
“Artvin’de 
madene hayır’’

Rivayetler güzeli 
Adalet hanım

 Artvin Cerattepe bölgesinde 
maden çıkarılmasını protesto 
edenlere destek vermek için 
Kadıköy’de eylem düzenlendi 
l Sayfa 3'te

 Kadıköy’ün 1970’li yıllarının renkli 
simalarından Çayır Güzeli Adalet 
Hanım, hakkındaki onlarca rivayete 
rağmen kimse “gerçek hikayesini” 
öğrenemeden kaybolup gitmişti…
l Sayfa 16'da

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe’de 
bulunan Selahattin Pınar sokağa 
gramafon yerleştirdi. Gramafonda 
ünlü bestekarın “Bir bahar akşamı 
rastladım size” bestesi çalıyor  
l Sayfa 6'da

Bağdat Caddesi’nde çiçekçi Mehmet 
Emin Kaya’ya çarparak ölümüne 
neden olan Murathan Öztürk’e 7 yıl 
hapis cezası verildi. Kaya’nın kardeşi 
Cengiz Kaya, vicdanen tatmin 
olmadıklarını söyledi l Sayfa 15'te

Gramafondan yayılan nağmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı 
ve çevresi ile ilgili yaptığı itirazı görüştü ve Planlama Müdürlüğü’ne 

iadesini kabul etti. Haydarpaşa’da ne olacağı ise hala belirsiz  l Sayfa 10'da

Haydarpaşa muamması

 

 
 
 

 
                                                        Süreyya Sineması 
 

 
                                                           Opera Sineması 
 

 
                                                           Bahariye Caddesi. 

Filmlerin eski 
evi; Bahariye
Bahariye Caddesi, geçmişte 
“Sinemalar Çarşısı” olarak 
anılırdı. Opera, Febüs, Apollon, 
Hale ve diğerleri…  l Sayfa 14'te

Çiçekçinin katiline 7 yıl!

Nüanstır 
önemli olan :)

FERYAL PERE  13'te

Birkaç fotoğraf 
hayatı değiştirir

Mario Levi  10'da

Örnek ve öncü 
projelerini bir 

bir uygulamaya 
koyan Kadıköy 
Belediyesi, tüm 

olanaklarını 
daha özgür, 

daha çağdaş, 
doğasıyla, 
insanıyla 

barışık bir 
Kadıköy için 

seferber ediyor  
l Sayfa 8-9'da

‘Akademik’ 
öngörüler!

UĞUr varDaN  14'te

Türkiye’nin kalbi Ankara’da, 17 Şubat Çarşamba akşam saatlerinde bombalı bir saldırı yapıldı. 
Askeri araçlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda, 28 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. 

Ankara'daki saldırıya dair açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, saldırıyı 
kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kadıköy Belediyesi 
ne yapıyor?
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www.gazetekadikoy.com.tr
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Kuru Temizleme
Online Sipariş 
Ücretsiz Servis 
Terzi ve Tadilat

Leke Çıkarma
Halı Yıkama
Ütüleme
Ambalajlama

Adres: Tanzimat Sok. No:24 Tunç Ok Apt. Caddebostan  
Tel: (0216) 553 1 777   Email: drykadinca@gmail.com

Günlük kıyafetlerde  10 parçası 80 TL
KAmpANYA
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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 Mrk.: 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 !

İNGİLİZCE 
ÖZEL DERS

Alanında uzman, tecrübeli 
İngilizce öğretmeninden 

YDS, TOEFL, 
PROFICIENCY, IELTS 

sınavlarına 
hazırlık ders verilir.

Tel:0532 522 13 28

iltçilik bir zamanların gözde 
mesleğiydi. Herkesin mutlaka 
ciltleteceği bir şeyleri olurdu. 
80’li yıllardaki fasikül fasikül 

verilen ansiklopedileri pek kimse hatırla-
maz. Her hafta düzenli olarak alınan fasi-
küller, özenle ciltlettirilir ve evin en özel ve 
güzel köşesinde kendisine yer bulurdu.

Doğan Ülgenci, 30 yıldır Kadıköy’de cilt-
çilik yapıyor. Ortaokul yıllarında elişi dersin-
de öğrendiği kadarıyla kendi kitap ve dergile-
rini korumak amacıyla başlamış ciltçiliğe…

Bir dönem tarih öğretmenliği de ya-
pan Ülgenci, tam 30 yıldır yapmak istediği 
işi yapıyor. Hep, ilk günkü istek ve coşku 
ile… Cep telefonu kullanmıyor, web site-
si ve e-postası da yok. 1970'li yıllardan beri 
Kadıköy'de yaşayan Ülgenci, Sultanah-
met'te Osman Amcadan ciltçiliğin püf nok-
talarını öğrendikten sonra 1988'de Akmar 
Pasajı'nda bir arkadaşının yanında başladı-
ğı mesleğini, 1994 yılından itibaren de Mü-
hürdar’da sürdürüyor.

Doğan Usta, dumanı üzerinde iki bar-
dak çay getiriyor ve başlıyor mesleğinin 
inceliklerini anlatmaya: “Ciltte; cilt bezi, 
mukavva, cilde uygun düşecek renkte 
ve desende değişik kâğıtlar, bazılarında 
ebru, deri kullanıyoruz. Malzemeler iste-
ğe ve ciltlenen kitaba verilen değere göre 
değişiyor.”

Kimilerine basit gelebilir, ancak bir ki-
tabın ciltlenmesi için 30 işlemden geçmesi 

gerekiyor. Doğan Usta bu süreci şöyle anla-
tıyor: “Kitabımız forma forma ayrılır, eski 
dikişleri varsa açılır, tutkal artıklarından 
ve fazlalıklarından temizlenir, gerekiyorsa 
onarım yapılır, istenirse kapak cilt içinde de 
kullanılır. İşlem basamağı 30 kalemdir. İş 
tezgâhımız yüzlerce yıl kullanılan şekilde-
dir. Her usta kendisine göre ayarlar. Kınnap 
ile belirlenen dikiş aralığına göre kitap di-
kilir. Sonraki süreçte yan kâğıdı hazırlanır. 
Mukavvası ve cilt için tercih edilen malze-
meye göre kapağı da hazırlanır. Kapak üze-
rine de istenen yazı yazılır.”

KitaPta "Kullan-at" OlMaZ
Genelde kütüphaneciler ve koleksi-

yoncuların cilt yaptırdığını; kitapların 
yanı sıra dergi ve kitap eklerinin de ciltle-
tildiğini belirtiyor ve ekliyor: “Bugünler-
de bir meraklı mizah dergileri, başka birisi 
de bir gazetenin kitap ekini getirdi ciltlet-
mek için… Basılı olarak ciltlemediğim hiç 
bir kitap yok. RedKit'den, gazetelerin ki-
tap ekine, el yazması kitaplardan yeni çık-
mış kitaplara kadar her şey ciltletiliyor. 
Değişen şey ne? Eski kitaplar; formalı, di-

kilebilen, bu nedenle de daha uzun daya-
nabilen, daha kullanışlı, hatta daha kaliteli 
kâğıttandı. Ama bugün her şey çok değişti; 
artık kullan at düşüncesiyle yaklaşıyor in-
sanlar kitaba... Bu durum da hem bizim işi-
mize yansıyor, hem de cilt yaptıran insan 
tipi değişmeye başlıyor.

Yüksek öğrenim görmüş insanlar ömrü 
hayatlarında sadece tezlerini ciltletmiş olu-
yorlar. Ciltle ilgili bildikleri tek şey bu. 
Onun dışında bir şey bilmiyorlar. Çünkü 
saklama, koruma, biriktirme, sonraki kuşak-
lara aktarma düşüncesi de olmuyor. Sonuçta 
kitap da bir kültür varlığı, içeriği ne olursa 
olsun. O aktarımda bir zayıflama, yozlaşma 
var. Piyasacılık egemen olduğu için bu du-
rum böyle... Artık cilt işi yaptırmaya daha 
çok orta yaş ve üzeri kesim geliyor.”

"KOruMa fiKri aZalıyOr’’
Doğan usta, matbu olarak ciltlediği en 

eski kitabın 1700'lerin başına ait Latince 
bir kitap olduğunu, ciltletilen kitap ve der-
gilerin dönem dönem farklılıklar gösterdi-
ğini ifade ediyor: "80'li yıllarda ansiklopedi 
furyası vardı; fasiküller biriktirilirdi. Hazır 

cilt kapakları da satılırdı. Enflasyona rağ-
men işlerimiz iyiydi. Son 7-8 yılda işler-
de bayağı bir düşme var. Eskiden sahafiye 
denilen kitaplar ciltletilirdi. Şimdi ise daha 
çok ne bulursa toplayanlar ciltletiyor. Kitap 
baskısı çoğalıyor fakat nitelik de bu duruma 
paralel gitmiyor." Doğan Usta, ciltçiliğin 
dünyanın hemen hemen her yerinde aynı 
şekilde yapıldığını, her geçen gün azaldı-
ğını belirtiyor. Azalma nedeniyle mesle-
ğin geliştirilmesi ve daha üst gelir grupla-
rına hitap edilmesi gerektiğine de dikkat 
çekerek "Biz melez bir ciltçilik yapıyoruz. 
Olması gereken, geleneksel ciltçilik ise el-
yazmaları için yapılan ciltçilik anlamına 
geliyor. Melez ciltçilik, zengin sınıflar ile 
alt gelir grubunun bileşkesinde buluşan bir 
türdür. Fiyat ve yapılma tekniği olarak orta-
da bir yerde duruyor. Türkiye’de çok iyi ve 
pahalı cilt yapanlar var. Bizim gibi orta ka-
rar cilt yapanlar gibi bizden daha kötü ya-
panlar da var. Fakat en kötü bir cilt kitaba, 
kötü bile olsa ortalama 20 yıl ömür kazan-
dırır. Bir şeyi korumak istiyorsanız, cilt 
önemlidir. Ama gittikçe koruma fikri aza-
lıyor" şeklinde konuşuyor.

Bizi en çok ne uyutuyor ya da uykuları-
mızdan ediyor? Çok mu uyuduk şimdiye ka-
dar hayatımızda, yoksa bir şeyleri hep kaçı-

rıyoruz telaşıyla kaçtık mı uykulardan? 

Geçtiğimiz günlerde Moda’daki Halka Sa-
nat’ta  açılan ‘’Uykusuzlar Atlası’’ sergisi, bu 
ve benzer soruları soruyor. Sergi, yaşadığımız 
tarihte ve coğrafyada üzerinde düşünülmesi 
gereken uyku metaforları üzerine yoğunlaşı-
yor. Bu metaforlar,  sanatçılar  Neriman Polat, 
Niyazi Selçuk, Orhan Cem Çetin, Seçil Yer-
sel, Doğu Çankaya, Sezgi Abalı, Şafak Şule 
Kemancı, İskender Giray, Mert Öztekin, Sevil 

Tunaboylu, Nalan Yırtmaç, Fulya Çetin, Gü-
müş Özdeş, Yasemin Nur Erkalır ve Neşe Şa-
hin’in video, resim, yerleştirme, heykel ve fo-
toğraf gibi eserleriyle aktarılıyor. 

‘’uyKuya direnen uyKusuZlar’’
Serginin kavramsal çerçevesini çizen İpek 

Çankaya, ‘’Sessiz gibi duran ama derin ve çok 
katmanlı bir sergi…’’ tanımını yapıyor ve an-
latıyor; ‘’Uykuya dalmak ve uykudan uyan-
mak... 24 saatlik yaşam döngüsünün iki ucunu 
temsil eden bu iki hal, soyut düşünüldüğünde 
geceyle gündüz, siyahla beyaz, başlangıçla bi-
tiş, bitişle başlangıç, kaçışla başkaldırı, yoko-
luşla diriliş gibi ikili karşıtlıklara, karışık dün-
yevi ilişkilere ve insani durumlara gönderme 

yapar. Düz anlamı dışında uykunun metaforik 
boyutu, üzerinde durup düşünülmesi gereken 
kavramlardan biri. Uykusuzlar Atlası uyku-
yu bu boyutuyla ele alıyor. Uykusuzlar Atlası, 
aklı sorularla ve arayışlarla dolu olan, bu yüz-
den uykulara direnen bazı uykusuzları buluş-
turan bir grup sergisidir’’ diyor. 

İpek Çankaya, uykunun bir perde gibi hem 
bireysel olarak hem de toplumsal olarak insan-
ların üzerine çöktüğüne işaret ederek, ‘’Bazen 
insanlar yüzleşemedikleri sorunlardan, endi-
şelerinden kaçmak için bilinçli bilinçsiz bir 
uykuya dalıyorlar. O yüzden kolektif bir ses-
sizliğe ve içe kapanmışlığa meydan verebilen 
bir olgu bu. Biz meseleyi ve kafamıza takılan-
ları sanatsal açıdan ele aldık’’ diye konuşuyor.

l Kadir İNCESU

C

Cilt, kitabın ömrünü 

Bu sergi uykusuzlara…

Kadıköy'de 30 yıldır 
ciltçilik yapan Doğan 

Ülgenci "Bir cilt, kötü bile 
olsa kitaba ortalama 20 yıl 

ömür kazandırır’’ diyor

l Gökçe UYGUN

Uykuyu metaforik boyutlarıyla ele alan  Uykusuzlar Atlası sergisi, izleyenleri uyku kavramı üzerine düşünmeye davet ediyor

UYKUSUZLAR ATLASI

UYKUSUZLAR ATLASI
Doğu Çankaya

Ekin İdiman

Fulya Çetin  

Gümüş Özdeş

İskender Giray

Mert Öztekin

Nalan Yırtmaç

Neriman Polat

Neşe Şahin

Niyazi Selçuk

Orhan Cem Çetin

Seçil Yersel

Sevil Tunaboylu

Sezgi Abalı

Şafak Şule Kemancı 

Yasemin Nur Erkalır

Caferağa Mahallesi Bademaltı Sokak No:24/1 Moda Kadıköy İstanbul  

www.halkaartproject.net

12 Şubat - 12 Nisan 2016

halka sanat projesi

Kavramsallaştıran: İpek Çankaya

Doğan usta, ‘’Eski kitapları 
mümkünse hiç koklamayın. 
Çünkü mantarlar oluşuyor’’ 

uyarısında bulunuyor

Doğan Usta 30 yıldır yaşadığı 
Caferağa’ya dair şunları söylüyor; 

"Bölgemizde esnaf, zanaatkâr 
kalmadı. Nüfus da kalmadı. Yeme 

içme kültürü her şeyin önüne 
geçti. Kadıköy'ün nüfus bileşimi 

değişti. Dışarıdan günü birlik 
gelenler buradaki hayata hakim 

oldular. Bu durumun olumlu 
olduğu kadar olumsuz yanları da 

var. Eskiden buraya gelenlerle 
burada yaşayanlar arasında 

irtibat vardı ama şimdi etkileşim 
kalmadı. Dayanabildiğimiz kadar 

bu işi yapacağım. Bizden sonra bu 
iş ne kadar sürer bilemiyorum. Bu 

işin tamamen bitme ihtimali de 
yok. Azalır ama bitmez."

Mücellit Cilt Evi, Mühürdar 
Caddesi No: 74/1

“Ciltçilik azalır 
ama bitmez’’

Uykusuzlar Atlası 12 Nisan’a kadar 
Pazartesi hariç hergün, Moda’da halka 
sanat/ galeri’de izlenebilir.

uzaTIR…
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YANGIN KAPILARINA 

EMNİYET KİLİDİ
BOSTANCI ANAHTAR DÜNYASI 

& ÇİLİNGİR
Kilit değiştirme, alarm sistemleri, garaj kumandaları, 

anahtar çoğaltma, yangın kapı kilitleri

Yeni binaların 
yangın kapıları 
küçük kilitleme 
diliyle, büyük 
emniyet zaafı 
oluşturmaktadır. 
Hırsızların bu son 
keşfine karşı, 
siz de emniyet 
kilidi taktırarak 
kapınızı güvenle 
kilitleyebilirsiniz.

Tel: 0532 202 25 24 - 0216 380 67 70
www.cilingirdestek.com              info@cilingirdestek.com

Ali Nihat Tarlan Cad. Ada Apt. No: 4/B Bostancı

15 - 21 OCAK 2016 3Haber

Karara uyulmadı
Koruma Kurulu’nun altı 
ay içerisinde aslına uygun 
haline getirilmesine 
karar verdiği Tarihi Moda 
İskelesi’nde çalışmalar 
devam ediyor. Mimarlar 
Odası Kadıköy temsilciliği 
kurul kararına uyulmadığı 
gerekçesiyle şikâyette 
bulundu 

eçtiğimiz aylarda, mülkiyeti İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nde bu-
lunan (İBB) tarihi Moda İskelesi’n-
de hatalı restorasyon yapıldığı ortaya 

çıkmıştı. TMMOB Mimarlar Odası ve Kadıköy 
Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bü-
rosu’nun (KUDEP) yaptığı itirazlar sonrasın-
da iskelede yürütülen restorasyon durduruldu ve 
gerekli incelemeler yapıldı.  İstanbul 5 Numara-
lı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uz-
manlarının yaptığı işlemler sonucunda; Moda 
İskelesi’nin altı ay içinde aslına uygun haline ge-
tirilmesine karar verildi. 

Altı ay süre içerisinde 2000 yılındaki resto-
rasyon projesine uygun haline getirilmesine ka-
rar verilen iskeledeki çalışmalar devam ediyor. 
Neffes Moda Cafe isimli bir firmanın kafe ola-
rak işleteceği söylenen iskelede çalışmalar tüm 
hızıyla sürerken, firmanın sosyal medya hesabın-
dan çalışmalar ile ilgili fotoğraflar yayınlandı. 
İskeleye girişlere izin verilmezken, çalışanlardan 
edindiğimiz bilgiye göre; iskele kafe olarak iş-
letilecek ve açılış da yakın zamanda yapılacak.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Moda İskelesi’nde inceleme yapan TMMOB 

Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk 
Yüceer, Koruma Kurulu’nun kararına rağmen 
iskelede çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ko-
nuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söy-
leyen Yüceer, “İskelede yaptığımız incelemeler 
sonrasında Koruma Kurulu’na şikâyetlerimizi 
ilettik. Şikâyet talebimize henüz yanıt verilme-
di” dedi. Yüceer, Tarihi Moda İskelesi için Anıt-
lar Kurulu’nun 2000 yılında onayladığı yenile-
me projesi olduğunu hatırlatarak, şu an yürütülen 
çalışmanın projenin aslına uyulmadan yapıldığı-

nı kaydetti. Kadıköy Belediyesi Koruma, Uygu-
lama ve Denetim Bürosu (KUDEP) ekipleri de 
Moda İskelesi’nde gerekli incelemelerde bulun-
du. KUDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi’n-
den çalışmalar hakkında bilgi istedi. 

“DENİZ ULAŞIMINA AÇILMALI”
Moda İskelesi’nde yürütülen restorasyon 

hakkında bilgilendirilmediklerini ifade eden Ka-
dıköy Kent Dayanışması da İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden proje ile ilgili bilgi istedi. Kadı-
köy Kent Dayanışması konuyla ilgili bir açıklama 
yaptı. Açıklamada, “İstanbul’un ve Kadıköy’ün 
tarihi ve kültürel bir değeri olarak korunması ge-
reken Tarihi Moda İskelesi yeniden halka hizmet 
etmelidir. Tarihi Moda İskelesi aslına uygun hale 
getirildikten sonra, kent içi ulaşıma katkısı he-
saplanarak deniz ulaşımına açılması değerlendi-
rilmeli veya ticari kaygılar gözetilmeden kent ve 
toplum yararına kamusal bir mekân olarak açıl-
malıdır” ifadelerine yer verildi. 

Belediye
moloz topluyor

Kadıköy Belediyesi vatandaşların 
ev ve işyerlerinde yaptığı küçük tadi-
latlar sonrasında ortaya çıkan moloz-
ları topluyor. Belediye, 2003 yılından 
bu yana devam eden çalışmayla kentsel 
dönüşüm faaliyetlerinin yoğun şekilde 
devam ettiği ilçede bir de moloz kirlili-
ğinin yaşanmaması için çalışıyor. 

Çalışma kapsamında belediye ekip-
leri, vatandaşların talebi doğrultusun-
da ev ve iş yerlerinden çıkan molozları 
alıp, moloz toplama alanına götürüyor. 
Böylece kent içinde moloz alanları 
oluşması önlenmiş oluyor. 

Kadıköylülerin zamanla belediye-
nin bu çalışmasından haberdar olma-
ya başladıkça ilçede önemli miktarda 
moloz toplanmaya başlandığı belirtil-
di. Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, ilçede günde ortalama iki 
kamyon dolusu, yaklaşık 12 ton molo-
zun Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü görevlileri tarafından top-
landığını belirtti.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Vatandaşın, inşaat atıkları, yıkıntı, 

taş veya toprak atık anlamına gelen mo-
lozun alınması talebini en geç bir gün 
önceden belediyeye bildirmesi gereki-
yor. Bu konudaki başvurular Kadıköy 
Belediyesi’nin 444 55 22 numaralı çağ-
rı merkezi ile Kadıköy Belediyesi’nin 
kadikoy.bel.tr adresinden yapılabile-
ceği gibi şahsen belediyeye gelerek de 
yapılabiliyor. Ayrıca (0216) 542 50 00 

numaralı telefondan Kadıköy Beledi-
yesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ula-
şılarak da bilgi alınabilmekte. Kadıköy 
Belediyesi Tarife Komisyonunca belir-
lenen moloz ücreti çuval başına 2,5 TL. 
Ödeme yapıldıktan sonra Temizlik İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı bölge ekiple-
rine adres bilgisi veriliyor. 24 saat içe-
risinde; 20 çuvala kadar moloz küçük 
araçlarla, 20 çuvaldan fazlası ise büyük 
kepçeli araçlar ve kamyon ile alınıyor. 
Molozlar İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin (İBB) İmrahor Bertaraf Te-
sisleri’ne belli prosedürlerin ardından 
naklediliyor.

KAÇAK MOLOZ DÖKÜMÜ
Kadıköy Belediyesi’nin moloz top-

lama hizmetine rağmen Kadıköy’ün 
bazı sokaklarıyla Kurbağalıdere kenar-
larına kaçak moloz döküldüğü de belir-
tildi. Önlemlere rağmen günde yaklaşık 
bir kamyon kaçak moloz dökümüy-
le karşılaşıldığı, bunun temizliğinin de 
yine Kadıköy Belediyesi Temizlik İşle-
ri Müdürlüğü tarafından yapıldığı be-
lirtildi. 

Kabahatler Kanunu 41/4 madde-
si kapsamında çevreyi kirletenlere 219 
TL ile 11.228 TL’ye kadar ceza uygu-
lanıyor.

Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü inşaat atıklarıyla çevreyi kirletti-
ğini tespit ettiği için 2015 yılında 196 
kişiye işlem yaptı. Verilen para cezala-
rının toplam tutarı ise 488.499 TL.

İstanbul Şoförler Esnaf Odası, Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti.

İstanbul Şoförler Esnaf Odası, Kadıköy 
Taksiciler Platformu, İstanbul Taksi, Dolmuş 
Ulaşım Derneği, Kartal Taksi Durakları Der-
neği ve İstanbul Taksi, Taksi-Dolmuş Ulaşım 
Platformu yöneticileri Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret ederek pla-
ket verdi. Plaket için teşekkür eden Nuhoğlu; 
Kadıköy Belediyesi olarak esnafa her zaman 
destek vereceklerini ve yanlarında oldukları-
nı söyledi. 

HOŞGELDİN KIŞ…

G
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restorasyon
sürüyor

Şoförlerden, Nuhoğlu’na plaket

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, son dö-
nemde artan zamlara karşı eylem 
yaptı. Kadıköy Çarşı Meydanı’nda 
düzenlenen eyleme, Kadıköylülerin 
yanı sıra CHP İstanbul milletvekili 
Barış Yarkadaş, CHP eski milletve-
kili Kadir Gökmen Öğüt, CHP İstan-
bul İl Başkan Yardımcısı Nurkemal 
Çalışkan, CHP Kadıköy İlçe Başka-
nı Ali Narin katıldı. 

“Açık ve gizli zamlar geri alın-
sın” talebi ile eylem yapan CHP’li-
ler adına konuşan Barış Yarkadaş 

“Bugün sizler ve burada bulunan 
yurttaşlarımız, ülkenin katma değer 
gelirinin ve bu ülkenin kaynakları-
nın, nereye harcandığını sormak için 
buradayız” dedi.

Ali Narin ise, “Geçtiğimiz aylar-
da asgari ücrete bir kaşık zam yapan 
AKP hükümeti; ulaşıma, gıdaya, 
enerjiye yaptığı zamlarla kepçeyle 
geri almaktadır.” açıklamasında bu-
lundu. Daha sonra elektrik zamları-
nı protesto etmek amacı ile çevrede-
ki esnafa mum dağıtıldı.

sokağa çıktılar

Artvin Cerattepe bölgesinde maden çı-
karılmasını protesto edenlere destek ver-
mek için Kadıköy’de eylem düzenlendi. 
16 Şubat Salı günü Altıyol Meydanı’nda 
bir araya gelen yüzlerce kişi, “Ceratte-
pe geçilmez, Artvin yenilmez”, “ Maden 
şirketi Artvin’i terket” yazılı dövizleri 
taşıdı. Kadıköy İskele Meydanı’na yürü-
yen grup, basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada, ‘’Bizler İstanbul’da yaşayan 
Artvinliler, Artvin dostları, doğa dostla-
rı olarak Cerattepe’deki mücadeleyi se-
lamlıyoruz. Cerattepe’den çıkacak ma-
den Artvin’i yok edecek. Madene geçit 
vermeyeceğiz” denildi. 

ŞİRKET ÖNÜNDE EYLEM
17 Şubat Çarşamba günü de işadamı 

Mehmet Cengiz’in sahip olduğu Cengiz 
Holding tarafından başlatılmak istenen 
madencilik faaliyetlerine karşı, Altuni-
zade’de bulunan Cengiz Holding binası 
önünde oturma eylemi gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 30 kişilik bir grup “Artvin’ime 
dokunma” tişörtleri giyerek sloganlar 
attı. Bir saat süren eylemde, “Madenci 
şirket Artvin’ terk et”, “Cennetime do-
kunma” yazılı dövizler taşındı. 

Eyleme katılan Şengül Kılıç, Art-
vin’de doğup büyüyen biri olarak şöyle 
konuştu: “ Cengiz Holding’in ısrarla Ce-
rattepe’de maden arama çabasını protes-
to etmek için toplandık. Ben Artvin’de 
yaşadım ve Bulgur’da da aynı yöntem-
lerle maden çıkarılmıştı. Bulgur’un do-
ğası bozuldu, suyu kirlendi. Biz Artvin-
liler ve doğa savunucuları olarak rant 
uğruna yaşam alanlarımızın yok olması-
nı istemiyoruz. Ağacımız, balığımız, su-
yumuz yaşasın istiyoruz. Sadece Artvin-
liler değil tüm duyarlı kesimle bu doğa 
katliamına karşı dur demeli.”

Madencilik faaliyetleriyle birlikte 
Cerattepe bölgesinin yaşam alanı olmak-
tan çıkacağını ifade eden Özge Akıncı 
ise, “Artvin’de doğmadım ama dedem 
Arhavili. Cengiz Holding doğa katliam-
larıyla ünlü bir şirket. Biz Cerattepe’de 
olan dostlarımıza destek olmak için bu-
radayız. Orada yaşanan doğa katliamına 
karşı farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 
Cerattepe’de maden çıkarılmaya başla-
nırsa bölgede yaşayan insanların sağlığı 
etkilenecek. Artvin cennet gibi bir yer. 
Burası herhangi bir şirkete peşkeş çekil-
memeli” diye konuştu. 

Kozyatağı Dayanışması,13 Şubat Cumartesi günü 
Kozyatağı Kültür Sanat Merkezi’nde “Türkiye’de 
Tutuklu Gazeteciler ve Basın Özgürlüğü” başlıklı 
bir panel gerçekleştirdi. Panele HDP İstanbul Mil-
letvekili Filiz Kerestecioğlu ve Cumhuriyet gaze-
tesinden Aydın Engin ve Kemal Göktaş konuşma-
cı olarak katıldı. 

Panelde ilk konuşmayı Filiz Kerestecioğlu 
yaptı. Uluslararası hukuk bağlamında Cumhurbaş-
kanına hakaret meselesini ele alan Kerestecioğlu, 
Türkiye’nin altın imza attığı uluslararası anlaşma-
lar nedeniyle hakaret suçlarının geçerli olmadığı-
nı ifade etti. Gazeteci Aydın Engin ise büyük basın 
kuruluşları ile sermaye grupları arasındaki ilişkiyi 
hatırlatarak, basının sermaye ile ilişkisinin devam 
etmesi durumunda özgür olamayacağını belirtti. 
Engin, hükümetin geçtiğimiz dönemde farklı ser-
maye gruplarına ait olan basın kuruluşlarını baskı 

altına alıp yönlendirdiğini dile getirdi. 
Gazeteci Kemal Göktaş ise Türkiye’de med-

ya organlarının özgür biçimde yayın yapmadığını 
vurguladı. Özgür ve bağımsız habercilik yapma-
ya çalışan gazetecilerin büyük bir tehlike ile karşı 
karşıya olduğunu ifade eden Göktaş, “Muhalif ko-
num almaya çalışan gazeteciler ceza hukuku bağ-
lamında ciddi anlamda tehdit ediliyor” dedi. 

Basın özgürlüğü konuşuldu

adıköy’de yaşayan gazeteci Nuh 
Köklü, geçtiğimiz yıl Yeldeğir-
meni’nde arkadaşlarıyla karto-
pu oynarken,  dükkânın camına 

kartopu isabet eden bir esnaf tarafından öl-
dürüldü. Ölümünün üzerinden bir yıl geçen 
Nuh Köklü için 17 Şubat Çarşamba akşamı 
anma etkinliği düzenlendi. Anmaya Kök-
lü’nün arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kök-
lü’nün öldürüldüğü yerde mumlar yakıldı. 

“KOSKOCA BİR BOŞLUK…”
Nuh Köklü’nün öldürüldüğü an yanın-

da olan, Köklü’nün hayat arkadaşı Ferda 
Sayın, son bir yılda neler yaşadığını gaze-
temize anlattı. “Hayatım koskoca bir boş-
lukla doldu. Kolay değil üç yılımızı bera-
ber geçirdik” diyen Sayın, şöyle konuştu: 
“Nuh’un öldürülmesi her şeyden önce bir 
nefret cinayeti. Her şey gözümün önün-
de oldu. Dava devam ediyor. Kamuoyunu 
ve tüm duyarlı kesimleri bu davaya destek 

vermeye çağırıyorum. Nuh’un hayatta dur-
duğu haliyle anılması gerektiğini düşünü-
yorum ve bunu Nuh’un bana bıraktığı bir 
emanet olarak görüyorum.”

NE OLMUŞTU?
Gazeteci Nuh Köklü, 17 Şubat 2015’te 

arkadaşlarıyla kartopu oynarken saldırıya 
uğradı ve hayatını kaybetti. 46 yaşında olan 
Köklü, Yeldeğirmeni’nde bulunan Dayanış-
ma Evi’nden çıktı ve yürürken kartopu oy-
namaya başladı. Köklü’nün attığı kartopla-
rından biri çevredeki esnafın vitrinine denk 
geldi. Bunun üzerine dükkânından çıkan es-
nafın saldırısın uğrayan ve yere düşen bir 
arkadaşını kaldırmaya çalışırken dükkân sa-
hibinin bıçaklı saldırısına uğradı. Nuh Kök-
lü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Has-
tanesi’nde 23.50’de hayatını kaybetti. Nuh 
Köklü cinayeti davası İstanbul Anadolu 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Önü-
müzdeki duruşma 18 Mart’ta görülecek. 

Nuh Köklü 
için sessiz anma
Yeldeğirmeni’nde 17 Şubat 2015’te kartopu oynarken bir 
esnafın saldırısı sonucu öldürülen gazeteci Nuh Köklü, 

ölümünün birinci yılında öldürüldüğü yerde anıldı

Kadıköy’den 
Cerattepe’ye 
destek

Bahadır Grammeşin 
davası görüldüKadıköy’de 9 Mayıs 

2015’te kadınlara yönelik 
tacizi engellemek 
isterken öldürülen 
öğretmen Bahadır 
Grammeşin cinayetine 
ilişkin dava 11 Şubat 
Perşembe günü görüldü. 
Mahkeme, 4 tutuklunun 
tutukluluğunun devamına 
karar vererek, davayı 
30 Mart’a erteledi. Dava 
öncesinde Grammeşin’in 
arkadaşları ve yakınları Adliye binası önünde toplanarak “Unutmayacağız 
Baho asla affetmeyeceğiz” pankartı açtı. Davada sanık Erkan Çınar için 
kasten adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye 
teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından müebbet hapis isteniyor. Cemal 
Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ise kasten 
adam öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından yargılanıyor. 
Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay dava 
kapsamında tutuklu bulunuyor. 
Mahkeme heyeti bütün sanıkları dinledikten sonra, 4 tutuklunun 
tutukluluğunun devamına, diğer 6 sanığın da tutuksuz şekilde 
yargılanmasına karar verdi. Dava 30 Mart’a erteledi. 

Zamlara karşı 

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ
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19 -25 ŞUBAT 20164 Haber

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK  PROGRAMI
19 - 26 ŞUBAT 2016

Başvuru Tel: 0216 346 57 57
“DIŞ İLİŞKİLER EKSENİNDE TÜRKİYE"
Gazeteci, TV Programcısı ve Yönetmen 

Gürkan HACIR
19 Şubat 2016  / 14.00

Yer:Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

“ETERİK YAĞLARIN BEDEN, 
RUH VE ZİHİN SAĞLIĞINA ETKİLERİ"

Prof. Dr. Mustafa Rıza ÖZBEK
19 Şubat 2016  / 14.00

Yer:Sahrayıcedid Defne Parkı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahrayıcedid Gönüllüleri

"RASİMPAŞA GÖNÜLLÜLERİ  TSM KOROSU"
Şef Şule MANDIK

22 Şubat 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“VERTİGO VE KULAK ÇINLAMASI"
Dr. Serdar Baylan ÇİÇEK

22 Şubat 2016 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"BAHARİYE TSM KOROSU"
Şef  Murat SEÇKİN

23 Şubat 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“DR. ENDER SARAÇ'LA BEDENSEL 
VE RUHSAL SAĞLIK"

Dr. Ender SARAÇ
23 Şubat 2016 / 12.00

Yer: CKM B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“SANATLA TERAPİ"
Uzm. Dr. Simay BODUR
23 Şubat 2016 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllüleri
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“DOMUZ GRİBİ VE ENFEKSİYON 
HASTALIKLARI"

Uzm. Dr. Gülderen DOLUNAY
23 Şubat 2016 / 14.30

Yer: Merdivenköy Gönüllüleri
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“NLP SOHBETLERİ"
NLP Uzmanı ve Eğitmeni Cengiz EREN

24 Şubat 2016 / 14.30
Yer: Fenerbahçe Gönüllüleri

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“YÜZ YOGASI"
Genetik Uzm. Dr. Ayhan ERMİŞ

24 Şubat 2016 / 13.00
Yer: Feneryolu Gönüllüleri

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“GEÇİYORDUK UĞRADIK"
Tiyatro Oyunu

25 Şubat 2016 / 20.30
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

“İMPLANT DİŞ TEDAVİSİ"
Uzm. Dr. Gürcan OKTAYOĞLU

25 Şubat 2016 / 13.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllüleri

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“YÜZ YOGASI"
Yüz Yoga Eğitmeni Süheyla NEGİZ

25 Şubat 2016 / 14.30
Yer: Fenerbahçe Gönüllüleri

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“SAĞLIKLI BESLENME"
Diyetisyen Arzu GÖKMEN YAMANEL

25 Şubat 2016 / 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“ZUMBA"
B-Fit Spor Eğitmeni Ebru DEVELİOĞLU

26 Şubat 2016 / 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllüleri

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİRME"
Kadıköy BAK Eğitmenleri 

Binnazlı SAKA - Seyfullah DENİZ
26 Şubat 2016 / 14.00

Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri
Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 'nden almış 
olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Erdal AKDAĞ

KAYIP İLANI

Zühtüpaşa’dan Sağlıklı Yaşam Tavsiyeleri
Zühtüpaşa Gönüllüleri, fiziksel ve ruhsal 
değişimlerin sağlıklı yaşam olanaklarını 
nasıl biçimlendirdiği üzerine uzman görüş-
lerine yer verdi. Gerçekleştirilen seminer-
lerde hekim kontrolü kadar  beslenmenin 
ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çe-
kildi. Zühtüpaşa Gönüllüleri düzenledikleri 
sağlık seminerinde, Prof. Dr. Nurettin Ba-
şaran, sağlıklı yaşam tarzının nasıl olması 
gerektiği üzerine verdiği seminerde siga-
ra, alkol ve stresin genetikte yer alan hasta-

lıkların öne çıkmasını güçlendirdiğini ifa-
de etti.  Menopozun korkulacak bir konu 
olmadığını, yalnızca doğurganlığın sona 
erdiğini söyleyen Op. Dr. Nurcan Arma-
ğan ise fiziksel ve ruhsal değişimlere ön-
lem için yılda bir kez hekim kontrolü al-
tında muayene olunmasını gerektiğini ve 
bunun yanı sıra kalsiyum içeren zengin gı-
dalar alınmasını, fiziksel aktivitelerde bu-
lunulmasını, düzenli egzersiz, yürüyüş ya-
pılmasını tavsiye etti.

K

Feneryolu’nda ikinci bahar…

Feneryolu Gönüllü Evinde Semiha Şakir 
Huzurevi’nden gelen konuklarla birlikte 
ikinci bahar kutlaması yapıldı. Gönüllüle-
rin ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkin-
likte Şef Osman Aksu yönetimindeki meşk 
grubunun, seslendirdikleri şarkılarla katı-

lımcılar eğlenceli ve güzel zaman geçirdi. 
Konserin sonunda Gönüllü Başkanı Nevin 
Toprakseven Şef Caner Bakır’a ve progra-
mı sunan Oktay Özdil’e çiçek armağan etti. 
Feneryolu Gönüllü Evi’nde bir de çocuk 
partisi yapıldı. 

Çocuk Komitesi’nin hazırladığı etkin-
liğe öğrenciler, veliler, gönüllüleri ve yö-
netim kurulu katıldı. İngilizce ve Türkçe 
şarkılar söylendi, oyunlar oynandı, ye-
mekler yendi ve çocukların hepsine hedi-
yeler verildi. 

Feneryolu Gönüllü Evi Çevre Komitesi, 
doğal afetlerde alınabilecek önlemler konu-
lu bir etkinlik düzenledi. Demir Döşer’in 
günlük hayatta karşılaşılan kazalar ve ön-
lemleri konularında bilgi verdiği seminere, 
TEMA Vakfı Kadıköy yetkilileri de katıldı.

riton Curi Parkı Gönüllü Evi’n-
de NTV televizyonu Spor ya-
zarı ve yorumcusu olan, ayrı-
ca Kadir Has Üniversitesi’nde 

olimpiyat tarihi dersi veren Mert Aydın, 
‘’Sportif Anılar‘’ konulu söyleşi yaptı.  

Salonu dolduran ve büyük çoğunluğu 
kadın olan katılımcılar, sunumu ilgiyle iz-
lendi. Geçmişten  pehlivan hikayeleri anla-
tan Mert Aydın, Kübalı maratoncu  Felix, 

futbolcu  Zamara, uzun atlama sporcusu 
Jesi Olins, dekatloncu Ben Jansen  ve Tür-
kiye’den  atlet Süreyya Ayhan  hakkında 
spor hayatlarında  yaşadıkları ilginç anıla-
rı masalımsı  ve kendine özgü  üslubuy-
la anlattı. Ercan Taner ile birlikte yazdık-
ları "Ateş Arabaları"adlı (Sportif Anılar) 
kitabın tüm gelirini LÖSEV’e (Lösemili 
Çocuklar  Vakfı)  bağışlayan Aydın’a, gö-
nüllü evi başkanı Nevin Toprakseven yö-

netim ve  katılımcılar adına teşekkür ede-
rek çiçek armağan  etti.

2016 dilekleri…
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde bir 

de Lokal Komitesi ve İkinci Bahar Komite-
si’nin ortaklaşa düzenlemiş oldukları "Yeni 
yıla merhaba" toplantısı vardı. 

Etkinlikte buluşan gönüllüler ve ma-
halle sakinleri, 2016’dan sağlık, mutluluk  

ve barış dilediler. Misafirlere,  Kriton Curi 
Parkı T.S.M  Koristleri şarkılar söyledi. 

Türk müziği konseri
Kriton Curi Parkı Klasik Türk Müziği Ko-

rosu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde şef  
Caner Bakır yönetiminde bir konser verdi. 

Konserde,  Segah ve Mahur  makamın-
da  bestelenmiş  eserlerden oluşan  repertu-
arın sunuldu.          

Kadınların spora ilgisi yoğun

Kentsel Dönüşümden Sağlıklı Yaşam Seminerlerine
Bostancı Gönüllü Evi’nin Doğa Çevre Komitesi 
tarafından organize edilen seminerde, Kadıköy 
Belediyesi Kentsel Yenilenme Büro Şefi 
Fulya Koç, kentsel dönüşüm ile ilgili kanun, 
yönetmelik ve belediyedeki uygulamalar 
hakkında bilgi verdi. Dinleyicilerin sorularını 
yanıtlayan Koç,  katılımcıların kentsel 
dönüşümle ilgili yaşadıkları sorunlarına 
çözüm önerileri getirdi. 

Bostancı Gönüllüleri Sağlık Komitesi 
tarafından düzenlenen “sağlıklı uzun yaşam” 
konulu seminere de Prof. Dr. Genel Cerrahi 

Uzmanı Korkmaz Altuğ katıldı.  Altuğ,  uzun ve 
sağlıklı yaşamın ağızdan başladığını, belirli yaş 
üzerindeki kişilerin soluk borularının daralması 

nedeniyle boğulmaların çok olduğunu, bundan 
dolayı lokmaların küçük alınması gerektiğini, 
ayrıca yanımızda su bulundurmamızı söyledi. 

Midenin fazla yorulmaması için yiyeceklere 
dikkat edilmesi ve vitaminlerin yeteri 
kadar alınması gerektiğini aksi durumda 
vitaminlerin fazlasının vücuttan atıldığını 
belirtti. Bağırsakların çalışması için 
yemeklerin yanında mutlaka yağlı salata 
olmasının faydalarını anlattı ve ayrıca 
yürüyüşü ve sporu da hayattan eksik 
etmemeyi vurguladı.
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sevgi konvoyu
Yarım asırlık aşıkların

NİKAHA AKIN…
Sevgililer Günü, her yıl olduğu gibi bu sene 
de evlenmek isteyenlerin vazgeçilmezi 
oldu. 14 Şubat’ta gün alabilmek için aylar 
öncesinden nikah dairelerine başvuran ve 
başarılı olan çiftler, aşklarını bu özel günde 
ölümsüzleştirme fırsatını yakaladılar. 
Normalde günde ortalama 20 çiftin nikahının kıyıldığı 
Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde, 14 Şubat günü bu rakam 50’yi aştı. 

    

adıköy Belediyesi ve İstanbul 
Klasik Otomobilciler Derneği, 
bu yıl 14 Şubat Sevgililer Gü-
nü’nü “Yarım Asırlık Aşklar” 

temalı programla kutladı. Etkinlik 14 Şu-
bat günü öğle saatlerinde Kadıköy Beledi-
yesi’nden başladı. 50 yıl ve üstündeki 15 
nikahlı çift, belediyenin Hasanpaşa’da yer 
alan Başkanlık binası bahçesinde toplan-
dı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği 
üyelerine ait 1950’li ve 1960’lı yıllara ait 
Chevrolet, Ford, Pontiac gibi markalardan 
oluşan yarım asrı devirmiş klasik araç-
lara misafir edilen çiftler öncesinde za-
manda yolculuk yapıp 50 yıl öncesindeki 
anılarına gittiler ve klasik araçların önün-
de fotoğraf çektirip, dans ettiler. Araçla-
rın üzerinde ise bizlere yıllarca çok güzel 
duygular yaşatan ve geçtiğimiz yıl 100.yı-
lını dolduran Türk Sinemasından Ayhan 
Işık’lı, Belgin Doruk’lu, Türkan Şoray’lı, 
Göksel Arsoy’lu ve daha nice oyuncuların 
yer aldığı, aşk filmleri afişleri vardı. Bu 
afişler gerçek aşkların yaşandığı bir döne-
me saygı niteliğindeydi aslında. 

Etkinliğe eşi Emin Azatlı ile gelen 
Şükran Azatlı “Çok güzel, çok sevindim. 

Ağlamak geldi içimden. Çünkü şu araba-
ya 55 sene önce binmiştim. Gelin araba-
mız olmuştu. Çamlıca’yı gezmiştik. 11 
kişi sığmıştık bu arabaya. Şimdikiler se-
batsız. Yeni çiftlerin birbirlerine daha faz-
la anlayışlı olmalarını dilerim. Kırmasın-
lar birbirlerini...” şeklinde konuştu. 84 
yaşındaki Safiye Kural’la katılan 93 ya-
şındaki Yaşar Kural ise etkinliğin 14 Şu-
bat Sevgililer Günü adına kendileri için 
anlamlı olduğunu ve organizasyonu dü-
zenleyen Kadıköy Belediyesi’ne ve İstan-
bul Klasik Otomobilciler Derneği’ne te-
şekkürlerini sundu. 

Sevgi piramidi…
Programa katılan 50 yaş üstü çiftler 

adına konuşan emekli öğretmen Aysel Er-
dinç, organizasyonda emeği geçenlere te-
şekkür etti. Yaklaşık 60 yıldır evli olduk-
larını söyleyen Erdinç, “Daha bir gün bile 
birbirimize yüksek sesle konuşmadık. Biz 
aşkı çabuk yakalayamadık. Aşama aşama 
yakaladık. Bunu bir piramide benzetirsek 
tabanda evvela güven vardı. Sevgi aldık 
sevgi verdik. Severseniz seviliyorsunuz. 
Her şeye pozitif bakmak lazım” dedi. Ka-

dıköy Belediye Başkanı Yardımcısı Uy-
gur Çakmak ve İstanbul Klasik Otomo-
bilciler Derneği Başkanı Serkan Okay da 
yaptıkları konuşmalarda gerçek aşkların 
bir dönem çok daha güçlü ve sevgi dolu 
yaşandığını ifade ederek, yeni dönem aşk-
larının geçmişten muhakkak dersler çıkar-
ması gerektiğini vurguladılar.

Konuşmalardan sonra oluşturulan 
yarım asırlık aşıkların klasiklerle sev-
gi konvoyu, Kadıköy Belediye Başkanlı-
ğı önünden hareket ederek, Kadıköylüle-
rin coşkulu alkışları eşliğinde bir saatlik 
Kadıköy turundan sonra Kozyatağı Kül-
tür Merkezine ulaştı. İzleyen vatandaş-
ların tebessümlü bakışlarıyla misafirler 
"Yeşilçam Aşkları” isimli afiş sergisine 
geçtiler. Kadıköylülerin büyük ilgi gös-
terdiği etkinliğin son halkası ise aşk film-
lerinin unutulmaz şarkılarını seslendiren 
Belkıs Özener ve Cahit Berkay Film Or-
kestrası konseri oldu.Cahit Berkay; Selvi 
Boylum Al Yazmalım, Dila Hatun, Devle-
rin Aşkı şarkılarını söylerken; Belkıs Öze-
ner ise Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim, 
Kıskanırım Seni Ben, Aşkınla Yana Yana, 
Aşkım Bahardı gibi parçaları seslendirdi.

K

Sevgililer Günü, 

Kadıköy’de "klasik" 

bir tarzda kutlandı. 

50 yıllık aşıkların 

misafir edildiği klasik 

otomobillerle, “Sevgi 

Konvoyu” oluşturuldu; 

Yeşilçam filmlerinin 

unutulmaz şarkıları 

dinlendi

· Üstün Ses Yalıtımı 
  “Dış sesi 36 Desibel Azaltır”
· Winsa Markalı ve İthal Aksesuar Seçenekleri
· Hırsızlığa Karşı Güvenlikli Aksesuarlar
· 23 Renk Seçeneği

w i n s a . c o m . t r

90 mm ve 84 mm Genişliğinde Türkiye’de Üretilen İlk Profil Sistemi 

· Benzersiz Isı Yalıtımı 
  “Isı Yalıtımı Katsayısı: Uw = 0.85 W / (m2  K)”
· Emniyetli ve Kaplamalı Cam Uygulamaları
· Çocuk Emniyetli Pencere Kolları
· Ulusal ve Uluslararası Kalite Belgeleri

Pencere 
Sistemleri

Yeni 
Nesil



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO

SERGİ

ETKİNLİK

KONSER

KİTAP

DVD

Erkek Arkadaş 

Haritaların derinliğinde; 
Çanakkale

İki Dünya Arasında…

Dünya Kadın 
Sinema Yönetmenleri

AMY

Madam Dubonnet, asil kişiliği ile Villa 
Caprice’te çağın öncüleri kız öğrenci-
ler yetiştirme uğraşındadır.  Okulda, o 
günlerde bir karnaval balosu hazır-
lanmaktadır. Baloya katılmak isteyen 
kızlarda amansız bir yarış görülür.   İs-
tanbul Devlet Tiyatrosu’nun, bir Bro-
adway müzikali olan Erkek Arkadaş 
oyununda, Kendilerine evlilik teklifi 
edilen kızların, yanıt sürecine gitmesi 
yolundaki eğlenceli olaylar, müzikli ve 
danslı söylencelerle sahneye aktarı-
lıyor. Bilet fiyatları Tam 10 TL, Öğrenci 
6 TL. Oyun, 23, 24, 25, 26, Şubat 
günleri saat 20.00’de Kozyatağı Kül-
tür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer 
Özcan Sahnesi’nde sahnelenecek. 

Serginin küratörü Saadet Özen, 
Çanakkale Boğazı’nın haritacılar için 
araştırılacak, gözlemlenip tasvir 
edilecek özel bir saha olarak yüzyıl-
lardır bir tutku olduğunu belirterek, 
‘’Hem bir kilit hem sihirli bir anahtar, 
hem iki şeyi ayıran bir boşluk hem bir 
temas noktası, savaşların ve barışın, 
mitolojinin ve gerçeğin sahası... Ça-
nakkale’nin bu derin esrarını araştır-
mak üzere haritalarla bir yolculuğa 
çıkıyoruz’’ diyor. Sergi 12 Mart’a dek, 
Pazartesi’den Cuma’ya, 9:00 – 17:00 
arasında Moda’daki Saint Joseph 
Fransız Lisesi’nde görülebilir.

İki Dünya Arasında, yetişkinler için 
hazırlanmış bir masal anlatısıdır. Bu 
anlatıda denizler ile karalar, gökyüzü 
ile yeryüzü, müzik ile masal buluşur. 
Her masalda karşımıza aşk çıkar. 
Anlatılan kimin hikâyesidir, bunu kim 
bilebilir? Etkinlikte Nazlı Çevik Azazi 
hikayeyi anlatacak, Faysal Macit de 
müzik yapacak. 25 Şubat Perşembe 
20.30’daki gösterinin bilet ücretleri; 
öğrenci 25, tam 35 TL. Rezervasyon 
için 0 (544) 580 14 00 nolu telefonu 
arayabilirsiniz. (Kadıköy Terminal 
Sahnesi, Osmanağa Mahallesi Halita-
ğa Caddesi Şadırvan Pasajı No:28)

Cheryl Robson ve Gabrielle Kelly’nin, 
Ortadoğu ülkelerinden Latin Ameri-
ka'ya, Uzakdoğu'dan Avustralya'ya, 
ABD ve Kanada'dan Avrupa, Rusya 
ve Afrika'ya kadar dünyanın tüm 
bölgelerinde kadın sinemacıların 
faaliyetlerini ele aldığı derleme raf-
larda yerini aldı. Toplumun kendilerine 
dayattığı role, yaşadıkları adaletsiz ve 
eşitsizliklere rağmen dünya sinema-
sına damga vuran kadın sinemacıların 
başarılarını bu kitapta bulacaksınız. 
Agora Kitaplığı / 400 sf / 22,80 TL

Kabalcı Kitabevi’nden aldığımız 
bilgiye göre haftanın en çok satan 
kitapları şöyle:
● Memleketi Ben Kurtaracağım / Gülse 
Birsel/ Doğan Kitap / 188 sf / 11,20 TL
● Korkma Kalbim / Ahmet Batman/ 
Destek Yayınları / 216 sf / 12,00 TL
● Elveda Güzel Vatanım / Ahmet Ümit 
/ Everest Yayınları / 560 sf / 16,00 TL

 2011 yılında henüz 27 yaşındayken 
hayata veda eden, müzik alanında 
yüzyılın gördüğü en önemli yetenek-
lerden biri olarak kabul edilen Amy 
Winehouse'un 
hayatını anlatan 
filmin yönet-
menliğini Asif 
Kapadia yapıyor. 
Winehouse’un 
duyulmamış 
şarkılarının da 
yer aldığı bel-
gesele, yıldızın 
yaşamının yanı 
sıra, genç yaşın-
da hayatına veda 
etmesinin sebepleri de serpiştirilmiş.

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

ALBÜM

Kürşat Başar/ Kaldığımız 
Yerden 
Keşke Burada Olsaydın albümüyle 
müzikseverlerden tam not alan Kürşat 
Başar’ın yıldızlarla dolu ikinci albümü 
“Kaldığımız Yerden” şimdi tüm müzik 
marketlerde… Son 5 yıldır müzisyen 
ve besteci kimliğiyle gündemde olan, 
kendi kurduğu orkestrasıyla, ünlü 
solistlerle çalışan Kürşat Başar, yeni 
albümünde Ferhat Göçer, Candan 
Erçetin, Nükhet Duru gibi ünlü isimler 
yer alıyor. Albüm, Kürşat Başar’ın yeni 
bestesi “Kaldığımız Yerden” ile birlikte, 
Leonard Cohen, Orhan Gencebay, 
Zülfü Livaneli, Deep Purple’ın efsane 
ismi Jon Lord, Nezih Ünen, Noel 
Molina Tejedor, Elcil Gürel Göçtü ve 
Şekip Ayhan Özışık gibi ülkemizin ve 
dünyanın ünlü müzisyenlerinin yeni 
ve klasikleşmiş bestelerinden oluşan 
rengarenk bir repertuvardan oluşuyor. 
Başar’ın, besteci ve müzisyen kimliğini 
de ön plana çıkartacak, 10 eserden 
oluşan, yıldızlarla dolu ikinci albümü 
“Kaldığımız Yerden” şimdi tüm müzik 
marketlerde ve dijital platformlarda. 
Albüm, LP formatında da yakında 
satışa sunulacak.

Ruhu doyuran şarkılar:
● İsmail Hakkı Demircioğlu/Ben 
Denizde Bir Gemi
● Mashrou' Leila/Imm El Jacket
● Emir Can İğrek/Müzik Kutusu

Tolga Çandar
Türk halk müziği sanatçısı Tolga Çandar, 
Kadıköy’e konuk oluyor. Ustaca çaldığı 
bağlaması ve vurgulu sesiyle türkülere 
ses olan Çandar, Kadıköylü dinleyicilere 
birbirinden güzel Ege türkülerini söyleye-
cek. Konser, 20 Şubat Cumartesi akşamı 
saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecek konserin bilet 
fiyatları tam 40, öğrenci 30 TL. İrtibat için 
0216 336 29 07

Sokakta 
aşk var!

gramafon, 

gramafonda

Sokaklara şairlerin şiirlerinden dizeler taşıyan 
Kadıköy Belediyesi bu kez de sokağa ezgi taşıdı. 
Gramafondan çalınan şarkı ise Müzeyyen Senar 
sesinden Selahattin Pınar’a ait bir beste

“Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize

Neden başınızı öne eğdiniz”

enerbahçe’den geçiyorsunuz 
ya da eviniz orada akşam yor-
gun argın eve gidiyorsunuz. 
Birden bir müzik çalmaya baş-

lıyor. Hicaz makamında. 
Müzeyyen Senar’ın eşsiz sessinden sözle-
ri Fuat Edip Baksı’ya bestesi Selahattin Pı-
nar’a ait “Bir bahar akşamı rastladım size” 
şarkısı.  Olacak iş değil sokakta gramafon 
var. Sevinçli bir telaş ve merak içine gi-
riyorsunuz. Bir de tabelaya bakıyorsunuz 
ki Selahattin Pınar sokaktasınız. İçinizde 
uyanan eski bir arzu bir büyük sevinç. Ka-
dıköy Belediyesi Selahattin Pınar’ın bir za-
manlar yaşadığı sokağı düzenlemiş ve bir 
de gramafon koymuş. Bir bahar akşamı 
rastladım size ezgisi çalıyor. Sokağa bam-
başka bir hava gelmiş. “Ah” diyorsunuz. 

“Ah Kadıköy Belediyesi daha önceleri ne-
redeydiniz?”

Kadıköy Belediyesi’nin, ilçede yaşayan 
sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirli-
ğini artırmak amacıyla başlattığı  'Yaşayan 

Sokaklar Projesi’  sürüyor. Proje ilk olarak 
usta şair Cemal Süreya ile başlamış şairin 
yaşadığı evin bulunduğu sokak düzenlen-
miş ve kaldırımlara şairin sevilen beş şii-
rinden dizeler yazılmıştı. İkinci çalışma ise 
Acıbadem mahallesinde Özdemir Asaf için 
yapılmıştı. Projenin üçüncü ayağı ise Sela-
hattin Pınar Sokak oldu. 

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan 
çalışma ile Fenerbahçe’de bulunan Sela-
hattin Pınar sokakta düzenleme yapılarak 
gramafon yerleştirildi.  Gramafonda ünlü 
bestekarın büyük aşkı Afife Jale için yap-
tığı söylenen “Bir bahar akşamı rastladım 
size” bestesi çalıyor. 14 Şubat Sevgililer 
Günü öncesi yapılan sokak düzenlemesi 
Kadıköylüler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kadıköy Belediyesi, “Kültür Sanat Etkin-
likleri” kapsamında birçok gazeteci, oyun-
cu ve yazarı Kadıköylülerle buluşturmaya 
devam ediyor. Kadıköylülerin geçtiğimiz 
haftaki konuğu, tiyatro ve sinema oyun-
cusu Levent Üzümcü’ydü. Sosyalist En-
ternasyonal Konsey Toplantısı’nda yaptığı 
konuşması ve sosyal medya paylaşımla-
rı gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan ihraç 
edilen Üzümcü, Caddebostan Kültür Mer-
kezi’ndeki söyleşide sanat ve sansür politi-
kaları üzerine konuştu.

“BEN BURADAYIM…”
Geçmişten bugüne insanların ve top-

lumların sanatla olan ilişkisini anlatan 
Üzümcü, mağara dönemine kadar gitti, 
“İlk sanat eseri dediğimiz şey, aslında ata-
larımızın ilk yaşadığı yerler olan mağara-
lardan gelmekte. Mağaralardaki bu komün 
sistem içerisinde, en basit sanat yapıtı, ma-
ğara duvarlarına ellerinin baskısını çıkaran 

insanla oldu. İnsanlar, ’Ben buradayım. Bu 
el burada olduğu sürece var olacağım’ me-
sajını veriyorlardı. İşte sanat, kalıcı iz bıra-
kan şeydir. ”

“SANATÇI TARAF DEĞİLDİR”
Levent Üzümcü,  sanat üzerinde baskı-

yı, tarihten ve dünyadan örnekler vererek 
anlattı: "Bir insanın kim olduğu, nereden 
geldiği, nasıl göründüğü, nasıl giyindiği, 
neye inandığı ve hangi ırktan geldiği bir sa-
natçı için önemli değildir. Sanatçı için yal-
nızca bir insanın, insan olması önemlidir. 
Yani, sanatçının taraf olduğu bir şey ola-
maz. Olursa o bir sanat eseri olmaz. Tıpkı, 
1930'ların sonlarında Almanya'da yapılan 
sanat eserlerinde olduğu gibi. Alman ırkı-
nı yücelten, Alman ırkının ne kadar önem-
li bir ırk olduğunu halka pompalamaya ça-
lışılan o gariplikte olduğu gibi.”

ÖDENEKLİ TİYATROLARIN DURUMU
“Ödenekli” tiyatroları da değerlendiren 

Üzümcü şöyle devam etti:  “Dünya edebi-
yatında başyapıt haline gelmiş birçok oyu-
nun artık ödenekli bir tiyatroda oynanabil-

mesi mümkün değil. Bizim vergilerimizle, 
ödenekli tiyatroları zapturapt altına aldılar. 
Ve o tiyatrolarda sadece çocuk oyunu kı-
vamında oyunlar oynatmaya çalışıyorlar; 
lafı sözü olmayan, bir derdi olmayan suya 
sabuna dokunmayan oyunlar bunlar. Ne-
den bunu söylüyorum? Konumuz sanat ve 
sansür olduğu için bunu söylüyorum. Sa-
natın önünü tıkamak istiyorlar. Çünkü sa-
natın gücünü biliyorlar.”

“SANAT DEVLETLE MAÇ HALİNDE”
Tarihe mal olmuş sanat eserlerinden 

örnekler vererek sanat üzerindeki baskı-
ları anlatan Üzümcü, "Sanat geçmişte var 
olabilmek için her zaman devletle, devletin 
başındakilerle, o sistemle bir maç halinde-
dir. Her zaman kendi aralarında destekten 
gelen bir ilişki vardır. Çünkü sanat, özel-
likle tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatla-
rı ve sinema gibi sanatlar yardımsız olmaz" 
diye konuştu.

“TİYATROLAR YAKILDI”
Osmanlı İmparatorluğu dönemin-

de sanat üzerindeki baskıları da hatırlatan 
Üzümcü, “İstanbul’da yakılan ne kadar ti-
yatro sahnesi olduğunu biliyor musunuz? 
Hoşlarına gitmeyen bir şey söylendiğinde 
sahneler yakılıyordu. Yakılan tiyatroların 
haddi hesabı yoktu” dedi. Konuşmasında 
Mustafa Kemal Atatürk’ü de anan Üzüm-
cü, “Bu ülkenin kurucusunun sanat üzerine 
söyledikleri ne kadar da önemli, bunu hiç 
düşündünüz mü?  O büyük insana ne kadar 
teşekkür etsek az.”

“SUSMAMALI…”
“Sanattan korkuyorlar” diyen Levent 

Üzümcü,  baskı ve sansüre karşı sessiz kal-
mamak gerektiğini de söyledi:  “Bir in-
sanın susması demek, yapılan haksızlı-
ğın yanında yer alması demektir. Hiçbir 
şey yapmıyorsanız bile en azından yapılan 
haksızlıklara ve kötülüklere karşı susma-
malı, sesinizi yükseltmelisiniz.” 

F

Ü
zü

m
cü

: Sanatın 

Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent 
Üzümcü, “Ödenekli tiyatroları zapturapt 
altına aldılar. Suya sabuna dokunmayan 

oyunlar oynatıyorlar” dedi

gücünden
korkuyorlar

l Aysel KILIÇ
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on zamanlarda gençlerin ilgi 
merkezi haline gelen Yeldeğir-
meni’nde sokaklar rengârenk.  
Atölyeler, kahvaltıcılar, kafe-

ler cıvıl cıvıl. Kimisi elinde kahve finca-
nıyla, kapı önünde arkadaşıyla sohbet edi-
yor, kimisi gazetesini okuyor… Biz de bu 
sokaklardan birindeyiz. Semtin en yeni ka-
fesi olan Munch Mill’de. Bu mekân, ismini 
biraz da semtinden almış. “Munch Mill”, 
“atıştırmalık değirmen” demek. Mahalle, 
başka ülkelerden gelen insanlara da ev sa-
hipliği yaptığı için, mekâna İngilizce isim 
verilmiş.  Canan Ayten Gökgöz,  “Mahal-
lemiz, ismini değirmenlerden almış. Biz de 
mahallemizi çağrıştıran bir isim koymak 
istedik ve ‘atıştırmalık değirmen’ ismini 
verdik” diyor. 

“MUTLUYUZ...” 
Munch Mill, sahipleri iki genç ka-

dın. Canan Ayten, İstanbul Üniversitesin-
den mezun. 8 yıl bankada çalışmış. Perihan 
Gökgöz ise yılların kafe işletmecisi. Mes-
leklerinden sıkılan gelin-görümce, kafa ka-
faya verip işlerinden istifa etmişler ve ken-
dilerine yeni bir yol çizmişler. Hem biraz 
nefes almak hem de sevdikleri semtten 

kopmamak için bu mekânı açmışlar. Ca-
nan Ayten, “İnsanlarla iç içe olmayı, sı-
cak sohbetler etmeyi özlemiştim. Burayı 
biraz da sosyalleşme adına açtık. Umdu-
ğumuz gibi de oldu. Mutluyuz” diyor.  Ca-
nan Ayten, “Mutfağımızın perisi Perihan” 
diyor ve sözü Perihan Gökgöz’e bırakı-
yor.  Gökgöz,“Mutfağı çok sevdiğim için 
bana ‘mutfak perisi’ diyorlar. Bugüne ka-
dar hiçbir tarife göre gitmedim.  Deneme 
yanılma yoluyla kendi lezzetlerimi ken-
dim buldum. Çünkü özgün olmayı, özgün 
tatlar çıkarmayı seviyorum” diyor ve ekli-
yor:  Çocukluğumda da mutfaktan çıkmı-
yordum. Evdekilere kekler pastalar yaptım. 
Benim mayam hamur. Hamurla uğraşmayı 
çok seviyorum.“ 

"MUTFAĞIMIZ HERKESE AÇIK" 
Burası ufak ve şirin bir yer. İster asma ka-

tında çayınızı, kahvenizi yudumlayın; ister-
seniz de açık havada tentesi altına kurulu ma-
salarda oturun... Hatta canınız mı sıkıldı, alt 
kata mutfağa inin, yemeklerin, pastaların na-
sıl yapıldığını izleyin… “Bizim için en önem-
li şeylerden biri de hijyenik olmak. Mutfağı-
mızın kapısı, görmek isteyenlere her daim 
açık” diyor Ayten. Mekanın kahvaltısı yöre-
sel ürünlerden oluşuyor. “Anadolu Kahval-
tısı” ismiyle menüdeki yerini alan kahvaltı-
nın olmazsa olmazı peynir, çeşit çeşit: Ezine 
peyniri, Kars kaşarı, Erzincan tulumu… Te-
reyağı ve bal ise Hakkari’den geliyor. Boz-
caada’dan gelen lezzetli reçeller de ev yapı-
mı. Köy yumurtası ise Şile kümeslerinden… 

HAMBURGER DE EV YAPIMI 
Yemekler ve atıştırmalıklar da kendi-

ne özgü. Eti bol hamuru ince mantı, bol 
etli hamburger de ev yapımı. Sucuklar ise 
özel yaptırılmış. 

Tereyağlı sahanda yumurta, sucuklu 
menemen revaçta." 

Mahalleli özellikle bu lezzetleri çok 
sevdi” diyor Canan Ayten. Munc Mill, 
krep çeşitleri, tostları, salataları ve tatlıla-
rıyla da özgün bir menüye sahip. 

Ev yapımı mantı 12 TL, sucuklu, ka-
şarlı menemen 10 TL, Mangal Crepe 10 
TL.  20 çeşit  ve tamamı organik kahval-
tı malzemelerinden oluşan Munch Mill'in 
özel kahvaltısı olan “Anadolu Kahvaltısı” 
ise 28 TL. 

Tudem Yayın Grubu’nun 32 yıllık yayıncı-
lık birikiminin belki de en değerli meyvele-
rinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, 14 
yıldır farklı kuşakları kucaklayan 50’yi aş-
kın ödüllü yapıta her yıl yenilerini ekliyor. 
Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını ör-
nekleyen metinlerle çocuklarımızı buluşturan 
TUDEM Edebiyat Ödülleri; tarafsız duruşu, 
nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla 
edebiyat dünyasının önemli referanslarından 
biri olma özelliği taşıyor.

Her yıl öykü, roman, masal, şiir, resimli 
kitap ve tiyatro oyunu gibi değişik bir edebi 
tür üzerine odaklanan yarışmanın seçici kurul-
larında, günümüze değin Ataol Behramoğ-
lu, Can Göknil, Kemal Özer, Rutkay Aziz, 
Sezgin Kaymaz, Yıldız Kenter, Ülkü Tamer 
gibi edebiyat ve kültür dünyamızın önde ge-
len isimleri yer aldı. 10-12 yaş grubuna yöne-
lik, her biri en fazla 750 kelimeden oluşan ve 
beş öyküyle başvurulabilen yarışmanın bu yıl-
ki seçici kurulunda Feyza Hepçilingirler, Ha-
bib Bektaş, Yekta Kopan, Kerem Işık ve Ha-
kan Bıçakçı yer alıyor.

‘ÖYKÜ NASIL KAZANILIR?’
Tudem Yayın Grubu tarafından yapı-

lan açıklamada yarışmaya ilişkin şu ifade-
ler yer aldı.”Latin Amerikalı yazar Julio 
Cortázar’ın sözlerine ‘Etkileyici bir metin 
ve okur arasında yaşanan mücadeleyi ro-
man hep sayıyla kazanır, oysa öykünün bu 
maçı nakavtla alması gerekir’ sözleri, yarış-
manın bu yılki dalını belirlemede bizlere il-
ham kaynağı oldu. Okurlarına kısa öykü tü-
rünün güçlü etkisini yaşatmak isteyen tüm 
yazarları ve yazar adaylarını bu büyük bu-
luşmaya davet ediyoruz.”

2016 Tudem Edebiyat Ödülleri “Kısa 
Öykü Yarışması” sonuçlarına göre; birinciye 
5.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 3.000 
TL ve mansiyona 1.000 TL ödül verilecek. 
Son başvuru tarihi: 29 Temmuz 2016.

Tasarım Atölyesi Kadıköy, kapılarını bu sefer de mutfak üreticilerine açıyor. Pazar günü 
düzenlenecek etkinlikte, tasarımcılar yaptıkları yemekleri sergileyecek. 
Tasarımcılar şimdi de yemekleriyle tezgahların başında. İstanbul’un tasarımcıları 
birbirinden farklı lezzetler üretmek ve bu lezzetleri tatmak için bir etkinliğe imza atıyor. 
Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK), “Tasarımcılardan Yemekler” etkinliğinde herkes 
kendi yemeğini yapacak, kendi yemeğini satacak. Amaçsa, Restoran Günü’ne dikkat 
çekmek.
Global bir yemek hareketi etkinliği olan, “Restoran Günü” ilk kez Finlandiya’da ortaya 
çıkmış. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bu hareket çeşitli yemek etkinlikler 
düzenliyor. Dileyen herkesin bir günlüğüne yemek tezgahın açtığı bu hareketin asıl amacı 
Restoran Günü’nü bir resmi tatil haline getirip dünya çapında kutlanmasını sağlamak. 
İlgilenen herkese açık ve ücretsiz olan “Tasarımcılardan Yemekler” etkinliği 21 Şubat 
Pazar günü, 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 
Tasarım Atölyesi Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi,Duatepe Sokak, Numara 61’de.

SİNEVİZYON

DEADPOOL
Bu süper kahraman bir başka! Marvel 
Stüdyoları birbirinden kaliteli yapımları 
hayata geçirmeye devam ederken, 
Marvel’ın “esprili” kahramanı Deadpool 
de beyazperdede yerini aldı. X Men 
serisi ile çizgi roman severlerle tanışan 
Deadpool, daha sonra kendine has bir 
içerikle yoluna devam etti. Bir anti-
kahraman olan Deadpool’ün hikayesi 
şu şekilde: Kanser olduğu gerçeğiyle 
yüz yüze kalan kahramanımız, sevdiği 
kadını bu acılı süreci izlemekten 
kurtarmak için terk ediyor.  
Kahramanımız Wade, kendisine tedavi 
umudu sunan bir bilimsel projeye 
katılıyor ve içindeki süper kahraman 
ortaya çıkarmak için akla gelmeyecek 
acılara göğüs geriyor. Süper kahraman 
olduğunda ise hızlı iyileşme ve direnç 
gibi yetenekler kazanan Wade, 
kendisine iyileşme vaadiyle yapılan 
işkencelerin ve fiziksel hasarlarının 
hesabını sormak, aynı zamanda da 
sevdiği kadını kurtarmak için kendisi 
gibi mutant olan Ajax "Francis" ve 
Angel Dust'ın peşine düşüyor. Şimdiden 
gişede iyi giden Deadpool’ü Kadıköy’de 
birçok sinemada izleyebilirsiniz.

Caddebostan Budak
Danimarkalı Kız 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:40 23:40 (Cm-Cts)
Aşkın Seçimi 11:00 13:30 16:15 19:00 
21:45 24:15 (Cm-Cts)
Deadpool 11:15 13:45 16:30 19:15 22:00 
23:30 (Cm-Cts)
Adres: Kadıköy Kültür Merkezi Haldun 
Taner Sok. No:11 Caddebostan/ 
(216) 3580202

Göztepe Avşar Optimum
Deadpool 11:15 Türkçe 13:45 Türkçe 
16:15 Türkçe 18:45 21:15
Dünyanın En Güzel Kokusu 11:00 13:00 
15:00 17:00 19:00 21:15
Hesapta Aşk 11:45 13:45 15:45 17:45 
19:45 21:45
Hep Yek 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 
(216) 6641395

Kadıköy Rexx Sineması
Sessiz Çığlık 14:00 18:45
Dünyanın En Güzel Kokusu 11:00 12:45 
14:30 16:15 18:00 19:45 21:15
Hesapta Aşk 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 21:15
Hep Yek 11:00 12:40 14:20
Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü 
Sok. No:2022 Kadıköy/ (216) 3360112

S

Kadıköy’ün çiçeği burnunda 
kafesi  “Munch Mill”, ev yapımı 

yemekleri özleyenler için 
alternatif bir mutfak sunuyor

Çocuk ve gençlik 
edebiyatımıza çağdaş 

ve özgün eserler 
kazandırmak amacıyla 

düzenlenen Tudem 
Edebiyat Ödülleri, 

2016 yılında kısa öykü 
dalında verilecek

Yeldeğirmeni’nde…

TAK, dünya lezzetlerini

l Aysel KILIÇ

buluşturuyor

Genç kalemler öykü başına!

‘Mutfak perisi’ ‘Mutfak perisi’ 
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Yaklaşık iki yıldır görevdesiniz. Ve bu iki 
yıl boyunca katılımcılık sözünü çok sık 
kullandınız. Kamu kurumlarında katılımcılık 
biraz havada bir söz gibi duruyor. Kadıköy 
Belediyesi’nde katılımcılık nasıl hayata 
geçiyor?
Bütün yerel yönetimler katılımcılıktan 
bahseder. Ve bunu hayata geçirdiğini savunur. 
Ama gerçekte ne yazık ki öyle yaşanmaz.  
Bir konu veya bir proje hakkında toplantı/ 
araştırma yapılsın ama sonuç bizim istediğimiz 
gibi ya da bizim istediğimize yakın çıksın 
istiyoruz. Bu katılımcılık değil, kendi fikrine 
destekçi aramak demektir.  Biz iki yıldır bunun 
dışına çıkmaya ve farklı bir kültür yaratmaya 
katılımcı yönetim anlayışını gerçek anlamda 
hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki bu yöntemle hem Kadıköy’ün geleceğini 
şekillendireceğiz hem de kendimizi geliştirip 
güçlendireceğiz.
Stratejik planı başta gençler olmak üzere 
Kadıköylülerle birlikte hazırladık. Kadıköy’ün 
beş yılında ne istediklerini ne beklediklerini 
onlara sorduk. Oldukça verimli toplantılar 
oldu. Ve bu toplantı sonuçlarından 52 tane 
proje çıktı. Şimdi hayata geçirdiğimiz projeler 
Kadıköylülerin istediği, önerdiği hatta bir 
kısmına dahil olduğu projeler. Yani ortada iyi 
bir şey varsa bu sadece benim yada belediye 
çalışanlarının değil Kadıköylülerin başarısı. 
İlhamı da, aklı da Kadıköylülerden aldık. 
Ben yaptım oldu anlayışı ile bir kent 
yönetilemez. Yönetilmemelidir. Bir kentte 
yaşayan her insanın o kente dair söyleyecek 
sözü mutlaka vardır ve yerel yöneticiler 
bu sese kulak vermelidir. Bu o kentin daha 
hızlı gelişmesine önemli katkılar yapacaktır. 
İnsanların yaşadıkları kentlerin sorunlarına 
ortak olup çözümler üretmesi o kenti 
zenginleştirir.
Her hafta bir mahallede olduğunuzu 
duyuyoruz. Mahalle gezilerinde neler 
yapıyorsunuz?

Evet her hafta mutlaka bir mahalleyi gezmeye 
çalışıyorum. Benim dışımda belediye başkan 
yardımcılarımız da mahalle gezileri ve 
ziyaretler yapıyorlar. Mahalle ziyaretleri ile 
doğrudan Kadıköylülerin istek, beklenti ve 
önerilerini dinliyoruz. Sorunları yerinde tespit 
ediyor, çözümlemek için adımlar atıyoruz. 
Bunun dışında muhtarlarımızla her ay düzenli 
toplantılar yapıyoruz.  Muhtarlar sayesinde 
mahallerin nabzını tutuyoruz. İlçemizdeki 
okullarla, hastanelerle, ibadethanelerle de 
sürekli iletişim halindeyiz.
Atacağımız her adımda önce Kadıköylülerin 
görüşlerini alıyoruz. Bu yöntem aynı zamanda 
sorunların çözümünü de kolaylaştırıyor. 
Katılımcılık nasıl olumlu sonuçlar veriyor 
bunun en güzel örneklerinden birini 
biz Kadıköy’de yaşadık. Tiyatrocularla, 

sporcularla, heykeltıraşlarla, ressamlarla ayrı 
ayrı toplantılar yaptık. Sorunlarını, projelerini 
ve belediyeden beklentilerini dinledik.

“İNSANLARIN BİRBİRİNİ 
DİNLEMEYE İHTİYACI VAR”

Kadıköy’de barlar sokağı olarak tabir 
edilen Kadife Sokak, İhsan Ünlüer ile Hacı 
Şükrü Sokaklarda alkol alarak sosyalleşen 
gençler ile sokak sakinleri arasında  gürültü 
ve çevre kirliliği sebebiyle oluşan gerilim 
Kadıköy’ün en önemli sorunlarından biriydi. 
Sorunun giderilmesi için mahalle halkı, 
orada sosyalleşen gençler  ve esnafla çeşitli 
toplantılar yaptık. Mahalle halkının ve esnafın 
taleplerini topladık. Sokakta içki içen gençlerle 

mahalle halkını bir araya getirip birbirlerini 
anlamaları ve empati yapmalarını sağlamaya 
çalıştık. Ve sorun çözüldü. Yaklaşık bir senedir 
bu sokaklardan şikâyet gelmiyor. Burada 
mesele insanları bir araya getirmek ve neler 
yaşadıklarını hissetmelerini anlaşılmasını 
sağlamak. Bu sorun başka yöntemlerle de 
çözülmeye çalışılabilirdi örneğin orada 24 saat 
güvenlik ekipleri olurdu, zabıta olurdu. Ama 
bunun yerine biz herkesin bir birbirini anladığı 
anlayacağı ve dinleyeceği bir çözüm ürettik.
İnsanların birbirini dinlemeye ihtiyacı var. 
Çünkü ülkede bir kutuplaşma yaratılmaya 
çalışılıyor. Bu doğru değil. Bu ülkenin 
insanlarının birbirini dinlediklerinde 
paylaşamayacakları bir şey yok.  Barış ve 
huzur içinde yaşamak hepimizin hakkı. 
Barış insanların bu dünyadaki cenneti. Bir de 
Kadıköy’de insanların birbiriyle iletişim halinde 
olduğu, saygı gösterdiği birbirini dinlediği barış 
ve huzur ortamı sağlamaya çalışıyoruz.
Tüm olanaklarımızı daha özgür, daha çağdaş, 
doğasıyla, insanıyla barışık bir Kadıköy için 
seferber ettik. Bizim iddiamız Kadıköy’ün yerel 
yönetim biçimiyle hayata geçirdiği projelerle 
tüm ülkeye örnek olması.

“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI 
DEĞİŞTİ”
Artık yerel yönetim anlayışı değişti. İnsanlar 
yaşadıkları şehre dair söz sahibi olmak istiyor. 
Öte yandan şehirler, çalışma hayatı insanları 
yalnızlaştırdı. Artık eski aile bağları ve kalabalık 
aileler kalmadı. Bu yüzden yerel yönetimler 
insanların ailesi de olmalı. İnsanlar kendini 
yalnız hissettiğinde bir sorun yaşadığında 
desteğe ihtiyacı olduğunda belediyenin 
yanında olacağını bilmeli. 
Yani biz beş yüz bin nüfuslu bir aileyiz. Ve 
yediden yetmişe bu aile fertlerinin ne gibi 
sorunları varsa, neye ihtiyaçları varsa ona 
uygun politika ve projeler üretiyoruz.
Belediyeler bireylerin ailesi olmalı diyorsunuz? 
Peki, Kadıköy Belediyesi aile bireyleri için ne 
yaptı? Neler yapıyor?  
Kadıköy Belediyesi sadece yeni yaptığı 
çalışmalarla değil geçmişten bugüne yaptığı 
çalışmalarla örnek durumda zaten. Diğer yerel 
yönetimlerin yeni yeni hayata geçirdiği birçok 
proje burada yıllar önce hayata geçmiş ve 
oturmuş durumda. Biz bu proje ve hizmetlere 
hem yenilerini katıyor hem de kaliteyi 
yükseltiyoruz. Hem şehre küçük dokunuşlar 
yapıyoruz hem de büyük projeler. Örneğin 
bir yandan kapalı yüzme havuzu gibi büyük 
projelere başlıyoruz bir yandan da hem de 
kentin sokakların daha ferah olmasını sağlamak 
değer katmak için ufak dokunuşlar yapıyoruz. 
Örneğin geçtiğimiz günlerde Kadıköylü 
şair Cemal Süreya’nın yaşadığı sokakta 
kaldırımlara şairden şiirler yazdık. Sokağa 
yeniden peyzaj düzenlemesi yaptık. Çok da 
güzel tepkiler aldık. Yani bir kentin büyük 
projeler dışında küçük dokunuşlara da ihtiyacı 
var. O küçük dokunuşlar da insanları mutlu 
ediyor. Kısaca bizim işimiz insanların yaşadığı 
yeri güzelleştirmek orada bulunmaktan, 
yaşamaktan çalışmaktan mutla olmalarını 
sağlamak. Başarımızı asıl buna göre ölçüyoruz.

Kadıköy Belediyesi örnek projelerini adım adım hayata geçiriyor. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile 
belediyenin hizmetlerini, yönetim anlayışını ve yeni projelerini konuştuk

BEŞ YÜZ BİN NÜFUSLU AİLE: 

KADIKÖY BELEDİYESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ 
HİZMETLERİ 

Kadıköylü 
çocukların sanat 

eğitimine destek vermek 
için açılan Çocuk 

Sanat Merkezi'nden 
yılda ortalama 

3000 

çocuk yararlanıyor.

7 bin 
Kadıköy Belediyesi 

Gönüllüsü 
her mahallede sosyal 

yaşamı ve 
dayanışmayı 

büyütüyor 

Kadıköy 
Belediyesi 

kültür merkezlerinden 
yılda ortalama 

1 milyon 

kişi faydalanıyor. 

Görme 
engelliler için 

oluşturulan sesli 
kütüphanede 

736 

sesli kitap var.

Görme 
engelliler için 

oluşturulan sesli 
kütüphanede 

736 

sesli kitap var.

Çocukların 
eğitimine destek 

biçin kurulan 
Etüt Merkezlerinden 

yılda ortalama 

3500 

çocuk faydalanıyor. 

Üniversite 
öğrencilerine hizmet 

veren öğrenci 
yurdundan yılda 

300 

kadın öğrenci 
faydalanıyor.

Gönüllülerle 
ortak yapılan 

çalışmalar sayesinde 
her yıl 

700 
civarında hayvan 
sahiplendiriyor.

İlk engelli 
taksi uygulamasını 

başlatan Kadıköy 
Belediyesi’nin engelli 

taksi hizmetinden 
bir yılda 

6 bin 
engelli faydalanıyor.  

Çocuk 
Ağız ve Diş Sağlığı 

ile Çocuk Hastalıkları 
Polikliniğinde Kadıköy’deki 

30 bin 
üzerindeki öğrenciye ağız-diş 

sağlığı tarama ve tüm 
sağlık kontrolleri ve takipleri 

ücretsiz yapılıyor 
tedavileri ücretsiz 

yapılıyor.

Sosyal Destek 
Merkezi’nde özellikle 
kadınların kişisel ve 
mesleki gelişimine 

yönelik yapılan kurs ve 
atölyelerden yılda  

1000 
kişi faydalanıyor.

5 sağlık 
polikliniğinde yılda 

50 bin 
kişiye ayakta teşhis ve 

tedavi hizmetinin 
yanında, koruyucu 
hekimliğe yönelik 
sağlık hizmetleri 

veriliyor.

Mamografi ve 
Kadın Sağlığı 

Merkezi’nde,  Kadıköylü 
kadınların meme ve 

jinekolojik taramaları 
ücretsiz yapılıyor. Merkezde 

yılda ortalama 

10 bin 
kadın faydalanıyor.

Çocuk ağız ve 
diş sağlığı merkezi

‘nde bulunan engelli 
ameliyathanesi ile 

tüm Türkiye’den gelen 
engelli çocuklara hizmet 
veriyoruz. Yılda ortalama 

150 

engelli ücretsiz ameliyat 
ediliyor.

Sosyal Destek 
Merkezi’nde özellikle 

kadınların kişisel 
ve mesleki gelişimine 

yönelik yapılan kurs ve 
atölyelerden yılda

1000 
kişi faydalanıyor.

Geçici Hayvan 
Bakım Merkezi’nde 

bir yıl içinde 

5 bin 
hayvan aşılanıyor,  

8 bin 
civarında hayvan 

tedavi ediliyor.
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KADIKÖY BELEDİYESİ NELER YAPIYOR?

Anadolu’nun farklı 
yerlerinden çocuklar 

Kadıköy’e misafir oldu.  
Somalı Çocuklar  “Soma’da 

Çocuk Olmak Projesi’yle 
fotoğraf sergilerini açtı.

Suadiye’deki tarihi 
dükkanlar restorasyonla 

Nostaljik Çarşı’ya 
dönüştürüldü.

Geri Dönüşümde öncü rol üstlenen 
Kadıköy Belediyesi, Erenköy 
Mahallesi’ni pilot semt olarak seçti. 
Türkiye’ye örnek olarak bir kampanya 
ile rekor bir geri dönüşüm oranı 
hedefleniyor. 

Şiirler sokaklarda. Kadıköy’le 
özdeşlemiş sanatçı, yazar, şair ve 
sporcuların yaşadıkları sokaklara 
tasarımlar yapılıyor. İlk çalışma Cemal 
Süreya Sokak’ta yapıldı. 

1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla billboardlarını 
usta şairlerin dilinden barış şiirlerine ayırdı. 
“Dünyayı Barışla Renklendir” etkinliğinde 
belediyenin bahçesinde bir araya gelen çocuklar 
barışa dair hayallerinin resmini yaptı.

Yarıyıl tatili için çocuklara 123 ayrı etkinlik 
hazırladı. 5 ayrı kültür merkezinde gerçekleşen 
yarıyıl şenliğinde çocuklar tiyatro oyunları, 
ücretsiz bale, piyano, müzik, dans,  kukla ve oyun 
atölyelerinde tatilin tadını çıkardı. 

19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan tarihi bir 
köşk kent düşünce merkezi olan Akademi 
Kadıköy’e dönüştürüldü. Tarihi köşkün 
bahçesinde bulunan kafeterya yaz kış 
mahallelilere hizmet veriyor. 

Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan tarihi 
binayı gençlerin sanat eğitimlerine 
destek vermek için satın aldı. Binlerce 
gencin ücretsiz faydalanacağı Gençlik 
Sanat Merkezi’ni mayıs ayında açmayı 
planlıyor.

Bisikletli Ulaşım Platformu’yla Bisikletli 
Ulaşım Çalıştayı yaptı. Alınan kararlar 
sonucu İnönü Caddesi’ne yapılan bisiklet 
yolu bitti. Yeni bisiklet yollarının yapımı için 
çalışmalar devam ediyor.

Feneryolu’nda bulunan tarihi binanın 
Haldun Taner Öykü Evi olarak 
düzenlenmesi için başlatılan restorasyon 
çalışmaları tamamlanmak üzere.

Türkiye’de bir ilk olan Engelli Taksilerin 
sayısını arttırdı, hasta nakil araçları ise 

binlerce Kadıköylüye hizmet veriyor.

Hasanpaşa’daki tarihi köşkün Karikatür Evi 
olarak yenilenme çalışmasına başlandı ve 
Karikatürcüler Derneği ile protokol yapıldı.  
Karikatür Evi yakın zamanda hizmet vermeye 
başlayacak. 

Yaz aylarında Kadıköy’de sanat sokağa 
parklara taşıyor. Yaz boyu parklarda 
konserler, film, tiyatro gösterimleri, usta 
sanatçı ve yazarlarla söyleşiler yapılıyor.  

Muralist Duvar Boyama Festivali’nin 
dördüncüsü yapıldı. Duvar ressamları Kadıköy 
Belediyesi’nin 3 cephesine dev resimler yaptı. 

Yaz okuluna bin beş yüz 
çocuk katıldı. Çocuklar 
yaz tatilinde basketbol, 
yüzme, yaratıcı drama 
gibi 10 farklı branşta 
hem öğrendi hem de 
eğlendi.

İlk kez bir yerel yönetim 
kadın ve toplumsal 
cinsiyet politikalarını 
oluşturmak için kadınlarla 
buluştu. Kasım ayında 
gerçekleştirilen Kadın 
Çalıştayı’nda kadınlar 
yaşadıkları sorunları 
ve yerel yönetimden 
beklentilerini anlattı.

22. İstanbul Caz Festivali, Kadıköy Belediyesi katkılarıyla 
Anadolu Yakasına taşındı.  22. İstanbul Caz Festivali,  

Fenerbahçe Parkı’ndaki “Parklarda Caz” ve Kadıköy’deki 
“Gece Gezmesi” etkinlikleri yapıldı.

Türkiye’nin ilk ekolojik kreşi 
Kadıköy’de. Yapımı bitmek 

üzere olan Bahriye Üçok 
Ekolojik Kreşi yeni eğitim 

döneminde çocuklara hizmet 
verecek. 

Cumhuriyetin kuruluşunun 92. Yılı 
Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. Kadıköy 
Bağdat Caddesi’nde yapılan yürüyüşe 
binlerce İstanbullu katılırken Haydarpaşa 
Garı’nda muhteşem bir Cumhuriyet Gecesi 
gerçekleştirildi.

19.000 m2 alana yayılan toplam 11 yeni park 
Kadıköylülerin hizmetine açıldı. Çocukların 
afet anında nasıl davranmaları gerektiğini 
eğlenerek öğrenmeleri için Afet Parkı 
projesine başlandı. 



estorasyon çalışmalarına başlanacak olan 
Haydarpaşa Garı ve çevresi ile ilgili görüş-
meler sürüyor.   İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Meclisi, 2013 yılında aldığı bir karar 

ile söz konusu alanda TCDD alanının ve çevresindeki 
ticaret alanı olarak belirlenen bölgelerin zemin altında 
kamu kullanımına yönelik otopark yapılabileceğine ka-
rar vermişti. Planda ayrıca alanın doğusunda yer alan 
ve aktif yeşil alan olarak belirlenen bölgede toplu ta-
şıma peron alanlarının düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. 

Kadıköy Belediyesi ise söz konusu planlara 2014 yı-
lında itiraz etmişti. Aktif yeşil alan olarak belirlenen ala-
nın, toplu taşıma peron alanları olarak kullanılması ile 
bölgede planlanan yeşil alanın azalacağının belirtildiği 
itirazda, toplu taşıma peronlarının Aktif Yeşil Alan ze-
min altında veya Ticaret Alanı zemin altında değerlendi-
rilmesinin daha doğru olacağı ifadelerine yer verilmişti. 

“KAMU KULLANIMLARI ARTMALI”
Kadıköy Belediyesi’nin itirazını görüşen İBB Mec-

lisi bu kez, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, “Pla-
nın revize edilmesi için Planlama Müdürlüğü’ne iade 
edilmesi” yönündeki görüşünü oy birliğiyle kabul etti. 
İmar ve Bayındırlık Komisyon’un raporunda, tarihi 
Haydarpaşa Garı ve çevresinde tescilli eserler ve korun-
ması gereken ağaçların bulunduğu, planlama alanında 
TCDD’nin ihtiyacı olan kullanımların Ulaştırma Bakan-
lığı tarafından yürütülmekte olan ve planlanan projelerin 
son haline göre yeniden düzenlemesi gerektiği belirtildi. 
Raporda ayrıca, alanın bütündeki uygulamanın ise Kent-
sel Tasarım Projesi hazırlanarak yürütülmesi gerektiği 
ve planlama alanı içerisinde kamuya açık kullanımların 
artırılması gerektiği ifadelerine yer verildi. İlgili kurum-
lar ile koordinasyon sağlanarak Şehir Planlama Müdür-
lüğü tarafından 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Garı, Kadı-

köy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planının revize edilmesi kararlaştırıldı. 

“YENİ GELİŞME YOK”
Haydarpaşa için yeni bir gelişme olmadığını açık-

layan Kadıköy Belediyesi konuyla ile ilgili gazetemi-
ze bir açıklama yaptı. Açıklamada,“İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisince alınan bu karar Kadıköy Beledi-
ye Başkanlığının plan notu tadilatına itiraz olmakla bir-
likte itiraz konularımız net bir şekilde ele alınmamıştır. 
Bunun yerine plan notu tadilatını aşan ve ana plan olan 
08.10.2012 tarihli plana dair detay barındırmayan ge-
nel değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür. Bu karar-
da Gar’ın çevresindeki tarihi binalara ve ağaçlara dikkat 
edileceği, kamu kullanımına açılacak alanların arttırıla-
cağı söylenerek konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Ancak bu ça-
lışmanın nasıl yapılacağı genel kamu çıkarlarının göze-

tilip gözetilmeyeceğini bilmemiz gerekmektedir. Ayrıca 
kararda net olarak ticaret, turizm gibi bölgeye yoğunluk 
getiren fonksiyonların tamamen kaldırıldığına dair bir 
belirleme yapılmamış ve gar binasının sadece gar olarak 
kullanılacağı da net olarak belirtilmemektedir” denildi. 

“ŞEHİR İÇİ ULAŞIM BAŞLAMALI”
Basına yansıyan Haydarpaşa Gar’ı haberleri için 

Birleşik Taşımacılık Sendikası da (BTS) basına açık-
lama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son 
günlerde kamuoyunda gündeme gelen söz konusu “Ka-
dıköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Kadıköy 
Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Pla-
nı” yargıdan geçiremeyeceğini anlayan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi kamuoyunda meşruiyet bulmayan pla-
nı geri çekmiştir. Söz konusu kararda Haydarpaşa Garı 
ve Çevresinin mevcut işlevinin korunmasına yönelik 
hiçbir öngörü sunmadığı gibi, bugüne kadar kamuoyu-
na sunulan rant projelerinin iptal edildiğine yönelik hiç-
bir yaklaşım sunmamaktadır. Tam tersine geri çekme 
kararı ileride her türlü yoruma açık şekilde “planın re-
vize edilmesi için müdürlüğüne iadesi” söz konusudur.

Unutulmamalıdır ki, yargı kararlarına, hukuka rağmen 
ulusal duyguları kullanan iktidar Haydarpaşa Gar ve Li-
man arazisi üzerinde yaptığı projeler ile 2020 olimpiyat-
larına aday olmuştur. Oysa İstanbul’un ve ülkemizin Hay-
darpaşa Garına ihtiyacı vardır. Hızlı trenlerin yanı sıra 
ülkenin en uç sınırlarına kadar giden trenlerin, şehir içi 
taşımacılığının bir an önce başlatılması gerekmektedir.” 

PLANDA NELER VARDI?
2013 yılında onaylanan planlarda, Gar, Çevresi ve 

Geri Sahası Alt Bölgesi’nde yer alan ticaret(ofis) alan-
larında, ticaret fonksiyonu ile birlikte hizmet sektörüne 
hitap edecek aynı zamanda alanın gece de canlılığını 
sağlayacak olan ve kıyı alanları ile bütünleşecek kafe-
tarya, lokanta, çayhane gibi yeme içme birimlerine yö-
nelik turizm tesisleri düzenlenmek istenmişti. 
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Geçenlerde uzun süredir görmediğim bir arkada-
şımla karşılaştım. Moda Çay Bahçesi’nde soğuk 
ama dupduru bir gündü. Güneşin ısıttığı yerler kış 
mevsimini yaşadığımızı unutturabilirdi. Lafı, kısa 
bir hal hatır sorma faslının ardından, masamıza, 
çaylarımızın hemen yanına koyduğu, daha başlan-
gıçta ilgimi çeken fotoğraf makinesine getirme-
den edemedim. Makine elinde küçük bir çocuğun 
oyuncağı gibi duruyordu. Gülümsemesi de küçük 
bir çocuğunki gibiydi.

“Biz en çok ne zaman elimizde böyle makine-
lerle fotoğraf çekeriz?” diye sordu.

Aklıma başka şehirlere, yurt dışına yaptığımız 
yolculuklar geldi, söyledim.

Yine gülümsedi. Verdiği karşılık düşündürü-
cüydü.

“İyi de bu işi neden yaşadığımız şehirlerde 
yapmıyoruz?”

Biraz şaşırmıştım. Ama sohbetin iyi bir yere 
gittiğini de hissetmiştim doğrusu.

“Bak” dedi “Bu makine iyi bir makine görüyor-
sun. Öyle aman aman profesyonel sayılmaz. Böy-
le bir iddiam da yok zaten. Sanat fotoğrafları çek-
mek gibi bir iddiam da yok. Ben artık ne yapmak 
istiyorum biliyor musun? Çevremi, her gün önün-
den geçtiğimiz yerleri daha iyi görmek. Hayatı-
mı güzelleştirebilecek ayrıntıların peşine düşmek. 
Görmek diyorum, anlıyor musun?”

Anlıyor muydum? Anlıyordum herhalde. Gü-
lümsedim. Devam etti.

“Şimdi etrafına bak. Ne görüyorsun? Bir çay 
bahçesindeyiz. Masalar, iskemleler, çay bardak-
ları… Birkaç insan… Hepsi bu kadar mı?.. Daha ya-
kından bakmayı deneyemez miyiz?.. Ya iki iskemle 
hiç beklemediğin bir şekilde denize karşı yan yana 
gelmişse?.. Ya ara sokaklarda eski bir ev sana 
geçmişin bir yerlerinden sesleniyorsa? Ya pence-
relerin birindeki saksılar sana birilerini hatırlata-
caksa?”

Mevzuya girmeye başlamıştım. İçimden biraz 
takılmak geldi.

“Yazarlık başa bela!”
Gülecek sandım, gülmedi. Tam aksine, söyle-

diklerimi ciddiye aldı.
“Tam da bu! Maksat görürken bir ayrıntıyı 

ölümsüzleştirmek”
Dudak büktüm. Söylediklerini çok mu iddia-

lı bulmuştum? Hissettiklerimi duymuşçasına de-
vam etti.

“Bir anı durduruyorsun, anlasana. Herkes ya-
pabilir. Sanıldığından daha kolay”

Bir anı durdurmak... Anları durdurmak… Susu-
yorum… Zihnimden o anda ne çok görüntü geçi-
yor. Ne çok kaybolmuş, artık hayatımdan çıkmış 
görüntü… 

Bir yaz sabahı… Caddebostan Plajı henüz yü-
künü almamış. Süreyya Hanım güneşten yan-
mış teniyle denize gidiyor. Öğlen olmadan da Plaj 
Yolu’ndaki evine dönecek. Altmış yaşını çoktan 
geçmiş, belki de yetmişlerine merdiven dayamış. 
Nerdeyse her yere bisikletiyle gidip geliyor. Deniz 
subayı eşini, Muammer Bey’i kaybedeli uzun yıllar 
olmuş. Ama bazı akşam çaylarında onu hatırlıyor. 
Bu kurabiyeleri yemelisiniz. Un kurabiyesi… İçinde 
badem var. Muammer Paşa nasıl da severdi. Ça-
yınıza bir dilim limon?.. Sizin de kaşarlı kurabiye-
leriniz pek güzelmiş ama Madam Clara… Ben öyle 
tutturamadım. Hep siz getirin efem, tamam mı? 
Plaj Yolu’ndaki bahçeli evlerin üstünden iş maki-
naları henüz geçmemiş. Gün gelecek yerlerini beş 
altı katlı apartmanlara bırakacak. Süreyya Hanım 
gibileri bu dünyadan göçtükten sonra… 

Bu görüntüler nereye gitti? Bu anlar kimin an-
larıydı? Dışarıda bir akşam kızıllığı… Sonra kim bi-
lir hangi evden gelecek bir kızarmış patlıcan koku-
su… Ozan Sineması’na gidilecek mi? “Senede Bir 
Gün” oynuyor. Seyretmiştik ama bir daha seyre-
dilir…

Bu görüntülerin fotoğrafları olsaydı… Belki bi-
rilerinde vardı. Ama ya kendi fotoğraflarımız?..

“Daldın” dedi arkadaşım “Kim bilir nerelere 
gittin”

Gülümsemeye çalıştım yine. Artık tek bir söy-
leyeceğim vardı.

“Sana yazarlık başa bela dedim ya”

Birkaç fotoğraf 
hayatı değiştirir

MARİO 
LEVİ

ONLARCA 
KARAR VERİLDİ
Yüz yılı aşkın geçmişiyle tarihimizin önemli 
olaylarına sahne olmuş ve Anadolu'nun batıya 
açılan kapısı konumuyla toplumsal belleğimizde 
çok özel bir yer edinmiş ve kamu mülkiyetinde 
ve kullanımında bulunan Haydarpaşa Gar binası, 
tarihi, kültürel değerleriyle İstanbul 2 Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 
21.08.1997 gün ve 4542 sayılı kararı ile "1. grup 
korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil 
edildi ve koruma altına alındı. Kurul kararına 
rağmen, Haydarpaşa Gar, Liman ve Gar sahasını 
da içine alan onlarca plan 2005 yılından beri 
devreye konulmak isteniyor. 

HaydarpaşaHaydarpaşa
ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Gar, 
Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili yapılan itirazı 
görüştü. Meclis, söz konusu planın revize edilmesi için Planlama Müdürlüğü’ne iade 
edilmesini kabul etti. Ancak, Haydarpaşa’da ne olacağı ise hala belirsiz

R

Kadıköy'de birbirin-
den renkli sergiler Cad-
debostan Kültür Mer-
kezi'nde gerçekleşiyor. 
Bunlardan biri genç sa-
natçı Damla Öztürk'ün 
sergisi diğeri de 87 ya-
şındaki Sanatçı Özcan 
Atamert'in sergisi. 

Eserlerinde insan 
davranışlarını inceleye-
rek insan iç dünyasının dışavurum farklılıklarını tuval üzerinde maskeler 
aracılığı ile ortaya koyan sanatçı Damla Öztürk'ün resim sergisi Caddebos-
tan Kültür Merkezinde açıldı. Açılışını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu'nun yaptığı sergi 25 Şubat'a kadar gezilebilecek. 

Aykurt Nuhoğlu’nun ziyaret ettiği bir başka sergi de ayrıca Özcan Ata-
mert’in 60. Sanat yılı sergisi oldu. 1961-1982 yıllarında TRT-Türkiye radyo-
larında spikerlik yapan, "Sanatçı ve Sanatseverler" ve "İstanbul Resim Hey-
kel Müzeleri Derneği" kurucu üyesi Özcan Atamert gravür, seramik, lake ve 
yağlıboya çalışmalarından oluşan sergisini Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi'nde açtı. Sergiyi ziyaret eden Aykurt Nuhoğlu Atamert ile 
çalışmaları üzerine sohbet etti. Atamert’in, yöresel ve Anadolu kadını motif-
lerini sıklıkla kullanıldığı sergi 20 Şubat tarihine kadar gezilebilir.

Rengarenk Sergiler CKM'de...
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 

birbirinden renkli iki sergiyi ziyaret etti

l Erhan DEMİRTAŞ

Damla Öztürk sergisi

Özcan Atamert sergisi
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Kuşluk Vakti grubu, sevdiğimiz ve 
dinlerken çok keyif aldığımız türküleri 
caz ile harmanlıyor. Ayrıca bu konserde 
hepimizin duyunca heyecanlandığı az 
çalınan güzel şarkıları tamamen kendi 
caz sunacaklar. 19 Şubat/20.30/ 
Yeldeğirmeni Sanat)

Elektronik müzik grubu Seretan, ’Live 
In Dreams’ albümü tanıtım turunun ilk 
ayağı kapsamında canlı performasıyla 
Kadıköy’e konuk olacak. 21 Şubat/21.00/
Arkaoda)

İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı, ‘’Şebnem Ünal Şan Sınıfı 
konseri’ düzenliyor. Ücretsiz konserde, 
piyanistler Ludmila Ilinykh, Eren Aydoğan, 
Beril Kırkar opera repertuvarının 
seçkin eserlerini yorumlayacaklar. 
(21 Şubat/19.00/Barış Manço Kültür 
Merkezi)

Ferhat Göçer; geliri, inşaat çalışmaları 
devam eden Tekirdağ – Mika-der 
Kapaklı Çocuk Destek (Rehabilitasyon) 
Merkezine bağışlanacak olan konserde 
sahne alacak. 21 Şubat/20.00/Kozyatağı 
Kültür Merkezi)

‘’Sihirli flüt’’ olarak tanımlanan Şefika 
Kutluer, İtalyan besteci Vivaldi’nin 
eserlerini İstanbullu sanatseverler için 
seslendirecek. Vivaldi’nin 6 konçertosunu 
ardı ardına çalarak adeta bir flüt maratonu 
gerçekleştirecek olan Kutluer’in konseri 
süresince, ressam Ertuğrul Ateş de 
müzikten aldığı esinlenmelerle sahnede 
doğaçlama bir resim yapacak. 
(22 Şubat/20.00/Süreyya Operası)

İhtiyaç Molası,“Kapılar” albümünü 
yayımladıktan tam iki ay sonra, ikinci 
lansmanı Kadıköy'de yapacak. 1995’te 
Çanakkale’de kurulan İhtiyaç Molası, 
ilk günkü kadrosunu koruyarak 20. yılı 
tamamlayan, dünyadaki az sayıda müzik 
grubundan biri. Konsere giriş ücretsiz! 
(23 Şubat/22.00/Dorock)

Geçtiğimiz aylarda vefat eden müzik 
sektörü emekçilerinden Ertekin 
Kocaman anısına, emek verdiği sanatçılar 
konser verecek.’de buluşuyor. Bülent 
Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Hüsnü Arkan, 
İhtiyaç Molası, İsmail Hakkı Demircioğlu 
ve Murat Yılmazyıldırım’ın sahne alacağı 
gecenin geliri Kocaman’ın ailesine 
bırakılacak. 
(24 Şubat/21.00/KadıköySahne)

Bariton Serkan Otacıoğlu ve piyanoda 
Aytaj Rzaguliyeva’nın sahne alacağı bu 
ücretsiz konserde, barok dönemden 
klasik, romantik ve modern döneme 
uzanan Mozart, Schubert, Schumann, 
Tchaikovsky gibi tanınmış bestecilerin 
çeşitli lied ve aryaları seslendirilecek. 
(24 Şubat/20.00/Yeldeğirmeni Sanat)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

eçtiğimiz aylarda müzik dünyası genç bir 
müzisyen ile tanıştı: Tunç Samur… Sözü ve 
bestesi kendine ait “Vedalar Soğuk Olur” adlı 
ilk şarkısını yayınlayan Samur, ‘’Gökyüzüne 

baktığımda, aynı anda benim şarkımı söylerek/dinleye-
rek gökyüzüne bakan insanları hissetmek istiyorum. Bu-
nun olacağını anladığımda muhtemelen uzak bir yerler-
de tek başıma inzivaya çekileceğim’’ diyor.

l Klasik sorudur; öncelikle sizi biraz tanıyalım. 
 Tunç Samur, 1984 yılının ılık bir eylül akşamında 

Zonguldak’ta dünyaya gelmiş bir insan evladıdır. Ço-
cukken ailemle birlikte İstanbul’a geldim ve eğitimimi 
de burada tamamladım. Okul hayatım boyunca hep tiyat-
ro, müzik, dans gibi sosyal aktivitelerin peşinde koşmak-
tan, derslere pek önem veremesem de başarılı bir okul 
hayatı geçirdim diyebilirim. Müjdat Gezen Sanat Merke-
zi Konservatuarı’nda, Batı Müziği bölümünde okudum. 
20’li yaşlarım, kışın İstanbul’da, yazın güney bölgelerin-
de çeşitli mekanlarda sahne alarak geçti.

l Müziğe ilginiz ne zaman dayanıyor? 
Müziğe asıl ilgim, yani profesyonel müzisyen olma-

ya karar verdiğim yıllar, lise yıllarında başladı. Ondan 
önce tiyatro daha fazla ilgimi çekerdi. Zaten müzisyen 
olmaya da tiyatro sahnesinde karar verdim. Rol aldığım 
oyunların müziklerini yapan arkadaşlara daha yakın dur-
dum ve yolumu da ondan sonra değiştirdim. 

l İlk single çalışmanız Vedalar Soğuk Olur yayın-
landı. Nasıl bir ruh hali içindesiniz?

Şarkımın gördüğü ilgiden memnunum. Çok güzel 
tepkiler alıyorum ve bu durum, ilerisi için beni fazlaca 
şevklendiriyor. Duygularımı insanlara geçirebilmiş, an-
latabilmiş olmak çok güzel. 

l Nasıl bir şarkı bu sizce?
Bünyemde hasar bırakmış bir ayrılığın şarkısı. Bir ta-

raf, her zaman daha çok sever. Daha çok seven, aşkın ka-
ranlık ve soğuk yüzünü yaşar. Ayrılık da sevdaya dahil-

dir ve en soğuk kısmı da budur. 
l Genel olarak şarkılarınızda hangi temalar oluyor?
Sözü ve müziği bana ait olan birçok şarkım var. Şim-

diye kadar aşklarımı, aşklarımdaki duygu değişimlerimi, 
unutulmayanları, unutulanları, nefret edilenleri ve çok 
sevilenleri yazdım. Etli barbunyaya da şarkı yazmak is-
tedim ama o kadar duygu yüklü olmadı. Genel olarak 
şarkılarım, karşı cinse duyulan aşk üzerinedir.

l Albüm yapmayı planlıyor musunuz? 
Bu soruya Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın ticari ka-

riyerinden bir örnekle cevap vermek isterim. “Önce bir 
domates almak, onu satıp iki domates almak, onları da 
satıp üç domates, beş domates derken, domates ticare-
tinde çok önemli yerlere gelmek”. Bunu müziğe uyar-
larsak; “bir iki single daha, sonra maxi single, sonra da 
bunların bana sunacağı imkanlar sayesinde umuyorum 
albüm gelecek”.

l Bu müzik yolculuğuna çıkarken, ne gibi istek, ha-
yal ve hedefleriniz var?

Anlatmak istediğim şeyler var. Ben de herkesin yaşa-
dığı duyguları yaşadım. Bunları kalıcı şekilde anlatabile-
ceğim bir sanatsal yeteneğe sahip olmak çok büyük bir 
şans. İnsanların benim anlattıklarımda kendilerini bul-
masını ve benimle duygularımı paylaşmasını istiyorum. 

l Müzik hayatınızın neresinde? 
Müzik dışında bir iş yapmayı hiç düşünmedim. Ben 

çalayım/söyleyeyim, insanlar dinlesin, vaktimiz dolunca 
da göçüp gidelim bu dünyadan. 

l Kendi müziğinizi tarif etmenizi istesem…
‘Karanlıkta, gözlerini kapatıp, arkana yaslanıp din-

lenebilecek bir müzik…’ Yer yer huzur veren, canını da 
acıtabilen ama terapi etkisi olan şarkılarım var. Bir de Ve-
dalar Soğuk Olur’u dinleyen bir arkadaş –sanırım sözle-
re ithafen- “modern arabesk” demişti şarkıma. O da ilginç 
ve doğru sayılabilecek bir tespit olarak yer etti kafamda.

l Neler hissediyorsunuz şarkı söylerken? 
Eğer uçan halı denen şey gerçek olsaydı ve ben ona 

binip İstanbul’un üzerinde bir tur atsaydım, şarkı söyler-
ken hissettiğim şeyin aynısını hissederdim.

5. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Fes-
tivali'nde Avrupa'nın ünlü müzisyenleri barok, klasik, ro-
mantik ve modern müziğin seçkin eserlerini seslendiriyor. 
ARTİSAN tarafından düzenlenen festivale ilişkin açık-
lamada bulunan Sanat Yönetmeni Mehmet Mestçi, İs-
tanbul'un tek oda müziği festivali olma özelliğini taşıyan 
İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festiva-
li'nin 5. yılını kutlayacaklarını belirterek, festivalde daha 
önceki yıllarda başta Berlin Filarmoni Orkestrası'nın so-
lisleri olmak üzere Türkiye'den ve yurt dışından pek çok 
ünlü topluluğun ve başarılı sanatçıların İstanbul'da ağırlan-

dığını dile getirdi.  Mestçi, "Konserlerimizin sonunda mü-
zikseverlerin yüzlerindeki mutluluk ifadesi, bizler için de 
en büyük mutluluk oldu. Oda müziğinin sihirli, aynı za-
manda huzur ve gizemlerle dolu alemini bu sene de bir-
birinden seçkin mekanlarda dinleyicilerin beğenisine sun-
maktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün müzikseverleri 
festivalimize bekliyoruz" dedi.

KadıKöy’de Kilise Konseri
Festival kapsamında 22 Şubat'ta İstanbul Deniz Müze-

si'nde "Collegium Musicum Den Haag Barok Topluluğu", 

25 Şubat'ta Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde "Ba-
rış İçin Müzik", 28 Şubat'ta Pazar Kadıköy Surp Levon Er-
meni Katolik Kilisesi'nde "Bilkent Nefesli Trio" konserleri 
olacak. Festival, 2 Mart'ta Karaköy Aşkenazi Sinagogu’nda 
"Camerata İstanbul Wind Quintet " konseri ile sona erecek. 
Festival boyunca gerçekleşecek konserlerde Bach, Anders, 
Rebel, Telemann, Barbella, JC Bach, CPE Bach, Haydn, 
Devienne, Mozart, Beethoven, Grieg, Verdi, Strauss, De-
bussy, Ravel, Auric, Françaix, Ibert, Sauguet, Jacob, Deni-
sov, Cohan, Bock, Rota, Güneş, Moreno, Cemal Reşit Rey, 
Piazzola gibi bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Müzik dünyasına ilk single çalışmasıyla merhaba diyen 
Tunç Samur, ‘’Müziğimi en çok etkileyen şey denizdir. 
Kadıköy, sokakları denize çıkan bir ilçe. Moda sahilinden, 
Rıhtım’dan denize baktığımda koskoca bir senfoni 
orkestrasını dinliyor gibi hissediyorum’’ diyor

G
l Gökçe UYGUN

Türkiye'nin
tek oda müziği 
festivali başladı

ve

Çocukluğum, ergenliğim, gençliğim Kadıköy’de 
geçti. Şimdi orta yaşlara doğru ilerlerken hala 
Kadıköy’deyim. Ben başka şehirlere gittiğimde 
İstanbul’u özledim değil, Kadıköy’ü özledim derim. 
Benim için İstanbul, öncelikle Kadıköy’dür çünkü. 
Her yanıyla benim ruh halimdir burası. Kendimi en 
rahat hissettiğim yerdir.

  Müziğimi en çok etkileyen şey denizdir. 
Kadıköy, sokakları denize çıkan bir ilçe. Moda 
sahilinden, Rıhtım’dan denize baktığımda koskoca 
bir senfoni orkestrasını dinliyor gibi hissediyorum. 

  Direkt Kadıköy’e şarkı yapar mıyım bilmiyorum 
ama aslında şarkılarımın çoğunda Kadıköy’den 
bahsediyorum. Mesela Vedalar Soğuk Olur’da, 
“önümde bir deniz ve bir sükut o sonbahar” 
şeklinde geçen sözlerde, önümdeki deniz Moda 
sahilidir.

Alternatif rock grubu Deli Gömleği’nin kurucusu Özver Yılmaz, 
internet üzerinden 3 şarkılık bir albüm yayımladı. “Körebe” adını 
taşıyan bu albümde akustik gitara elektronik öğeler eşlik ediyor. 
Albümden ilk klip “Çok mu uzak?” şarkısı için Tayland görüntüleri 
eşliğinde hazırlandı. Albüm ve klibe deligomlegi.com adresindeki 
bağlantılardan ulaşılabilir. 

Çok mu uzak?

Vedalar
Şarkılar...



19 - 25 ŞUBAT 201612 Yaşam

Şubat ayı süresince 
Kadın Genel Kanser 

checK-up ve 
erKeK Genel Kanser 
checK-up paKetleri
%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 

 

S ağlıklı ve 
dengeli 
beslenmenin 

göz sağlığını da 
yakından etkilediğini 
belirten uzmanlar, 
özellikle vitamin 
yönünden zengin 
olan besinlerin 
göz hastalıklarına 
karşı koruma sağladığına da dikkat çekiyor. 
Ülkemizde göz sağlığı ve beslenme 
denilince akla ilk olarak havucun geldiğini 
söyleyen Dünyagöz Etiler’den Doç. Dr. 
Nur Acar havucun göz sağlığı için önemli 
bir besin olduğunu ancak faydalı olan tek 
besin olmadığını hatırlatıyor. Gözün ihtiyaç 
duyduğu vitaminlerin başında A, E, C ve B2 
vitaminlerinin geldiğini söyleyen Doç. Dr. Nur 
Acar, omega 3 ve 6 yağ asitleriyle birlikte 
çinko ve magnezyum gibi minerallerin de göz 
sağlığı için oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Gece Körlüğünden 
A vitaminiyle korunun! 
Hayvansal gıdalar başta olmak üzere 

buğday, havuç, mantar, baklagiller, fıstık, 
ceviz ve domates gibi besinlerin A vitamini 
yönünden zengin olduğunu söyleyen Doç. 
Dr. Nur Acar yeterli miktarlarda tüketilen 
A vitamininin başta gece körlüğü olmak 
üzere makula dejenerasyonu ve katarakt 
oluşumundan korunmada etkili olduğuna 
dikkat çekiyor. Yumurta ve süt ürünleri 
tüketmeyen vegan kişilerde A vitamini 
eksikliği ile daha sık karşılaşılabildiğini 
belirten Doç. Dr. Acar “Gözlerin karanlıkta 
normal olarak görmesine ve alacakaranlığa 
alışmasına yardım eden A vitamini, yetersiz 
alındığında ise gözde kuruluğa neden olarak 
görmeyi olumsuz etkileyebiliyor” diyor.

Göz yorgunluğunda karşı B2 
Karaciğer, yağsız süt, yoğurt, peynir, 

ısırgan otu, adaçayı, ıspanak, brokoli gibi 
yeşil yapraklı sebzelerle balık, baklagiller 
ve tahıllarda bol miktarda bulunan B2 
vitamini cilt sağlığının yanı sıra göz sağlığı 
üzerinde de oldukça önemli etkilere sahip. 
B2 vitamininin özellikle göz yorgunluğunu 
ve katarakt oluşumunu önlemede etkili 
olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Acar, B2 vitamini 
eksikliğinin gözlerde yanma, kaşıntı, ışığa 
karşı hassasiyet ve kornea hastalıkları gibi 
göz rahatsızlıklarına neden olabileceğine 
dikkat çekiyor. 

Zeytinyağı, ceviz, badem, tereyağı, 
kırmızı et, brokoli, ıspanak gibi yeşil 
yapraklı bitkiler ile kivi, mango ve muzda 
bol bulunan E vitamininin aynı zamanda 
güçlü bir antioksidan olduğunu hatırlatan 
Doç. Dr. Nur Acar “Kalp, damar, beyin ve 
sinir fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı 
olan E vitamini, kronik göz hastalıklarından 
korunmada ve retina dejenerasyonunu 
önlemede faydalı olabiliyor” diyor. C 
vitamininin gözleri katarakt ve makula 
dejenerasyonundan korumada oldukça etkili 
olduğunu belirten Doç. Dr. Nur Acar, özellikle 
diyabet hastalarına gözlerini korumak için 
düzenli olarak C vitamini almalarını öneriyor. 
Diyabet hastalarında şekerin neden olduğu 
sinir sistemi ve damar hasarlarını önleyen 
C vitamini diyabetik retinopatiye karşı 
da koruma sağlıyor. Balık, ceviz ve keten 
tohumundan Omega 3; mısırözü, soya ve 
ayçiçeği yağından da bol miktarda Omega 6 
yağ asitlerinin bulunduğunu söyleyen Doç. 
Dr. Acar, beyin ve göz sinirlerinin gelişiminde 
büyük önem taşıyan Omega3 ve 6 yağ 
asitlerinin göz kuruluğunu azaltmada da 
büyük oranda yardımcı olduğunu belirtiyor.

Göz Sağlığınız için 
Tabağınıza bakın!

Gençlerin bu hazin ölümü konakta yaşayanları 
derinden yaraladı. İkisi de hayat dolu, çok ter-
biyeli ve herkes tarafından sevilen insanlardı. 

Fakat Mahmut Muhtar Paşa’nın babası 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Feneryolu’ndaki 
konağına gelen bilgiler daha değişikti. Birisi Fe-
neryolu’nda, diğeri Moda’da olmasına ragmen 
baba-oğul köşkleri iç içe yaşar, personel de-
vamlı birbirlerine gider gelirdi. Bu yüzden Mo-
da’da geçen hazin olay Feneryolu’nda hemen 
duyulmuş, fakat yorumu başka türlü yapılmıştı.

Prensesin mücevherlerindeki eksiklik tes-
pit edilince şüpheler bu iki kızın üzerinde top-
lanmış, konuşturmak için çok ağır işkenceye 
tabi tutlmuşlardı. İşkenceye dayanamayan Se-
lami ile Yegâne ellerine geçirdikleri süblimeyi 
içerek ölümü tercih etmişlerdi. Yapılan işken-
cenin anlaşılmaması için kızlar komada olduğu 
halde hastaneye nakledilmemişler, polise de 
haber verilmemişti. Kaybolan kıymetli mücev-
herlerin de bu kızların üzerinde bulunduğuna 
ait bilgi yoktu; nerede oldukları da bilinmiyordu. 
Gerçeğin ne olduğu tam olarak anlaşılmadan 
olay kapatıldı. Büyük konakların dokunulmaz-
lığı olan bir dukalık gibi hayat sürdüğü o dö-
nemlerde, bu tip ölümlere rastlamak pek en-
der değildi. Fakat bahçe duvarlarını aşıp etrafa 
yayılmazdı. Köşklerin öyle bir havası vardı ki 
içinde yaşayanları sarar, dış dünya ile ilişkilerini 
keserdi. Efendisi de çalışanı da dışa açılmaktan 
hoşlanmaz, bu kuralaın dışına çıkanlar da köş-
kte barınamazdı. Zavallı Selma ile Yegâne’nin 
de trajik sonları, bu kuralın katılığı içinde resmi 
makamlara intikal ettirilmeden kısa sürede 
unutulup gitmişti. 

PAŞA, KONAĞI TERK EDİYOR
Mermer konağın yaşantısı her hususta 

o dönemin standartlarının çok üstüne olup, 
batıda bile eşine az rastlanan bir seviyede idi. 
Esasen aile fertlerinin kültür düzeyi o günkü 
topluma göre fevkalade yüksekti. Fakat Cum-
huriyet’in ilanından birkaç yıl sonra konak ağır 
bir darbe yedi. 

Gazi Muhtar Paşa 1912 yılında Sadrazam 
olarak Büyük Kabine’yi kurmuş, oğlu Mahmut 
Muhtar Paşa’yı da Bahriye Nazırı yapmıştı. Bu 
dönemde İngiltere’nin Times Iron Works fab-
rikasına Sultan Osman ve Reşadiye adında iki 
harp gemisi ısmarlanmış, Seyr-i Sefain (Türki-
ye Denizcilik İşletmesi) için de üç yolcu gemi-
si sipariş edilerek, bedelleri olan 20 bin İngiliz 
lirası ödenmişti. Fakat Osmanlı Hükümeti’nin 
Almanya ile olan ittifakı İngilizleri kuşkulandır-
mış, muhtemel bir savaşta zırhlıların kendileri-
ne karşı kullanılması ihtimali düşünülerek son 
kuruşuna kadar bedelleri ödenmiş olan gemi-
leri vermemişti. Zırhlıları teslim almak için tam 
kadro ile İngiltere’ye giden Rauf Orbay’ın eli boş 
dönüşü, büyük bir hüsran yaratmıştı.

Cumhuriyet döneminde Mahmut Muhtar 
Paşa bu işin müsebbibi olarak gösterilip Divan-I 
Âli’ye verildi ve 3 Kasım 1929 tarihli kararla 22 
bin 411 altın lira ödemeye mahkum edilip, bü-
tün servetine el konudu. Tarafsız hukukçu-
lar tazminat hükmünün altın olarak tahsilinin 
Lozan’da kabul edilen benzeri kararlara aykırı 
olduğu kanaatindeydiler. Fakat hüküm tatbik 
edildi. Paşa bu karara çok üzüldü; “Adalet ol-
mayan yerde yaşanmaz” diyerek Mısır’a gitti.

Mahmut Muhtar Paşa 1935 yılında İsviç-
re’ye gitmek üzere İskenderiye’den vapura 
bindi. Ecel, onu bu yolculukta yakaladı ve Paşa 
bu dünyadan ayrıldı. 

Eşi Nimetullah Hanım, Mısır’da büyük bir 
varlığın sahibi di. Bir daha Moda’ya gelmedi. 
Bakıcıları çok azaltılmış olmasına rağmen Mer-
mer konak sonuna kadar içi de bahçesi de ba-
kımlı olarak tutuldu. Nihayet Nimetullah Hanım 
da Hakkın Rahmetine kavuştu. Ailede sadece 
paşanın çocuklarının en büyüğü olan Emine 
hanımla en küçük oğlu Alaeddin Bey hayat-
ta kalmış, diğerleri ahirete göç etmişti. Bu iki 
kardeşin de araları iyi değildi. Sonunda büyük 
bir müzayede ile köşkün paha biçilmez eşyala-
rı satıldı. Köşk de bir buçuk milyon lira bedelle 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek Kadıköy 
Kız Lisesi (İstanbul Kadıköy Lisesi) oldu. 

Devamı haftaya...

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

Moda’nın 
köşkleri - II

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

Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

AYKURT NUHOĞLU
YAYIN KURULU

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

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Grafik - İnternet Editörü

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ulaş YILMAZ

Haber Merkezi

Gökçe UYGUN
Mustafa SÜRMELİ, Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN

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

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

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

www.gazetekadikoy.com.tr
www.facebook.com/gazetekadikoy

www.twitter.com/gazetekadikoy
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Gazetemizde yayınlanan okur mektuplarında yasal sorumluluk yazı sahibine aittir.

Reklam: (216) 345 82 02 - (530) 176 66 97

İ L A N
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kadıköy Suadiye Mahallesi Suadiye Camii Sokak 114 pafta, 1268 ada, 1 parselde bulunan 9 adet dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 
Maddesine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına 03.03.2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 03.03.2016 tarihinden bir gün öncesi 02.03.2016 günü mesai saati sonuna 
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.

  
İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED. GEÇİCİ TEM. ŞART.BED. SAAT
------------------ ------------------------ ------------------- ---------------- --------
1 Nolu Dükkan 
  Kitap Kafe ........................................ 3.520,00TL +KDV ........................... 3.801,60 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00
2 Nolu Dükkan 
Resim Atölyesi ................................... 2.300,00 TL.+KDV .......................... 2.484,00 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00
3 Nolu Dükkan   
Sanat Malzemeleri Satışı ................... 2.030,00 TL.+KDV  ......................... 2.192,40 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00
4 Nolu Dükkan 
Sanat Atölyesi .................................... 1.680,00 TL.+KDV .......................... 1.814,40 TL.   ........................ 220,00 TL.  ........................... 14:00
5 Nolu Dükkan  
Sanat Atölyesi .................................... 1.520,00 TL.+KDV .......................... 1.641,60 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00    
6 Nolu Dükkan 
Sanat Atölyesi .................................... 1.560,00 TL.+KDV .......................... 1.684,80 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00
7 Nolu Dükkan 
Ahşap Atölyesi ................................... 1.700,00 TL.+KDV .......................... 1.836,00 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00
8 Nolu Dükkan 
Seramik Atölyesi ................................ 2.060,00 TL.+KDV .......................... 2.224,80 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00  
9 Nolu Dükkan 
Cam Atölyesi ..................................... 2.380, 00 TL.+KDV ......................... 2.570,40 TL. .......................... 220,00 TL. ............................ 14:00

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 
    bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin 
    ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,    
f)  2-4-5-6-7-8-9- nolu dükkanlar için İcra edilen sanat dalı ile ilgili eğitim alındığını gösteren belge,         
g) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
h) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti 
    Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
ı)  İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen 
    belgeleri vermesi    
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Aşkınız cam 
gibi olsun…
Kadıköy Belediyesi ve Şişecam 
Cam Ambalaj, “Cam Yeniden 
Cam’’ projesi kapsamında 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde bir etkinlik 
gerçekleştirdi. Bağdat Caddesi’nde 
yapılan ve “Aşkınız cam gibi sonsuz 
olsun” temasını taşıyan etkinlikte, 
sevgililer panosunda çekilen resimler 
“aşkınızı camda saklayın” sloganı ile 
katılımcılara dağıtıldı. Camın geri 
dönüşümünün önemi ve faydalarına 
dikkat çekilen ilginç ve renkli 
etkinlikte, “Cam Perisi” kılığındaki 
cam kumbarası da Kadıköylülere 
cam gibi sonsuz aşk dileklerini iletti.

Öğrenciler 
sinemaya gitti
Kadıköylü öğrenciler ücretsiz olarak 
sinemaya gittiler. Anadolu yakasının 
butik alışveriş merkezlerinden Kozzy 
Alışveriş ve Kültür Merkezi ve 
Suadiye Gönüllüler Vakfı işbirliği 
ile çocukları sinema sanatı ile 
tanıştırmak için bir sosyal sorumluluk 
etkinliği düzenledi. Bu kapsamda 
Münevver Şefik İlkokulu’nda 
öğrenim gören 40 öğrenci Kozzy’de 
‘‘Karlar Kralı Noan’’ filmini 
izlediler.Film sonrasında çocukların 
mutlulukları gözlerinden okunurken, 
veliler çocuklara böyle bir imkan 
sunulduğu için teşekkür ettiler.

kadıköy kızılay 
kan tazeledi
Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi, olağan genel 
kongresini gerçekleştirdi

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Olağan Genel Kongresi, bu hafta sonu Türk 
Kızılayı Genel Başkanvekili Dr. Kerem Kınık ve delegelerin geniş katılımı 
ile Kadıköy merkez binasında gerçekleşti. Genel kurul, kaymakam ve genel 
başkan vekili hitabı ile başladı. 3 yıllık şube faaliyetleri ve bütçe görüşme-
lerinin ardından Kızılay faaliyetleri Şube Başkanı Numan Hocaoğlu tarafın-
dan delegelere anlatıldı. Gelecek dönem içinde yapılacak eylem ve faaliyet 
planı görüşüldü ve karar bağlandı.

Şube Başkanı Hocaoğlu yaptığı konuşmada, Kızılay Kadıköy şubesinin 
sahadaki hizmetlerinde desteklerini esirgemeyen Kadıköy ilçe Kaymakamı 
Birol Kurubal’a ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'na ve tüm 
iyiliksever Kadıköylülere özel teşekkürlerini iletti. Şubenin 3 yıl görev ya-
pacak yeni yönetimi şu şekilde belirlendi:
1- Numan Hocaoğlu – Şube Başkanı
2- Merih N. Demirli – Yönetim Kurulu Üyesi
3- Osman Maviyıldız – Yönetim Kurulu Üyesi
4- Fatih Küçükcan – Yönetim Kurulu Üyesi
5- Ertan Kurşun – Yönetim Kurulu Üyesi

Kadıköylü lise Türkiye birincisi oldu
2015 YGS sonuçlarına göre 
İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Fen 
Liseleri arasında Türkiye 1.’si oldu
Kadıköy Kuyubaşı’nda 33. yılını dolduran İs-
tanbul Atatürk Fen Lisesi başarılar kazanmaya 
devam ediyor. Her sene gerek üniversite sınav-
larında gerekse ulusal ve uluslararası proje ve 
olimpiyat yarışmalarında çeşitli dereceler alan 
İstanbul Atatürk Fen Lisesi bu yıl da YGS’de 
tüm YGS puan türlerinde Fen Liseleri arasın-
da Türkiye birincisi oldu. Bu başarının 2016'da 
da devam etmesi için okul idaresi, öğretmenle-
ri, okul aile birliği yoğun bir mesai harcamaya 
devam ediyor. İAFL öğrencileri, bu doğrultu-
da okulda açılan destekleme ve yetiştirme kursu 
ile 2016 YGS ve LYS hazırlıklarını sürdürüyor.

Rasimpaşa’da çeşitli seminerler
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde menopozda kadın kanserleri konulu 
sağlık semineri düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Kork-
maz Altuğ Polikliniği’nden Opr. Dr.  Gül Yavuzer hastalık hak-
kında  detaylı bilgi verdi. 

Yavuzer, menopozu kadınlarda 45-47 yaşları arasında adet ha-
linin sona ermesi ve yumurtlamanın tamamen durması olarak ta-
nımladı. Menopoz dönemindeki kadın kanserlerinin meme, yu-
murtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri olduğunu belirtti. Meme 
kanserinin nedenlerini;  genetik olması, ilk doğumun geç yapılma-
sı, geç adet görmek, geç menapoza girmek, yağlı beslenmek, kilo-
lu olmak, alkol tüketimi, sigara kullanımı olarak sıraladı.

 Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserlerinin belirtileri, ge-
lişimleri  ve tedavileri  hakkında da bilgiler  veren  Yavuzer, me-
nopoz döneminde her kanamanın dikkate alınması gerektiğini, er-
ken teşhis için de meme için iki yılda bir mamografi, rahim ağzı 
için beş yılda bir smear testi+hpv testi, bağırsak için de on yılda 
bir  kolonoskopi, 2 yılda bir de gaitada gizli kan testinin yaptırıl-
ması gerektiğini anlattı.

Rasimpaşa Gönüllü Evinde bir başka etkinlikte ‘Rabindranath 
Tagore’un yazdığı “gitanjali ilahiler” adlı kitabının ve felsefesinin 
içerik tartışması editör Aslan Eyi’nin moderatörlüğünde gerçek-
leşti. Katılımcılar, Tagore’un Bengalce yazdığı, 1913’de kendisi-
ne Nobel Barış Ödülü kazandıran 1941’de yayınlanan “ilahiler”-
den pasajlar okuyarak görüşlerini paylaştı ve yorumladılar.  Hintli 
şair, düşünce adamı Tagore’un Hint bilgeliğini Batı hayranlığıy-
la kaynaştırdığını,  felsefesinin yoksul halkın çektiği acıları dile 
getirmek, evrensel insani değerleri paylaşmak olduğu ele alındı.

Doç. Dr. Nur Acar
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Ne kadar insan varsa dünyada nefes alan, o kadar 
çeşit huy vardır.

Tatlılık vardır. Huysuzluk vardır.Komiklik vardır.
Alınganlık,küslük,saçmalık,takıntılar vardır.
Yakın çevremizde kıyametler koparken, anaların 

sonsuza kadar dinmeyeceği gözyaşları varken, e yani  
buna mı taktın bu durumda diye yakınlarımıza kızarız.

Onlar da bize kızar.
Acılar büyüktür,içimiz yanarken halı püskülünü 

düzeltiriz.
Eğri duran tablo bunalım sebebidir,doğru yerine 

getiririz.
Kafa dağıtmak üzere takıldığımız bir televizyon 

dizisinde 'cinnet getiriyorum'diyen kahramana,şöyle 
bir şaplak atmak isteriz.

Ay,cinnet getirilmez,geçirilir!!!
Akl-ı selim daima yanlış kullanılır,fenalık geçiririz.
Çünkü sahibi olunur onun,eksikse sinirleniriz.
Çok ciddi bir konferansta,içini döken fiyakalı 

konuşmacı 'bu içimde bir uhdedir.. 'derse,hay eşek 
arıları buyrun meydane demek isteriz.

Uhde ve ukte niye bu kadar karıştırılır yahu, hangi 
hakla..aaa:)))

Çünkü benim neslim iyi öğretmenler gördü ve 
bizler iyi öğrencilerdik.

Hayat memat meselesi değildir hiçbiri,ama lütfen 
ayrı de ve da'lara dikkat dikkat:)

Refleks olmuştur onlar.
Gençler belki derler ki, işin özüdür önemli olan.
Doğrudur da,elimizde ve dilimizde değildir 

direksiyon.
İyi öğrenmişizdir,güzelim dilimizi.
Aslen en büyük gücümüzü.
Derdini,şevkini, aşkını, kederini, iyi anlatamazsan 

nedir ki hayattaki yerin?
Canımın içi Fenerbahçe,diyeceksin ki hadi bağla 

bakalım bu yazıyı da bana:))
Severim her yazıyı senden eserdir diyerek 

sevdiceğim!
Senin nüansların.yedek kulübesi duruşlarındadır.
Oyundan çıkanın Vitorcumla sarılıp 

sarılmayışındadır.
Askeri ve sivilleri olmaya can attığımız Obra Reis'in 

kaş kaldırması ya da bir gülümseyişindedir.
Geçtiğimiz hafta, erkek basketbol kız basketbol 

erkek voleybol kız voleybol ve erkek:))) futbolda pek 
hoş geçti.

Demeçlerde sıkıntı yok.
İşimize gelmediğinde saçma bir tüketim oyunu, 

canımız istediğinde işte budur sevgililer günü olarak 
yorumladığımız o'şey' pek hoş geldi.

De ve da'lara dikkat ederek sezon sonunu 
getirirsek, hayat bayram olur.

Bütün dünya buna bir inansa, ah inansa:)

FERYAL 
PERE

yeni eğlence
Uzaktan kumandalı yelken yarışı merakı Kadıköylüleri de 
sardı. Gazete Kadıköy okurları için bu sporu araştırdık

Nüanstır önemli olan :)

2015-2016 Futbol Sezonu 2. Amatör Lig 
Kura çekimi 5 Şubat 2016 Cuma günü Orhan 
Saka Amatörler Evi’nde kulüp temsilcilerinin 
de katılımıyla çekildi. Kura çekimine Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi 
ve Genel Başkan Ali Düşmez, TFF İstanbul İl 
Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, İstanbul Amatör 
Spor Kulüpleri Onur Kurulu Üyesi Ayhan 
Yarkın, İl Hakem Kurulu Başkanı Aydın 
Kankaş ve Başkan Vekili Murak Oksay, 
Yalova Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Tamer 
Erbul, Saha Komiserleri Derneği Başkanı 
Ali Osman Ozgul  katıldı. Genel Başkan Ali 
Düşmez kura öncesi kulüplerden gelen 
sorulara cevap verdiği ve kulüplere başarı 
dilediği kura çekiminde Kadıköy takımlarının 
grupları da belli oldu. 

İŞTE TAKIMLARIMIZIN GRUPLARI
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi’nde kura 
çekimi sonrası 17 grupta takımlar belli 
olurken, 2016-2017 sezonunda Kadıköy’den 
2. Amatör Futbol Ligi’ne katılacak olan 
takımlarımız ve grupları şöyle:
Kozyatağı 13. Grupta, 
Erenköy Acarspor 14. Grupta,
Hilalspor ve Yenidünya Spor 16. Grupta,
Feneryolu ve Hasanpaşa, Haydarpaşa 
Demirspor 17. Grupta yer alıyor.

İlk hafta maçları ise şöyle:
Barbaros-Kozyatağı
Beykoz Göllü Köyü-Erenköy Acar
Yenidünya-İstanbul Ataşehir
Pendik Esenyalı-Hilalspor
Hasanpaşa-FK 1864
Haydarpaşa Demir-Feneryolu

2. Amatör Lig 
kuraları çekildi

Küçük Kız Basketbol Turnuvası’nda İstanbul Şampiyonu olan Bahariye Orta-
okulu Basketbol Küçük Kız Takımı Kadıköy belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu’nu ziyaret etti.  Türkiye Şampiyonluğu grup eleme maçlarından gurup birin-
cisi olarak çıkan takımın sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden Aykurt 
Nuhoğlu, Kadıköy’de sporu ve sporcuları her zaman destekleyeceklerini söy-
ledi.  Genç sporcuların taleplerini dinleyen Nuhoğlu, belediye çalışmaları hak-
kında bilgi verdi.  Bahariye Ortaokulu Basketbol Küçük Kız Takımı 25-28 Şu-
bat’ta yapılacak yarı final maçlarında Türkiye Şampiyonluğu için yarışacak.  

BASKETBOL ŞAMPİYONLARI 
BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Türkiye                   sıralamasında 
933 puanla 22. sıraya yükseldi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) Şubat ayı dünya sıralama-
sı açıklandı. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre,  Türkiye bir 
sıra yükselerek 933 puanla 20. sırada yer aldı. Sıralamada ilk on değişmezken, 
Belçika 1494 puanla ilk sırada, Arjantin 1455 puanla ikinci, EURO 2016 finalle-
rindeki rakiplerimizden İspanya ise 1370 üçüncü sırada yer buldu. D Grubu’nda 
mücadele edeceğimiz ülkelerden Hırvatistan 958 puanla 18. sırada, Çek Cumhu-
riyeti ise 860 puanla 25. sırada bulunuyor. 

1. Belçika (1494)
2. Arjantin (1455)
3. İspanya (1370)
4. Almanya (1347)
5. Şili (1293)

6. Brezilya (1251)
7. Portekiz (1219)
8. Kolombiya (1211)
9. İngiltere (1106)
10 Avusturya (1091)

Yelkende

ünya çapında ilgi gören uzaktan kuman-
dalı yelken sınıfı yarışları Türkiye’de de 
ilgi görüyor. Ülkemizde hızla yaygınlaş-
maya devam eden Radyo Yelken bran-

şında sporcularımız son yıllarda uluslararası yarış-
lara katılıyor. International One Meter (IOM) sınıfı 
adı verilen yarışlarda sporcularımız en son 2016 yılı 
Ocak ayında Hırvatistan’ın Rogoznica kentinde yapı-
lan 10. Rogoznica’s Cup yarışlarındaydı.

22-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen yarışla-
ra Kadıköy’den Mehmet Yaşar Yücel ve Levend Gür-
kan ile birlikte İzmir’den Ali Oğuzbayır katıldı. Ya-
rışa Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Avusturya, 
Norveç ve Türkiye’den sporcular katıldı. Hırvatistan, 
Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 10 içinde en 
az 4 sporcusu ve ilk 4 içinde mutlaka 1 sporcusu bu-
lunan iddialı bir ülke. 

KADIKÖY’DE RADYO YELKEN 
Türkiye Yelken Federasyonu Radyo Kontrollü 

Model Yat Kurulu’nun Başkanlığını Levend Gürkan 
yürütüyor. Mehmet Yücel ve Mehmet Sami Yüksel 
kurul üyeleri. Ülkemizde bu sınıfta yarışmaların dü-
zenlenmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar.  

2013, 2014 yıllarında Kadıköy Fenerbahçe sahi-
linin Türkiye Radyo Kontrollü Model Yat yarışlarına 
ev sahipliği yaptığını söyleyen Mehmet Yücel, yarış-
lara katılımın giderek arttığını belirtti. 

ŞAMPİYONA KADIKÖY’DE OLABİLİR
2016’da İstanbul’da 13 farklı radyo kontrollü 

model yat yarışı düzenlenecek. 2017 Radyo Yelken 
Dünya Şampiyonasının için Türkiye ya da Fransa’da 
olması söz konusu. Şampiyonanın Türkiye’de olma-
sı durumunda yarışların Kadıköy’de düzenleneceği-
ni belirten Yücel, “Yurtdışından onlarca sporcu gele-
cek. Ülkemizin tanıtımı için iyi bir fırsat. Kadıköy’de 
düzenleneceği için İstanbul Yelken Kulübü’nün Tür-
kiye’de radyo yelkenciliğin gelişmesi için büyük kat-
kı verdiğini de belirten Yücel, Dünya Şampiyonu 
Hırvatistanlı Radyo Yelkenci Jelacic’in 19-20-21 Şu-
bat’ta Türk sporcularla İstanbul Yelken Kulübü’nde 
düzenlenecek 3 günlük kampa katılacağını söyledi. 

ZEVKLİ BİR SPOR
Yelken sporundan geldiğini, radyo yelkencili-

ğin her yaştan kişinin, profesyonel ve hobi amaçlı 
yapabileceği zevkli bir spor olduğunu söyleyen Yü-
cel, ferdi ya da kulüpten lisans aldıktan sonra profes-
yonel olarak yarışlara katılmanın mümkün olduğunu 
da ekledi. Yücel, “Denizde bir teknenin içinde olma-
sa da heyecanlı, çok zevkli bir spor. Spor vesilesiy-
le yurt içi ve dışından birçok arkadaşımız oldu. İçi-
mizde doktorda var, mimar da…” dedi. Yücel, radyo 
yelkencilikle ilgili gelişmelerin Türkiye Yelken Fe-
derasyonu internet sitesi ile onemetre.org’tan öğreni-
lebileceğini de söyledi.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

D

YELDEĞİRMENİ 
PLAY OFF'TA
Amatör Ligde Kadıköy'ün gururu 
Yeldeğirmeni oldu. Süper Amatör ve 1. 
Amatör kümelerde beş takımı bulunan 
Kadıköy ilçesinin en başarılı takımı 
Yeldeğirmenispor, 18.grupta ligin 
bitimine 2 hafta kala, Süper Amatör 
Lige çıkmak için Play Off oynamaya hak 
kazandı. 18. Gruptaki Yeldeğirmeni bu 
sezon muhteşem bir grafik sergiledi. 
Deplasmanda Gümüşsuyu'nu 2-0 
yenen Yeldeğirmeni, ardından Selami 
Ali Yeşilsaha takımını da 3-0 hükmen 
mağlup ederek, 35 puanla grubunda 2. 
Sırada yer aldı.
Diğer ilçe takımlarından Koşuyolu 
ligi 7.sırada tamamladı. Fikirtepe ise 
4.sırada yer aldı. Kadıköy'ün İstanbul 
Süper Amatör Futbol Ligi'ndeki 2 
takımından biri olan Acıbadem küme 
düştü. Bostancıspor ise kümede kalma 
mücadelesini son haftaya taşıdı.

SÜPERDE 
SON HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Liginde 
son haftaya girilirken, ekibimiz 
Bostancıspor 25. Hafta maçında Vardar 
deplasmanından 5-1 mağlubiyetle 
ayrıldı.
Son hafta Kadıköy'den Süper Amatör 
Futbol Ligine katılan takımımız 
Bostancıspor, sahasında Altıntepsi 
Makel ile karşılaşacak.

2. AMATÖR 
BAŞLIYOR
Daha önce 20 Şubat 2016 tarihinde 
başlayacağı bildirilen İstanbul 2.Amatör 
Futbol Ligi başlangıç tarihi 27 Şubat 
2016 olarak belirlendi. 1.Amatör 
Liginin sona ermesi ile birlikte Süper 
Amatör Lig’e yükselecek olan son 
9 takımı belirleyecek olan play-of 
müsabakalarının 20-
21 Şubat 2016 
tarihlerinde 
oynanacak 
olması sebebiyle 
2.Amatör Lig 
başlangıç 
tarihinde 
değişikliğe 
gidildiği 
duyuruldu.



Günümüzde sinema 
işletmeciliğinin kolay 
olmadığını, çeşitli sıkıntılar 
yaşadıklarını belirten sinema 
işletmecileri değişen ve 
gelişen Kadıköy’ün özellikle 
de trafik sorununun müşteri 
potansiyelini etkilediğini ifade 
ediyor. Kadıköy’ün günümüze 
ulaşan sinemalarından olan 
Rexx Sineması yetkilileri de 
trafik nedeniyle Kadıköy’e 
ulaşımda müşterilerin zorluk yaşamasının bir 
zamanlar sinemalar caddesi olarak anılan Bahariye 
ve civarındaki sinemaları zor durumda bıraktığını 
ifade ediyor. Seyirci sayısındaki azalmanın yanı 
sıra bina kirası, personel giderleri ve çeşitli giderler 
nedeniyle gelirden çok giderin çoğalmaya başladığını 
belirtiyorlar. 

SİNEMADAN PİLAVCILIĞA
Kadıköy’de Pilavcı Şenol Usta olarak tanınan Şenol 
Gökçen de eski bir sinema çalışanı. Niğde’den 1982 
yılında 14-15 yaşlarında İstanbul’a geldi. Önce bir 
gazetenin matbaasında çalıştı. Kadıköy’de Bahariye 
Caddesi’nde bir gün iş ararken Moda Sineması’nın 
kapısında gördüğü “eleman aranıyor” ilanıyla 
sinemaya adım attı. Müşterilere yer göstererek 
işe başlayan Şenol Gökçen, “İyi ki başlamışım. 
Hayatımda en çok sevdiğim iş. Hayatımda bu 
kadar güzel bir iş olacağını hiç düşünmedim” dedi. 
Bahariye’de o yıllarda Ocak, As,  Kadıköy Rexx ve 
Süreyya Sinemasının bulunduğunu anlatan Gökçen, 

“Eski sinemanın tadı yok. 
Kestanenin kokusu bile başka 
gelirdi. Kadıköy, Bahariye daha 
güzeldi. Orası Cuma akşamları, 
Cumartesi, Pazar sinemaların, 
sinemacıların doldurduğu bir 
semtti. Şimdi mağazalar için 
geliyorlar o zamanlar sinemalar 
için gelinirdi. Hangi film girerse 

girsin en az 8-10 hafta oynardı. 
‘Sinemalar Caddesi’ dediğimiz 

Bahariye bir başkaydı. İstanbul’un 
merkezi yerlerindendi. Sonra sinemalara mısır 
yapmaya başladım. Bahariye Caddesi’ne ilk yağlı, 
tuzlu patlamış mısır makinesini ben getirdim. 
Beni Mısırcı Şenol olarak tanırlar. Hep sinemadan 
kazandım. Sinemadan kazandığımla çocuklarımı 
okuttum. Haftada 5 film seyrederdim. Sinemadan 
sonraki hayat biraz zordu. 7 yıldır pilavcılık 
yapıyorum.” dedi. 

ESKİ GÜNLERE ÖZLEM
Mustafa Uğur Turan ve Feyza Turan çifti ile sinemaya 
giderken karşılaştık. 60 yıllık Kadıköylü olduklarını 
söyleyen çift, çocukluk yıllarının sinema keyfinin 
bir başka olduğunu anlattılar. Mustafa Uğur Turan, 
“Harçlığımızı alırdık, zaten sinemaya yeterdi, Pazar 
günü sinemaya giderdik. Hale sinemasına, Süreyya 
Sinemasına, Kadıköy Sinemasına, Opera, Yurt 
Sinemasına giderdik. Şimdi video var. Evde film 
izleyebiliyorsunuz” dedi. Emekli Öğretmen Feyza 
Turan ise sinemaya gittikleri eski günleri özlemle 
hatırladığını ifade etti. 
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Bahariye,
sinemalar 
hatıralar...

Oscar mevsimi yine geldi çattı… Amerikan Sinema 
Akademisi’nce 88. kez düzenlenen organizasyonda 
ödüller, 28 Şubat’ta sahiplerini bulacak. Bu yılki genel 
dağılımına bakıldığında özellikle ‘En İyi Film’ dalındaki 
sekiz aday üzerinden şöylesi bir okumayı rahatlıkla 
yapabiliriz: Hepsinin bir derdi var. Kimi uzak, kimi yakın 
geçmişin günahlarında ya da problemlerinde dolaşı-
yor, kimi de olası dertlerin muhasebesine soyunuyor. 
‘Sekizlik’ listenin en aykırı görünen yapımı niteliğinde-
ki ‘Mad Max: Fury Road’ bile sosyolojik açıdan birtakım 
öngörülerde bulunuyor. Tamam, George Miller’ın filmi 
ilk elde aksiyon üzerinden bir öykü anlatıyor ama ge-
nel çizgileri itibariyle ‘distopik’ fikirlerle flört ediyor.

Peki ‘En İyi Film’de ne olur? Geçen yıl bu kategori-
de ‘Birdman’le ipi göğüsleyen Alejandro G. Inarritu bu 
kez de ‘Diriliş’le (‘The Revenant’) iddialı ama bence ipi 
‘Spotlight’ göğüsleyecek. Ki benim gönlümden geçen 
de ödüle bu filmin uzanması. Çünkü TomMcCarthy 
imzalı yapım, hele hele Türkiye’den bakıldığında basın 
özgürlüğü açısından son derece önemli şeylerin altı-
nı çiziyor. Evet, doğruların peşinde koşan medyanın 
işi Dünya’nın her yerinde zor ama malum, gerçekle-
rin günün birinde ortaya çıkmak gibi bir huyları var; 
‘Spotlight’ da Katolik Kilisesi’nin ört bas etmeye ça-
lıştığı suçları (ve de günahları), kamuoyuyla paylaş-
makta ısrarlı bir grup gazetecinin gerçek hikâyelerini 
perdeye taşıyor.

Peki ya ‘En İyi Yönetmen’ kategorisi? Bu cephede 
de benim adayım, artık 71 yaşının civarında gezinirken 
büyük bir ustalık gösterisine soyunarak huzurlarımıza 
çıkardığı ‘Mad Max: Road Fury’den dolayı George Mil-
ler. Bir ihtimal, Akademi bu dalda bir kez daha Inarri-
tu’ya ödül verebilir.

Oyunculuk performanslarına gelince… ‘En İyi Ka-
dın’da yarış sanırım Cate Blanchett’la (‘Carol’) Brie 
Larson (‘Room’) arasında geçecek. Kuşkusuz         

Charlotte Rampling de ’45 Yıl’da son derece başa-
rılıydı ama Akademi, İngiliz sanatçı için “Geçen yıl ’45 
Yıl’daki performansıyla Berlin’de aldığı ‘En İyi Kadın 
Oyuncu’ ona yeter” diye düşünebilir. Benim bu dalda-
ki favorim Rampling, lakin Akademi’nin tercihinin Brie 
Larson olacağını sanıyorum. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalı 
ise malum “Bir ‘lânet’i sona erdirecek mi erdirmeyecek 
mi?” tartışmasının da ifade alanı. Hatırlanacağı gibi Le-
onardo DiCaprio daha önce dört kez Oscar’a aday ol-
muş, dördünde de geceyi “Eli boş” terk etmişti. Sanı-
rım Akademi bu kez “Allah’ın hakkı beştir” diyerek bu 
tartışmaya bir son verecek. Öte yandan diğer adaylar-
dan Bryan Cranston ‘Trumbo’da çok iyi oynamış, Eddie 
Redmayne de ‘Danimarkalı Kız’da çok çok iyiydi lakin 
o da geçen yıl ‘Her Şeyin Teorisi’yle ödüle uzanmıştı, 
yani bu yılı pas geçebilir! ‘En İyi Yardımcı Kadın’da ada-
yım Rooney Mara, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’da da 
Mark Rylence… İki bu dalda Akademi’nin de ismini zik-
rettiğim oyuncuları ödüllendireceği düşüncesindeyim.  

Ya Fransa’yı temsil etse de öyküsü ve karakterleri 
itibariyle buralı ‘Mustang’in de yer aldığı ‘Yabancı Dilde En 
İyi Film’ dalı? Bu cephede de Deniz Gamze Güven’in fil-
minin çok güçlü bir rakibi var; Macar yapımı ‘Son of Saul’. 
Ben, bu kategoride ipi bu filmin göğüsleyeceği kanaa-
tindeyim. Ama ‘Mustang’in özellikle dışarıda çok sayıda 
hayranı var, ödüle uzanırsa şaşırtıcı bir durum olmaz…

Evet, bu yılki Oscar yarışı öncesi durumlar bizce 
böyle… “İyi oynayan kazansın” diyemiyoruz; zaten 
oyunlar oynandı, filmler çekildi; “Bekleyelim görelim” 
demek daha doğru olsa gerek…      

‘Akademik’ öngörüler!

UĞUR 
VARDAN

ve

KADIKÖY SİNEMASI 
50 YAŞINDA!

l Mustafa SÜRMELİ

T
eknolojinin gelişimine bağlı olarak televiz-
yon ve internet yaygınlaşıp, filmleri evimiz-
deki koltuğumuzdan izlesek de sinemanın 
keyfi bir başka oluyor. Geçmişi uzun yıl-

lar öncesine uzanan Kadıköy’deki sinema kültürü gü-
nümüzde de devam etmesine rağmen seyirci sayısının 
azalması, ekonomik nedenler sinemaları olumsuz et-
kiliyor. Sayıları giderek azalsa da Kadıköy’ün unutul-
maz ve değişmez parçası kışlık sinemalar, özellikle haf-
ta sonları ailece yoğun olarak gidilen yerler arasında.

KUŞDİLİ’NDEN BAHARİYE’YE
Pek çok özelliğinin yanı sıra sinemalarıyla da ünlü 

Kadıköy’ün, sinema geçmişi ve kültürü de geniş. Sade-
ce adı hatırlanan, kendisinden eser bile kalmayan sine-
maların yanı sıra halen ayakta olanları da var. “Bizans 
Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy” adlı eserinde 
Kadıköy’ün eski sinemalarını anlatan Dr. Müfid Ekdal, 
Bahariye Caddesi’ndeki sinemalara da vurgu yapıyor. 
Ekdal, Opera ve Reks sinemalarına özel bir yer veriyor. 

Sahibi, sinemacı Kadri Bey olarak ün salan Kad-
ri Cemali Sümer Bey olan Opera Sinemasının, Bal-
kanların en lüks binası olarak ün saldığını belirten Ek-
dal, 1938’de büyük bir merasimle açılan sinemanın 
1976’da yıkıldığını anlatıyor. 

REXX(REKS) SİNEMASI 
Dr. Ekdal kitabında, bugünkü Rexx Sineması’nın 

bulunduğu yerde içi ahşap, üst kat locaları yaldız süslü 

bir sinema bulunduğunu, ilk ismi Febüs olan bu sine-
maya daha sonraları Apollon Sineması adı verildiğini 
belirtiyor. 1930’larda Hale Sineması ismini alan mekâ-
nın yıllarca muhteşem iç mekân tasarımıyla hizmet 
verdiğini belirten Ekdal, 1962’de açılan Reks Sinema-
sının burada hizmet vermeye başladığını da anlatıyor. 
Reks Sineması bugün de Kadıköylü sinemaseverleri 
ağırlamaya devam ediyor.

İLK SESLİ FİLM SÜREYYA’DA
Kadıköylü mimar Arif Atılgan ise, Süreyya Paşa 

Sineması adlı yazısında Süreyya İlmen’in Bahariye 
Caddesi’nde 1927’de Süreyya Paşa Opera salonunu 
inşa ettirdiğini, kulis ölçüsü yetersiz olduğu için salo-
nun kısa süre sonra sinema olarak kullanılmaya baş-
landığını anlatıyor. Süreyya Paşa’nın, ilk yıllarında si-
nemanın işletmeciliğini de yaptığını belirten Atılgan, 
1930 yılında ilk sesli filmin Süreyya Paşa Sineması’n-
da gösterildiğini anlatıyor. 

“Kızıltoprak’ta Kent, Şaşkın Bakkal’da Atlantik ve 
Suadiye sinemaları olsa da Bahariye Caddesi bu bakım-
dan sinemalar çarşısı gibiydi” diyen Atılgan, koltuk, iki 
balkon ve locaları bulunan Yurt Sineması, Efes, Feza ve 
As sinemalarının günümüze ulaşmadığını vurguluyor. 
1970’lerde Ocak ve Kafkas, Hakan ve Broadway sine-
malarının açıldığı yıllarda siyah beyaz TV yayınlarının 
da başladığını anlatan Atılgan, “Opera Sineması 1976 
yılında yıkıldı yerine Opera Pasajı adlı AVM inşa edil-
di. 1980’lerde TV yayınları hem her eve girmiş hem de 
renkli yayına dönüşmüştü. İnsanlar evlerinde TV seyret-
meye başlayınca sinemalar boş kalmıştı” diyor.

Sinema işletmek zorlaştı

Bir zamanların 
Opera ile Süreyya 
sinemaları arasında 
bulunan Kadıköy 
Sineması 50. yılını 
geride bıraktı. 
Kadıköy’ün sinema 
tarihinde önemli 
bir yeri olup, kışlık 
sinemalardan 
günümüze ulaşan 
birkaç sinemadan 
biri olan Kadıköy 
Sineması 1964’te tiyatro olarak hizmete açıldı. 
Mülkiyetini 1968’de aldıktan sonra 1988’e 
kadar salonu işleten Erol Kocadağ ile Kadıköy 
Sineması’nı ve ilçedeki sinema yaşamını 
konuştuk. Ömrünün neredeyse 50 yılını 
sinemaya hizmetle geçiren, “Ben sinemaya 
gönlümü verdim. Sinema benim aşkım” diyen 
Erol Kocadağ, 1968-1980 yılları arasında 
Kadıköy Sineması’nda kışın sinema gösteriminin 
yapıldığını yazın ise tiyatro oyunlarının 
sergilendiğini anlattı.
Erol Kocadağ, “Sinemacılık çok büyük sevgim 
olan bir işti. İnşaat sektöründe de çalıştım 
ama sinema bambaşka bir şey. Çok severek 
yaptığım bir işti” dedi.
Sinema sayısının azalmasını, gelirin giderleri 
karşılamaya yetmemesi, kalitenin düşmesi gibi 
nedenlere bağlayan Kocadağ, mal sahibi olduğu 
için sinemanın bugünlere ulaşabildiğini ifade 
ediyor. Bahariye’nin bir zamanlar fevkalade 
güzel olduğunu söyleyen Kocadağ, “Sinema 
çoktu Kadıköy’de. Bambaşkaydı sinemaya olan 
ilgi o zamanlar. Hiç boş yerimiz yoktu” diye 
konuşuyor.
İnsanların gün içinde alışverişlerini yaptıktan 
sonra özenle giyinip sinemaya geldiği günleri 
unutmadığını ifade eden Kocadağ, bir zamanlar 
çok ünlü tiyatrocuların sahne aldığı Kadıköy 
Sineması’nın İstanbul’da ayrı bir yerinin 
olduğunu da belirtiyor.

Şenol Gökçen ve arkadaşları
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Süreyya Operası

Efes ve Feza Sinemaları

Bahariye Caddesi

Bir zamanlar “Sinemalar 
Caddesi” diye de bilinen 
Bahariye’de sinemaların 

sayısı giderek azaldı

Feyza Turan ve Mustafa Uğur Turan çifti

Erol Kocadağ

Puan cEtvELİ
Son of Saul
Osman Pazarlama
Danimarkalı Kız 
Dünyanın En Güzel Kokusu
Deadpool
Room

Selvi Boylum Al Yazmalım film afişi

Kadıköy Sineması
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SOLDAN SAĞA
1-‘Maden’, ‘Yol’, ‘Pehlivan’ gibi filmleriyle tanınan aktör… Kadıköy’de bir semt. 2-Özsu… Eski 
dilde yaratılmış bütün canlılar… Fransa’da bir ırmak… Üzeri emayla kaplanmış olan. 3-Üç 
aylardan biri… 1900-1964 yılları arasında yaşamış, gazete tefrikası olmaktan kurtulup kitap 
halinde basılan romanları ‘Kadıköy’ün Romanı’, ‘Ülker Fırtınası’, ‘Ciğerdelen’ adlarını taşıyan 
yazar. 4-Bir yerde oturma, eğleşme… Acımasız ve haksız davranan, zulmeden… Yazı ya da 
resim başlığı. 5-Beddua… Ruhla ilgili… Rıhtımın su üstünde kalan bölümü… Kayıkta dümeni 
kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kol. 6-‘Susuz Yaz’, ‘Derya Gülü’, ‘Ay Büyürken 
Uyuyamam’ gibi eserleri sinemaya da uyarlanan  yazar… Bir şarkıda her kıtadan sonra 
tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça. 7-Yankı… Kuzeydoğu Kafkasya’da yaşayan 
bir halk… Eski dilde yüz, çehre… Bizmut elementinin simgesi. 8-Elektronik fon transferi 
anlamında kısaltma… Buğdaygillerden, hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki… Dar, 
uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa. 9-Bir nota… Başarısız… Sıcakla soğuk arası… Otomatik 
silahlarda, belli sayıda mermi taşıyan ve bu mermileri namluya arka arkaya sürmeye yarayan 
mekanizma. 10-Tavla oyununda üç sayısı… Ayak tabanı… Yemek… Gurbetteki bir kimse için 
doğup büyüdüğü ve özlediği yer. 11-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı… 
Daha önceden bilinen, görülen, aşina… Azerbaycan’ın para birimi. 12-Tombala vb. oyunlarda 
sayıların yazılı olduğu kart… Yurtlandırma, yerleştirme… Sıcak içilen bir içecek. 13-Kıdemli 
sözcüğünün kısaltması… Oyunda kazanılacak parayı iki katına çıkarma… Gerçek… Bir sayı. 
14-ABD’de bir eyalet... Çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz 
renkte bir element… Sivas’ın bir ilçesi. 15-Bolluk, genişlik… Bir gıda maddesi… Gemilerde 
türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka. 16-Temel, asıl, esas… Ad… O yer… Thurman 
soyadlı aktör. 17-Sabahattin Ali’nin bir romanı. 18-Erkek kişi… Yardım amacıyla toplanan 
para… Çivit… Aynı adlı keçinin ince, yumuşak, parlak yünü, moher. 19-Erzurum’un bir ilçesi… 
Kütahya’nın bir ilçesi… Açık, meydanda… Bir nota. 20-Duman lekesi… Alkol… Bir renk… Yıldız.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-1922-2010 yılları arasında yaşamış, 1957 yılında çizmeye başladığı ‘Abdülcanbaz’ 
Türkiye’nin en uzun ömürlü çizgi romanlarından biri olmuş karikatürcü… Zeki ve yaramaz 
çocuk. 2-Eskiden ihtiyarların baston yerine kullandığı uzun sopa… Halk dilinde evet… Bir 
nota… Nakil yoluyla, aktarılarak… Bir tür zebra. 3-Eyüp’te bir semt… Dede, büyükbaba, 
ata… ‘Barda’, ‘Gemide’, ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen. 
4-Birbirinden gittikçe uzaklaşan (ışınlar, çizgiler)… Mecazen, karşı çıkış… Baryum 
elementinin simgesi… Okuyup yazması olmayan. 5-Aynı, aynı biçimde… El sıkışma… 
Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher… İskambilde birli. 6-Sıraları arkaya doğru 
basamaklı olarak yükselen büyük derslik… Behramoğlu soyadlı şair… Çok uyuşuk olan 
(kimse). 7-Sakırga… Mariah önadlı şarkıcı… Myanmar’ın (Birmanya) eski başkenti… Dolaylı 
olarak anlatma, sezdirme. 8-Lahza… Çanakkale’de bir antik kent… Astatin elementinin 
simgesi… Bir kimse ile birine gönderilen şey. 9-Dogma, inak… Öcü... Ödenti… Faiz, getiri. 
10-Gerek solo çalışmaları gerek Fuat Güner ve Özkan Uğur’la birlikte oluşturdukları müzik 
topluluğu ile tanınan, ‘Arkadaşım Şeytan’, ‘Kirpi’ gibi sinema filmlerinde de rol almış ünlü 
müzisyen, aktör… Argoda esrar… Genişlik. 11-Yapan, eden, işleyen… Cüruf… Kanada’da 
bir kent. 12-Soylu… Uzak… Deha sahibi, öke… Yüce, yüksek. 13-At bakıcısı… Tümör… 
Deneme, tecrübe… Muğla’nın bir ilçesi. 14-Dağlalesi… Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç… 
Bir kimsenin ya da bir şeyin bir yerdeki durumu ya da durum biçimi… Bir nota. 15-Eklem… 
Sinema filmlerinin sanat, eğitim ve genellikle kültür amaçları göz önünde tutularak 
toplandığı, korunduğu yer ya da kurum. 16-Beyoğlu semtinin eski adı… Halk dilinde 
uzaklaşmak… Çamgillerden bir orman ağacı. 17-Keskin kokulu bir gaz… Tropikal bölgelerdeki 
denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen rüzgar… İşyeri, büro. 18-Fizikte, anahtar… 
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış… Yemin. 19-Bir zaman birimi… Eski dilde büyükler, ileri 
gelenler… Avın ya da kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen 
buyruk sözü… Ünlem. 20-Güzelduyu… Klasik Türk müziği araçlarından bir çalgı… Sodyum 
elementinin simgesi… Sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını 
sağlayan bağlantı parçası.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Nazlı Eray, Saptama, Es 2-Eke, Star, Hendese, Ova 3-Cıva, Anakara, Katot 4-Anakent, Ukala, La, Aut 5-Tifo, Ali 
Poyrazoğlu 6-İç, Delecek, Glikoz, Ar 7-Tevek, Recim, Az, Mn 8-Ora, Takma, Eskici Baba 9-Serçin, İnkar, Ki, Edat 10-Uz, Ufuk, Bal, 
Moderato 11-Gm, Tokat, Ay, Anemon 12-Emare, Kızıltoprak, Ra 13-Rana, Yalı, Pa, Men 14-Si, Ga, Kimi, Toy 15-Merdivenköy, Li 16-Eküri, 
Lulu, Yinelemek 17-Ruj, Spazm, Cereyan 18-Ardahan, Akademi, Etap 19-Elalem, Lyon, Cariye 20-Ti, İmaniye, Kesin, Fiş.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Necati Tosuner, Beraat 2-Akın, Çerez, Mas, Kur 3-Zevat, Var, Gani Müjde 4-Akide, Çumra, Er, Ali 5-Is, Efektif, 
Grisham 6-Etanol, Anut, Yad, Pala 7-Rant, Erk, Koka, İlanen 8-Ara, Acemi, Kılavuz, Mi 9-Kule Canbazı, Elma 10-Hakiki, Katı, Gnu, 
Kle 11-Serap, Meal, Lp, Fay 12-Analog, Sr, Ataköy, Dok 13-Pd, Aylak, Myo, İyicene 14-Tek, Riziko, Pim, Nem 15-Asalak, Cidar, İlerici 
16-Metazori, Enam, İle, An 17-Oz, Bereket, Eyer 18-Otağ, Madam, Normatif 19-Ev, Ulanbator, Enayi 20-Santur, Atonal, Ek, Peş.

Çiçekçiyi ezen sürücüye

Moda iskelesi    

Bağdat Caddesi’nde çiçekçi Mehmet 
Emin Kaya’ya çarparak ölümüne neden 
olan Murathan Öztürk’ün yargılandığı ka-
rar duruşması görüldü. Anadolu 77. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma-
ya tutuklu sanık Murathan Öztürk, çiçek-
çi Mehmet Emin Kaya’nın kardeşi Cengiz 
Kaya ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme 
Hakimi Adli Tıp Kurumu’ndan sanık Öz-
türk’ün süratini azaltmadığı, idare hata-
sı ile direksiyon hakimiyetini kaybederek 
kaldırıma çıkıp ölüme neden olduğu ge-
rekçesiyle asli kusurlu, çiçekçi Mehmet 
Emin Kaya’nın da kusursuz bulunduğu yö-
nünde rapor geldiğini belirtti. 

AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ
Duruşmada söz alan Murathan Öz-

türk, olaydan sonra sahte alkol raporu al-
dığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını 
belirterek, “Ben basının yargı üzerinde-
ki etkisini bilmeme rağmen ve tutuklana-
cağımı bilerek kendim gelip teslim oldum. 
Bu olay herkesin başına gelebilir. Bir trafik 
kazasıdır”dedi. Kazanın drift (yanlama sü-
rüş tekniği) yaptığı gerekçesiyle gerçek-
leştiği iddialarını da kabul etmeyen Öz-
türk, “Basında hüküm verilmiş olup biran 
önce cezamı almak isterim. Ben ölen kişi-
nin ailesinden yine özür diliyorum. Ömrü-
mün sonuna kadar maddi manevi yanla-
rında olacağımı söylemek isterim. Hukuk 
fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Dersle-
rimde başarılıyım. Tek isteğim biran önce 
okuluma devam etmek” dedi. Kararı açık-
layan mahkeme hakimi Öztürk’ün önce 
“Taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 

yıl, ardından olayda bilinçli taksirle hareket 
edildiğini belirterek sanığın “Bilinçli taksir-
le ölüme neden olmak” suçundan 7 yıl ha-
pis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

Murathan Öztürk’ün olaydan sonraki 
davranışlarını dikkate alan mahkeme ce-
zada herhangi bir indirime gitmezken sa-
nığın soruşturma aşamasında uzun bir 
süre kaçarak saklanması, kendi teslim ol-
madan yakalanmamış olması ve hükmün 
infazından kaçma ihtimalinin olması nede-
niyle tutukluluk halinin de devamına karar 
verildi. Mahkeme ayrıca Öztürk’ün 2 yıl 6 
ay süreyle sürücü belgesinin geri alınma-
sına hükmetti.

“VİCDANIMIZ RAHAT DEĞİL”
Gazete Kadıköy’e konuşan Mehmet 

Emin Kaya’nın kardeşi Cengiz Kaya, vicda-
nen tatmin olmadıklarını ama hukuki açı-
dan verilen cezanın kendilerini rahatlattı-
ğını ifade etti. Trafik kazaları işçin verilen 
cezaların yeterli olmadığını belirten Kaya, 
“Trafik cinayetleri için yeni bir düzenle-
me gerekiyor. Bir sürücü bilinçli taksir-
le adam öldürme cezası ile yargılansa bile 
en fazla 9 yıl ceza alıyor.  Biz de Murat-
han Öztürk’ün en üst sınırdan ceza alma-
sını istiyorduk” dedi. Murathan Öztürk’ün 
cezasında indirim uygulanmamasının se-
vindirici olduğunu belirten Kaya, “ Be-
nim ağabeyim öldü ve içimiz hala yanıyor. 
Murathan Öztürk birkaç yıl sonra cezae-
vinden çıkıp normal hayatına geri döne-
cek. Ancak, bizim içimiz hiç soğumayacak. 
Ağabeyimi öldüren kişiye kin gütmüyo-
ruz. Ama ailesi ve avukatlarının da ceza al-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Başından 
beri çocuklarını adaletten kaçırdılar” diye 
konuştu. 

Çiçekçi Mehmet Emin 
Kaya’ya çarpan Murathan 
Öztürk’e 7 yıl hapis cezası 

verildi. Cengiz Kaya, 
“Verilen ceza vicdanımızı 

rahatlatmadı” dedi

adıköy ve İstanbul’un tarihi 
simgelerinden olan Moda İs-
kelesi’nde geçtiğimiz yıl baş-
layan yenileme çalışmalarının 

hatalı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Koruma 
Kurulu’nun altı ay içinde aslına uygun hali-
ne getirilmesine karar verdiği Moda İskele-
si, bu karara rağmen yaklaşık 20 gün önce 
kafeterya olarak işletmeye açıldı. “Kadı-
köy’ün ve Moda’nın önemli bir değerinin 
bu şekilde yağmalanmasına izin vermeye-
ceğiz” diyen Kadıköylüler, 14 Şubat Pazar 
günü Moda İskelesi önünde eylem yaptı.  
“Tarihi İskelede kent suçuna hayır” yazı-
lı pankartının taşındığı eylemde, “Moda İs-
kelesi bizimdir”, “Kaçak kafe istemiyoruz”, 
“Moda bizim Kadıköy bizim”, “Kültürel 
miras yağmalanamaz” sloganları atıldı. 

“İSKELE OLARAK KULLANILMALI”
Kadıköy Kent Dayanışması adına Ya-

semin Şenkal basın açıklamasını okudu. 
Kadıköy’ün bir simgesinin daha hukuk dışı 
skandal uygulamalarla karşı kaşıya oldu-

ğunu ifade eden Şenkal, “İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi mülkiyeti kendisinde olan 
iskelede geçtiğimiz yıl ruhsatsız olarak, 
bilgi tabelası bile koymadan restorasyon 
çalışmaları başlatmıştı. Anıtlar Kurulu ve 
Koruma Uygula ve Denetim Bürosu’nun 
kararı olmadan  yapılan restorasyon başta 
semt sakinleri olmak üzere duyarlı tüm ke-
simlerin tepkisini çekmişti” dedi. 

Yapılan incelemeler sonucunda bina-
ya maddi hasar verildiğini belirten Şen-
kal, terasın kapalı alanla birleştirildiğini, 
yolcu giriş kapılarının kapatıldığını, ahşap 
doğramalarının PVC ve yekpare cama dö-
nüştürüldüğünü hatırlattı. Koruma Kuru-
lu’nun ‘iskelenin altı ay içinde aslına uy-
gun haline getirilmesi’ kararına değinen 
Şenkal, “Ancak, kurul kararına rağmen 
çalışmalara kaçak olarak devam edildi ve 

ocak ayı sonunda tarihi iskele Neffes ca-
fe-restoran olarak açıldı. İBB ve işletme-
ci firma kente ve tarihi değerlere bakışları-
nı, hukuka saygılarını bu şekilde gösterdi. 
İBB’nin bu uygulamasını tarihi ve kültürel 
değerlere saygısızlık ve kent yağması ola-
rak değerlendiriyoruz. 

Kenti rant aracı ve meta olarak gören 
belediyecilik anlayışı kent hafızamızı yok 
edip yaşam alanlarımızı talan etmeye ça-
lışıyor” açıklamasını yaptı. İBB’nin iskele 
binasını kiraladığı şirketle birlikte hukuk 
kuralları içinde hareket etmesi gerektiği-
ni belirten Şenkal, açıklamayı şu sözlerle 
sürdürdü: 

“İBB’nin Koruma Kurulu’nun kararına 
uymasını ve işledikleri suçtan acilen dön-
melerini istiyoruz. Yetkili resmi kurumla-
rın bu suça sessiz kalmayarak görevlerini 
yapmalarını; kaçak kafeyi kapatmalarını 
talep ediyoruz. Moda iskelesi kültürel bir 
değerdir. Kent hafızasına yer etmiştir ve 
iskele olarak kullanılmalıdır.”

Basın açıklamasının ardından, grup 
Moda Sahili’ndeki vatandaşlara iskeleye 
sahip çıkma ve yetkili kurumlara suç du-
yurunda bulunma çağırısı yaptı. 

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Kadıköy Kent Dayanışması; 
hatalı restorasyon ile gündeme 
gelen tarihi Moda İskelesi’nin 
ruhsatsız olarak işletmeye 
açıldığı gerekçesiyle eylem yaptıeylemiç

in

7 yıl hapis
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1970’li yılların ortasında şapkasında “güller 
açan” bir kadın; kıpkırmızı dudakları, yanak-
ları, elbisesi, pelerini, eski bir para kesesi ile 
bir ucundan bir ucuna Bahariye’yi turlardı. 
Tanımayanlar bilmezdi ama tanıyanlar onun 
yanınıza yaklaştığında ne soracağını çok iyi 
bilirdi: “25 kuruşunuz var mı canım?”

O, nazik sesi, şık ama eski elbiseleri, ka-
fasında ve ellerinde çiçekleri ile herkesin ta-
nıdığı Çayır Güzeli’ydi. Tam adıyla: Çayır 
Güzeli Adalet Hanım. 70’lerde yaşayanlar 
için çok tanıdık olan bu sima, herkesi ken-
dine sevdirmeyi başarmış; ama hakkındaki 
onlarca rivayete rağmen kimse “gerçek hi-
kayesini” öğrenemeden kaybolup gitmişti. 
“Neden akli dengesini kaybetti, bu kadar şık 
giyinmesinin sebebi neydi, nasıl yaşadı, ha-
yata gözlerini nasıl yumdu?” soruları ve ar-
kasında bıraktığı gizemle, bir Çayır Güzeli 
Kadıköy’den geldi ve geçti. Biz de onun hi-
kayesinin peşine düştük…

RİVAYETLER GÜZELİ
“Atatürk’e çok aşıkmış, kara sevda de-

dikleri işte… Ondan böyle olmuş.”, “Yok 
yok, kocası pilotmuş uçak kazasında hayatını 
kaybetmiş, üzüntüsünden kadıncağız da aklı-
nı kaybetmiş”, “Hayır aslında çok zenginmiş, 
ailesini ve mal varlığını bir yangında kaybet-
miş, bu kıyafetlerin şıklığı da ondanmış…”, 
“Hayır yahu! Gençliğinde sevgilisi onu alda-
tınca ‘Var mı benden güzeli’ diye çıldırmış!” 
ve en ucu da: “Babası subaymış. Savaşta ada-
mı kesip, başını sandığa koyup, evin kapısına 
bırakmışlar. Bu da sandığı açınca…”

Bu sözler, çocukluk ve gençlik dönemle-
ri Adalet hanıma “denk düşen” Kadıköylüle-
rin ağzından dökülüyor. Herkes Çayır Güzeli 
Adalet hakkında çok farklı hikayeler biliyor. 
Rivayetlerin kadını Adalet Hanım’ın nere-
deyse bilinen tek ortak özelliği; dış görünüşü 
ve asla daha fazlasını kabul etmeyerek istedi-
ği 25 kuruşlar. Ancak onun hikayesi, Bahari-
ye’den çok daha önce başlıyor.

İKBALİYELİ ADALET
1959 yılında ilkokula başlayan Mehmet 

Yelkenci, İkbaliye mahallesinden komşu-
su olan Adalet Hanım’ın o dönemlerini şöy-
le anlatıyor: “Biz o zamanlar ilkokula gidi-
yorduk. Kendisi de eşiyle birlikte eski bir 
evde oturuyordu. 30 yaşlarındaydı. Akli den-
gesi yerinde değildi. Eşi diye bildiğimiz Ka-
dir amca, onun akıl hastanesindeki hasta ba-
kıcısıymış. Adalet hanımı oradan kaçırmış, 
mahalleye getirmiş. Evli olup olmadıklarını 
bilmiyorum. Kadir amca bizim oradaki gaz-

hanede hamallık yapıyordu. Adalet hanım da 
mahalledeki kuyudan su çeker, kovalara dol-
durur, döke döke sokaklarda gezerdi” 

Mehmet Yelkenci en çok Adalet Ha-
nım’ın sevecen ve kültürlü yönünden bahse-
diyor: “Bazı akşamlar eğer kendini iyi hisse-
diyorsa biz çocukları, bakkalın karşısındaki 
yere toplar masallar anlatırdı. Bir sürü ma-
sal biliyordu. Belli ki iyi bir aileden geliyor-

du… Bazen İkbaliye İlkokulu’ndaki çocuk-
lar onu görünce sataşırdı. Onlara hiçbir şey 
yapmazdı.”

AKLINI DENİZDE BIRAKAN KADIN
Aynı dönemde İkbaliye mahallesinde ya-

şayan Arzu Çakır’ın hatıralarındaki Adalet 
hanım ise şöyle canlanıyor “Gençlik yılla-
rımdı. Hamallık yapan kocasıyla yan soka-

ğımızdaki ahşap evde oturuyordu. Tam bir 
İstanbul hanımefendisi gibiydi. Kuzenime 
hayrandı, iş dönüşlerinde yolunu beklerdi. 
Kuzenimin adı Niyazi’ydi; ama o ısrarla ‘Ta-
cettin beycim...’ derdi.”

Adalet Hanım 70’li yıllarda İkbaliye’de 
beraber yaşadığı Kadir Bey’i kaybediyor. İk-
baliye’den gidiyor ve onu daha sonra Bahari-
ye’de görmeye başlıyorlar. Mehmet Yelken-

ci “Sonraları Bahariye’de karşılaştığımızda 
ablamı, kaptan olup hayatını kaybeden ağa-
beyimi sorardı. ‘Benim de nişanlım subaydı’ 
derdi…” diyor. Onu bu hale getiren “gizemli” 
olaydan bir de Hulki Aktunç’un Kadıköy’ün 
Oğlu kitabında bahsediliyor: “Sevgilisi de-
nizciymiş, Anlı şanlı bahriyeli… Görev yap-
tığı Dumlupınar Denizaltısı Marmara’da ba-
tıp çıkamamış. Kurtulan olmamış…”

1970’lerin ortasında Çayır Güzeli, de-
nizin altında kaybolan “kaptan Tacettin”in, 
sonra onu dört duvardan kaçıran “Kadir am-
canın” anılarını da kesesine koyarak Baha-
riye’de görülmeye başlıyor. O günlerde tu-
runcu allığını, göz farlarını, kırmızı rujunu 
her gün sürer Çayır Güzeli. Her gün itinay-
la giydiği fırfırlı elbiseleri ile Altıyol’dan 
başlattığı ahenkli yürüyüşünü Moda İlko-
kulu’na tamamlar, oradan tekrar Altıyol’a 
gelir ve bunu onlarca kez yapar. Neşelidir, 
bakımlıdır, gözlerinde hüzün, sesinde neza-
ket vardır ama kimse ona “deli” yakıştırma-
sı yapamaz. O Çayır Güzeli Adalet Hanı-
mefendi’dir! 

Tanıklıklara göre 1920’lerin sonunda do-
ğan Adalet Hanım, 1975 yılında daha 40’lı 
yaşlarında olmasına rağmen olduğundan çok 
daha yaşlı gösterir. Yıllar boyunca nazik-
çe istediği 25 kuruş ile yaşayan Kadıköy’ün 
güzeli, asla büyük bir para yardımı kabul et-
mez. Eski püskü bir evde, komşularının ge-
tirdikleri ile yaşamını sürdürür.

25 KURUŞ İÇİN…
Adalet Hanım’a dair son bilgiyi aldığı-

mız Kadıköylü Esra Arda, cici anneanne-
si Vartuk hanımın son dönemlerinde Çayır 
Güzeli’ne baktığını söylüyor: “Opera Sine-
ması’nın karşısındaki Savaş Bebe’nin sahi-
bi olan cici anneanneme gelir dert anlatırmış. 
Kocasının astsubay olduğunu söylermiş.”

Ancak Adalet Hanım’ın hikayesi ne ya-
zık ki mutlu bir sonla bitmiyor. Vartuk ha-
nım torununa, 1986 yılında, bir tavuk küme-
sinde Çayır Güzeli’nin tecavüze uğramış ölü 
bedenini bulduklarını söylüyor. Bunu yapan-
ların, Adalet Hanım’ın 25 kuruşlardan oluşan 
o ünlü kesesindeki paraları çaldığını da ekli-
yor. Cenazesi Moda’da onu seven, yardım-
cı olanlar tarafından kaldırılıyor. Onun sonu-
nu duyan ve bu bilgiyi bizim için üzüntüyle 
onaylayan bazı Kadıköylüler, bunun da bir 
rivayet olmasını umuyor. 

Sokakla bütünleşmiş olan bu nazik, renk-
li ve “inadına aşık” Adalet hanım, yaşadığı 
onca acıya ve trajik hayatına rağmen; bugün 
birçok Kadıköylünün aklında hala kafasında 
taşıdığı çiçeklere sığdırdığı güzel dünyasıy-
la, renklerin hepsini bir arada tuttuğu kişili-
ği ile hatırlanıyor. 

l Bircan BİROL

Aklını denize bırakan kadın:

Çayır Güzeli

“25 kuruşun var mı canım?” der, asla daha fazlasını kabul 
etmezdi. O Kadıköy’ün Çayır Güzeli’ydi…
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