özgürlük 
şarkıları söyleyecek ve o sofraları devi-
renlerin korosunda ön sırada yer alacak-
tır!..
Dili kendiliğinden açılan çocuğun başına 
bir başka felaket gelir, üç yaşında... An-
nesi ve babasının yanında götürüldüğü 
bir ev ziyareti sırasında, hizmetçi kadın 
tarafından Çingenelere satılmak ama-
cıyla kaçırılır. İstanbul’un altı üstüne ge-
tirilerek aranılan çocuk büyük bir şans 
eseri olarak bulunur.
Neyire Hanım, bir gün oğlunu evdeki 
terlikleri bir araya toplarken görür. Tüm 
terlikleri sıralar halinde, düzgün bir şe-
kilde arka arkaya getiren çocuk onlarla 
konuşmaya, bir şeyler anlatmaya başlar. 
“Eyvah!” der Neyire Hanım, “Bizim oğla-
nın dili açıldı açılmasına, ama bu sefer de 
terliklerle konuşmaya başladı!..”
Kapı arkasından oğlunun konuşmalarını 
ona belli etmeden dinleyen annenin şaş-
kınlığı, çocuğun terlikler karşısında bilgi 
dolu bir konuşma yaptığını duyunca bir 
kat daha artar. Her gün yinelenen bu ga-
rip olay, sonunda çözüme ulaşır:
Çocuk, dayısı Rauf’a ders vermek için 
eve gelen öğretmenleri dinlemekte, 
duyduklarını sonradan terliklere anlat-
maktadır! Bu “öğretmencilik” oyunu, 
onun geleceğinin de habercisidir aslında.
Çocuğun terlikleri oyuncak öğrenciler 
yapması, eğitimi ne de güzel tarif et-
mektedir:
Eğitim, bilime dayandırılmaz ve yenilik-
lerden uzak kalırsa, yıkanmayan bir aya-
ğa dönüşür ve içine sokulduğu terliği de 
kokutur.
On dört yaşına geldiğinde yaşantısı bo-
yunca unutamayacağı bir felakete tanık 
olur; anneannesinin Yenikapı’daki evi 23 

Temmuz 1911’de başlayan 
Aksaray yangınıyla küle 
dönüşür. O evde, dedesinin 
çizdiği haritalar ve yağlıbo-
ya gemi resimleri de var-
dır! Anneannesi, dedesinin 
yazdığı aşk mektuplarını 
kurtarabilir yalnızca...
Aynı yıllarda, Yıldız Sara-
yı’nın bahçesindeki büyük 
havuzda, İstanbul’un ilk 
Japon ördekleri yüzmek-
tedir. Bu ördekler, Japon 
imparatorunun II. Abdül-
hamit’e gönderdiği arma-
ğanlar arasında yer almak-
tadır. Çocuğun dedesinin 
adı, Kaptan Ali Bey’dir. Ali 
Bey, padişahın karşılık ola-
rak gönderdiği armağanları 
Japon İmparatoru Meici’ye 
sunmuş, gemisi Ertuğrul 
ve beş yüzü aşkın adamıyla 
birlikte geri dönüş yolun-
da yakalandığı fırtınadan 
kurtulamayarak Japon De-
nizi’nde boğulmuştur! II. 
Abdülhamit’in, yemek ar-
tıklarının verilmesine rıza 
göstermesinin nedeni de 
zaten, çocuğun Kaptan Ali 

Bey’in torunu oluşudur.
Terlikleri birer öğrenci gibi karşısına dizen 
ve onlarla bir öğretmenmiş gibi oynayan 
çocuk, Köy Enstitüleri’nin mimarlarından 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’dir!
1923 Devrimi’nin eseri olan Köy Enstitü-
leri’nin kapatılmasıyla “tam bağımsızlık” 
düşüncesi kalkansız kalır ve emperya-
listlerin kuklaları olan hükümetler ta-
rafından unutturulmak istenilir. Bağım-
sızlık düşüncesinin nefes alamadığı bir 
ülkenin kolay yutulur bir lokma haline 
gelmesi ve sömürgeci ülkelerin sofraları 
için etnik çizgilerle dilimlenmesi kaçınıl-
mazdır. 
Çözüm mü?
Çözüm, iki ayrı göz renginin bir bedende 
olabileceğini görebilmektir...
Yani, Van kedisi!

PADİŞAHIN YEMEK 
ARTIKLARI

SUNAY
AKIN

CİhAn 
deMİRCİHAYAT ÇİZGİSİ

ÇSM, MÜZİĞİYLE SAHNEDE
Oyunda masalın 
anlatıcısı rolünde 
olan Çocuk Sa-
nat Merkezi Pro-
je Koordinatö-
rü Yeşim Altınay, 
müzikalin öne-
mini şöyle ifade 
ediyor: “Çocuk-
lara yönelik bir 
oyunu oluştu-
rurken pedagojik 
boyutuna dik-
kat etmek gere-

kiyor. Onlara nasıl bir dille hitap edileceğine 
önem verilmeli. Biz bunu önemsedik ve Bir 
Afet Masalı’nı müzikle birleştirdik. Çocuk 
Sanat Merkezi’mizin Pop Orkestrası’yla ça-
lışmalara başladık. Çünkü müzikle yapılan 
her şey akıllarda daha çok yer ediniyor.”
Çocuk Sanat Merkezi Pop Orkestrası Öğ-
retmeni Can Tavukçular da, Altınay’ın söz-
lerini destekliyor ve ekliyor: “Oyunun 
müziklerinin orkestramız çocukları tara-
fından çalınmış olmasının, oyunu izleye-
cek olan çocuklar üzerinde etkili olacağı-
na inanıyoruz.” Oyunun genç müzisyenleri 

de hummalı çalışma içerisinde. Çocuk Sa-
nat Merkezi’nde yetişen Senanur Bay-
rak ve Zeynep Kuru, Pop Orkestrası’ndalar. 
Haftalardır Bir Afet Masalı’na çalışan Sena-
nur piyano çalıyor, Zeynep ise şarkı söylü-
yor. Çocuk müzisyenler Bir Afet Masalı’nın 
bir parçası olmaktan oldukça memnunlar: 
“Böyle bir şeye destek sunuyor olmak bizi 
mutlu ediyor. Oyuna çalışırken biz de afet-
lere karşı bilinçlendik…” 

Can Tavukçular

Gürbüz Engin Bülent Çakırer

“TRAVMAYI 
ÇOCUKLAR 
YAŞIYOR”
“Bir Afet Masalı” adlı müzikalin sözleri-
ni Binnazlı Saka ve Hakan Özdemir yazdı, 
Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörü 
Yeşim Altınay ise bu 
sözlere özgün mü-
zik yazdı. Saka ve 
Özdemir’in oyunda 
da rolleri var; ara-
ma kurtarma kıya-
fetleriyle sahnede-
ki yerlerini alıyorlar. 
Binnazlı Saka, afet-
lerde travmaya en 
çok çocukların ma-
ruz kaldığına dikkat 
çekiyor: “Çocuklar 
ne kadar erken to-
parlanıp normal yaşama adapte olurlarsa, 
yetişkinler de onlara bağlı olarak hayata 
dönebiliyor. Biz de buradan yola çıkarak, 
ilkin çocukları afetler konusunda bilinç-
lendirmek istedik. Çocuklar için eğitimleri 
eğlenceli hale getirmeye çalıştık. Böylece 
daha kolay öğrenmiş oluyorlar.”

Binnaz Saka

 “Bir Afet Masalı” adlı müzikal, Kadıköy Be-
lediyesi bünyesindeki kültür merkezlerin-
de çocuklarla buluşacak. İlk kez 12 Kasım’da 
izleyiciyle buluşan oyunun ikincisi 10 Ara-
lık saat 10.00’da, Kozyatağı Kültür Merkezi, 
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde olacak. Oyuna 
Kadıköy’deki tüm çocuklar davetli.

Köy Enstitüleri’nin 
mimarı, Eski Milli Eğitim 
Bakanı Hasan Âli Yücel, 
çocuklarıyla...
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SOLDAN SAĞA
1-1930’lu yıllardan başlayarak genel başlıklarla İstanbul hayatını anlatan yazı ve 
romanları birçok gazetede yayımlanmış, bunlardan yapılan bir seçme ‘İstanbul Kazan, 
Ben Kepçe’ adıyla basılmış ünlü yazar… Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. 2-Tavır, 
davranış… Bir bağlaç… Yol… Trabzon’un bir ilçesi… Toplu olarak ava çıkma. 3-Kirpik 
boyası, maskara… Orhan Pamuk’un bir romanı… Uzun ve yorucu, özenli çalışma… 
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. 4-Doktorun kısa yazılışı… Hazcı… 
Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılana, bir tona eşit birim. 5-Çoğunlukla 
basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element… Argoda 
anlamak. 6-Brezilya’nın para birimi… San Marino’nun plaka işareti… Nasıl, niçin… 
Elazığ’ın bir ilçesi. 7-İlgi çekici, değişik kimse… 2014 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi 
olan Patrick önadlı yazar… Gümüş elementinin simgesi. 8-Kadıköy’de bir semt… Eski 
dilde yüksek, yüce. 9-Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit 
olanlardan her biri… Haykırma, bağırma… Bir tür mürekkep balığı. 10-Merkür… Kaba, 
kırıcı ve hırpalayıcı… Yunan mitolojisinde zafer tanrıçası. 11-Bütün varlıkların içinde 
bulunduğu sonsuz boşluk, feza… İlgilendiren, ilişkin... Notada duraklama zamanı… Bir 
ipekli kumaş türü, saten. 12-Utanma, utanç duyma… Işın ya da tanecik yayımı… Çölden 
esen sıcak rüzgar. 13-Eşya süslemeye yarayan bir tür zamk… Almanya’da bir kent… 
Bir canlıda sürekli ya da geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı… Manganez 
elementinin simgesi. 14-Müşteri… Göztepe’de bir müze. 15-Teker teker… Uzaklık 
belirten sözcük… Anıtmezar. 16-Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık… Kullanılmamış 
olan… Lanetlenmiş, melun… Ateş. 17-En yüksek askeri rütbe… Topluluk, zümre… Cam, 
çini, toprak vb. nden yapılmış derince çanak. 18-Aldatma, düzen, hile... Niteliksiz… Fark. 
19-Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma… 
Zeki ve yaramaz çocuk… Mersin’de bir antik kent. 20-Emanet olarak… Bir tür tahta ya 
da metal çivi… Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, malgama.  

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-‘Gemide’, ‘Kurtlar Vadisi Irak’, ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’ gibi filmleriyle 
tanınan yönetmen… ABD’yi oluşturan eyaletlerden biri. 2-Bir ilimiz… Birleşik Krallık 
anlamında kullanılan kısaltma… Yalvaç önadlı yazar… Uygulamalı olarak yapılan askerlik 
eğitimi. 3-Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek türü… Saldırı… Patlamış mısır… Su. 
4-Bir işte yetkili olan, bir işi yapan… Halk dilinde zatürre… Vitrin. 5-Vücut kemiklerinin 
uç uca ya da kenar kenara gelip birleştiği yer… Sevimli… Uzun saçaklı çatısı olan alçak 
dağ konutu. 6-Boru sesi… Yunan mimarlığında en eski üsluplardan biri… Belirli geçmiş 
zaman eki… Yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il. 7-Zülfü Livaneli’nin, 
bu yılın en çok satan kitapları arasında yer alan romanı. 8-Sanayi, endüstri, teknik… Hz. 
İsa’nın doğduğu gün… Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L biçiminde 
alet… Güneş doğmadan önceki alacakaranlık. 9-Dış, dışarı… Bir yerden kaçıp gitme 
düşüncesini anlatan bir söz… İskambilde birli… Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun 
kısa yazılışı. 10-Toryum elementinin simgesi... Bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum 
içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, unvan… Dahiye yakışır bir biçimde, dahice… 
Sinir. 11-Tesir etme… Kendi kendine anlamında kullanılan önek... Emme özelliği olan. 
12-Sert bir içki… Ray üzerinde işleyen bir taşıma aracı… Bir şeyin niteliklerini övme… 
Olduğundan büyük gösterme, büyütme, abartma. 13-Afete uğramış kimse… Bir 
nota… Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi. 14-Kısım, branş, dal… Tarihte, 
mirasçılar arsında mirası paylaştıran ve yetimlerin hakkını koruyup idare eşen şeriat 
memuru. 15-Akıl… Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen 
parça… Gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element. 16-Sağ ve esen olarak… Ata 
binen kadın… Seciye, karakter. 17-Araştırmalarda, laboratuvar deneylerinde yardımcı 
olarak çalıştırılan kimse… Defa, sefer, kere… Mecazen, çok başarılı ve zengin işadamı. 
18-Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz, eğreti yapı… Zola önadlı yazar… 
Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik eseri. 19-Erler… 
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik… Muğla’nın bir ilçesi… Anadolu 
Ajansı’nın kısa yazılışı. 20-Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi… Bir ilimiz… 
Amaç, gaye. 

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Zeliha Berksoy, Afacan 2-İfade, Ek, Unvan, İtina 3-Yoma, Tromp, Ardıl, Pas 4-Ar, Meze, Aar, Lap 5-Vokal, Hıfzı Topuz 6-Ziverbey, Derince, Ari 7-Trake, Tafra, 
Alay 8-Asri, Al, Ma, Sak, İleti 9-Anilin, Mualla, Er 10-Tse, İda, Alkan 11-Münir Nurettin Selçuk 12-Eda, Agrafi, Me, Se, Rua 13-Telafi, Nakliyat, Ti 14-Anaç, Re, İlam, Ala 15-Nail, 
Asa, Ara, Ekler 16-İn, Clint, Fenerbahçe 17-Zevat, İlgili, Gol 18-İkizler, İdeal, Mi 19-Köz, Ca, Tepmek, Utarit 20-Detant, Ki, Net, Usare.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Ziya Öztan, Metafizik 2-Efor, Düden, Ne, Öd 3-Lam, Avara, Nalan, Vize 4-İdam, Ekinti, Açacak 5-He, Evre, İsraf, İltica 6-Tzob, Alengirli, Zan 
7-Bereketli, Ur, Nil 8-Eko, Aya, Niran, Atlet 9-Mal, Fm, Defans, Grek 10-Kupa, Dramatik, Afi, Pi 11-Sn, Rhea, La, Elim 12-Ova, Ir, Samimi, Aniden 13-Yarıfinal, Neyire, Eke 14-Nd, 
Zn, Klas, Alarga 15-Ilıca, Alesta, Bolu 16-Filateli, Kle, Meal, Tu 17-At, Po, Almaç, Kh, Has 18-Cip, Paye, Nuri Alço, Ra 19-Anamur, Te, Ku, Lee, Mir 20-Nas, Zifiri, Ayar, Site.

ücretsİz!
azetemizin bulmaca sayfası, bu 
günlerde Kadıköy’de bir kafe-
nin gündeminde.  Rıhtım Cad-
desi’nde bulunan “İnatçı Keçi” 

kafe-restoranda müşteriler hem keyifle bul-
maca çözüyor hem de bulmacanın sonunda 
ödüllendirilmeyi bekliyor. Kafe işletmecile-
ri, bulmacayı çözene kahve ve kek ikramın-
da bulunuyor.  Sıcak kahve ve leziz bir kek 
yemenin tadına ilk varanlar, şansını bir kez 
daha denemek için kafenin yolunu tutuyor. 

“MÜŞTERİLER KEYİF ALIYOR”
İşletme Müdürü Gülay Songür, “Gaze-

te Kadıköy’e az 
da olsa bir kat-
kıda bulunmak 
için böyle ke-
yifli bir uygu-
lamaya gittik” 
diyor.  Müşte-
rilerinin hem 
G a z e t e ’ d e n 
hem de bulmaca 
ödülünden haberdar 
olmaları için duyurula-
rını kafenin duvarları-
na astıklarını söyleyen 
Songür, “İster kahve ve 
kek ödülümüzü kazansınlar, 
ister kazanmasınlar, müşteriler bul-
macayı çözmekten büyük bir keyif alıyor” 
diye belirtiyor.  

“KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”
Gülay Songür, Gazete Kadıköy’ün Ka-

dıköylüler için önemli olduğunu söylüyor 
ve ekliyor: 

“Bence Kadıköy’deki tüm kafeler, işlet-
meler bulmaca sürprizini hayata geçirmeli, 
kampanyaya dönüştürmeli ve Gazete Kadı-
köy’ün okunmasını sağlamalı.” Kafede ga-
zete standına da yer verdiklerini hatırlatan 
Songür, müşterilerin Gazete’ye ilgisinin her 
geçen gün arttığını ve kafelerine de hareket-
lilik kattığını sözlerine ekliyor.

İLK ÖDÜLÜ BİR DOKTOR ALDI
İnatçı Keçi’de Gazete Kadıköy’ün bul-

macasını tam çözenlerin arasında bir hekim 
de var.  

Gülay Songür, “Doktor Tur-
gay Samancı, iki hafta üst üste 
bulmacayı tam ve doğru çöz-

dü. Biz de kendisine 
kahve ve kek ikramın-
da bulunduk. Kek ve 
kahve her zaman ye-

nip içilecek şeyler ama 
işin ucunda ufak bir 
ödül olunca bunun tadı 
başka oluyor. Hem biz 

keyif alıyoruz, hem de 
müşteri  keyfine varıyor” 

diyor.

BALIK EKMEK REVAÇTA
İnatçı Keçi’ye gitmek çok kolay. Kadı-

köy minibüs duraklarının hemen arkasına 
düşüyor. Burada hem yemek,  hem de sıcak 
bir şeyler içmek mümkün. Köy usulü serp-
me kahvaltı, gözleme, menemen, tost çe-
şitleri, balık ekmek, ızgara köfte, makarna 
ve kek çeşitleri menüde yer alan yiyecekler 
arasında.  Gülay Songür, “Müşteriler en çok 
da balık ekmek yemek için geliyor. Bunun 
için buradan kalkıp Eminönü gitmeye gerek 
kalmıyor” diyor.

Her gün, 07.30- 23.00 saatleri arasın-
da açık olan “İnatçı Keçi”, Rıhtım Caddesi, 
Haydarpaşa Tren Garı Yolu,  8 numarada. 

Bulmacamızı çözene

“İnatçı Keçi” adlı kafe, Gazete Kadıköy’ün bulmacasını tam ve 
eksiksiz dolduran müşterilerine kahve ve kek ikram ediyor
l Aysel KILIÇ

G

Gülay Songür

kahve ve kek
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kinci el eşyalar özellikle öğrenci, 
bekâr, gurbetçi için bulunmaz ni-
met. Kadıköy’ün muhtelif yerle-
rindeki ikinci el ucuz eşya satan 

dükkan sahipleri, üniversite öğretiminin başla-
masıyla son zamanlarda özellikle öğrencilerin 
ikinci el eşya talebini karşıladıklarını ifade etti. 

NEDEN İKİNCİ EL?
Pek çok kişi yeni ürüne göre daha uygun fi-

yatlı olduğu için ikinci el eşyayı tercih ettiği-
ni belirtiyor. Zira ikinci el eşya, mağazada satı-
lan yeni eşya fiyatlarından oldukça düşük fiyata 
alıcı buluyor. Alıcı için önemli olan ikinci el 
eşyanın kullanılabilir durumda olması. Geçi-
ci olarak bir yerde yaşayanların, bekâr olanla-
rın ağırlıklı olarak ikinci el eşyaya yöneldiği de 
verilen bilgiler arasında. Üniversite kenti konu-
mundaki Kadıköy’de özellikle üniversite döne-
minin başladığı şu günlerde öğrenciler evlerini 
ikinci el mağazalarından döşediklerini belirtti. 
Öğrenci oldukları için ikinci el eşya satıcıları-
nın kendilerine daha düşük fiyata eşya sattığını 
söyleyenler de var.

İKİNCİ ELDE YOK YOK
İkinci el eşya satıcılarında beyaz eşyadan, 

mobilyaya, salon, oturma odası, yatak odası ta-
kımlarından, koltuk, kanepe, masa, sandalye, 
baza ve halıya varana kadar bir evin ihtiyacı 
olabilecek her şeyi bulmak mümkün. 

Yeni ve garantili eşyaları da bulmanın müm-
kün olduğunu söyleyen Tufan Ticaret yetkilile-

rinden Turgay Çiftçioğlu, “Genelde öğrenciler, 
bekâr evinde kalanlar geliyor, A’dan Z’ye alıp 
gidiyorlar. İşler çok şükür iyi” dedi.

ÖĞRENCİYE KOLAYLIK
Tam öğrenciye uygun çalıştıklarını söyle-

yen Yel değirmeni Kapadokya Antika sahibi 
Yusuf Yılmaz, “Öğrencilerin yoğun yaşadığı 
bir mahalle burası. Bir öğrenci 1000 TL’ye evi-
ni tamamlar bizden” diye konuştu.

Kış mevsimine doğru ikinci el eşya satışı-
nın azalmaya başladığını söyleyen, Galeri Mahir 
Spot sahibi Mahir Çiftçibaşı, “Talebeler, evle-
nenler geliyor. Özellikle öğrencilere çok kolay-
lık yapmaya çalışıyoruz, evlerini döşüyoruz. Öğ-
renci evini 800 TL’ye hazırlarız, gelsinler” dedi.
Yaklaşık 45 yıldan bu yana Kadıköy’de ikinci 
el eşya işiyle ilgilendiğini söyleyen Çiftçioğul-
ları Mobilya sahibi İlhami Çiftçibaşı, “Öğrenci-
si, işçisi, yazlık ev döşeyeni; zengini de maddi 
durumu iyi olmayanı da gelir. Öğrenci evini 700 
TL’ye tamamlarız” şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İKİNCİ EL
Bilindiği üzere Kadıköy, son dönemde 

kentsel dönüşümün yoğun şekilde yaşandığı bir 
ilçe. Müteahhitle anlaşanların geçici olarak bir 
başka semte taşındığı, taşınırken de eski eşya-
larını yenileriyle değiştirmesi söz konusu. Bir-
çoğu, kullanılabilir durumdaki eşyalarını ikinci 
elcilere bırakıyor.

Özellikle sonbahar aylarında işlerin iyi git-
tiğini belirten ikinci el eşya satıcıları, son yıl-
larda kentsel dönüşüm dolayısıyla kullanılmış 
eşyalarını getirenlerin çoğunlukta olduğunu da 
belirtiyor.

Balık boyuna denetim
Balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle 
sona ermesiyle balık piyasası canlandı. 
Tezgahlar birbirinden farklı balık çeşit-
leriyle doldu. Sofralarda da balık yeri-
ni aldı.

Kadıköy'de başta Tarihi Çarşı ol-
mak üzere semt pazarlarındaki balıkçı 
tezgahları denetlenmeye başlandı.

Denetimler Kadıköy Belediyesi 
Veteriner Müdürlüğü uzman ekibi ile 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Mü-
dürlüğü'ne bağlı uzman ekip tarafın-
dan gerçekleştiriliyor.

BOYLARINI ÖLÇTÜLER
Geçtiğimiz Cuma günü denetim 

ekipleri Kozyatağı semt pazarındaki ba-
lık tezgahlarını denetledi. Denetimlerde 
satışa sunulan balıkların türlerine göre 
ideal boyutlarda olup olmadıkları, taze-
likleri, balık tezgahlarının hijyen duru-

mu kontrol edildi. Sekiz adet balık tez-
gahının bulunduğu pazardaki denetimler 
sırasında ceza gerektirecek herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşmayan denetim uz-
manları ayrıca balıkçı esnafına bilgilen-
dirmede de bulundu. Denetimlerde Ka-
dıköy Belediyesi Zabıta ekibi de hazır 
bulundu. Olumsuzlukla karşılaşılmama-
sında daha önceki denetimlerin etkisi ol-
duğunu ifade eden yetkililer, denetimle-
rin süreceğini belirttiler.

TAZE BALIK
Denetim uzmanlarının önem verdi-

ği konulardan biri de balıkların tazelik 
durumuydu. En basit şekilde taze balı-
ğın özelliklerini anlatan uzmanlar ba-
lık alırken, balığın gözlerinin parlak ve 
canlı, gövdesinin parlak ve diri, solun-
gaçlarının kırmızı görünümde olması-
na dikkat edilmesini de hatırlattı.

Yetkililer Kadıköy'de ideal boyutlarından 
daha küçük balıkların satılmasını önlemek 
için balıkçı tezgahlarını denetliyor

Belirlenen bu boylardan daha küçüğünü avlayanlar ve 
satanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği 
ürünlerine el koyuluyor ve para cezası uygulanıyor.

BALIK BOYU NASIL OLMALI?
Deniz balıklarının yasal avlanabilir asgari ölçüleri türüne göre değişiyor. Tatlısu balıklarında ise şöyle:

Hamsi
9 cm

Tekir
11 cm

İstavrit
13 cm

Lüfer
20 cm

Kalkan
45 cm

Lagos
45 cm

Barbunya
13 cm

Alabalık
25 cm

Kadife
26 cm

Sazan
40 cm

Tatlısu 
levreği
18 cm

Kadıköy’de ikinci el eşya satışı yapan 
dükkânlar üniversite döneminin 

başladığı şu günlerde özellikle 
öğrenciler için uygun imkânlar sunuyor

İ

l Mustafa SÜRMELİ

rağbet
eşyaya

İkinci el

İkinci el eşya fiyatları eşyanın 
türüne, sağlamlığına ve 
özelliğine göre değişiyor. 

Buzdolabı: 200-500 TL
Çamaşır Makinesi: 150-450 TL
Bulaşık Makinesi: 150-300 TL
TV: 70-500 TL (Ekran 
boyutuna göre fiyatlar 
değişiyor)
Elektrikli Isıtıcılar: 40-100 TL
Masa-Sandalye: 100-400 TL
Gardrop: 100-300 TL
Koltuk Takımı: 250-500 TL
Çekyat-Kanepe: 100-150 TL
Halı-Yolluk: 40-100
Yatak-Baza:150-250 TL
Dolap: 150 TL
Sehpa: 75-100 TL
Çalışma Masası: 50 TL
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