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ALIŞMAYACAĞIZ
UNUTMAYACAĞIZ!

Veysel Amca ile 
bir gün…

Sözcüklerin 
kökenine yolculuk

 Veysel Şentuna, 92 yaşında ve 
neredeyse her gün Güzelyalı’dan 
kalkıp Sahrayıcedit’teki Sosyal 
Yaşam Evi’ne geliyor. Bu ruhu genç 
amcamızla bir gün geçirdik l Sayfa 9'da

 “Etimolojik Cahil Cesareti” 
adlı gösterisiyle sahnelere adım 
atan televizyoncu Ali İhsan Varol, 
“Komik bir insan değilim, sadece 
aktarabiliyorum” diyor l Sayfa 15'te

Kütüphaneler Haftası 
yaklaşırken, İstanbul’un 
kültürüne çok önemli bir katkı 
sunan Tarih Sanat ve Edebiyat 
Kütüphanesi TESAK’a konuk 
olduk l Sayfa 8'de

Çanakkale Savaşı’nın 101. Yılı 
Kadıköy’de çeşitli etkinliklerle 
anılacak. 18 Mart akşamı 
CKM’deki anma programının yanı 
sıra bir de sergi açılışı olacak 
l Sayfa 6'da

Bir ihtisas kitaplığı: TESAK

“Eğitim için kullanılsın”
Uzun yıllar Kadıköy Kız Lisesi olarak hizmet veren Moda’daki tarihi Mahmut 

Muhtar Paşa Köşkü, restore edilmeyi bekliyor.  Okulun ilk mezunlarından 
Vildan Batır, “Buranın bir tarihi var. Gençlerin tarihi geçmişi olan mekânlarda 

eğitim görmesi oldukça önemli” mesajını veriyor  l Sayfa 10'da

Dizelerdeki 
Kadıköy…
21 Mart Dünya Şiir Günü 
şerefine, yolu Kadıköy’den 
geçmiş ozanların dizelerinin 
izinden semtin peşine 
düştük. “Suadiye taşıyla 
toprağıyla aşka gebe”yken, 
Moda “kurumlu”, Kalamış 
“nostaljik”, Kadıköy’se 
“kırlangıçlarla sözlenmiş bir 
genç kadın…” l Sayfa 14'te

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

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

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

GEREKLİ 
TELEFONLAR !

erel medyayı desteklemeyi sürdüren Türki-
ye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Ade-
nauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ile 
birlikte düzenlediği “2015 Yerel Medya 

Ödülleri”ni kazananlar belli oldu. Ödüller haber, fotoğ-
raf ve sayfa düzeni olmak üzere üç dalda verildi. Kaza-
nanlar, 4 Mart 2016 tarihinde Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti’nde toplanan Seçici Kurul tarafından belirlendi.

USTA İSİMLER BELİRLEDİ
Seçici Kurul; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başka-

nı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ge-
nel Sekreteri Sibel Güneş, Konrad Adenauer Stiftung 
Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti Bolu Temsilcisi Hüseyin Aykan, DHA İstihba-
rat Şefi Hasan Erşan, Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri 
Ercan Arslan ve Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Se-
bati Karakurt’un katılımıyla toplandı, Bahçeşehir Üni-
versitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Mehmet Sağnak 
ve Zaman Gazetesi Grafik Tasarım Şefi Şemsi Açıkgöz 
oylarını elektronik posta ile gönderdi. Seçici Kurul’da 
Başkanlığa Turgay Olcayto, Yazmanlığa Sibel Güneş 
oybirliği ile seçildi. Seçici Kurul, yaptığı değerlendirme 
ile haber, fotoğraf ve sayfa düzeni dallarındaki ödülleri 
şu şekilde belirledi: 

GAZETEMİZE FOTOĞRAF ÖDÜLÜ 
Seçici Kurul, fotoğraf dalında ödülü, Gazete Ka-

dıköy’de 31 Temmuz- 6 Ağustos 2015 tarihli sayısın-
da yayınlanan Erhan Demirtaş’ın “Gençlerin Eylemine 
Müdahale” isimli fotoğrafına verdi. Seçici Kurul, fo-
toğrafın “duygu ve teknik olarak mesajı maksimum dü-
zeyde aktardığına” dikkat çekti. 

Suruç’taki canlı bomba saldırısında katledilen 33 
kişiyi anmak için Kadıköy’de eylem yapmak isteyen 
gençlere polis sert bir şekilde müdahale etmişti. Polis 
yere yatırdığı gençlere ters kelepçe takarak dakikalar-
ca yerde bekletmişti. 

Seçici Kurul ayrıca; Adana 5 Ocak Gazetesi’nde 
22 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan Murat Gegin’in 
“Yağmur Felç Etti” isimli fotoğrafı “içerik olarak ta-

rih, toplum, zaman ve mekân mesajını tam olarak ver-
diği için” övgüye değer buldu. 

HABER ÖDÜLÜ 
Akın Bodur’un Antakya’da yayınlanan Ses Gaze-

tesi’nin 31 Aralık 2015 tarihli sayısında yer alan “An-
tik kentin üzerine otel” başlıklı haberi, “Tarihe yöne-
lik erozyonu tüm boyutuyla anlatması” nedeniyle haber 
dalında ödüle değer görüldü. Medya Hatay Gazete-
si’nden Seren Güllü’nün 31 Aralık 2015 tarihinde ya-
yınlanan “Savaşın Kadınları” başlıklı haberi “Bölgede 

savaştan en çok etkilenen kadınların öyküsünü dile ge-
tirmesi” nedeniyle övgüye değer bulundu. 

SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ 
Karadeniz’de Son Nokta Gazetesi’nde 4 Eylül 2015 

tarihinde yayınlanan İlayda Kara’nın yaptığı 8. Sayfa 
tasarımı “fotoğraf ve röportajların dengeli yerleştiril-
mesi” nedeniyle ödüle değer görüldü. Eskişehir Ana-
dolu Gazetesi’nin 15 Ağustos 2015 sayısında Türker 
Atak’ın yaptığı 16. sayfa “Tek bir fotoğrafla mesajını 
net bir biçimde ilettiği için” övgüye değer bulundu. 

Kadıköy’de 8 Mart etkinlikleri sürüyor
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü vesilesiyle açılan “Anadolu’nun Kadınları” 
temalı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Serginin açılışı 8 Mart günü İstanbul Milli Eğitim Şube 
Müdürü Halil Yücel, Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çetinkaya, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten Sadık Aslan’ın 
katılımıyla gerçekleşti. 

Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Resim Öğretmeni Se-
vinç Köstepen ve kursiyerlerinin farklı tekniklerle yapıl-
mış, ‘Anadolu Kadınları’nı anlatan resimlerinden oluşan 
sergide; gazetecilik günlerindeki deneyimlerini resim sa-
natına da ustalıkla aktaran ressam ve eski gazeteci aynı 
zamanda kurumun kursiyeri Nazife Gülben de, eserleriyle 

onur konuğu olarak yer aldı. Sergiye, Kadıköy Halk Eği-
timi Merkezi El Sanatları Öğretmenleri tarafından üretilen 
eserler de eşlik ediyor.

SÖZ ATATÜRK’ÜN KIZLARINDAYDI
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ka-

dıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde ADD, 
CKD, ÇYDD, Eğitim-İş ve 10. Köy derneği tarafından 
“Söz Atatürk’ün Kızlarında” başlıklı bir panel düzenlendi.

Dini duyguların sömürüsü ve feodal sistemin dayat-
ması sonucu kadının aile ve toplum yaşamında karşılaştığı 
güncel sorunların, Atatürkçü bakış açısıyla dile getirildiği 
panede; Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şube Genç-
lik Kolu Başkanı Serenay Yazıcı,  CKD İstanbul Mer-

kez Şube Başkanı Pervin Öztabağ, ÇYYD’den Av. Saliha 
ESEN ve Kadıköy Belediyesi Moda Gönüllüleri’nden Me-
liha Arda’nın sunumları ilgiyle izlendi. Yoğun katılımın 
gerçekleştiği toplantı, Polat Karayel-Sedef Buğday-Bora 
Boyraz üçlüsünün ezgileriyle sona erdi.

DEMİR ÇENELİ KADINLAR
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ka-

dıköy Şubesi, 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde, Ameri-
ka’da kadınların oy hakkı mücadelesini anlatan “Demir 
Çeneli Melekler” filminin gösterimini yapacak. 19 Mart 
Cumartesi akşamı 20.00’de başlayacak film gösterimi 
Kadıköy Belediyesi TAK’ta. Ücretsiz etkinliğe tüm ka-
dınlar davetli.

TGC’den 
gazetemize 
fotoğraf ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “2015 Yerel Medya Ödülleri”ni kazananlar belli oldu. 
Gazetemiz muhabiri Erhan Demirtaş’ın 

Suruç eylemi fotoğrafı birincilik kazandı

Y

Söz Atatürk'ün kızlarındaydı

Anadolu'nun Kadınları Sergisi

Demir Çeneli Kadınlar
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Haftasonu, Haftaiçi Gruplara Özel Turlar…

ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞTÜ GEZMEYE HAZIRIZ!!!

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 02-03 NİSAN / 23-24 NİSAN CMT-PZR KIRKLARELİ- EDİRNE (1 GECE -2 GÜN)
• 02-03 NİSAN CMT-PZR ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI- SÖĞÜT (1 GECE -2 GÜN)
• 08-10 NİSAN CMT-PZR AMASRA-YENİCE ORMANLARI-KARABÜK (1 GECE-2 GÜN)
• 15-17 NİSAN CUMA-PZR KAPADOKYA'DA BAHAR (1 GECE -2 GÜN)
• 21-24 NİSAN PERŞ-PZR GALATYA TURU; ÇORUM-AMASYA-TOKAT (2 GECE – 4 GÜN) 

• 20 MART PZR / 09 NİSAN CMT KUMYAKA-MUDANYA- TRILYE (YEMEKLİ) 
• 26 MART CMT / 17 NİSAN PZR TARİHİ İZNİK (YEMEKLİ)
• 26  MART CMT / 16 NİSAN CMT. ACARLAR LONGOZ-ADAPAZARI-POYRAZLAR GÖLÜ (YEMEKLİ)
• 27 MART PZR / 10 NİSAN PZR. AYVA’NIN YERİ, İPEK BÖCEĞİ EVİ OSMANELİ (YEMEKLİ)
• 27 MART PZR / 10 NİSAN PZR FENER- BALAT KARİYE MÜZESİ DAHİL (YEMEKLİ)
• 31 MART PERŞ / 07 NİSAN PERŞEMBE BEYOĞLU- GALATA-NEU PERA (PROMOSYON)
• 31 MART PERŞ / 17 NİSAN PZR TARAKLI EVLERİ-ÇUBUK GÖLÜ (YEMEKLİ)
• 02 NİSAN CMT / 16 NİSAN CMT YEDİGÖLLER (KUMANYA DAHİL)
• 03 NİSAN PZR CUMALIKIZIK-ULUABAT GÖLÜ (YEMEKLİ)

5 ayda 3 bomba 
yüzlerce ölüm

Ankara Kızılay’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 37 vatandaş yaşamını yitirdi. Kimliği belirlenenlerin ise birbirinden farklı hikâyesi var…

Ankara Kızılay’da 13 Mart Pazar günü saat 18.35 sularında bombalı saldırı düzenlendi. Bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği 
belirtilen saldırı sonucu 37 kişi öldü, yüzden fazla vatandaş ise yaralandı. Hayatını kaybeden 37 kişi de farklı hayat 
hikâyelerine sahipti. Kimi işten dönüyordu, kimi sınavdan çıkmıştı. Hayatını kaybedenlerin arasında üniversite 
öğrencisi olan da vardı, çay ocağında çaycılık yapan da. Tarihe kara bir gün olan olarak geçen 13 Mart akşamında yaşanan 
bombalı saldırı ise Ankara’da son beş ay içinde yaşanan üçüncü bombalı saldırı olarak kayıtlara düştü. 

BİR AİLEDEN ÜÇ KİŞİ

Sivas Divriğili Muharrem Çermik ile eşi 
Bağdat Çermik ve kızları Perihan Çermik, 
Tuzluçayır semtinde akraba ziyaretine 
gitmişlerdi. Ziyaretin ardından, Balgat’taki 
evlerine dönmek üzere Kızılay’da otobüs 
beklerlerken gerçekleştirilen bombalı 
saldırıda öldüler. Çermik ailesinin bir yakını 
olan 64 yaşındaki Elif Çermik ise 22 Aralık 
2013’te Kadıköy’de düzenlenen Kent 
Mitingi’nde polisin attığı gaz bombaları 
nedeniyle fenalaşarak hastaneye 
kaldırılmıştı. 159 gün yoğun bakımda kalan 
Elif Çermik, yaşamını yitirmişti. 

Berkay Baş: Berkay 
Baş, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği 
Bölümü birinci sınıf 
öğrencisiydi. 14 Mart’ta 
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 
toprağa verildi. 

Destina Peri Parlak: 16 
yaşındaki Destina Peri 
Parlak, Ankara Ayrancı 
Anadolu Lisesi 10. sınıf 
öğrencisiydi. Saldırıdan 
önce sosyal medyada 
paylaşılan fotoğrafında bir 
kafede olduğu görülüyor. 

Elvin Buğra Arslan:  
Ankara doğumlu olan 
Arslan, 2014’te Çankaya 
Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret bölümünde lisans 
eğitimine başladı. Bir 
yıl yabancı dil eğitimi 
aldıktan sonra, birinci 
yılına devam etmekteydi. 
Ortaokul yıllarında müzik eğitimi aldı. Önce 
Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında 
basketbol, sonrasında Gençlerbirliği Spor 
Kulübü altyapısında futbol oynadı. Felsefe, 
tarih ve mitolojiyle ilgileniyordu. 

Mehmet Yurtsever:  Mehmet 
Yurtsever, Cumhuriyet Halk 
Partisi(CHP) Keçiören eski 
ilçe başkanıydı. CHP’nin 
bir etkinliğine katıldıktan 
sonra, Kızılay’dan Balgat’taki 
evine gitmek üzere 
Güvenpark’taki dolmuş 

durağına gelmişti.

Kemal Bulut: Kemal Bulut, 
Galatasaraylı futbolcu 
Umut Bulut’un babasıydı. 
Galatasaray’ın Spor Toto 
Süper Lig’de Gençlerbirliği 
ile Ankara 19 Mayıs 
Stadı’nda oynadığı maç 
öncesi takımın kamp 
yaptığı otelde oğlunu 

ziyaret etmiş ve daha sonra karşılaşmayı da 
tribünden takip etmişti. 
Zeynep Başak Gülsoy ve Nüsrettin Can 
Çalkınsın: İkisi de 
hukuk fakültesi 
öğrencisiydi. 
Sevgili olan 
üniversiteli 
gençler, akşam 
vakti evlerine 
dönerken Güvenpark önünde otobüs 
bekliyordu. Nüsrettin Can Çalkınsın, Gazi 
Üniversitesi’nde okuyordu. Cenazesi 15 
Mart Salı günü Karşıyaka Mezarlığı’nda 
defnedildi.

10 EKİM’DE ARKADAŞINI 
KAYBETMİŞTİ
Ozancan Akkuş: 
Ozancan Akkuş, 
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 
Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Hazırlık sınıfı 
öğrencisiydi. Akkuş, 10 Ekim 2015’te 
Ankara’daki barış mitingindeki patlamada 
arkadaşı Ali Deniz Uzatmaz’ı kaybetmişti. 
Ozancan Akkuş’un hayatını kaybetmesinin 
ardından iki arkadaşın birlikte gülerken 
çektirdikleri fotoğrafları paylaşıldı. 

Feyza Acısu: 20 yaşında olan Acısu, 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller Bölümü İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı 4. Sınıf öğrencisiydi. 
Yakınları Feyza’nın Kızılay’da kurstan 
çıkmış ve evine dönmek için durakta 
beklediğini söyledi. 14 Mart Pazartesi 
günü Karşıyaka Mezarlığı’nda 
defnedildi. 
Elif Gizem Akkaya: Giresunlu olan 
üniversite öğrencisi Elif Gizem Akkaya, 
ailesiyle birlikte Ankara’da yaşıyordu. 
Akkaya’nın cenazesi 14 Mart Pazartesi 
günü Giresun’a götürülerek Keşap 
ilçesinde toprağa verildi.
Turgay Bulut:  Ankara’nın 
Haymana ilçesi nüfusuna 
kayıtlı olan Turgay Bulut 
taksicilik yapıyordu. 

14 Mart Pazartesi günü 
Haymana’da toprağa verildi.

Dorukhan Yusuf Özdemir: 
Dorukhan Yusuf Özdemir, 
Ankara Altınel Spor Kulübü 
Genç Basketbol Takımı 
kaptanıydı. 18 yaşındaki 
Özdemir’in cenazesi 
15 Mart’ta Karşıyaka 
Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. 

Eyüp Ensar Ulaş: 
Gölbaşı’nda yaşayan Eyüp 
Ensar Ulaş, Sıhhiye’de bir 
çay ocağında çalışıyordu. 
Evli ve iki çocuk babası 
olan Ulaş, Atatürk 
Bulvarı’nda yaşanan 
bombalı saldırı sonucu 
otobüste yaşamını yitirdi. 

Kerim Sağlam: Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümü öğrencisiydi. 
Sincan ilçesinde yaşayan 
ablasının evine gitmek 
için Kızılay’da otobüs 
durağında bekliyordu. 

KARACİĞER NAKLİ YAPILACAKTI
Mehmet Emre Çakar: Lise 
öğrencisi Mehmet Emre 
Çakar, 16 yaşındaydı. 
Patlama sırasında 
Balgat’taki evine gitmek 
üzere otobüs bekliyordu. 
Çakar ile iki ablası 
karaciğer hastasıydı. Aile 
tedavi için Kütahya’dan 
Ankara’ya taşınmıştı. Çakar ölmeseydi 
önümüzdeki günlerde babasından karaciğer 
nakli yapılacaktı. 

Nevzat Alagöz: 42 
yaşındaki Iğdır doğumlu 
Nevzat Alagöz polis 
memuruydı. 2 çocuk 
babası Alagöz,  
Ankara 19 Mayıs 
Stadyumu’nda oynanan 
Gençlerbirliği-Galatasaray 
maçında görevliydi.  

Evine gitmek isterken saldırıda hayatını 
kaybetti. 
Sümeyra Çakmak: 
Sümeyra Çakmak 
22 yaşındaydı. Fatih 
Üniversitesi Kimya 
Bölümü mezunuydu. 
Yüksek lisans yapıyordu. 
KPSS için kursa giderken 
durakta beklediği sırada 
patlama yaşandı. 

Murat Gül: Hazine 
Müsteşarlığı’nda özel 
güvenlik görevlisi olan 
Murat Gül 26 yaşındaydı. 
Fazla mesaiye kaldıktan 
sonra Etlik’teki evine 
gitmek üzere otobüs bekliyordu. 

Atakan Eray Özyol: 
Ankara’daki saldırıda ölen 
Atakan Eray Özyol 15 
yaşındaydı. Gölbaşı Doktor 
Şerafettin Tombuloğlu 
Anadolu Lisesi’nde eğitim 
görüyordu. 
Hamide Sibel Çetinkaya: 
Milli Eğitim 

Bakanlığı Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği’ne bağlı 
Bilgi Edinme Merkezi’nde 
çalışıyordu. 55 yaşındaydı. 
Eşini üç yıl önce kanserden 
kaybetmişti. İki kız çocuğu 
vardı. Cebeci’de oturan 
annesini ziyaretten dönüyordu. Kızılay’da 
metrodan indikten sona evine gitmek üzere 
minibüse binecekti. 

Mehmet Alan: Aksaray’ın 
Sultanhanı Beldesi Nüfu-
suna kayıtlı 26 yaşındaki 
Mehmet Alan, Maden Tek-
tik ve Arama Genel Mü-
dürlüğü’ne ait Tabiat Tarihi 
Müzesi’nde çalışıyordu. 
Erdem Soydan: Erdem 

Soydan, ticari taksideyken 
yaşamını yitirdi. 
Oğuzhan Dura: Oğuzhan 
Dura, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü Başmüfettişi olarak 
çalışıyordu. 
Kemal Kılıç: Emekli Uzman 
Çavuş olan Kemal Kılıç’ın 
cenazesi Kırıkkale’nin Ha-
sandede Köyü’nde defnedildi.
Taner Kılıç: Patlama esnasında Kızılay’da bir 
iş yerinde çaycılık yaparken hayatını kaybe-
den Taner Kılıç, Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçe-
sine bağlı Ali Şeyhli köyüne götürüldü. 
Ferah Önder: Tarım Reformu Genel Müdür-
lüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Baş-
kanlığı’nda görev yapıyordu. Eşi Orhan Ön-
der de patlamada ağır yaralandı. 
Cemal Özdiker: Cemal Özdiker 58 yaşın-
daydı. Otobüs durağında beklerken hayatı-
nı kaybetti. 
Yaşar Durakoğlu: 69 yaşındaydı. Ankara 
Bahçelievler Deneme Lisesi Müdür Yardım-
cısıydı. Sanat tarihi öğretmeniydi. 
Ayşe Bilgilioğlu: Sivaslı olan Ayşe Bilgilioğlu 
eşiyle patlama yerindeydi. Eşi hastaneye 
kaldırıldı. 

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



18 - 24 MART 20164 Haber

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
18 - 25 MART 2016

Başvuru Tel: 0216 346 57 57
"ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA" 
Şiir Dinletisi / 18 Mart  2016 / 14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

"ÇANAKKALE  SAVAŞI" 
Gazeteci Orhan KOLOĞLU / 18 Mart  2016 / 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

"ATATÜRK VE ÇANAKKALE"
 Maltepe Ünv. Atatürk İlkesi ve İnkilap Tarihi Bölüm 

Başkanı , Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEKİÇ
18 Mart  2016 / 14.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

"ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ 
ANMA TÖRENİ" 

18 Mart  2016 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"MEŞK TSM KOROSU"
Şef  Arif ÖZGÜLÜŞ / 21 Mart  2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"VALİDEBAĞ KORUSUNDA SPOR VE 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ" 

21 Mart  2016 / 08.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"MENEPOZDA KADIN SAĞLIĞI"
Jinekolog Dr. Verda ALPAY TÜRK 

21 Mart  2016 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"EKLEM AĞRILARI" 
Dr. Oya GÜLEÇ / 21 Mart  2016 / 14.00

Yer: Sahrayıcedid 23 Nisan Parkı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahrayıcedid Gönüllüleri

"RAHATLAMA TEKNİKLERİ"
Psikolog Filiz COŞKUNER

21 Mart  2016 / 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

"VERTİKO VE TEDAVİSİ"
KBB Uzm. Nilüfer ÜNAL / 22 Mart  2016 / 14.00

Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

"CAN GÜRZAP'LA TİYATRO"
Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Can GÜRZAP

22 Mart  2016 / 12.00
Yer: CKM B Salonu 

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

"DOSTLAR THM KOROSU"
Şef  Hasan KARAYOL
22 Mart  2016 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"EKLEMSEL AĞRILAR"
Dr. Dinçay ULUÇ / 23 Mart  2016 / 14.30

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"YAŞASIN TİYATRO"
Emektar Tiyatrocular / 24 Mart  2016 / 12.00

Yer: CKM B Salonu 
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

"HAYATIMIZIN MATEMATİKSEL GİZEMİ"
Kişisel Gelişim Uzm. Hüseyin AKDAĞ

24 Mart  2016 / 14.30
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"MANTARLAR VE CİLT HASTALIKLARI"
Uzm. Dr. Rezzan ÇIKLAÇİFTÇİ / 24 Mart  2016 / 14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

"NE OLURSAN OL KENDİN OL"
Uzm. Psk. Asuman ÖZAYDIN / 24 Mart  2016 / 14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

"ÇAĞDAŞ  THM KOROSU"
Şef  Sedat SARIGÜL / 24 Mart  2016 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"GÜNÜMÜZDE SANATA BAKIŞ"
Sanatçı Müjdat GEZEN / 24 Mart  2016 / 14.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

"CİLDİMİZİ NASIL KORUMALIYIZ?"
Medikal Estetisyen Duygu KAHRAMAN GERÇEK

25 Mart  2016 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

"AHUDUDU"
Tiyatro Oyunu / 25 Mart  2016 / 20.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

KAYIP İLANI KAYIP İLANI

 12/03/2016 tarihinde nüfus 
cüzdanımı ve ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Perihan DUMAN

İstanbul Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi'nden almış olduğum 

Öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. 
Özge TIMARCI

Konser geliri Tomurcuk Vakfı’na
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönül-
lüleri Türk Sanat Müziği korosunun 
TRT Sanatçısı Şef Tuğçe Pala yöne-
timindeki konseri Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi salonunda yapıl-
dı. İlginin büyük olduğu konserin su-
numunu duayen sunucu Mustafa Yo-
laşan yaptı.

Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Zer-
rin Sevil yaptığı açılış konuşmasında, 
bu konserin gelirinin Tomurcuk Vakfı 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merke-
zine bağışlanacağını açıkladı, sahneye 
davet edilen Tomurcuk Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Sernur Ataol Karagöz,  
katkılarından dolayı Zerrin Sevil’e ve 
Erenköy Gönüllülerine teşekkür etti. 

Kadıköy Belediyesi yöneticilerinin 
de izlediği konser, Şef Tuğçe Pala’nın, 
koronun ve solistlerin performansları 
ve Mustafa Yolaşan’ın katkılarıyla do-
yumsuz bir müzik ziyafetine dönüştü.

Sahrayıcedit Gönüllüleri Sağlık 
Komitesi ‘Avukatlıkta Arabulu-
culuk’ hakkında bilgi vermesi içi 
Av. Cihat Demirbağ’ı ağırladı. 23 
Nisan Parkı Konferans Salonu’n-
da düzenlenen etkinlik Sahrayı-
cedit Gönüllü Evi Başkanı Tülin 
Perksoy’un sunumuyla başladı. 
Av. Cihat Demirbağ’ın konu ile il-
gili anlatımından sonra söyleşi so-
ru-cevap şeklinde devam etti.

CİLT UYGULAMALARI
Sahrayıcedit Gönüllüleri Sağ-

lık Komitesi genel cilt uygulama-
ları hakkında bilgi vermesi içi Dr 
Esra Kural’ı ağırladı. Defne Park 

Konferans Salonu’nda düzenle-
nen etkinlikte Dr. Esra Kural, cilt 
temizliği ve uygulamaları hakkın-
da kapsamlı bilgi verdi.

“Avukatlıkta Arabuluculuk”

İklim değişiyor, yaşam etkileniyor
Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde  “İklim Değişiminin 
Yaşamımızda Etkileri” konulu söyleşi düzenlendi. 
Çevre ve Afet Komitesi Başkanı Ahmet Tanju, 
buzulların erimesine dikkat çeken bir müzik 

çalışmasını da dâhil ederek mahalle sakinlerine 
ve gönüllülere detaylı bir şekilde sunum 
yaptı. Tanju, iklim değişiminin deprem ve su 
baskınlarına yol açtığına da vurgu yaptı.

Kemiğin sessiz hırsızı: Osteoporoz
Caddebostan Gönüllüleri, Uz. Dr. Nurten Gürtun-
ca’nın katılımıyla “Osteoporoz” üzerine bir söyle-
şi düzenlendi. Osteoporozu “kemiğin sessiz hırsızı” 
olarak tanımlayan Gürtunca, hastalıkla ilgili şu bil-
gileri verdi: “Osteoporozun kelime anlamı kemiğin 
deliklenmesidir. Hem yoğunluğunun hem de kalite-
sinin bozulmasıdır. Hafif şiddette olan kemik kaybı-
na osteopeni, şiddetli kemik kaybına osteoporoz de-
nir.” Gürtanca, risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:

Yaşın ilerlemesi, Kadın olmak: Ostrojen kemik-
leri koruyan hormondur. Menopozdan sonra ilk 5 yıl 
yüzde 3 sonraki yıllarda yüzde 1 oranında kemik-
ler azalır, Düşük kemik kitlesi, Beyaz ırk, İnce na-
rin yapı, Sık sık düşme riski olanlar, İnaktif, sedanter 
yaşam: Aktivite kemik üzerinde mekanik yüklenme 
ile kemik yapımını arttırır. Bir haftalık yatak istira-
hatı yüzde 1 oranında kemik kaybına yol acar. Bu 
kayıp ancak 1 ayda yerine koyulur, Beslenme bo-
zuklukları; Aşırı kafein tüketmek, alkol almak, aşırı 
proteinle beslenmek, aşırı tuz tüketimi, kalsiyum ve 
D vitamininden düşük diyetle beslenmek, Uzun em-
zirme süresi, Yetersiz güneş ışığı, Aile öyküsü; Bi-
rinci derece yakınlarda osteoporoz öyküsü olanlarda 
risk iki kat artar, Erken menopoz.

Çölyak, chan, ülseratif kolit, troid hastalıkları, 
hiperparatroidi, romatod atrit, astma bronşiale has-
talarının da risk altında olduğunu söyleyen Uz.Dr.
Nurten Gürtunca, risk taşıyan kişilerin mutlaka yıl-
da bir kez kemik ölçümü yaptırmasını, kalsiyumdan 
zengin yiyecekler tüketmelerini önerdi.

SEVGİ DİLİ NASIL OLMALI?
Psi. Dan. Aynur Aytaç Sezgin, 

çocuklarımız ile etkili iletişim nasıl 
olmalı ve sevgi dilimiz nasıl olma-
lı? konularında bilgiler verdi. Sez-
gin, çocukların en çok neye ihtiyaç 
duyduklarını şöyle anlattı: “Ebe-
veynlerin çocuklarının dünyaya 
geldiği için ve aile içinde varlığın-
dan dolayı ailenin mutlu olduğunu 
ve değerli olduğunu, iyi gözlemle-
yip neyi sevip sevmediğini nelerden hoşlanıp hoş-
lanmadığını iyi bilmesi çocuğun öz saygısının ge-
lişmesine yardımcı olması gerekmektedir. ‘Benim 
için özelsin’, ‘Sana saygı duyuyorum’ mesajı veril-
melidir. Bu mesajla çocuk kararlarının ve seçimleri-
nin önemsendiğini hisseder ve yeni şeyler keşfetme-
ye meraklı olur. Sevgiyi ifade etmenin en etkili yolu 
sözcükler değil dokunma, ses tonu, gözler, yüz ifa-
desi, vücut dili ve çocuğa gösterilen özendir.”

Feneryolu Gönüllü Evi enerji ve-
rimliliği konusunda seminer ver-
mek üzere Yüksek Makine Mü-
hendisi İ. Cengiz Solakoğlu’nu 
konuk etti. Enerji verimliliğinin, 
binalarda yaşam standardını düşür-
meden enerji tüketiminin azalma-
sı anlamına geldiğini belirten So-
lakoğlu, ısı pay ölçer sistemlerinin 
yine enerji tasarrufu ile ilgili kul-
lanılması gereken sistemler oldu-
ğunu ifade etti. Cengiz Solakoğlu, 
merak edilen soruları da yanıtladı. 

Feneryolu Gönüllü Evi, Psi-
kolog Bilgin Balyos’un konuşma-
cı olarak katıldığı “Kendimizi Ta-

nıyor muyuz” konulu bir seminer 
düzenledi. Geçmişte yaşanılanla-
rın bugünü nasıl etkilediğinin ko-
nuşulduğu seminer, interaktif bir 
şekilde soru cevaplarla zenginleşti.

Enerji verimliliğine

Müzik engel tanımaz 
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde, 
Udi Şef İlter Burak Kalay tarafın-
dan verilen “Müzik Engel Tanımaz” 
konulu söyleşi, salonu dolduran ko-
nuklar tarafından ilgiyle izlendi. Zi-
hinsel engelli bireylerle 9 yıl mü-
zik çalışması yapan Kalay kurduğu 
Mehteran Topluluğu ile yurt içi ve 
yurt dışında başarılı performanslar 
sergilediğini, zihinsel engellilerin 
müzikle de topluma kazandırılabile-
ceğini belirtti.  Udi Şef daha sonra 
onlarla Semazen Topluluğu kurdu-

ğunu anlattı. Kalay, söyleşinin ar-
dından bir de dinleti sundu. 

“SEVGİ HER ŞEYDİR”
Kriton Curi Gönüllüleri, Eği-

tim Danışmanı Şenay Mutlu’yu 
konuk etti. Konuşmasına Mevla-
na’nın “Küsmek ve darılmak için 
bahaneler aramak yerine sevmek 
ve sevilmek için çareler arayın” sö-
züyle başlayan Mutlu'nun konuş-
ması, duygusal anların yaşanması-
na neden oldu.

LANETLİYORUZ...
Yine Ankara’da, hain saldırıda patlayan bombalarla masum yurttaşlarımız hayatlarını kaybettiler. 

Artık insanlarımız hayatlarını kaybetmesinler. İktidarı ve muhalefeti ile barış yolunda herkes elinden gelen 
katkıyı sunsun,  ve bizler de katkı vermeye hazırız.

Halk olarak artık tehlikede yaşamak istemiyor Anayasanın bizlere vermiş olduğu 
"YAŞAM HAKKINI" kullanmak istiyoruz.

Kadıköylü gönüllüler olarak “BARIŞ HEMEN ŞİMDİ” diyoruz.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, 

yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.  Terör; nereden gelirse gelsin kınıyoruz ve diyoruz ki 
“TERÖR SON BULSUN, BARIŞ ÜLKEMİZDE HAKİM OLSUN, İNSANIMIZIN YÜZÜNDE HÜZÜN DEĞİL 

ARTIK GÜLÜMSEME OLSUN.”

KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ

dikkat!
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· 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

Gönüllü etkinliklerden seçmeler
Her mahallede sosyal yaşamı ve dayanışmayı örgütleyen Kadıköy Belediyesi Gönüllü 

Merkezleri, şubat ayını oldukça yoğun geçirdi. Birçok etkinlik, eğitim ve seminerin gerçekleştiği 
gönüllü merkezlerinde yapılan etkinliklerden bazılarını sizin için derledik.

KANSERSİZ YAŞAM 
DERNEĞİ’NE YARDIM
Kansersiz Yaşam Derneği’nin 
başlattığı “Kanser Tedavisi Gören 
Çocuklara Bere Kampanyası”na 
Bostancı Gönüllü Evi El Becerileri 
Komitesi, 100’e yakın bere örerek 
destek verdi.  Gönüllüler ördükleri 
bereleri Kansersiz Yaşam Derneği’nin 
Karaköy’de bulunan merkezine 
götürerek teslim etti. 

İÇİMİZDEKİ HAZİNE 
SEMİNERİ

Feneryolu Gönüllü Evi, Yaşam Koçu 
Merve Aslan’ı konuk etti. Seminer 

konusu “İçimizdeki Hazine” idi. 
İnsanın başına gelebilecek olumlu 

ve olumsuz olaylar karşısında 
nasıl davranması gerektiği, neler 

düşünmesi gerektiğinin konuşulduğu 
söyleşide sevginin en büyük yaşam 

kaynağı olduğuna dikkat çekildi. 

DOLMABAHÇE SARAYI 
VE DENİZ MÜZESİ GEZİSİ
Feneryolu Gönüllüleri, Dolmabahçe 
Sarayı ve Deniz Müzesini ziyaret etti. 
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
gezide Dolmabahçe sarayının büyülü 
güzelliğine bir kez daha tanıklık 
edildi. Dolmabahçe Sarayından 
sonra Türkiye'nin Denizcilik alanında 
kurulan en büyük ve ilk Deniz Müzesi 
ziyaret edildi.

DEPREM BİLİNÇLENDİRME SEMİNERİ
Moda Gönüllüleri Afet Komitesi deprem bilinçlendirme semineri 

düzenledi.  Seminere katılan AKUT Arama Kurtarma Derneği 
gönüllülerinden Tolga Babacan, Betül Çoban, Şenol Karasu, Sibel Yaşin 

Köni ve Yusuf Dikel, %95'i önemli fay hatları üzerinde olan ülkemizin 
deprem gerçeği ile ilgili bilgi verdi. AKUT’un tarihçesi ve misyonu ile 

başlayan söyleşi, depremden önce alınması gereken önlemler, deprem 
anında yapılması gerekenler, deprem sonrası için uyarılar slayt ve video 

gösterimleri ile devam etti, üyelerin soruları ile de sona erdi.

DR. ARUSAN İLE SAĞLIKLI YAŞAM 
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler 
Komitesi,  Kozyatağı Kültür Merkezinde Dr.Suat Arusan’ı 
ağırladı. Sağlıklı yaşam için önerilerde bulunan Arusan en 
önemli şartın kimyasal besinlerden uzak olmak olduğunu 
belirtti. 18.yüzyıla kadar doktorların hastalarını doğal tıp 
yöntemleriyle tedavi ettiklerini anlatan Arusan endüstrinin 
gelişmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi tıp alanında da 
modern teknik ve tedavi yöntemlerinin pekiştiğini, tıbbın 
ilerlediğini, fakat hastalıkların tıbbın ilerisine geçtiğini 
söyledi. Tıbbın birinci görevinin insanları hasta etmemek 
olduğunu, bağışıklık sistemimizi koruyabilmek için kimyasal 
maddeler başta olmak üzere hazır dondurulmuş gıdaları, 
asitli içecekleri, rafine tuzu, işlenmiş gıdaları hayatımızdan 
çıkartmak gerektiğine dikkat çekti.

DOMUZ GRİBİ 
SEMİNERİ

Feneryolu Gönüllü Evi Sağlık 
Komitesi son yıllarda sıkça 

rastlanan “domuz gribi” konulu 
bir seminer düzenledi. İnfeksiyon 
hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
uzmanı Dr.Şafak Göktaş, domuz 
gribinin nasıl bulaştığı, tedavileri, 

korunma yolları hakkında çok 
önemli bilgiler verdi.

ENDER SARAÇ SÖYLEŞİSİ
Feneryolu Gönüllü Evi’nin bir başka etkinliği de 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
Dr. Ender Saraç söyleşisi oldu. Zihinsel engelli 
çocukların eğitimine destek vermek amacıyla 
yapılan söyleşide Saraç sağlık ile ilgili merak 
edilen soruları yanıtladı.

REİKİ SEMİNERİ
Acıbadem Gönüllü Evinde Evrensel Yaşam Enerjisiyle 

Biyolojik Hayat Enerjisinin birleşimi anlamına gelen Reiki 
semineri yapıldı. Billur Şir’in konuk olduğu seminerde 

alternatif enerjinin şifa gücü hakkında bilgi verildi, 
Reikinin insan hayatındaki önemi anlatıldı. Seminerin 

sonunda katılımcıların isteğiyle seminerin daha geniş bir 
katılımla tekrarlanmasına karar verildi.  

SUADİYE’DE ZİHİN YÖNETİMİ 
Suadiye Gönüllüleri Eğitim Komitesi 
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde Zihin Yönetim Danışmanı 
ve Eğitim Uzmanı aynı zamanda yazar 
araştırmacı Perihan Usta’nın konuk 
olduğu bir etkinlik düzenledi. “Zihnimizi 
kim yönetiyor?” konulu müzik ve görsel 
efektlerle yapılan sunum katılımcıların da 
interaktif katılımıyla sona erdi. 

ÇOCUKLARLA 
DOLMABAHÇE GEZİSİ

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Eğitim Komitesi 
kültür gezileri düzenlemeye devam ediyor.  

Komite’nin Şubat ayında düzenlediği 
gezilerden biri Zühtüpaşa İlköğretim Okulu 

öğrencileri ile yapılan Dolmabahçe Sarayı 
gezisi oldu. Zühtüpaşa İlköğretim Okulu 

öğrencileri rehber eşliğinde sarayı gezerek 
bilgi edindi. 

TÜRKÜLERLE 
MEŞK-İ MUHABBET

Zühtüpaşa Gönüllülerin düzenlediği 
Türkülerle Meşk-i Muhabbet 

etkinliğinin konuğu TRT Sanatçısı 
Turan Şengün oldu. Şengün Trakyadan, 
Erzurum’a yurdun çeşitli bölgelerinden 

hazırladığı zengin repertuarıyla 
konuklara keyifli bir gün yaşattı.

DOWN CAFE ZİYARETİ
Acıbadem Gönüllüleri 10 
down sendromlu çocuğu, 
Mecidiyeköy’de bulunan down 
sendromlu çocukların çalıştığı 
cafeye güzel bir gün geçirmeleri 
için götürdüler. Çocukların sıcak 
gülümsemeleri, eğlenmeleri, 
dans etmeleri gönüllüleri manevi 
anlamda çok mutlu etti. Down 
sendromlu çocukların hazırlayıp 
servis yaptığı sandviçleri, down 
sendromlu misafir çocuklarımız 
keyifle yedi.

UĞUR BARLAS İLE 
KOZALAK YAYLASI
Araştırmacı, yazar, şair, 
sosyolog, tıp tarihçisi 
Sayın Uğurol Barlas Moda 
Gönüllülerinin 2. kez konuğu 
oldu.  Barlas, Bergama'nın 
Kozak yaylasındaki 
Türkmen Alevi köylerinin 
gelenek, göreneklerini, defin 
törenlerini anlattı. 

ACIBADEM GÖNÜLLÜ EVİ’NDE KERMES
Acıbadem Gönüllüleri ve mahalleli kış kermesi düzenledi. Kendi göz 
nuru emeklerini yapıp sattığı kermeste 2 gün boyunca katılımcılar 
keyifli vakit geçirdiler.   Mahalleli ve Gönüllüler Mayıs ayında daha çok 
katılımcının olacağı kermes yapma kararı aldı.

KİTAP ATÖLYESİ
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde Şubat ayı okuma atölyesinde 

Françoise Giroud’un yazdığı “ LOU-Özgür bir kadının öyküsü”adlı 
kitabın analizi yapıldı. Avrupa’nın ilk özgür kadınlarından biri olan 

Lou Andreas Salome’nin hayatı, felsefesi incelendi. 
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Adalet, Sizsiniz!

Şairin Paltosu

Marsis / Albüm Lansman 
ve 10. Yıl Konseri

Steve Jobs: Bilgisayarın 
içindeki Adam

Masal gecesi…

Gülben Ergen

Denizden yansımalar…

Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın birlikte rol 
aldıkları “Adalet, Sizsiniz”; 22 Mart Salı 
akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
izleyiciyle buluşuyor.
Tek perdelik bir oyun olan “Adalet, 
Sizsiniz”; yargının siyasallaştığı üç tarihi 
olayı, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın 
muhteşem yorumlarıyla sahneye 
taşıyor. M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da, Beş 
Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği 
düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da, 
Engizisyon’un müebbet hapse mahkûm 
ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında 
Boston’da, adaletin ölüme mahkûm 
ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile 
Vanzetti’nin hikayeleri, “Adalet, Sizsiniz” 
ile tiyatroseverlerle buluşuyor.

Çağdaş Amerikan şiirinin en önemli ve en 
çok okunan şairlerinden biri olan Martin 
Espada'nın “Şairin Paltosu” kitabı Ve 
Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. 
Walt Whitman geleneğinden gelen şair, 
“Kuzey Amerikalı şairlerin Neruda’sı” 
olarak tanınmakta. İnsanın bireysel 
sorunlarına içten, doğal, duygudaş bir 
tutumla yaklaşan yazar, yoksullarla, 
işçilerle, ezilenlerle dayanışma 
duygularını her fırsatta açığa vurur.
İlyas Tunç’un çevirisiyle yayınlanan 
Şairin Paltosu, politik imgelemin şairi 
olarak tanınan şairin bütün dönemlerini 
kapsayan seçilmiş şiirlerinden oluşuyor. 
Ve Yayınevi / 168 sf / 18 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgilere göre haftanın çok satan kitapları 
şöyle:
- Kırmızı Saçlı Kadın / Orhan Pamuk / 
Yapı Kredi Yayınları / 204 sf / 12 TL
- Bülbülü Öldürmek / Harper Lee / Sel 
Yayıncılık / 355 sf / 20 TL
- Küçük Prens / Antoine de Saint-
Exupery / Can Yayınları / 112 sf / 7 TL

Karadeniz rock müziğinin kendine has 
gruplarından Marsis 10. Yılını, yeni bir 
albümle kutluyor. Tüm müzikseverlere 
çağrıları şöyle: “30 Mart Çarşamba 
akşamı, hem 10. yılımızı kutlamak 
hem de üçüncü stüdyo albümümüzü 
seslendirmek için 20 kişilik bir kadroyla 
Moda Sahnesi’ndeyiz.
Murat Meriç’in seçeceği müzikler ile 
başlayacak olan gecenin ilk yarısında 
taptaze albümüzü ilk olarak sizlerle 
paylaşacağız. İkinci yarıda ise sahneyi 
bizimle paylaşacak olan dostlarımız, 
ustalarımızla birlikte şarkılar 
söyleyeceğiz. Bu isimlerden bazıları: 
Cahit Berkay, Leman Sam, Fuat Saka ve 
Alper Bakıner (LuXus).... Bu unutulmaz 
gece için biletinizi şimdiden almayı 
unutmayın!” 
Biletler Moda Sahnesi gişesi ve www.
modasahnesi.com adresinden temin 
edilebiliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:
- Manuş Baba / Evlerinin Önü Yonca
- Nazan Öncel / Geceler Kara Tren
- Yeni Türkü / Destina

Apple’ın yaratıcısı olarak tanıdığımız, 
ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan, siyah 
boğazlı kazağı ve mavi kot pantolonuyla 
akıllara kazınan Steve Jobs aslında 
kimdi?
Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney, 
Jobs'un saygıdeğer ve alışılmışın 
dışındaki dehasının sınavını en iğneleyici 
tarzda veriyor. Jobs'u ona en yakın 
kişilerin ağzından son derece samimi bir 
şekilde dinliyoruz.
Bu film, Silikon Vadisi'nin bugünlere geliş 
hikayesini, Jobs'un mirasını ve insanın 
bilgisayarla olan ilişkisini gözler önüne 
seriyor.

“Bizden istiyorlar ki gezmeyelim, 
eğlenmeyelim, kahkaha atmayalım, 
mutlu olmayalım... Karanlık bir zamana 
ve savaşa itildiğimiz bu dönemde, insani 
olan her şeye sırtımızı dönelim ve içimizi 
karartalım. Ama biz güzel olan her 
şeyi severek ve ona tutunarak devam 
edeceğiz hayata. Masal gecemizi iptal 
etmiyor, hatta inadına, insani olan her 
değeri mücadelemizin bir parçası olarak 
yaşatmaya devam ediyoruz. Siz de bizim 
gibi düşünüyorsanız ve masal gecemize 
gelmek isterseniz 19 Mart Cumartesi 
saat 20.00’de AKA-DER Kadıköy 
şubemizde bizimle buluşun.” Mekanın 
imkanlarından dolayı katılım sınırlı.
Yer ayırtmak için: 0532 518 05 70

Gülben Ergen yeni albümü “Kalbimi 
Koydum” ile 19 Mart Cumartesi akşamı 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde süpriz 
sahne şovları ile sevenleriyle buluşacak. 
Biletler biletix ve Bostancı Gösteri 
Merkezi gişesinde.

Zeynep Deniz Özmen’in “Denizden  
Yansımalar” adlı resim sergisi Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverler 
ile buluşuyor. 18 Mart'ta açılacak 
sergi, 25 Mart tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek.

Küçük işler büyük yorumlar
Bahariye Sanat Galerisi’nde 17- 29 
Mart 2016 tarihleri arasında  pek çok 
önemli sanatçının katılımlarıyla “Küçük 
İşler Büyük Yorumlar” karma sergisi 
düzenleniyor. Sergide sanatçıların küçük 
ölçüde eserleri satışa sunulacak.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Her yıl 21 Mart’ta pek çok ülkede, dizeler ömrümüzde 
nefes alacağımız bir pencere açıyor. Baharın soluğunu 
içimize çekerken biz, neden yılda bir kez , o unutul-
maz dizelerde kaybolduğumuza hayıflanıyoruz...

Eskisi kadar olmasa da bu yıl da çeşitli etkinlik-
lerle bu özel gün kutlanacak. Ancak 27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü bildirisi kadar merakla beklenen bir 
başka ufuk açıcı metin de 21 Mart Dünya Şiir Günü 
bildirisi.

Bu yılki bildiriyi şiirleri kadar farklı türlerde verdi-
ği eserleriyle de tanınan Güven Turan yazdı; karanlık 
günlere inat şiirle aydınlanmanın önemine dikkat çekti.

İşte bildiriden bir bölüm: “Bütün dünyayı saran 
kan, ölüm, sefalet kasırgası içinde, belki bütün bunla-
rın temel nedeni olan sevgisizlik, bol söz tüketip hiç-
bir iletişim kuramama karşısında sığınılacak, hayır, güç 
alınılacak, kuşanılıp karşı durulacak ne var? Bu soru-
ya ‘Şiir’ diye karşılık veriyorum. Evet, ‘Şiir’. Hani ar-
tık okunmadığı iddia edilip – bu, her şeyin sadece pa-
raya dönüştüğü çağımızda ‘para getirmiyor’ diye de 
tanımlanabilir – eskidi, devrini tanımladı diye nitele-
nen, itelenen şiir. Oysa, bugün bütün bu safsata karşı-
sında edebiyatın ve hayatın sorulması gereken temel 
sorusu şu bence: Şiirin günümüzde bir işlevi var mı? 
Bu soruya verilecek yanıt belirleyecektir şiirin ne du-
rumda olduğunu. Kaldı ki ben şiirin günümüzde sa-
dece işlevi değil, görevleri olduğuna da inanıyorum. 
Hatta işleviyle görevinin bir madalyonun iki yüzü 
gibi olduğuna da inanıyorum.”

Bana göre şiirin temel işlevi “dil”le ilgilidir. On 
dokuzuncu yüzyılın hemen hemen ortalarında “Dil”in 
Avrupa’dan başlayarak, ağır ağır tüm dillere sıçrayarak kirlendiğine, 
yirminci yüzyıldaysa adım adım çürüdüğüne şahit oluyoruz. Artık 
hiçbir sözcük anlamını koruyamıyor günlük dilde. Her sözcük çarpı-
tıldı. Bu çarpıklığa karşı sadece şiir var sözün arılığını koruyan, ko-
ruma gizil gücüne sahip olan. Sevgi sözü sadece şiirde gülünesi bir 
anlam taşımıyor kanımca. Ya da öfke sözü, eline silah almadan kıza-

biliyor, karşı durabiliyor haksızlığa, yanlışlığa.”

ŞİİR ÖDÜLÜ TURAN’IN
PEN Türkiye’nin verdiği şiir ödülünün bu yılki 

sahibi de Güven Turan oldu. PEN Türkiye Başka-
nı Zeynep Oral konuyla ilgili açıklamasında Türki-
ye’de yaşanan şiddeti hatırlatarak “Bu şiddet sarma-
lına nasıl dayanacağız, nasıl karşı duracağız diye 
kendimle ve çevremle hesaplaşırken yanıtı 2016 Yılı 
Şiir Bildirisini hazırlayan Güven Turan'ın satırların-
da buldum” dedi. Güven Turan’a ödülü 21 Mart Pa-

zartesi Dünya Şiir Günü'nde düzenlenecek ücretsiz ve herkese açık 
törenle verilecek. Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Vakfı Kültür Mer-
kezi'nde yapılacak tören saat 19.00’da başlayacak. Turgay Fişekçi, 
Tarık Günersel, Haydar Ergülen, Baki Ayhan T. ve Nazmi Ağıl’ın 
birer konuşma yapacağı tören Güven Turan'ın konuşması ve şiir bil-
dirisini okumasıyla son bulacak.

Savaşa karşı barışın dili;

SiiR Karanlık günlerden geçerken 
sığınabileceğimiz, bize umut verebilecek 
en güvenli liman belki de şiirler... 
21 Mart Dünya Şiir Günü bildirisi de buna 
dikkat çekiyor

içinde 
vurdular beni...Canakkale

Çanakkale Savaşı’nın 101. Yılı anısına Kadıköy’de çeşitli etkin-
likler var. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki 
iki etkinlikten biri, savaşın yıldönümünde 18 Mart Cuma akşamı 
düzenleniyor. “Düşmeyen Sancak Çanakkale” adıyla düzenlenen 
anma programı, saat 20.00’de başlıyor. Çanakkale zaferi ve şehit-
ler, Selçuk Murat Kızılateş'in sanat yönetmenliğinde hazırlanan 
programda, drama ve türküler eşliğinde anılacak. Ücretsiz etkin-
liğe herkes davetli.

101. YIL SERGİSİ
“1915 yılının 18 Mart günü başlayan tam 287 gün boyu deniz-

de ve karada Gelibolu yarımadasını durmaksızın tırpanlayan Sa-
vaş Tanrısı, 500 binin üzerinde genç insanın kanına girdikten sonra 
1916 yılı Ocak ayının ilk günlerinde çekilip gitti. Bu devler ülkesin-
de bir devler savaşıydı. Ve dev bir ulusu yeniden canlandırdı. Baş-
larında genç bir komutanla Yarbay Mustafa Kemal…”

Ressam Ersin Burak’ın Çanakkale Destanı tablolarını 17 – 31 
Mart arası Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
izleyebilirsiniz.

ALTIN MADALYALI KOLEKSİYON
Kişisel karma sergileri ile sık sık adından söz ettiren Dr. R. Ser-

taç Kayserilioğlu’nun “Çanakkale İçinde Vurdular Beni” adlı sergi-
si, dünyaca ünlü özel koleksiyonundaki obje ve dokümanların asıl-
ları ile 17 Mart tarihinden itibaren sergilenmeye başlanacak.

Çanakkale Savaşı’nda kullanılmış el dikimi bayraklar, şehit 
mektupları, cerrahi malzemeler, askeri giysiler, askeri kişisel mal-
zemeler, silahlar, havada çarpışmış mermiler, inanç malzemeleri, 
ayet-i şerif boyunlukları, cephe ve cephe gerisi fotoğrafları, özgün 
obje ve dokümanlar, asılları ile bu serginin ana ögeleri arasında yer 

alıyor. Yurt içi ve yurt dışında “Harp Koleksiyonu” dalında Al-
tın Madalya ödülü kazanmış bu özel koleksiyon, Tepe Natulius 
AVM’de 17-31 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

“433 GÜN” TİYATRO
Dr. Mine Bayrakeri'nin yönetiminde “Tiyatro AGOLA” oyun-

cularının sergilediği 433 GÜN adlı belgesel oyunda, Çanakkale 
Savaşları’nda yaşananlar, özellikle karşı cephelerde çekilen acı-
lar, duyulan özlemler yansıtılıyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi'nin desteğinde su-
nulan oyunun izleyicileri arasında Çanakkale Savaşları ile ilgili ya-
pıtlara imza atmış olan yazar, araştırmacı ve sanatçılar konuk ola-
rak yer alıyor. Etkinlik 18 Mart Cuma 20.30’da Barış Manço Kültür 
Merkezi Tiyatro Salonu’nda.

Atölye’de Kadıköylü bir yazar
Kadıköy Belediyesi CKM Sanat Kütüpha-
nesi Okuma Atölyesi 1986’da kaybettiğimiz 
Kadıköylü yazar Mehmet Seyda’nın 1974’te 
Türk Dil Kurumu ödülünü alan “İçedönük 
ve Atak” isimli romanını ele aldı. 

Programı yöneten Prof. Didem Uslu 
İçedönük ve Atak isimli eser hakkında şu 
tespitlerde bulundu; müthiş bir hümanizm, 
anti roman, anti karakter, absürt roman ge-
leneğinde yazılmış, geleneksel kronolojiyi 
takip etmeyen post modern bir roman. Ro-
man kahramanı Ayı Saffet herkesin yaza-
mayacağı cesur bir anti karakter. Çok dik-
katli okunması gereken bir roman. 

İki saat süren atölye, çok sayıda katılanın 
da roman hakkındaki görüşleriyle sona erdi. 

Güven Turan

SÖYLEŞİ
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Annemin Yarası
Bosnalı Salih, 18 yaşına geldiğinde  kayıp 
ailesini bulmak üzere kaldığı yetimhaneyi 
terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte 
işe başlar. Hiç beklemediği bir anda 
hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan 
ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su 
üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup 
bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk 
soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih’in 
peşinde umudun izini sürüyor. Çekimleri, 
Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan 
ve Türkiye'de yapılan “Annemin Yarası” 
başrollerini, Ozan Güven, Meryem Uzerli, 
Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora 
Akkaş’ın paylaştığı Bosnalı Salih’in anne 
ve babasını arayış hikâyesini anlatıyor. 
Filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açık-
tan oturuyor. Filmin yapımcılığını BKM 
üstleniyor.

Caddebostan Budak 
Kung Fu Panda 3 11:00 Türkçe 13:05 
Türkçe 15:10 Türkçe 17:15 Türkçe
Annemin Yarası 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:40 24:00 (Cm-Cts)
Roma'da Aşk Başkadır 11:00 13:10 15:20 
17:30 19:40 21:50 24:00 (Cm-Cts)
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi 
Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan/ 
(216) 3580202

Göztepe Avşar Optimum
Kung Fu Panda 3 11:00 Türkçe 13:00 
Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe
Annemin Yarası 11:15 13:45 16:15 18:45 
21:15
Kolpaçino 3. Devre 11:15 13:15 15:15 17:15 
19:15 21:15
Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Mer-
kezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 
/ (216) 6641395

Kadıköy Rexx Sineması
Hasret 13:15 17:15 21:15
Annemin Yarası 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Kolpaçino 3. Devre 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:00 21:00
Adres : Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy/ (216) 
3360112

Moda Sahnesi Sineması
A Perfect Day 12.00 16.45 21.00
Mustang 14.15
Abluka 19.00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Halil 
Ethem Sok. No:34/27 Kadıköy / 0216 
330 58 00

Oscar sonrası salonlara uğrayan filmlerin niteliği ko-
nusunda sıkıntı yaşanıyor. Aslında bu doğal bir refleks; 
bir nevi “En çok tutulan ürünlerimizi sattık, şimdi de 
depodakileri piyasaya sürüyoruz” deniyor. Lakin bi-
lindiği üzere depodakiler arasında da daima iyiler bu-
lunur. Nitekim geçen hafta gösterime giren ‘Hasret’ 
(‘Sehnsucht’) böyle bir yapım. Ben Hopkins’in önce 
geçen İstanbul Film Festivali’nde gösterilen, sonra 
da ‘SİYAD En İyi Belgesel’ dalında ipi göğüsleyen fil-
mi bir anlamda yönetmeninin de iç yolculuğu olmuş. 
2000’lerin başında İstanbul’u ‘keşfeden’ ve o dönem-
den beri kısa ve uzun adalıklarla aramızda yaşayan 
Hopkins’in bir anlamda rotasını kaybeder gibi görü-
nen ama aslında gerçek güzergâhını bulduğu arayışı-
nın, arınmasının hikâyesi bu film…

‘Hasret’, İstanbul’un farklı yüzlerine, farklı insan ve 
mimari dokusuna yönelik son derece zekice kurgu-
lanmış, çarpıcı diyaloglarla bezenmiş bir kurmaca bel-
gesel. Bence, bu kentin kadrini kıymetini bilenlerin (ki 
ne yazık ki sayıları genele oranla çok az) kaçırılmama-
sı gereken bu yapımı, şehre, hayata, doğaya, estetiğe, 
yitip giden değerlere ilişkin derdi tasası olan herkese 
tavsiye ederim. Ayrıca filmin ismini, Seyyan Hanım’ın 
‘Hasret’ adlı şarkısından aldığını da belirteyim…

Benzer şekilde kayda değer bir yapım daha var 
listede: ‘Güneşli Pazartesiler’in yönetmeni olarak ta-
nıdığımız Fernando Leon de Aranoa’nın son filmi ‘Mü-
kemmel Bir Gün’ (‘A Perfect Day’). 1995’te, Balkan-
ların en çalkantılı ve acılı günlerini yaşadığı dönemde 
geçen yapım, bir grup Batılı gönüllünün bozulan den-
geler arasında yöre insanlarına yardım etme çabala-
rını anlatıyor. Film temel olarak insanların su ihtiyacı 
giderebildikleri bir kuyudaki cesedi çıkarma müca-
delesine odaklanıyor. Balkan mizahını içine sindiren 
ve en zor koşullarda bile ironiyi elden bırakmayan bu 
coğrafyanın mizacına uygun düşen bir sinemasal çaba 
‘Mükemmel Bir Gün’. Benicio Del Toro, Tim Robbins, 
Olga Kurylenko ve Melanie Thierry’den oluşan oyun-
cu kadrosunun da sonuca etkisinin altını çizmek lazım 
tabii ki. Öte yandan De Aranoa’nın filmini, aynı coğraf-
yada gezinen ‘Annemin Yarası’ndan sonra izlemek, bir 
sinema yapıtında senaryonun ne kadar önemli bir un-
sur olduğunu da bir kez daha hatırlatıyor. 

Sinemasal açıdan özel bir değer taşımasa da ait 
olduğu kulvar açısından birtakım ‘hatırlatmalar’da 
bulunan ‘Uyumsuz’ (‘Divergent’) serisinin sinema-
daki üçüncü adımı niteliğindeki ‘Yandaş’ (‘Allegiant’) 
da ilginç bir seyirlik… Malum, bu gezegenin bazı böl-
geleri ‘Diktatörlüğü’ bizatihi yaşarken bazı bölgeleri 
de adeta romanlar ve bu romanların sinema uyarla-
maları dolayısıyla salonlarda ‘simülasyonlar’ gerçek-
leştiriyor. ‘Açlık Oyunları’nın açtığı kapıdan giren yeni 
serilerin ilki olan ‘Uyumsuz’da da kimi kavramlarla sı-
nıfsal olarak ayrılmış bir toplum modelinin başkaldı-
rışını izliyoruz. ‘Yandaş’ta ise öykünün ana karakte-
ri Tris, sevgilisi Four ve bir grup arkadaşı, sistemin en 
temel göstergesi olan ve yaşadıkları şehrin kuşatan 
devasa ‘duvar’ı aşarak “Ötesinde ne var?” sorusunun 
peşine düşüyorlar. ‘Yandaş’ bana kalırsa serinin en iyi 
filmi olmuş ama genel olarak çok da önemli sinemasal 
hamle değil. Lakin kitlelerin hafızasını silecek gaz fik-
ri itibariyle kimilerine ilham kaynağı olacağı da kesin… 
Ah şu sinema denen ‘meret’, bazen ne kadar da kötü 
fikirleri akla getiriyor!

“O gözler bana 
eskisinden yabancı…”

UĞUR 
VARDAN

stanbul gibi büyük kent-
ler, farklı kültürleri bir ara-
da yaşatmaya devam eder-
ken, bizleri farklı lezzetlerle 

de buluşturuyor. Her yörenin ayrı dama-
ğı, ayrı bir tadı var. Bu yörelerden biri 
de Divriği. Sivas’ın Divriği ilçesinin yö-
resel yemekleri Kadıköy’de yaşatılıyor. 
“Hanımeli Ev yemekleri” mutfağı yılla-
ra meydan okuyor. Bu mutfak, 15 yıl ev-
vel Divriğili kadınlar tarafından açılmış. 
Kibare Aslan ve kadın arkadaşlarının or-
taklaşa açtığı mutfak, dönemin gazete 
sayfalarında da yer almış. Gazeteci Nail 
Güreli, Posta gazetesindeki, “Orta Dire-
ğin Ortası – Esnafın Hali” başlıklı yazı 
dizisinde “Kadınlar Öncü Oldu” başlı-
ğıyla “Hanımeli Ev Yemekleri” mutfa-
ğını İstanbullulara duyurmuş. Divriği 
mutfağı, kurulduğu günden bugüne sa-
dece Kadıköylülerin değil, İstanbullula-
rın da uğrak yerlerinden biri olmuş. Etli 
yoğurtlu tarhana çorbası ve nefis “Babu-
ko” ile tanışanlar bir daha bu lezzetten 
vazgeçememiş.

BABUKO VE TARHANA 
“Babuko” etli bir yemek. Yufka ara-

sına, haşlanmış dana eti yerleştiriliyor ve 
ardından fırına veriliyor. Fırından taze çı-
kan yemeğin üzerine yoğurt ve kızarmış 
tereyağı dökülerek servis ediliyor. Yo-
ğurdu sarımsaklı ya da sarımsaksız tercih 
edilebilen babukonun porsiyonu 15 TL. 
Revaçta olan bir yemek de tarhana çorba-
sı. Ama bu tarhana bildiğimiz tarhanadan 
değil. Ekşimsi yoğurt ve buğdayla yapılı-
yor ve içine kemikli etler katılarak pişiri-
liyor. Daha çok kışın tercih edilen bu çor-
banın fiyatıysa 5 TL. 

AŞURE TAZE ÇIKIYOR
Hanımeli’nde hamur işinde de bü-

yük bir ustalık var. Mantı, gözleme, siga-
ra böreği çokça tüketiliyor. Bu mutfakta 
evde yediğimiz her şeyi bulmak da müm-
kün. Yaprak sarması, sebze yemekleri, 
baklagiller, makarnalar, salatalar, pilav 
çeşitleriyle de oldukça ekonomik. Seb-
ze yemekleri 8 TL iken makarna ve pi-
lav çeşitleriyse 4 TL. Mutfak tatlılar bakı-
mından da oldukça zengin. Sütlaç, revani, 
aşure… Divriği’nin vazgeçilmezlerinden 
olan bol besinli aşure, perşembe günleri 
taze çıkıyor. 

İSTANBUL’A GÖÇ
Bu zengin mutfağın arkasında Kibare 

Aslan var. Aslan, burayı kendisi gibi Div-
riğili olan kadın arkadaşlarıyla açmış, an-
cak arkadaşları yollarını ayırınca, mutfa-
ğı yönetmek ona kalmış. Yanına aldığı iki 
kadın aşçıyla bugüne kadar mutfağın tüm 
işlerine bakmış. Eşi Eşref Aslan da kadın-
lara tüm desteğini sunmuş. Eşref Aslan, 
zamanla mutfağa da girmiş, eşiyle birlikte 
her işe koşturmuş. Aslan çifti tam 15 yıl-
dır Kadıköy’de bu mutfakta.

Kibare ve Eşref Aslan, ekonomik sı-
kıntılar nedeniyle 50 yıl önce, ‘taşı top-
rağı altın’ olan İstanbul’a göç eden Si-
vas Divriğili ailelerin çocukları. İkisinin 
de çocukluğu yokluk içinde geçmiş. Ki-
bare konfeksiyonda, Eşref ise inşaat işle-
ri üzerine çalışan babanın yanında büyü-
müş. Aynı yolun yolcusu olan Divriğili 
gençler, hayatlarını birleştirince, daha iyi 
bir yaşam için daha çok mücadele etmiş. 

“KIZLAR OKUTULMALI”
Kibare Aslan, “Eskiden kız çocukla-

rı okutulmazdı. Ben de çok istedim ama 
okutmadılar. Daha sonra kendi çabamla 
dışarıdan okudum. Ortaokul ve lise dip-
lomamı aldığımda 40 yaşındaydım. Ken-
dimi eğitmeye devam ettim. Akşam Sanat 
Okulu’nda yemek üzerine eğitim aldım. 
Ne yaptıysam kendi çabamla yaptım. 
Anne ve babalar kız çocuklarını muhak-
kak okutmalı” diyor. Eşref Aslan da eşi-
ni destekliyor: “Biz okumadık, çocukları-
mız okusun, dedik. Bu mutfakta çalışıp iki 
çocuğumuzu da okuttuk” diyor ve ekliyor: 
“Biz bu mutfakta hem işimizi yapıyoruz, 
hem de keyif alıyoruz. Mutluyuz.” 

Mutfaktan çıkan 1 oyun 1 atölye
Bu hafta sonu Kadıköy’de sahnelenecek bir oyun ve 

düzenlenecek bir atölye ‘mutfak’tan sesleniyor
Kadro Pa, beşinci yılını yeni bir oyunla kutluyor: “Macbeth 
Mutfakta”. William Shakespeare'in eserinden Simge Gün-
san’ın uyarladığı oyunla ilgili şunlar söylenmiş: 

“Bir intikam yemeği tarifi… Macbeth’in kalbinin karan-
lıklarına yaptığın yolculukta gördüğün şey; Acı mı? Nefret 
mi Korku mu? Hangisi olacak? Acaba adaletin yerine geldi-
ğini mi düşüneceksin? Bir dahaki soğan doğramanda acı de-
neyimlerin geçecek mi aklından? Duyduğun kehanetler bir ci-
nayet getirecek mi ardından? Oyun sonunda menemene ekmek 
banabilecek misin? Macbeth'in mutfağında ölecek miyiz yok-
sa?” 19 Mart Cumartesi 20.00’de Kadıköy Theatron’da izle-
yiciyle buluşacak oyunun biletleri 20-30 TL arasında. Kadı-
köy Theatron, Söğütlüçeşme Cad. Bulvar Çarşısı No:64’te.

VEGANLAR İÇİN YUMURTA
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları’ndan 

Beril Köroğlu ve Tuğçe Mirza eşliğinde “Vegan Mutfakta Yu-
murta Alternatifleri” başlıklı bir atölye çalışması düzenlenecek. 

Yumurtanın hamur iş-
lerindeki işlevi ve amacı-
na yönelik alternatif seçimi, 
yumurtanın bağlayıcılığı-
nı elde etme, yumurta alter-
natifi olarak kullanılacak 
malzemelerin yerine göre 
kullanım oranlarının anla-
tılacağı atölyede, Pancake, 
Brownie, Mayonez, Do-
ğum günü pastası, Yulaflı 
meyveli kurabiye ve Muf-
fin yapımı, uygulamalı 
olarak gösterilecek. Tüm malzemelerin kar-
şılanacağı atölyenin ücreti 35 TL ve 16 kişiyle sınırlı. 20 Mart 
Pazar 13.00-18.00 arasındaki Mutfak Atölyesi, Yeldeğirmeni 
Karakolhane Caddesi’ndeki Tight Aggressive’de. Kayıt ve so-
rularınız için iletişim: facebook.com/tightaggressiveknights

PuAN cEtVElİ
Hasret
Mükemmel Bir Gün
Yandaş 
Kod 999
Naciye 
Kung Fu Panda 3
Annemin Yarası

Divriği’nin birbirinden lezzetli yöresel çorbaları, hamur işleri ve et yemekleri “Hanımeli Ev Yemekleri” mutfağında

Bu yemeklerde 
ev tadı var
l Aysel KIlIÇ

İ

Hanımeli Ev Yemekleri, Osmanağa Mahallesi, 
Çuhadarağa Sokak, No 24/1’de.



adıköy Belediyesi Tarih, Ede-
biyat ve Sanat Kütüphane-
si (TESAK) 2 yaşında! Kadı-
köy Belediyesi Kültür Sanat 

Danışmanı ve TESAK bilimsel danışmanı 
Dr. Murat Katoğlu ile hem kütüphanecili-
ği hem de TESAK’ı konuştuk.

l TESAK nasıl ve ne zaman kuruldu?
Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüpha-

nesi’nin 2011’de bir ihtisas kütüphane-
si olarak kurulmasına karar verildi. Önce 
kurulacağı yer, tarihi bina olduğu için res-
torasyon projeleri kütüphane olarak dü-
zenlenmek üzere yapıldı ve Anıtlar Ku-
rulu’na bu projeler sunuldu, onaylandı. 
Uzun bir süreçte onarımı yapıldı. Bu ya-
pılırken Belediye, tam teşekküllü, ge-
niş bir kütüphane ve aynı zamanda Ka-
dıköy’e ait belgelerin toplandığı bir arşiv 
merkezi de olmak üzere bir plan hazırla-
dı. Belediye, yandaki Vergi Dairesi bina-
sını da Maliye Bakanlığı’ndan talep etti, 
iki binayı kapsayacak ve kış bahçesi yapı-
lacak şekilde tasarlandı. 

l TESAK’ın özelliği ne?
Belediye Meclisi’nden buranın yönet-

meliği 2014’te çıktı ve orada da buranın 
hem kütüphane hem Kadıköy arşivi ola-
rak gelişeceği belirtilmiştir. Amacı bu. 
TESAK tarihi bir binada bulunuyor ve 
genel bir kitaplık değil, bir ihtisas kitap-
lığı… Yalnızca belli konulardaki eserler 
burada toplanıyor. Bu da burayı farklı kı-
lıyor. Böyle kurumların oturması hemen 
olmaz ama biz kısa zamanda büyük yol 
aldık. İki sene içinde bir sürü bağış alarak 
müessesenin oluşturulması kolay değil. 
Kadıköy’de ciddi bir kütüphane, kolek-
siyon yok. Burada yüksek kültürle ilgili 
bir kitaplık ve Kadıköy arşivi yapılması 
amaçlandı. Ayrıca burada olan bir takım 
sempozyumları da yayınlaştırmak hedef-
lerimiz arasında.

KURULUŞUNA KATKI BÜYÜK
l Kurulma süreci nasıl geçti?
Bir kütüphane ve arşiv demek, malze-

me demektir. Kitap, doküman, yazılı bel-
ge, mektup, harita vs. demektir. Bunların 
toplanması için çalışılmaya başlandı. İn-
sanlarla bağlantılara geçildi. “Aklınızda 
olsun, kitaplarınızı, belgenizi vermek is-
tediğiniz bir yer varsa; Kadıköy’de böy-
le bir yer var” denilerek temaslar kuruldu. 
Binanın restorasyonu 2013 yılının sonun-
da tamamlandı. 2014 başlarında kitap ba-
ğışlarını almaya başladık. Bu kitaplık esas 
itibariyle kurulan bağlantılar sonucu İs-
tanbul’un tanınmış bilim insanları, edebi-
yatçıları, sanatçıları; bir kısmı vefat etmiş 
olanların aileleri ile temasa geçilerek bu 
kütüphane bağış yoluyla meydana geldi. 

Böyle bir sisteme insanlar ilgi gös-
terdiler. Bu konuda bize İlber Ortaylı ar-
kadaşımızın çok katkıları oldu. İlber Or-
taylı belediyenin danışmanlığını kabul 
etti, üniversiteden izin alındı. Bu konuy-
la ilgili olarak bir sene kadar belediye 
başkan danışmanı olarak çalıştı. Bu faa-
liyete geçerken yalnız bir kitaplık ve ar-
şiv olarak değil, aynı zamanda yaşayan 
bir aktivite merkezi olarak düşünüldü. 
Burada sempozyumlar, paneller, küçük 
sergiler, konferanslar, yazılı, görsel bel-
ge ve anı sergilerinin yapılması gerektiği 
düşünüldü. Nitekim 2014’ün mart ayın-
dan beri her cumartesi günü etkinlikler 
düzenleniyor.

100 BİN KİTAP BAĞIŞLANDI
l Kimler bağışta bulundu, ne kadar 

kitap toplandı?
70 binin üzerinde kitap ve çok sayıda 

dergi toplandı. Koleksiyonların toplanma-
sında Cahit Kayra’nın büyük katkısı oldu. 
Kendisi hem yazar hem de eski siyasetçi-
dir. 100 yaşında, Kadıköy’de yaşayan en 
eski insandır. O da kitaplarını buraya baş-
ladı. İnsanların bağışlamasına yardım-
cı oldu. 100 bin civarında bağış geldi, bir 
kısmı mükerrerdir tabii. Çok güzel bir ki-
taplık ortaya çıktı. En büyük bağışçısı kla-
sik filolog olan merhum Celal Bayar’ın 
kızı Nilüfer Gürsoy’dur. Zengin kütüp-
hanesinden 25 bin civarında kitabını ba-

ğışladı. Bağışların çekirdeği o oldu. Fa-
kir Baykurt’un kızı babasının kitaplarını 
verdi, Ahmet Kutsi Tecer’in kızı kitapla-
rını verdi. Prof. Sencer Divitçioğlu, ya-
kın zamanda vefat eden yazar Ahmet Ok-
tay, ünlü yayıncı ve edebiyat eleştirmeni 
Mehmet Fuat’ın varisleri, Demir Özlü, Fe-
rit Edgü, Özdemir İnce, bazı emekli büyü-
kelçiler, hocalar, daha sayamadığım bir-
çok Kadıköylü kitaplarını bağışladı. Bu 
devam da ediyor. Tabii tarih, edebiyat ve 
sanat çerçevesinde devam ediyor. İş Ban-
kası yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayın-
ları, Yapı Kredi Yayınları hep bağış yaptı 
kütüphaneye... Bu şekilde geniş bir kolek-
siyon oluşturuldu. Çok fazla kitap geldi ve 
usulünce modern kütüphanecilik, arşivci-
lik yöntemlerine uygun bir şekilde envan-
tere işlendi, dijital ortama aktarıldı. TE-
SAK’da çok zengin eski yıllardan itibaren 
tarih, edebiyat, sanat alanında yayınlanmış 
dergi arşivi de mevcut. Burada bir de bir-
çok kütüphanede olmayan, belli bağışçıla-
ra göre yapılmış bölümler ve odalar var. 

l Bu zamana kadar kütüphaneden 
kimler yararlandı, kütüphane kimlere 
hizmet veriyor?

Şimdilik üniversite öğrencilerinin de 
yararlanmasına izin veriliyor ama esas iti-
bariyle bir ihtisas kütüphanesinde daha sı-
nırlandırılmış bir yararlanıcı kitle olur ge-
nellikle. İdeal olan tez hazırlayan, araştırma 
yapan öğrencilerin yararlanmasıdır. Zaten 
şimdi kontrollü giriş sistemine geçiyoruz. 
Yani üyelik kartları esas alınacak, tabii kü-
tüphaneden üye kartı olmayan da yararla-
nabilecek. Kütüphane her gün dolu. İnsan-
lar çalışmaya ve araştırmaya geliyorlar. 

YENİ DÜNYA TERZİHANESİ
Terzi Garabet Efendi, Feneryolu’nda 

bahçe içinde, iki katlı, ahşap bir evde oturur, 
sabahları yürüyerek Altıyol’daki dükkânına 
giderdi. Kapik ve Mıgırdıç isimli iki oğlu kendi-
siyle beraber çalışırdı. Zemini tahta olan dük-
kânda Garabet Efendi, uzunca bir tezgâhın 
gerisinde durur, arkasındaki raflara yerleşti-
rilmiş top top kumaşlardan birini müşterisine 
beğendirdikten sonra ölçü alırdı. 

Dükkânın asma katı terzi atölyesi idi. Bu-
rada çalışan kalfa ve çıraklar aşağıdan gö-
rülürdü. Daha sonraki dönemlerde Garabet 
Efendi’nin küçük oğlu Mıgırdıç da bu asma 
kata çalışacak, fakat meslekte bir başarı 
kaydedemeyecekti. Garabet Efendi, zayıf, 
alçak sesle konuşan, orta boylu, daima geç-
miş günlerin hasretini çeken, bu yüzden her 
sohbette lafı eskiye kaydıran, ahirete göç-
müş dostlarını içtenlikle yâd eden, tokgöz-
lü bir insandı. Yıllar geçip büyük oğlu Kapik 
müşterilerle ilgilenmeye başlayınca, kendisi 
dükkânın bir köşesinde oturur, yaşıtlarıyla 
hep eski günleri konuşurdu.

Garabet Efendi’nin ölümünden sonra 
oğulları birkaç yıl terzihaneyi devam ettirdi-
lerse de Kapik’in bir otobüs kazasından sonra 
ölmesiyle Yeni Dünya Terzihanesi kapandı.

NEFİS PASTANESİ
Rıza ve Abdullah Kalan Kardeşler, 1924 

yılında Üsküp’ün Gostivar kasabasından 
göçmen olarak gelmişler, 1926’da o zaman-
lar pek gözde olan Kuşdili Sinema ve Tiyat-
rosu’nun yanında muhallebici dükkânı aç-
mışlardı. 1935 yılına kadar burada çalıştıktan 
sonra işlerini Altıyol’a naklettiler ve “Nefis” 
isimli pasta, sütlü ve unlu tatlılar satan geniş 
bir ticarethane işletmeye başladılar.

Rıza ve Abdullah Kardeşler, vücutça yapılı 
insanlardı. Yüksek sesle ve Rumeli aksanı ile 
konuşurlar, biri kasada durur, diğeri dükkân-
da çalışan işçi ve garsonları, masalarda oturan 
müşterileri devamlı takip ederdi. Aslında kar-
deş değil, akraba idiler. Fakat “Rıza ve Abdul-
lah Kardeşler” diye anılırlardı. Aydınlık ve ferah 
olan bu tatlıcı dükkânı Kadıköy’de çok tutul-
muş, iyi iş yapmıştır. Altıyol’un ağzı istimlak 
edilinceye kadar, bu pastane başarı ile çalıştı. 

SUNA MAĞAZASI
Akif ile Afif isimli iki kardeşin işlettiği 

“Suna Mağazası” özellikle çorap satardı. Nay-
lon çorapların piyasaya yeni çıktığı sıralar çok 
tutulmalarına rağmen iplikleri sık sık ve yol yol 
kaçardı. Bu yüzden bir çorap çekme makine-
si getiren Suna Mağazası, başına oturttuğu 
Rum kızına çorap tamiri yaptırırdı. Yıllarca Akif 
çalıştı; sonra küçük kardeşi Afif Gensoy işi 
devraldı, kapanıncaya kadar o yürüttü. 

Devamı haftaya...

Müfid EKDAL'ın

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

18 - 24 MART 20168 Haber

Söğütlüçeşme 
Caddesi'ndeki 
dükkanlar - II

Bir ihtisas kitaplığı:
TESAK 2 YAŞINDA!

Kütüphaneler 
Haftası yaklaşırken, 

İstanbul’un kültürüne 
çok önemli bir katkı 

sunan Tarih Sanat ve 
Edebiyat Kütüphanesi 
TESAK’a konuk olduk. 

İkinci yılına giren 
kütüphaneyi, bilimsel 

danışmanı Dr. Murat 
Katoğlu’ndan dinledik

l Bircan BİROL

K

52. Kütüphaneler Haftası, 28 
Mart-3 Nisan arası Kadıköy’ün 
pek çok merkezinde çeşitli 
etkinliklerle kutlanacak. 
“Farklılıkların Buluşma Noktası: 
Kütüphaneler” başlığıyla 
düzenlenen etkinliklerin 
yapılacağı yerler arasında 
Mehmet Ayvalıtaş Meydanı, 
Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli 
gibi açık alanların yanı sıra 
Kadıköy Belediyesi’nin Cemal 
Süreya Çocuk Etüt Merkezi, 
Caddebostan Kültür Merkezi, 
İnteraktif Çocuk Kütüphanesi, 
Tasarım Atölyesi Kadıköy, TESAK 
gibi kurumlarıyla Özgen Berkol 
Doğan  Bilimkurgu Kütüphanesi, 
ve Kemal Tahir Halk Kütüphanesi 
bulunuyor. 52. Kütüphaneler 
Haftası’nın ayrıntılı programı, 
gelecek sayıda gazeteniz Gazete 
Kadıköy’de!

KÜTÜPHANELER 
HAFTASI 
KADIKÖY’DE

TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANECİLİK
"Türkiye okuma alışkanlığı olan bir toplum değil 
ne yazık ki. Zaten yayın hayatının Türkiye’de 
başlaması 19. Yüzyılın sonlarıdır. O da çok 
sınırlıdır. Asıl büyük yayın faaliyeti 1928’ler yani 
Latin alfabesinin kabulünden sonra başlamıştır. 
Yani Cumhuriyet hükümetlerinin gayreti ile 
olmuştur. Kütüphanecilik de buna paralel 
olarak gelişmiştir. 1932 yılında devlet bir de 
“basma yazı ve eserleri derleme kanunu” 
çıkartmıştır. Bu çok ilgi çekici bir kanundur. 
Bu kanuna göre Türkiye’de basılan her türlü 
yayının 5 nüshası devlet nüshası kabul edilir ve 
kanunun tarif ettiği kütüphanelere gönderilir.
Türkiye’de, genel kitlenin yararlanmasına 
yönelik kütüphane faaliyeti 1932’de kurulan 
Halkevleri kütüphaneleri ile başlamıştır ve 
1950’lerde Halkevleri kapatılıncaya kadar bu 
böyledir. 1940’lardan sonra artık Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kütüphaneler kurulmaya 
başlanmıştır."
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ürkiye Alzheimer Derneği Kadıköy 
Şube Başkanı Prof. Dr. Türker Şahiner, 
Alzheimer’dan korunmak için monoton 
hayattan kaçınmak gerektiği konusunda 

uyardı. “Çalışma yaşamının ardından emekli olabi-
liriz ama beynimizi kesinlikle emekli etmemeliyiz. 
Yani, monoton bir hayatı tercih etmemeliyiz. Beyin 
sağlığı için en büyük tehlike, monoton bir hayat” 
diyen Prof. Dr. Şahiner, fiziksel ve zihinsel egzer-
sizler, hobi gibi uğraş alanlarıyla beyni devamlı ça-
lıştırmak gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN
Prof. Dr. Türker Şahiner, beyin sağlığını ko-

rumak için altın önerileri şöyle sıraladı: “Tansiyo-
nunuza, şekerinize dikkat edin. Metabolizmanızı 
korur, damarların tıkanmasını önlerseniz beyin sağ-
lığını da çok iyi korumuş olursunuz. Fiziksel eg-
zersiz, diyet önemli. Stres ve depresyondan uzak 
durun. Gününüz stresli geçtiyse akşam bir saatlik 
yürüyüş veya bir sosyal aktivite yapın. Hobi edinin. 
Sevdiğiniz aktiviteleri yapın, kendinize zaman ayı-
rın. Beynin birçok bölümü var. Görsel, işitsel ve iş-
levsel beyni çalıştırmalıyız. Bu beyninizin rahatla-
masını sağlayacaktır” dedi.

KOLESTEROL VE ŞEKERE DİKKAT
Yapılan bir araştırma hakkında da 

bilgi veren Prof. Dr. Şahiner, “ 
Günde yarım saati yürümeye 
ayırmalıyız. Yapılan araştır-
maya göre 10 yıl boyunca 
günde 3 km’den az yürü-
yenlerle daha fazla yü-
rüyenlerin MR ile be-
yin hacmi ölçülüyor. 3 
km’den fazla yürüyenle-
rin beyninin çok yavaş 
küçüldüğü görülüyor. 
Egzersiz yapmazsak bey-
nin kanla beslenmesi azalır 

ve bu da beynin küçülmesini hızlandırır” diye konuş-
tu. Beynin, yüzde 10’luk bir organ olmasına rağmen 
vücuttaki kalorinin üçte birini aldığını belirten Şa-
hiner, kolesterolden korunup, zeytinyağlı beslenil-
mesini, Omega 3 yönünden zengin besinler, yani 
deniz ürünleri tüketilmesini de öneriyor.

UYKU DÜZENİ ÖNEMLİ
Alzheimer’ın yaşlılardaki en ciddi beyin hasta-

lığı olduğunu, açık ara damar tıkanıklığının önünde 
geldiğini belirten Şahiner, “En büyük korkumuz Al-
zheimer. Altmışlı yaşlarda yüzde 3-5 oranında gö-
rülürken, yetmişli yaşlarda yüzde 15-20, seksenli 
yaşlarda yüzde 50 oranında görülmekte. Dünyanın 
üzerinde en çok çalıştığı hastalık gurubu bunama 
hastalığı. Bunamanın en önemli nedeni Alzheimer 
hastalığı” dedi.

Parkinson, damar tıkanıklığı ve felçlerin de buna-
maya neden olabildiğini ifade eden Şahiner, beyin-
de biriken fazla amyloid beta proteininin beyindeki 
hücrelerarası bağlantıları bozduğunu ve Alzheimer 
rahatsızlığına neden olduğunu söyledi. Şahiner, 
“Aktif beyinlerde bu protein temizleniyor. Sağlıklı 
uyku çok önemli. Zira uyku amyloid beta proteinini 
temizliyor. Uyku düzeni bozulduğunda beynin amy-
loid düzeyi artıyor. Alkol, sigara, aşırı cep telefonu 
kullanımı çok büyük bir risk” diye konuştu. 

Beynin de bir kapasitesinin olduğunu ve 
beynin hep aynı bölgelerini, aynı stresle 

yormanın öğrenmeyi güçleştirirken, 
daha çok unutmaya neden olduğu-

nu anlatan Şahiner, Türkiye’de 
800 bin Alzheimer hastası oldu-
ğunu ve bu sayının 2 milyona 
ulaşacağı bilgisini paylaştı. 

ALZHEİMER SOSYAL 
YAŞAM EVİ
Diğer taraftan Kadıköy Be-

lediyesi, Alzheimer hastaları-
nın sosyal yaşama katılmalarını 

sağlayacak yeni bir projeyi hayata 
geçirmek için çalışmalarını sürdürü-

yor. Kozyatağı Mahallesi’nde “Alzhe-
imer Sosyal Yaşam Evi” olarak inşa edile-

cek binada Alzheimer hastalarına gündüz bakım 
hizmeti verilmesi planlanıyor. Sosyal Yaşam Evi’n-
de 30 Alzheimer hastasının bakımının yapılması he-
defleniyor. Engelli bireylerin erişiminin gözetildiği 
binanın bodrum katında iki seminer odası yer alması 
planlanırken, zemin katında iki sosyal aktivite odası, 
yemekhane, idari oda ve revir olacak. Binanın birinci 
katında ise dört adet sosyal aktivite odası ve bir psi-
koterapi odası, mutfak ve dinlenme odası yer alacak. 
Sosyal Yaşam Evi’nin çatısında ise küçük tarımsal 
faaliyetlerin yapılacağı bir sebze bahçesi olacak. Ay-
rıca binada sedyeli asansör sistemi kullanılarak has-
taların her kata erişimi sağlanacak.

Stres ve depresyondan uzak durup, fiziksel ve zihinsel egzersizleri 
yaşam biçimi haline getirerek Alzheimer hastalığından 
korunmak mümkün. Prof. Dr. Türker Şahiner, “Emekli olabiliriz ama 
beynimizi kesinlikle emekli etmemeliyiz” diyor Kadıköy’de geçen 

güzel günler…
Kadıköy’ün köşklerle dolu olduğu yılları anlatan, Bahariye’de sinemaya 
giden, Fenerbahçe’de ahşap statta maç izleyen, tozlu sahalarda top 
koşturan 92’lik delikanlı Veysel Şentuna ile Kadıköy dolu bir sohbet…

Veysel Şentuna, 92 yaşında ve neredeyse her gün 
Güzelyalı’ndan kalkıp Sahrayıcedit Mahallesi’ndeki 
Kadıköy Belediyesi’ne ait Sosyal Yaşam Evi’ne ge-
liyor. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı fırsat bilip bu 
ruhu genç delikanlı amcamızın öyküsünü dinlemek 
üzere onunla bir gününü geçiriyoruz.

Çocuklarını çok sevdiğini, bazen Moda’da bazen de 
Güzelyalı’daki çocuğunun yanında kaldığını söyleyen 
Şentuna, sabah erken kalkıp, traşını oluyor, kahvaltısı-
nı yapıyor. İyi bir kahvaltı yaptığını, az ve öz yemeye 
dikkat ettiğini belirtiyor. Ardından Kadıköy Belediyesi 
Sosyal Yaşam Evi’ne doğru yola koyuluyor. 

Güzelyalı’dan üç araç değiştirerek gelmek, 92 ya-
şında bir insan için kolay olmasa gerek. Tabi bunun 
bir de dönüşü var ki bu, yolda geçen üç saat demek. 
Veysel Şentuna bunu hiç dert etmiyor. Sevdikleriyle 
vakit geçirmenin, onun için mutluluk kaynağı oldu-
ğunu ifade ediyor. Güzelyalı’dan geldiği günlerde iki 
otobüs değiştiriyor. Ardından metro ve biraz yürüyü-
şün ardından Sosyal Yaşam Evi’ne ulaşıyor. Çok sev-
diği dostlarıyla buluşan Veysel Amca arkadaşlarıy-
la hasbıhal eşliğinde tavlasını oynuyor, çayını içiyor, 
kitap okuyor, akşama doğru da dönüş yoluna çıkıyor.

KÖŞKLERLE DOLU SAHRAYICEDİT
Veysel Şentuna, sekiz yaşında ailesiyle Kadı-

köy’e geldiğini, Yenisahra’ya yerleştiğini anlatıyor. 
“Burada hiçbir şey yoktu. Hüseyin Avni Bey’in, Sıtkı 
Beylerin, Aziz Bey’in köşkleri, Sahrayicedit Cami ve 
bir de onun yanında kahve vardı. Başka bir şey yok-
tu. Ağaçlar vardı. Buralar tarlaydı. Apartman yoktu” 
diyen Veysel Şentuna mahallede top oynadığı günle-
ri unutmadığını belirtiyor. 

Ortaokulun ikinci sınıfını Kadıköy Birinci Erkek 
Ortaokulu’nda okuduğunu söyleyen Şentuna, küçük 
yaşlarda iş hayatına atılır, Feshane Fabrikası’nda ça-
lışır. İstanbul Belediyesi’nde Taksim-Tünel Tramvay 
hattında 3 yıl vatmanlık yapar. Daha sonra şoförlüğe 
başlar ve emekli olana kadar bu mesleği yapar. 

AHŞAP STATTA MAÇ
Kadıköy’de geçen yıllarını anlatan ve vakit olduk-

ça Bahariye’de sinemaya gittiğini söyleyen Şentuna, o 
yıllarda çok vasıta olmadığı için her yere yaya gittik-
lerini de belirtiyor. Erenköy’de yaşadıkları ve ortaokul 
ikinci sınıfa gittiği yıllarda Fenerbahçe Stadı’nda ga-
zoz sattığını söyleyen Şentuna, “Stattaki sportif faali-
yetleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 

yapılan gösterileri çok seviyordum. Stada girmeyi çok 
istiyordum. Bir fırsat oldu. O zaman böyle değildi stat. 
Ahşaptı. Etrafında teller vardı, çevriliydi. Gazoz sat-
tım, para kazandım. 1940-41 yıllarıydı zannediyorum. 
Fenerbahçe ile Galatasaray’ın maçı vardı onu izledik. 
Büyük Fikretler Küçük Fikretler vardı o zamanlar Fe-
nerbahçe’de” diye anıları tazeliyor.

KALAMIŞ’TA DENİZ, SAHADA FUTBOL
Moda’da gezdiği, Süreyya Plajında, Kalamış’ta de-

nize girdiği günleri unutmadığını söyleyen Şentuna, 
“Erenköy’de Hilalspor vardı. Saha vardı. Toprak saha. 
Orada top oynardık. Toplar da köseleden yapılmıştı, di-
kişli. Eğer oynarken topun bağcıklı tarafı ayağına geldiy-
se yandın. Ağırdı top. Şimdiki gibi değil” diyerek, tebes-
sümle tozlu sahalarda futbol oynadığı günleri anlatıyor.

HAYATIN ANLAMI SEVGİYLE BAŞLAR
Kendisinden tavsiye ve öğüt istediğimiz Şentuna, 

“Tek tavsiyem, insan kendisini ve ailesini sevecek. On-
dan sonra da etrafını çok sevecek. Eğer insanları sev-
mezsen hayatın bir anlamı olmaz. Gençlere birbirleri-
ne sevgiyle bakmalarını, sevgiyle yaşamalarını tavsiye 
ediyorum. Maddiyat önemli ama gönlün ganiyse çok 
fazla ihtiyaç yok. İhtiyacın kadar olsa yeter” diyor. 

Yaşıtlarına da tavsiyede bulunan ve birbirlerine yar-
dımcı olmalarını tavsiye eden Şentuna, “Yolda tökezle-
yip düşeni gidip kaldıracaksın, kavga etmeyecek, kem 
söz söylemeyeceksin. Tatlı şakalar yapacaksın. Hayatta 
mutlu olmak için evvela kendini mutlu edeceksin. On-
dan sonra etrafına mutluluk vereceksin. Affetmeyi bile-
cek, hata yapmamaya özen göstereceksin” diye mutlu-
luğun anahtarının sevgiden geçtiğini ifade ediyor.

MUTLULUK VE SAKİNLİK
Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi’nde güzel 

vakit geçirdiğini söyleyenlerden biri de Servet Özkey. 
Güzel bir tavla maçında yakaladığımız ikili bir yandan 
da birbirlerine espriyle takılmayı da ihmal etmiyor-
lar. Sohbet gani anlayacağınız. Bu arada Veysel Şen-
tuna tavlada rakip tanımadığını ifade ediyor şakayla 
karışık. Servet Özkey, Kadıköy Belediyesi Sosyal Ya-
şam Evi’nin müdavimi olduğunu belirtiyor. 76 yaşın-
daki 45 yıllık Kadıköylü Servet Bey “Vakit geçirebile-
ceğimiz, sakin, huzurlu, her şeyinden, hizmetlerinden 
memnun olduğum bir yer burası” diyor. Herkese, tüm 
yöneticilere teşekkür ediyorum. Mutluluk ve sakinlik 
istiyorum bundan sonra hayatımda. Böyle yerler ço-
ğalsın istiyorum. Gençler için de açılacak bir yerler ol-
malı ki hiç olmazsa insanlar sokaktan kurtarılmış ol-
sun” diye bir temennisini paylaşıyor. 

emekli
Beyninizi 

etmeyin

ÜCRETSİZ BAKIM
Alzheimer hastalığının ileriki evrelerinde hasta yatağa 
bağımlı olduğu için bakım giderek zorlaşıyor. Hasta 
yakınlarına bu konuda destek olmak üzere Türkiye 
Alzheimer Derneği İstanbul’da bir proje başlattı.  
Hasta yakınlarının bakımında zorlandıkları, yatağa 
bağımlı olan hastalara evlerinde hemşirelik ve hasta 
bakıcılık hizmeti ücretsiz olarak sağlanıyor. Hasta 
evde bakım hizmeti programına katılmak isteyenlere 
başvuru sırasına göre öncelik veriliyor. 
Başvuru için: 0212 224 41 89

T

DİKKAT!
Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfus 

büyük bir hızla artmaya devam ediyor. 
Günümüzde tüm dünyada 44 milyon 

bunama hastası var. Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine göre 2023 yılında 

ülkemizin 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının 
yüzde 10’un üzerine çıkacağı ve bunama 
hastalıklarının sıklığının büyük bir hızla 

artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. 
Bu artış trendi sürerse 2050 yılında 

hasta sayısının tüm dünyada 
135 milyona çıkması 

bekleniyor. 

ÇOCUKLAR SOSYAL YAŞAM EVİNDE
18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kadıköy’de de Kadıköy 
Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenecek. Kadıköy 
Belediyesi Sosyal Yaşam Evi üyeleri, Semiha Şakir Huzurevi 
sakinlerini ziyaret edecek. Sosyal Yaşam Evi Türk Müziği 
Topluluğu burada huzurevi sakinleri için bir müzik dinletisi 
sunacak. Diğer taraftan İsmail Hakkı Tonguç Çocuk Yuvası’nın 
minikleri de Sosyal Yaşam Evi üyelerini ziyaret edecek. 
Çocuklar ve yaşlılar bir arada uçurtma uçurarak güzel bir gün 
geçirecek. Sinema ve diğer etkinlikler de bu hafta 
kapsamında gerçekleştirilecek. 

l Mustafa SÜRMELİ

Veysel Amca neredeyse her gün uzun yollar 
aşarak Sosyal Yaşam Evi'ne geliyor

Veysel Amca'nın en büyük zevklerinden biri, 
arkadaşı Servet Özkey ile tavla atmak...
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Fotoğraf oyunumuzun içindeyiz hâlâ. Tam orta-
sında. Bizi hangi hikâyeler bekliyor? Cevap ya-
şanması gerekenler yaşanmadıkça gelmeyecek. 
Bu da hayat gibi, değil mi? Yaşanması gereken-
ler yaşanmalı, görülmesi gerekenler görülmeli. 
Daha iyi anlamak için. Üzerinden geçtiğimiz yol-
ları daha iyi hissedelim diye…

Nerde kalmıştık? Hacıbekir’deki iki yaşlı ka-
dını hatırladınız mı? Fıstıklı helva alıyorlardı. Geç-
mişte bıraktıkları o kadar çok insan vardı ki. O 
kadar çok akşam, o kadar çok ses, koku… Tez-
gâhta gördükleri helva onlara neleri ve kimle-
ri hatırlatıyordu? Sabah kahvaltılarını mı? Rama-
zan akşamlarını mı? Sıcacık, fırından yeni çıkmış 
pidenin içine sürülmüş tereyağı. Yanına da birkaç 
parça helva…  Görüntü hangi zamandan? Bir iftar 
sofrası… Belki de sadece bir çocukluk hatırası… 
Belki de onlar iki arkadaş değil de iki kardeşti-
ler… Birlikte yaşlanan iki kız kardeş… O da baş-
ka hikâye. Arkada bıraktıklarıyla hem kendilerine 
hem de birbirlerine yaşattıklarını biraz hayal et-
sek kim bilir nerelere gideriz. Duralım. Onlar da o 
karenin içinde olası hikâyeleriyle kalsın…

Mırıldanmalarınızı duyar gibiyim. Böyle şe-
kerlerden şekerlemelerden bahsederken Cafer 
Erol’a da neden şöyle bir uğramayalım ki… Ka-
vanozlardaki akide şekerlerinin görüntüleri ne 
güzel çekilir. Benim gönlüm her zaman tarçın-
lısından yanadır. Bergamutlusu da fena değildir. 
Ama tarçınlısının yeri başkadır gerçekten. Ne-
den diye sormayınız. Öyledir diyelim, kalsın. Bu 
hikâye de bir yerlerde kalsın. Biraz dün, biraz da 
bugün için. Kalsın.

Orada kim mi var? Önce şişman bir adam 
görüyorum. Şişmanlığı gözüme çarpıyor. Kırk-
lı yaşlarında gösteriyor. Biraz da çekiniyor galiba. 
Hem çok konuşmak istiyor hem de pek konu-
şamıyor gibi. Ellerini de kollarını da nereye ko-
yacağını bilemiyor. Azar azar istiyor şekerler-
den. “Annem için sakızlısından teyzem için gül 
şerbetlisinden” diyor. “Bana da portakallı”… Ko-
nuşması bir tuhaf gerçekten…  Tezgâhtaki adam 
ciddiyetini bozmamaya çalışıyor. Tabii nezaketi-
ni de… Onun annesi ve teyzesiyle aynı evde ya-
şayan yalnız bir adam olduğunu düşünüyorum. 
Hiç evlenmemiş ya da evlenememiş bir adam. 
Gençliğinde bir kızı sevmiş midir? Sevmiştir, 
mutlaka sevmiştir. Belki de hâlâ sevmektedir. 
Ya kız? O nerededir? Başka bir hayata gitmiş-
tir bir ihtimal. Evlilik, başka bir şehir, çoluk ço-
cuk, hayat gailesi derken, hikâye nerelere gider… 
Kahramanımızın evlenememesinin sebebi o kız 
mıdır? Sahiplenici, fazlasıyla sahiplenici anne mi-
dir? Nerden bilelim. Bize sadece hayal etmek dü-
şüyor. Acıklı bir hikâye belli… Akide şekerleriyse 
akşamı daha tahammül edilebilir kılıyor. Herkes 
evine gidince… Bu akşam televizyonda hangi dizi 
seyredilecek? Neticede konuşulacak bir konu 
bulmak gerek.

Biraz ilerideyse daha yaşlı, yetmişlerindey-
miş gibi gösteren bir adam var. Yanında da kü-
çük bir kız çocuğu… On, on iki yaşlarında sanki. 
Büyük ihtimal torunu… Bu şekerleri ona da tanıt-
maya, sevdirmeye mi çalışıyor? Başaracak mı? 
Bana pek mümkün görünmüyor. Kız gördükle-
riyle pek ilgilenmiyormuş gibi görünüyor. Elinde 
bir tablet… Artık ne çok insan ne kadar eski bir 
dünyada kaldı. 

Başka bir dünyada kalanlar. Direnenler de 
var elbet. Geçmişin izlerini bugüne taşıyanlar… 
Günümüzde de de değer taşıyanlar, ilgi görme-
ye, sevilmeye devam edenler… Tuhaf bir yürü-
yüş yaptığımızın farkındayım. Belki de benim 
gibi birçok Çarşı müdavimi Hacıbekir’e gelmiş-
ken karşısındaki Baylan’a gitmemi bekliyordu. 
Öyle ya, şehrin batılı yüzüyle doğulu yüzü kar-
şı karşıyaydı. Doğulu yüzüne dokunmaya ça-
lışmıştık. Batılı yüzüne dokunmak için ne çok 
sebebim vardı. Bu yüz, birçok benzeri gibi, bu 
şehirde yıllardır nefes alıp veriyordu. Pastaneler, 
özellikle bazı pastaneler batılı hayatın simgele-
ri arasındaydı. Karaköy’deki Baylan’ı iyi hatırlı-
yorum. Beyoğlu’ndakini bilmem. Daha doğru-
su sadece okuduklarımdan bilirim. Attila İlhan’ın, 
Haldun Taner’in yazdıklarından. Orada Sait Fa-
ik’i de Orhan Kemal’i de Orhan Veli’yi de görme-
ye çalışırım. Bu zaman da başka zaman elbet... 
Ama Kadıköy’deki Baylan’ı hayatımda çok derin 
izleri var diyebilecek kadar tanırım. Ne çok do-
kunuş, ne çok sohbet, ne çok hatıra… Her yeri-
ni nerdeyse ezbere bilirim. Sağlı sollu tezgâhları-
nı, neyin nerede bulunduğunu, az ilerideki küçük 
masaları, daha ilerideki bahçeyi… 

Şekerler bizde başka bir çağrışım yaptı.
Şimdi başka çağrışımlar bizi başka hikâyele-

re götürebilir. Kapıdan içeri şöyle bir girmeye ne 
dersiniz. Objektifinizi ayarlayın!

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (3)

MARİO 
LEVİ

adıköy Lisesi’nin içinde bulunan tarihi Muh-
tar Paşa Köşkü, 2002 yılından beri restore edil-
meyi bekliyor. 1886’da yaptırılan namı-ı diğer 
Mermer Konak, yıllara direnip bugünlere ulaş-

sa da 1999 depreminde büyük hasar gördü ve 2003 yılında 
tamamen kapatıldı. Köşkün restorasyonu, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası, “Ulusal Eğitime Maddi Katkı Projesi” 
kapsamına alındı, ancak depremde hasar gören bina sayısı-
nın çok fazla olması nedeniyle maliyeti fazla bulunan köş-
kün yenileme çalışmaları iptal edildi. Bu gelişme üzerine 
dönemin okul müdürü İbrahim Arısoy, 2003-2004 eği-
tim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) başvur-
du. İTÜ bir proje çizdi. Bu proje çizim aşamasındayken İl 
Özel İdaresi, konağın restorasyonunu üstlendi ve yeni bir 
proje çizmek üzere görevi devraldı. Ancak İl Özel İdaresi 
şimdiye kadar herhangi bir adım atmadı. Mermer Köşk’ün 
restore edilmesi için hem eğitimciler hem okulun eski me-
zunları uzun yıllardır mücadele ediyor. 

“KORUMA KURULU EKİPLERİ GELDİ”
Köşkün restore edilme-

si için mücadele edenlerden 
Kadıköy Lisesi Mezunları 
Derneği Başkanı Fatoş Ka-
rataş Bağçe ile son gelişme-
ler hakkında konuştuk. Eği-
timciler ile beraber birçok 
defa Koruma Kurulu’na baş-
vurdukları bilgisini paylaşan 
Bağçe, “Koruma Kurulu’na 
yaptığımız başvurular sonra-
sında ilk olarak 29 Ocak’ta 

sonrasında ise 4 Şubat’ta yetkililer inceleme yapmak için 
Mermer Köşk’e geldi. Rölave ve çizim çalışmaları yaptı-
lar. Ancak sorularımıza tam anlamıyla cevap vermediler. 
Orijinal ölçüler ile şimdiki ölçülerin birbirini tutmadığını 
söylediler. Köşkün tavanında çökme olduğu için ölçülerin 
değişebileceğini söylediler” diye konuştu. Köşkün resto-
re edilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade 
eden Bağçe, “Bu yapı restore edildiğinde mutlaka eğitim 
için kullanmalı” dedi. 

“OKULUN BÜNYESİNDE KALMALI”
Köşkün restore edilmesi için yerel basında yazılar 

yazan Kadıköy Lisesi tarih öğretmeni Nusret Karaca da 
uzun yıllardır bu konuyla ilgili mücadele yürütüyor. Köş-
kün tarihi bir miras olduğunu söyleyen Karaca, “ Çabala-
rım sonrasında bazı yetkilileri harekete geçirmeyi başar-

dım. Mezunlar Derneği 
ve Kadıköy Belediye-
si kendi üzerine düşe-
ni yapmak için gereken 
çabayı gösteriyor. Köşk 
restore edilirse kesin-
likle okulun bünyesin-
de kalmalı. Tadilattan 
sonra birileri çıkıp biz 
mücadele ettik diyebi-
lir. Biz bunu da umur-
samıyoruz. Köşk kur-
tulsun yeter. Ama köşk 
eğitim için kullanılma-
lı” diye konuştu. 

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?
Köşkün restore edilmesini sadece eski mezunlar ve 

öğretmenler değil öğrenciler de istiyor. 11. sınıf öğrencisi 
ve okul başkanı Utku Uzunkaya, Mermer Köşk’ün Kadı-
köy’ün ve Moda’nın tarihi simgelerinden olduğunu ifade 
ederek, “Öğretmenlerimiz bu tarihi yapının yeniden eği-
tim için kullanılmasını istiyor. Ben okul başkanıyım. Ben 
de tüm öğrenci arkadaşlarım adına yüzlerce mezunun ve-
rildiği, güzel şeylerin yaşandığı bu köşkün yeniden eği-
time açılmasını istiyorum. Umarım yetkililer bu konuda 
sesimize kulak verir” diyor. Köşkün günden güne zarar 
gördüğünü belirten Aykut Keser ise “Keşke biz de eski 
mezunlar gibi bu köşkte eğitim görebilseydik. Öğretmen-
lerimiz yıllardır bu konuyla ilgili girişimlerde bulunuyor 
ama şimdiye kadar bir gelişme yaşanmadı. Yetkili kurum-
lar yenileme çalışması başlatmadığı gibi herhangi bir ko-
ruma yöntemi de uygulamıyor. Umarım kısa zamanda ye-
nileme çalışmaları başlar” talebinde bulunuyor. 

restorasyon başlamadı
Yıllar geCti
Restorasyon çalışmaları bir türlü başlamayan tarihi Mermer Köşk için mücadele sürüyor. Koruma 
Kurulu yetkililerinin ölçüm çalışması yaptığı bilgisini veren Kadıköy Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı 
Fatoş Karataş Bağçe, “Bu yapı restore edildiğinde mutlaka eğitim için kullanmalı” diyor
l Erhan DEMİRTAŞ

K

KaDıKÖY’ÜN 
SİMGELERİNDEN

Mermer Köşk olarak bilinen Muhtar Paşa Köşkü, 1886’da 
Mahmut Muhtar Paşa tarafından yaptırıldı. Kadıköy’ün 

en önemli simgelerinden biri olan Mermer Köşk uzun 
yıllar Kadıköy Kız Lisesi olarak hizmet verdi. Kadıköy 

üzerine yazdığı araştırma kitaplarıyla tanınan Dr. Müfid 
Ekdal, Mermer Köşkü şu sözlerle anlatıyor: “İnşa edildiği 

dönemin mimari özelliklerini taşıyan ve geniş bahçesini 
süsleyen heykelleriyle Kadıköy’ün en önemli yapılarından 
biri olan köşk, 1886 yılında bir Levanten tarafından İtalyan 

bir mimara yaptırılmıştır. Dış cephesi mermer olduğu 
için Mermer Konak ismini almıştır. 1897 yılında Mahmut 

Muhtar Paşa’nın eşi Nimetullah Sultan tarafından Rum 
asıllı Dimitri Veldemi’den satın alınmıştır. Köşk bu tarihten 

1956 yılına kadar aynı ailenin mülkiyetinde kaldığı için daha 
çok Mahmut Muhtar Paşa köşkü olarak tanınır.”  1956 

yılına kadar ailenin mülkiyetinde kalan Mermer Köşk, 
1956 yılında kamulaştırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na 

devredilince, Kadıköy Kız Lisesi adıyla 1957 yılında eğitim-
öğretim vermeye başladı. 

İLK MEZUN ANLATIYOR
Caferağa’da doğup 
büyüyen Vildan Batır, 
Kadıköy Kız Lisesi’nin 
ilk mezunlarından. 1957 
yılında Kadıköy Kız 
Lisesi’ne başlayan Batır, 
1959 yılında mezun oldu. 
“Okulumuzda çok kaliteli 
bir eğitim veriliyordu” 
diyen Batır, İstanbul 
Üniversitesi Çapa Tıp 
Fakültesi Anestezi 
bölümünü kazanmış. 57 
yıl önce mezun olduğu 
okulun bahçesinde 
buluştuğumuz Vildan 
Batır, Mermer Köşk 
ile ilgili anılarını şöyle 
anlatıyor: “Babam gümrük memuru olduğu için 
ortaokulu İskendurun’da okudum. Lise 2’ye ise 
burada başladım. Çok güzel günlerim geçti burada. 
Öğretmenlerimiz çok kaliteli ve bilgiliydi. Hem 
samimiyet hem de disiplin vardı. Okulumuzun 
bahçesi şimdiki gibi değildi. Yemyeşil bir bahçemiz 
vardı. Koşardık, spor yapardık, eğlenirdik. 19 Mayıs’ta 
birbirinden güzel etkinlikler düzenlerdik. Deniz 
hemen yanı başımızda hayaller kurup, denizi izlerdik. 
Köşkün deposunda elbiselerimizi ve ayakkabılarımızı 
değiştirirdik. Tertemiz giyinirdik. Öğretmenlerimiz 
bizimle çok iyi şekilde ilgilendiler. Ben buranın 
restore edilip yeniden eğitime kazandırılmasını 
istiyorum. Buranın bir tarihi var. Gençlerin tarihi 
geçmişi olan mekânlarda eğitim görmesi oldukça 
önemli. Umarım çabalarımız sonuç verir de 
okulumuz yeniden öğrencilerle dolar.”

Kadıköy Lisesi Mezunları 
Derneği Başkanı Fatoş 
Karataş Bağçe

Aykut Keser ve Utku Uzunkaya

Kadıköy Lisesi tarih 
öğretmeni Nusret Karaca

İlk mezunlardan 
Vildan Batır
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, ‘’Bir 
çocuk daha okusun diye çıktığımız 
yolculuğun 24'üncü yılında, değerli 
sanatçımız Hakan Aysev’in katılımıyla 
gerçekleştireceğimiz kuruluş ve şükran 
gecemizi onurlandırmanızı rica ederiz" 
diyor. (Davetiye İrtibat No: 444 28 39) 
(15 Mart/20:30/Caddebostan Kültür 
Merkezi)

İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra 
sanatçısı Ceren Dik, bu ücretsiz konserde, 
Barok ve Romantik dönem solo flüt 
repertuarının en güzel eserlerinden bir 
seçkiyi yorumlayacak. (16 Mart/20:00/
Yeldeğirmeni Sanat)

Geleneksel Türk müziği ve Batı 
sazlarından oluşan güçlü orkestra ve 
solistleri ile çağdaş düzenlemeler içeren 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 
Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, 
ücretsiz olarak ‘’Çok Sesli Halk Ezgileri 
Konseri’’ verecek. (18 Mart/ 20:00/ 
Kozyatağı Kültür Merkezi)

Modern Arjantin tangosunun yaratıcısı 
ünlü besteci Astor Piazzolla’nın 
eserlerini yorumlamak ve modern 
tango müziğinin Türkiye’deki icracısı 
olmak üzere 2007’de bir araya gelen 
Piatango grubu, film müzikleri ve 
kendi özgün eserlerini sanatseverlere 
şimdiye kadar duymadıkları şekilde 
zengin orkestrasyon düzenlemelerle 
repertuarında sunuyor. (19 Mart/21.00/
Gitarcafe)

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı piyanist İslam 
Manafov, piyano repertuarının en zor ve 
dünyada nadir seslendirilen eserlerinin 
icrasıyla tanınıyor. (19 Mart/20:00/
Yeldeğirmeni Sanat)

Şemsa İdil Ural (viyolonsel), Ayşen 
Tözeniş (keman), Verda Gül (viyola), 
Ceren Gürkan’dan (keman) oluşan 
Kadıköy Quartet, ünlü bestecilerin 
sevilen eserlerini bu ücretsiz konserde 
yorumlayacak. (23 Mart/20:00/
Yeldeğirmeni Sanat)

Ünlü gitarist Cenk Erdoğan, 3. solo 
albümü "Karakutu"dan şarkılar 
seslendirecek. (23 Mart/20:00/
Atölye&Kafe Hangart)

Kıbrıslı piyano sanatçısı Rüya Taner'in, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
vurmalı çalgılar grup şefi Dinçer Özer'le 
bir araya geleceği ‘Vurgulu Renkler’ 
adlı bu konser, dinleyiciler için ilginç bir 
dinleti olacak. (21 Mart/20:00/Süreyya 
Operası)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

anat hayatı yansıtır. Bir ülkenin herhangi bir dö-
nemindeki siyasal ve toplumsal ahval, o toprak-
ların sanatına da yansır. Bu düşünceden yola 
çıkan iki genç sinemacı, Türkiye’nin 90’lı yıl-

larının rock müziği üzerinden okumasını içeren bir belgesel 
çekti. Erdal Akmaz ve Umut Can Sevindik tarafından ku-
rulan Sokak Lambası Film Prodüksiyon tarafından yapılan 
“Sar 90’a”  belgeselinin çekimleri tamamlandı. 

 90’ların rock dünyasını, o dünyanın buluşma mer-
kezlerinden Akmar’ı ve alttan alta da dönemin Tür-

kiyesi’ni anlatan belgeselde, Bulutsuzluk Özlemi, 
Kesme Şeker, Moğollar, Yaşar Kurt  gibi 90’lar 
rock döneminin efsane müzisyenleri olan 35 ki-
şiyle yapılan röportajlar, müzikolog, müzik ya-
zarı gibi uzman kişilerin görüşler ile arşiv gö-
rüntüleri yer alıyor.

Belgeseli, ‘’cayır cayır yanan rock kültü-
rü üzerinden 90’ları okumaya çalıştık’’ diyen 

Kadıköylü yönetmeni Erdal Akmaz’a sorduk.
l Belgesel fikrinin nasıl ortaya çıktığını öğre-

nelim önce.
90'ların, 80 darbesinin uygulama alanı olduğu bir 

dönem. İç savaş, değişen sosyolojik yapı, batan bankalar, 
krizler… O dönem orta direk ailelerin toplumsal dönüşü-
mü başladı. Periferi bölgelere taşınmaya başladılar ve bu-
ralarda muhafazakar ve hatta ‘gerici’ diyebileceğimiz bir 
mahalle kültürüne entegre olmaya çalıştılar. Onlar enteg-
re olmaya çalışırken, onların çocukları da –mecazen- kay-
boldu. Biz o kayıp kuşağın peşinden koşuyoruz. O kuşağı 
en son Gezi’de gördüm, öncesinde yoktular hiç. O zaman 
cesaret ettiler çıkmaya. Fikir esasen buradan çıktı.

l Ve 90’ları anlatmaya karar verdiniz. Neden rock 
müzik üzerinden peki?

Türkiye’deki sanat çok sıkıcı bence. Sürekli aynı te-
malarda dönüp duruyor, acı estetize ediliyor. Bence artık 
80 darbesi konuşulmasın. 80 yıl önceki acılar yerine onun 
sonuçları ve çocukları konuşulmalı. Biz bu belgeselde, bir 
dönemi zeki, cesaretli rock çocuklarıyla beraber anlatma-
ya cesaret ettik.

l 90’lar nasıldı sizce?
90'larda herkes disko topu gibi rengarenk değildi. Ya-

zın ortasında bile giydikleri postallarıyla, siyah tişörtle-
riyle, deri ceketleriyle sert çocuklar vardı. Gençliğinde is-
panyol paça pantolonlarıyla, uzun saçlarıyla takılan Ferdi 
Tayfur'cu babalar, bu çocuklar saç uzattığında cephe aldı-
lar. Padişahların bile küpe taktığı bu topraklarda bu çocuk-
lar küpe takınca olay oldu. Bugün bazı şeyler normal ge-
liyorsa, tarzları ve felsefelerini özgürce yaşayabilmek için 
evde, okulda, işte verdikleri kavgalarla 90'ların rocker ço-
cukları sayesindedir.

l Neleri anlatıyorsunuz Sar 90’a da?
İyiler ve kötülerin nostaljik savaşını değil; gerçek ve 

kulaklarımıza kelime anlamıyla küpe olmuş hikayeleri… 
Milenyumdan umutlanan bir kuşağın bazen underground, 
bazen de ana akım olmuş; fakat her daim ‘saran’ hikayesi-
ni izletmek istiyoruz.

l 90’lara özlem var mı belgeselin ruhunda?
Hayır, 90’lar övücülüğü yapmadık. Dönemin çocuk-

larının verdiği tepkiler üzerinden, ‘90’larda neler olmuş-
tu?’ sorusuna yanıt aradık. Zaten, bugünü anlamayıp sade-
ce eskiye ‘ne güzeldi…’ demeyi, 90’lar nostaljisi yapmayı 
doğru bulmuyorum pek.

l Görüştüğünüz dönemin müzisyenlerine dair ortak 
izleniminiz nedir?

Şuan çıldırmıyorlarsa, o dönem üretebildikleri içindir... 
l Günümüz rock ortamını nasıl değerlendiriyorsu-

nuz, 90’lar ile kıyaslayınca?
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet gibi de-

ğişik isimli, yalnızlığına gömülmüş kent ozanları kültürü 
oluştu. ‘Bu hayat bana göre değil. İster saçma ister apoli-
tik. Ben bunu söylerim. İster dinle ister dinleme’ argüma-
nını edinen gruplar var artık. Bir de 90’lara bakın. Mesela 
Bulutsuzluk Özlemi’nin ‘Beynim Zonkluyor’ diye bir şar-
kısı var. ‘Üretmeliyim’ diye çabalıyor adam. Bu adamın 
kaygısıyla, bugünkü kaygısızlık arasındaki farka bakın…

l Seyirci belgeseli nasıl izleyebilir?
Mayıs’ta İstanbul’da iki gala yapmak niyetindeyiz. 

Biri Kadıköy’de olabilir.  35 kişi ile yaklaşık her biri 1 
saat süren görüşmeler yaptık. Haliyle elimizde malzeme 
çok. Her bölümü ayrı konulu, 45’er dakikalık 5-6 bölüm-
lük bir dizi belgesel yapmayı düşünüyoruz. Ama önce fes-
tivallere katılmak için 90 dakikalık bir seçki yapacağız. 

Akmar

rock…ve

Kadıköylü genç iki sinemacının çektiği  ‘’Sar 90’a’’ belgeseli, 
90’lar Türkiyesi’ni rock kültürü üzerinden anlatıyor

90’lar
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AkmAr ruHu…
Akmar’ın o meşhur sarı tabelasını bilirsiniz, çok eskidir. 
O tabelanın altındaki hikayeler…90’larda Akmar 
bambaşka idi, şimdi bambaşka. Şuan saçma sapan bir 
yer haline getirildi. Mekan- bilinç ilişkisi önemli. Bizde 
kent hafızası yok. Çocukluğumdaki pek çok yer bugün 
artık yok. Akmar da fiziken ayakta ama ruhunu kaybetti. 

Belgeselin Kadıköy Dorock XL’ta geçtiğimiz 
günlerde yapılan tanıtım gecesinde, 
90’lara damgasını vurmuş 
rock müzisyenleri sahne aldı 



Lazer tedavileri ile ilgili hala çekinceleriniz mi 
var? Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu doktorlarından 
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğ-
lu bu endişelerinizi giderecek No Touch Laser 
tedavisi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
No Touch Laser tedavisinin en belirgin özelli-
ği nedir?

Gözlük ve kontakt lenslerden kurtulmak 
için uzun zamandır uygulanmakta olan klasik 
lazer tedavilerinde gözünüze cihazla “dokunul-
ması” gerekliydi ve bu durum, lazer tedavisini tercih eden 
hastalarda tedirginliğe yol açıyordu.

No Touch Laser adı verilen lazer yönteminde. tedavi 
sırasında göze cihaz teması olmuyor.

İsmini tekniğinden alan No Touch Laser, göze dokun-
madan lazer ile göz kusurlarını düzelterek lazerden çeki-
nen, gözüne yabancı bir cisimle dokunulması, kesilmesi 
veya doku kazınması gibi durumlardan rahatsız olacağını 
düşünen hassas hastalar için uygun bir tedavidir.
No Touch Laser hangi göz kusurları için kullanılıyor?

Bu teknik, miyop, hipermetrop ve astigmat tedavile-
rinde kullanılıyor. 

Uygulama, aynı tedavi seansında iki göze birden yapı-
labiliyor özellikle korneası ince olan hastalarda ve kornea 
yüzeyi normalden daha dik olan problemli olgularda ter-
cih ediliyor. Kornea nakli ameliyatı olmuş ve yüksek göz 
numarası gelişmiş hastalarda ,daha önce katarakt ame-
liyatı geçirmiş ve göz içi lensi takılmış ama göz numara-
ları sıfırlanamamış hastalarda da bu yöntem güvenle kul-
lanılmaktadır.
Lazer tedavisi öncesinde nasıl bir muayene ve 
tetkik gerekiyor?

Rutin göz muayenesinde problemi olmayan, 18 yaşın-
dan büyük, göz numaralarında ilerleme durmuş hastalar 
lazer olabilirler. Lazer öncesi korneanın topografik anali-
zi çok önemlidir. Burada korneanın ön ve arka yüzü de-
ğerlendirilerek lazer işlemine uygun olup olmadığına ka-
rar veriyoruz. Tedaviden sonra gözler kapatılmıyor, hasta 

iki gözünü de açık tutarak evine gidebiliyor. 
Uygulama, aynı tedavi seansında iki göze 

birden yapılabiliyor.
 No Touch Laser ameliyatı ne kadar sürüyor?

Gözleri damla ile uyuşturulan hasta, sade-
ce gözlerini açıp cihazdaki yeşil renkli bir ışığa 
bakıyor ve baktığı lazer ışığı yaklaşık 30 saniye 
içinde gözde gerekli düzeltmeyi yapıyor.  

İşlem sırasında gözümüzü oynatırsak diye 
düşünmenize gerek yok çünkü cihaz göze ki-

litlendiğinden hasta gözünü oynattığında tedavi o sani-
yede otomatik olarak durur ve  hasta yeniden cihazda-
ki ışığa baktığında  tedavi kaldığı yerden otomatik olarak 
devam eder.
No Touch Laser tekniği güvenilir bir yöntem mi?

Göze kesi yapılarak uygulanan lazer tedavilerinden 
sonra gözlerin uzun süre darbelerden korunması gere-
kirken, No Touch tedavisinden 4 gün sonra hastanın boks 
maçı yapması bile gözlere zarar vermiyor. Yine dördüncü 
günden sonra havuz, deniz, duş, banyo serbesttir.

Tedavi olan kişilerin dikkat etmeleri gereken şey, te-
daviden sonra bir ay süreyle dışarıda güneş dışarda göz-
lüğü takmalarıdır. 
No Touch Laser tedavisinin maliyeti nedir?

Ömrünüz boyunca kullanmak zorunda kalacağınız 
gözlük, lens, lens suyu gibi maliyetlerle  kıyaslandığında 
oldukça ucuz bir tedavidir. 
Neden No Touch Laser?

*Tedavi, göze cihazla temas olmadan ve çok kısa bir 
süre içinde gerçekleşiyor.

*Uzak-yakın görme bozukluğu ve astigmat tedavisi-
ni yapabiliyor.

*İnce kornealı hastalara uygulanabiliyor.
*Tedavi sonrasında göz kuruluğu yaşanmıyor.
*Tedaviden kısa süre sonra günlük aktivitelerinize 

devam edebiliyorsunuz. 
Bu bir reklamdır.

Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu
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stanbul’da son dönemde nöbet-
çi eczanelerin soyulması ya da 
gasp edilmesinin ardından İs-
tanbul Eczacı Odası, eczacıla-

rın güvenliğini düşünerek nöbetçi eczanele-
rin saat 24.00’ten sonra kepenk arkasından 
satış yapacağını açıkladı. 

Açıklamada, son günlerde nöbetçi ecza-
nelere yönelik arka arkaya saldırıların ger-
çekleştiği bilgisi paylaşılırken, devamında şu 
ifadelere yer verildi: “Konuyla ilgili Yönetim 
Kurulumuzun yetkililerle yaptığı görüşmeler 
devam etmekte olup ek güvenlik önlemle-
rine yönelik çalışmaları sürmektedir. Artan 
saldırıları göz önünde bulundurarak, nöbet-
çi eczanelerimizin saat 24.00’ten sonra ecza-
ne kepenklerinin arkasından hizmet vermele-
ri, eczalarımız ve eczane çalışanlarımızın can 
güvenliği açısından önemlidir.”

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Ce-
nap Sarıalioğlu da yazılı bir açıklama yapa-
rak, “Acilen nöbetlerimiz esnasındaki gü-
venlik sorunlarımızı çözün. Sağlıkta şiddete 
daha fazla kurban vermeden gerekli yasal dü-
zenlemeleri hayata geçirin” dedi. Sarıalioğlu, 
uygulamalarla ilgili hastalar ve hasta yakın-
larından anlayış beklediklerini de ifade etti. 

ECZACILAR NE DİYOR?
İstanbul’da en çok eczanenin olduğu 

semtlerin başında Kadıköy geliyor. İstanbul 
Eczane Odası’nın aldığı kararı Kadıköy’de-
ki eczacılara sorduk. Karardan memnun ol-
duklarını belirten eczacılar, “hastalardan ve 
yakınlarından anlayış bekliyoruz” diyor.

Özlem Pekesen: Biz zaten karar alınma-
dan önce kepenk arkasından satış yapmaya 
başlamıştık. İlaç ya da para için eczaneleri 
soymak isteyenler var. Bazı ilaçlar reçetesiz 
satılmıyor. Reçetesiz ilaç satmak için yet-
kimiz yok. Ama bazı hastalar ya da has-

ta yakınları, gece yarısı reçete olmadan ilaç 
almak istiyor. Bu durumda tartışma yaşaya-
biliyoruz. Bu uygulama genel olarak güven-
lik sorununa çare olabilir. Ancak; biz has-
talarla, ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze olmak 
isteriz. Kepenk arkasından satış yapmak çok 
doğru değil. Keşke böyle olmasaydı.

Tayfun Dikici: Bu kararın çıkmasından 
memnunuz. Kadıköy’de şu ana kadar hiçbir 
eczane soyulmadı ama bu olmayacağı anla-
mına gelmiyor. Bizim için her şeyden önce 
güvenliğimiz gelir. Bu karar ile beraber sa-
tışlarımız belirli oranda düşecek. Çünkü ke-
penkler kapalı olacağı için vatandaşlar ec-
zanelerin kapalı olduğunu düşünebilir. Ben 
karara destek veriyorum. Hastalara yar-
dım etmek bizim görevimiz. Koşullar bizi 

bu noktaya getirdi. Hasta ve yakınlarından 
hoşgörü bekliyoruz. 

Mehmet Koç:  Kadıköy’de eczanele-
rin büyük çoğunluğu nöbetçi değil. Nöbet-
çi olan eczanelerin de gece boyunca kapı-
larının açık olması gibi bir zorunluluk yok. 
Ama biz hastalara daha iyi hizmet verebil-
mek için kapılarımızı açık tutuyorduk. Son 
aylarda yaşadığımız olumsuz olaylar yü-
zünden odamız böyle bir karar almak zo-
runda kaldı. Kadıköy merkezi bir semt ol-
duğu için şimdiye kadar soygun yaşanmadı. 
Bu tarz olaylar daha çok merkezi olmayan 
mahallelerde yaşanıyor. Ben de karardan 
önce kepenk arkasından satış yapmaya baş-
ladım. Bu uygulamanın dışında da alternatif 
bir çözüm göremiyorum. 

Validebağ’da 
köpeklere 

İçinde birçok kuş türünü barındıran 
aynı zamanda onlarca kedi ve köpeğin 
yaşadığı Validebağ Korusu’nda top-
lu köpek ölümleri yaşandı. Validebağ 
Korusu ile Validebağ Sitesi arasında-
ki park alanında yaşayan köpeklerde 
8 ve 9 Mart tarihlerinde toplu ölümler 
görüldü. 8 Mart Salı günü, aynı grup-
tan 4 köpeğin, ertesi gün de 1 köpeğin 
cesetleri bulundu. Söz konusu olay ile 
ilgili gazetemize açıklama yapan So-
kak Hayvanları Gönüllüsü Güzide Er-
den, son dönemde korudaki kedi ve 
köpek kulübelerinin tahrip edildiğini, 
hayvanları besleyen vatandaşların da 
çevre sakinleri tarafından engellendi-
ğini belirtiyor. 

“KAYIP DAHA FAZLA”
Yaklaşık 4-5 aylık olan köpekle-

rin site sakinleri tarafından sevilerek 
ve özenle bakıldığını ifade eden Gü-
zide Erden, “Toplu ölümlerle birlikte, 
hayvanseverlerin birkaç gün boyunca 
bölgeyi taramaları sonucunda, bilinen 
ve takip edilen en az 13 köpeğin bir 
anda kaybolduğu tespit edildi. Bu ara-
da koma durumunda bir köpek de bu-
lunarak, tedaviye alındı. Ölümün eşi-
ğinde bulunan köpeğin yaşatılması için 
klinikte tedavisi devam ediyor. Beşinin 
cesedi bulabildik ama 7 köpeğe ne ol-
duğunu hala bilmiyoruz” dedi. Kurtarı-
lan köpeklerin virüs testlerinin negatif 
çıktığını söyleyen Güzide Erden, toplu 
ölümler yaşandığı için köpeklerin ze-
hirlenmiş olabileceğinin ifade etti. Er-
den, “Sitedeki hayvan dostları, bölgede 
yaşayan ve hayvanları sevmeyen biri-
lerinin bu ölümlerden sorumlu olduğu-
nu dillendiriyor” açıklamasını yaptı. 

İSTEMEYENLER DE VAR
“Özellikle Validebağ Sitesi için-

de köpek ve kedilerin koru sınırında 
beslenmesini istemeyenler var” diyen 
Erden, uzun zamandır hayvanları ko-
rumaya çalışanlar ile istemeyenler ara-
sındaki gerginlikler ve tartışmaların da 
yaşandığını kaydetti. Erden, “Köpek ve 
kedi kulübelerinin atılması ve düzenli 
besleme yapanların engellenmeye çalı-
şıldığı bir dönemde köpeklerdeki top-
lu ölümler doğrudan zehirlenmeyi akla 
getirdi” diye konuştu. Sitedeki çocuk-
lar tarafından da sevilen yavru köpek-
lerinin cesetlerinin saçılmış olarak bu-
lunması, hem gören çocuklar hem de 
site sakinler üzerinde şok etkisi yarattı. 

“DİKKATLİ OLMALIYIZ”
Sitedeki hayvan gönüllülerinden 

Aysun Atagan da bir yandan yaşam 
haklarını savundukları köpekleri koru-
maya çalışırken, bir yandan sa geçen 
yıl Üsküdar Belediyesi başlattıkları kı-
sırlaştırma çalışmaları ile üremelerini 
kontrol altına almaya çalıştıklarını be-
lirtti. Atagan, kışı geçirebilmeleri için 
büyük emek verdikleri yavruların, ba-
harla birlikte kısırlaştırılacak grup-
ta olduğunu, toplu ölüm ve kıyımlar-
la sarsıldıklarını bildirerek, şimdi olası 
tehditlere karşı daha da dikkatli olduk-
larının bilinmesini istedi. 

GÖNÜLLÜLER DE TAKİPTE
Validebağ Korusu’nu doğal ve 

ekolojik sistemini, içindeki tarihi ve 
kültürel mirası korumak için 18 yıl-
dır mücadele veren Validebağ Gönül-
lüleri de, bölgedeki toplu köpek ölüm 
ve kayıplarına karşı kayıtsız kalmadı. 
Durumu yakından takip ettiklerini be-
lirterek, kendi sosyal medya hesapla-
rından “çevre sitede yaşayan ve bu 5 
cana kıyan, vicdansız yaşam düşman-
larının gönüllüler olarak peşini bı-
rakmayıp yakından takip edeceğimi-
zi bildiririz. Koru tüm canlılarıyla bir 
bütündür!ˮ açıklamasını yaptılar.

Validebağ Korusu, hem sokak 
hayvanlarının hem de sahibi olan kö-
peklerin nefes alma yerlerinden. An-
cak bu gelişmelerden sonra hayvan 
severlerin daha dikkatli ve duyarlı ol-
ması gerekiyor. 

Onlarca kedi ve köpeğin yaşadığı Validebağ Korusu’nda 
beş köpeğin öldüğü tespit edildi. Köpeklerin zehirlenmiş 
olabileceği bilgisini paylaşan Validebağ Gönüllüleri, 
“Koru tüm canlılarıyla bir bütündür. Konuyu yakından 
takip ediyoruz” açıklamasını yaptı

Yeryüzü Derneği, 2011’den beri Kent Bahçeleri Projesi’yle 
kendisine bahçe kurmak veya bahçesini geliştirmek isteyen-
lere ücretsiz tohum-fide dağıtıyor, konuyla ilgili bilgi payla-
şıyor. Derneğin projesine bu yıl da başvurular başladı. 8 Ni-
san’a dek derneğin internet sitesi üzerinden başvuru yapmak 
mümkün. Daha sonra da nasıl ekim dikim yapılacağını öğ-
renmek için 9 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasındaki semt bu-
luşmalarına katılmak gerekiyor. Ardından da 15 Mayıs tari-
hinden itibaren dernekten tohum ve fideleri ücretsiz olarak 
alabilirsiniz. Ekim-dikim işleri bireysel olarak yapılacak an-
cak bahçeciler sorularını kent bahçeleri email grubuna so-
rup, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabiliyor.
Detaylı bilgi için Yeryüzü Derneği: 0216 388 1173

Balkonunda 
bahçe yapmak 
isteyenlere

ne oluyor?

l Erhan DEMİRTAŞ

l Erhan DEMİRTAŞ

İstanbul Eczacı Odası, 
nöbetçi eczane 
soygunlarının artması 
nedeniyle gece 
24.00’ten sonra kepenk 
arkasından satış 
yapılacağını duyurdu. 
Kadıköy’deki eczacılar 
karardan memnun

İ

Kepenk arkasından 
ilac dönemi
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Benim neslimin anneanneleri, babaanneleri böy-
le tutturmuşlardı, aklımıza gelince ödümüz patlar-
dı bir an, sonra unuturduk, kahkahalarımıza, kıkır-
damamıza devam ederdik.

Çok gülme ağlarsın kendi tecrübeleri miydi, 
kimbilir. En çok ne olabilirdi ki, trajik sandıkları sa-
kin hayatlarında...

Beklenmeyen bir hastalık, kayın aile sorunları, 
umulmadık bir borç, dost kazığı...

Başka ne olabilirdi ki?
Nerdeyse her gün maruz kaldığımız, korkunç 

acılarla kederden kasılıp kaldığımız,
sınırsız çaresizliğimizi iyi ki yaşamadılar.
Pek fena durumdayız.
O kadar okuttular bizi, öğrettiler.
Ne yazık ki olan bitenin fazlasıyla farkındayız. 

İyi insanlarız, bu yükümüzü daha da ağırlaştırıyor.
Acıkmaktan, yavrumuza sarılmaktan, filmde 

bir aşk acısına gözyaşı dökmekten, çiçek kokla-
maktan, bir uzun havaya eşlik etmekten, zeki bir 
espriye karnımızı tuta tuta gülmekten, en hafif 
tarifiyle utanıyoruz. Yarım gülüşler, yarım hayat-
lar bir fotoğrafla zank diye saplanıyor kalbimize.

Gene hayatlar yarım kaldı.
O sırada Fenerbahçe maç yapıyordu.
Fenerbahçe.
Hani kahrı baş üzre, sevinci tarifsiz Fenerbahçe.
Bir de çok fena karın ağrımız vardı.
Hollanda dolaylarından dünya yıldızımız Robin 

van Persie mutsuz muydu yoksa?
Öyle yazıyor, öyle çiziyorlardı. Sıkılıyorduk.
Nolur yani çok dakika versen ona Vitorcum?
O akşam bu da oldu.
Hadi bir gol olsun, o da Robin'den olsun,
O da oldu.
Yıllardır ilk kez bir golün anonsu yapılmadı, o 

pek kıymetli ismi haykıramadık.
Çocuklar, Robin’e sarıldı, o çok sevindi.
Maçtan sonra dedi ki...
“O sırada bilmiyordum. Sevindiğim için özür 

dilerim!”
Dostun gülü yareler beni dedirtecek cümle.
Ankara.
Ah Ankara.
Boşluklara bulmacada pek çok yer adı koyabiliriz.
Ne kadar yazık.
Bu kadar güzel olmasaydın canım ülke :((
Gene rahmetli anneannemin beni çok sinir 

eden bir cümlesi düştü aklıma...
Keşke Allah çirkin şansı verseydi :(

Çok gülme ağlarsın...

FERYAL 
PERE

GEÇEN HAFTA

PROGRAMI

AMATÖRDE 
GEÇEN HAFTA
İstanbul Amatör Futbol Ligi’nde 2. 
Amatör Lig’te oynanan maçlarda durum 
şöyle: 
n 13. Grupta yer alan Kozyatağı, 
Ünalanspor’a 3-2 yenildi. 
n 14. Grupta yer alan Erenköy Acarspor 
ise galibiyet serisini sürdürdü. Kadıköy 
ekibi, Kirazlıtepe deplasmanından 2-1 
galibiyetle döndü. 
n 16. gruptaki takımlarımızdan Hilalspor 
deplasmanda karşılaştığı Kemahspor 
ile 1-1 berabere kaldı. Yenidünyaspor ise 
Üsküdar Çınarspor’a 4-0 mağlup oldu. 
n 17.grupta ise iki Kadıköy ekibi karşı 
karşıya geldi. Haydarpaşa Demir,
Hasanpaşa’yı 8-0 yendi. Feneryolu ise 
Kınalıada’ya 6-1 yenildi.
n İstanbul Amatör Futbol Ligi’nde U19 
(19 Yaş altı) ikinci yarı başladı. 
n 20.grupta yer alan Koşuyolu, 
Paşabahçe’ye 4-0 yenildi. 
n 23. gruptaki Kadıköy ekibi 
Bostancıspor bu haftayı bay geçti. 
Çakmakspor deplasmanına giden 
Kozyatağı, 3-2 mağlup oldu. 

HAFTANIN 
PROGRAMI
İstanbul 2. Amatör Ligi’nde haftanın 
programı şöyle:
n 13. grupta Kozyatağı, Esenkent 
deplasmanından galibiyetle dönmeyi 
hedefliyor.  
n 14. grupta Erenköy Acarspor, Ataşehir 
Yoncaspor ile karşılaşacak. 
n 16. grupta Hilalspor, Ataşehirgücü ile 
karşılaşacak. Yenidünyaspor ise Pendik 
Esenyalı’yı ağırlayacak. 
n 17.grupta Hasanpaşa, Cevizli Anadolu 
ile karşılaşacak. Feneryolu ise Selamsız 
deplasmanına gidecek. 
n Haydarpaşa Demir bu haftayı bay 
geçti. 
n İstanbul Amatör Futbol Ligi U19(19 Yaş 
altı) haftanın programı şöyle:
n 20.gruptaki Kadıköy ekibi Üsküdar 
Anadolu ile karşılaşacak. 
n 21.grupta 20 puanla lider Fikirtepe 
Dumlupınar, Sultanbeyli ile karşılaşacak. 
Haydarpaşa Demirspor ise Dolayoba 
deplasmanında puan arayacak.  
n 23. grupta 19 puanla ikinci sırada 
bulunan ligin güçlü ekiplerinden 
Bostancıspor, Soğuksuspor 
deplasmanından galibiyetle dönmenin 
hesaplarını yapıyor. Kozyatağı ise Balkan 
Yeşilbağlar deplasmanına gidecek.

eneryolu, Bağdat Caddesi üze-
rinde Kızıltoprak ile Sela-
miçeşme arasında kalan, gü-
nümüzde kapalı olan tren 

İstasyonu, tarihi yapıları ve yaşanmışlık-
larıyla şirin bir semt. Feneryolu aynı za-
manda açılışı 1872’de yapılan eski bir 
demiryolu hattına da sahipti. Bu hattın, Fe-
neryolu tren istasyonundan başladığı, Bağ-
dat Caddesi’ni geçip, bir zamanlar Gaze-
te Kadıköy’ün de yayına hazırlandığı Fuat 
Paşa’nın köşküne ait tarihi binanın yakının-
dan geçerek, Fenerbahçe’ye ulaştığı belir-
tiliyor. Böylesine tarihi özellikleri bulunan 
semtte, kendi imkânlarıyla ayakta durma-
ya çalışan ve yıllardır spora, gençlere hiz-
met veren bir de spor kulübü var. Feneryo-
lu Spor Kulübü 1993 yılında İhsan Yadigâr 
ve Cüneyt Koral tarafından kuruldu. Fener-

yolu Spor Kulübü’ne kuruluş aşamasında 
Necati Şimşek Cihan ve Aykut Tansı gibi 
semtin ileri gelenlerinin de desteği olduğu, 
aslında kulübün tarihinin 1960’larda ku-
rulan Güneşspor’a uzandığı belirtiliyor. O 
tarihten bugüne spora ve gençlerin gelişi-
mine emeği geçen Kadıköy’ün güzide ku-
lüplerinden bir tanesi Feneryolu.

YENİ SEZON HEYECANI 
Feneryolu, 2015-2016 İstanbul Ama-

tör Futbol sezonunda 6 yeni transfer ile 
2. Amatör lig 17. Grupta şampiyonluk 
mücadelesi veriyor. Çok zorlu bir grupta 
yer aldıklarını ifade eden Feneryolu Spor 
Kulübü Başkanı İhsan Yadigâr, “Gru-
bumuzdaki bütün takımlar şampiyon 

adayı. Kadıköy’de her spor kulübünün 
olduğu gibi bizim de ekonomik sıkıntı-
larımız bulunmakta. Ancak geçmişte be-
lediye başkanlarımızın sınırlı destekle-
ri olmuştur. Onlara teşekkür ediyoruz. 
Yeni belediye başkanımız Sayın Aykurt 
Nuhoğlu’nun spor müdürlüğünü kurma-
sı ve sergilediği yaklaşım ile Kadıköy’de 
gençlere, spora yönelik güzel çalışmala-
rın olacağını görmekteyiz. Bunun belir-
tileri görülmeye başlanmıştır. Yapılan 
bu çalışmalar bütün amatör kulüplerini 
memnun etmiştir. O sebeple yeni sezona 
daha umutlu gireceğiz” diyor. 

Feneryolu Spor Kulübü’ne yıllarını 
verdiğini söyleyen ve içindeki spor aş-
kıyla kulübü geleceğe taşıma hedefle-
rini anlatan Başkan İhsan Yadigâr, ant-
renmanlarda da takımın yanında olmaya 
gayret gösteriyor ve futbolcularının geli-
şimini yakından takip ediyor. Erhan Ya-
digar ve Emin Kaya’nın çalıştırdığı Ku-
lüp, 2015-2016 sezonunda U13, U16, 
U17, U19 kategorilerinde de amatör lig-
lere katılarak farklı kulvarlarda sportif 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

Forma renginden dolayı ‘Mor Menek-
şeler’ olarak da anılan Feneryolu Spor 
Kulübü’nün minik, yıldız, B genç, A genç 
ve A Takım düzeyinde şampiyonlukları 
bulunuyor. Kulüp, A takım kategorisinde 
3. Lige çıkma play oflarında yer aldı. 14-
16 kategorisinde şampiyonluk kazanan 
takım, 450 takım arasında ilk 8’e girerek, 
Türkiye birinciliği elemelerinde oynama 
hakkı kazandı. Kulübün http://www.fe-
neryolusk.com adlı internet sitesinde, 
kulübün yetiştirdiği futbolcular arasın-
da Emre Özkan, Azat Filiz, Sinan Morgil 
gibi profesyonel ligde oynayan sporcula-
rın olduğu da belirtilmekte.

FENERYOLU’NDA DOĞDU
Feneryolu Spor Kulübü Başkanı İh-

san Yadigâr, kurucusu olduğu kulüpte 
üç yıldır futbol şube sorumlusu, 20 yıl-
dır da başkan olarak görev yapıyor. Ya-
digâr, “70’li senelerde bize sporu sevdi-
ren, Feneryolu’nda gençlere sahip çıkan 
Feneryolu Güneşspor’u kuran ve hepi-
mizin orada futbol oynamasını sağlayan 
Emekli Komando Albayı Karagücü Ant-
renörü Necati Şimşek Cihan’a Allah’tan 
rahmet diliyor, saygıyla anıyorum” di-
yerek vefa örneği sergiliyor.

Basketbolun kalbi 
Caferağa’da atıyor
Salon sporlarının yapıldığı İstanbul’daki sayılı sa-
lonlardan olan Caferağa Spor Salonu, Kadıköy’de 
sporun kalbinin attığı önemli merkezlerden. İstan-
bul Büyük Erkekler Amatör Basketbol Ligi (IBEL) 
maçlarının da zaman zaman oynandığı önemli sa-
lonlardan biri. Devam eden İstanbul Büyük Erkek-
ler Amatör Basketbol Ligi (IBEL); A, B, C ve D 
gruplarından oluşuyor. 

Amatör basketbol liginde Kadıköy ve Ana-
dolu yakası takımları D grubunda yer alıyor. Bu 
grupta; Bostancı, Modaspor, Dinamo Spor, Küçük 
Yalı Yelken, Paşabahçe Spor Kulübü, Elit Akade-
mi İstanbul, Suadiye Gençlik Spor, Libade Spor 
ve Kurtköy Yıldızlar SK. takımları var. Grubunda 
Kadıköy ekiplerinden Bostancıspor, Modaspor ve 
Dinamo takımları ilk üçte yer alıyor. IBEL D Gru-
bunda sıralama ve puan durumu şöyle:

  Maç  Puan
1.Bostancıspor ........................ 6 ......................12
2.Modaspor  ........................... 7  ....................12
3.Dinamo Spor ........................ 7 ......................12
4.Küçükyalı Yelken ...............6   ................... 11
5.Paşabahçe ............................ 6 .......................9
6.Elit Akademi İstanbul  ......6 ..................... 8
7.Suadiye Gençlik .................. 6 .......................7
8.Libade ..................................6 ..................... 6
9.Kurtköy Yıldızlar ................. 6 .......................6

16 Mart Çarşamba günü 18.00’de Basketbo-
lu Geliştirenler Derneği-Samsun Canik Beledi-
yesi arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper 
Ligi maçına sahne olan Caferağa Spor Salonu, 19 
Mart Cumartesi günü 16.00’da Basketbol Birinci 
Ligi takımlarını ağırlayacak. İstanbul DSİ ile Fi-
nalspor’un Kadıköy’deki maçına basketbolsever-
lerin ilgi göstermesi bekleniyor. 

l Mustafa SÜRMELİ

F

Feneryolu'nda
geçmişe yolculuk

Kadıköy’ün hemen hemen her semtinin, şahsına münhasır spor kulüpleri 
var. Bunlardan biri de mor ve beyaz renkleriyle Feneryolu Spor Kulübü 

Feneryolu Spor Kulübü 
Başkanı İhsan Yadigâr
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stanbul, dünyaya kültür başkenti olabilecek 
pek çok özelliğe ve güzelliğe sahip…
Kadıköy’ün sevgili ozanı Fazıl Hüsnü 
Dağlarca da boşuna yazmamış, “Kentler / 

İnsanların imzasıdır / İstanbul / Tanrı’nın mührüdür” 
dizelerini…
Filmlere, şarkılara, türkülere, romanlara, öykülere 

konu olmuş bir kentten 
bahsediyoruz. Şiirler 
yazılmış, binlerce… Boğaz, 
Kızkulesi, Pera, Beyoğlu, 
Galata Kulesi, Balat, 
Sultanahmet dizelerle hayat 
bulmuş.
Yazarların, şairlerin, 
ressamların yaşadığı 
Kadıköy de başrole geçmiş 
pek çok yapıtta.
21 Mart Dünya Şiir Günü 

nedeniyle Kadıköy’den söz 
eden şiirleri araştırdık…

VAKİT VAR DAHA…
Güngör Gençay’ın İstanbul 
adlı şiirinde  “Suadiye 
taşıyla toprağıyla aşka 
gebedir” dizesi
Necip Fazıl Kısakürek’in 
Canım İstanbul şiirinde 
ise “Eyüp öksüz, 
Kadıköy süslü, Moda 
kurumlu” dizeleri dikkat 

çeker. Mehrizat’ın kaleminden, 
“Haydarpaşa önlerinde bir çay 
evinde/Batan güne karşı şiir 
okumak” dizeleri dökülür.

Cemal Süreya, Vakit Var Daha adlı 
şiirinde 
“Yeldeğirmeni’nden denize sarpa 
sararak inen bir sokakta
Vakit tamamdır diyorum. Ve 

sokağın sesi
Diyor ki değil daha
Vakit var daha …” 
dizeleriyle seslenirken Dağlarca 
da Salı Günü adlı şiiriyle katılıyor 
seslenişe:
“Kadıköyle Levent arasında gider 
gelir kuşlarım
Mavidir, yeşildir, kırmızıdır, 
laciverttir
Bu hangi kızımdır bilemem”

ADA’DA MODA’DA AK BULUTLAR
Uzun yıllar Moda’da yaşayan toplumcu gerçekçi 
şiirimizin önemli simlerinden Arif Damar da İstanbul 
Bulutu adlı şiiriyle dizelerine taşımış Kadıköy’ü;
“Bulut gelir pare pare

Ada’da Moda’da ak
Haliç üstünde kara
Topkapı’da karışır kayıplara”

Uzun yıllar yaşadığı Kadıköy’ü  Heybe adlı şiiriyle 
dizelerine taşıyan bir başka şairimiz de Şükran Kurdakul;
“Kadıköy’den kimi getirdim bilirsiniz
Yılların eskimeyen şiiri…
Yeni çağlara birlikte yürüdüğümüz
Bilmediğim çağlardan gelen”

Köy enstitülerinin yetiştirdiği önemli isimlerinden 
Mehmet Başaran, Kocakent şiirinde
“Duramaz oldum mu yerimde / Kalkıp Haydarpaşa’ya 
gidiyorum” derken; Hüseyin Avni Dede, Acıya Kurşun 
Geçmez şiirinde “Göztepe’den ilk trene binecektim / 
Binecektim ama param yoktu” demiş…

ŞAİRLERİN GÖZDESİ ERENKÖY
Erenköy, pek çok şairin dizelerine konuk olmuştu bir 
dönem. Yahya Kemal Beyatlı Erenköyü’nde Bahar adlı 
şiirinde;
“İstanbul’un öyledir bahârı;
Bir aşk oluverdi âşinâlık...
Aylarca hayâl içinde kaldık;
Zannımca Erenköyü’nde artık
Görmez felek öyle bir bahârı,” şeklinde anlatırken, 
bir dönem Kadıköy’de yaşayan Serdar Koçak da 
Erenköyü’nde Bahar adlı şiiriyle adeta Yahya Kemal’e bir 
selam gönderiyor:
“Ziller çalıyor hayal süvariler Erenköyü’nde
dönüyor derinleşen her aynada kızıl kum
zamandan maada bu deniz bahçelerinde
kaybolmuş müfrezeler gibi gelecek baharlar”

Ercüment Uçarı da İstanbul adlı şiirinde 
“Köprüleri ellerimle tutuyorum
Fesleğenler içinde bir rüya yeni
Tazeyim bilmem kaç senesi
Belki Erenköy’deyim
İçimde bir köşkün bahçesi” diyerek anlatmış 
Erenköy’ü…

TAHTA KÖPRÜ BETON OLMUŞ
Oktay Rıfat, Kuşdili adlı şiiriyle selamlamış Kadıköylüleri 
“Param olsa satar mıydım
Kahverengi elbisemi
Damalı gömleği giyerdim
Alaca mendili takardım
Kuşdili’nden geçerdim
Param olsa satar mıydım
Kahverengi elbisemi”

Süreyya Berfe ise Kalamış’tan eskiye özlemle seslenmiş: 
“Kalamış
Tahta köprü beton olmuş.
Kiralık sandal yok
Cumhuriyet Aile Bahçesi kapalı
Todori Çarkas ölmüş, salaş yıkılmış
Anılar da geçiyordu oradan
Sıkıldı yeni Kalamış’tan, hızlı yürüdü.
Güldü halimize yeni açan bir çiçek”

İlhan Demiraslan adını ilk kez duyanlar, Haydarpaşa Garı 
Şiiri’nin son dörtlüğünü okuduklarında eminim ki, şairin 
diğer şiirlerini de okumak isteyecekler:
“Haydarpaşa garında bir akşam
Yalnız mı kaldınız
Nasıldır çaresizlik içinde insan
Anlarsınız”

KADIKÖY GÜZELDİR
Nurullah Can da Kadıköy’ü çok seven şairlerden. Uzun 
yıllar Kadıköy sokaklarında açtığı sergilerle kitaplarını 
şiir severlere ulaştırmış. En büyük tutkusu, kitaplar, 
kediler ve Kadıköy… Hüzünlü Şiirler/3’te gerçekten de 
hüzünlü dizeler yazmış:
“Şu tekir kedi sürünmese bacaklarıma
Şu radyo çalmasa hüzünlü şarkıları
O sarışın kadın bahçede çamaşır asmasa
Yarın yazacak tekmil gazeteler
‘Nurullah Can metruk evde ölü bulundu’
Kadıköy Pavlonya Sokağı 86 numara”

Kadıköy adlı şiiri var bir de Can’ın…
“Kadıköy güzeldir
Bir kuşluk vakti doğdu
Çocukluğu kısa sürdü
Hiç evlenmedi Kadıköy 
Binlerce kez
Kırlangıçlarla sözlendi
Hep terkedildi
Hiç çeyizi de olmadı”

Ziya Osman Saba’nın “Misakımilli Sokağı No. 37” 
adlı şiiri de okunmalı mutlaka. Belki okuduktan sonra 
Misakımilli Sokağı’na gitmek istersiniz. Şiiri bir kez de 
orada okumak için…
“Ah, şimdi hatıralar mahallesinde
Misakımilli sokağı No. 37.
Orası bütün evler, bütün ömür içinde,
Mesut olduğumuz evdi…”

İSTANBUL’DA NE Mİ VAR?
Nâzım Hikmet de 1 Haziran 1958 yılında Viyana 
dolaylarında yazdığı Tuna Üzerine Söylenmiştir adlı 
şiiriyle gidermiş doğduğu topraklara özlemini:
“Hey Hikmet’in oğlu, Hikmet’in oğlu 
Tuna’nın suyu olaydın 
Karaorman’dan geleydin
Karadeniz’e döküleydin 
Mavileşeydin mavileşeydin mavileşeydin 
Geçeydin Boğaziçi’nden
Başında İstanbul havası
Çarpaydın Kadıköy iskelesine
Çarpaydın çırpınaydın 
 Vapura binerken Memet’le anası”

Kadıköylü şair Tanju Akerman’ın dediği gibi “İstanbul 
hala şiir. İstanbul’un güzelliklerine yazılacak daha pek 
çok şiir var kalemlerin ucunda düşmemiş duran…” 
Son dizelerimiz Cahit Irgat’ın İstanbul şiirinden olsun;
“İstanbul’da ne var deme,
İstanbul’da ne mi var?
İstanbul’da İstanbul var.”

Garip Akımı’nın Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile bir-
likte kurucularından olan Melih Cevdet Anday Ka-
dıköy Belediyesi tarafından düzenlenen bir panelle 
anıldı. TESAK’ta düzenlenen Cevat Çapan, Enis Ba-
tur ve Ferit Edgü’nün konuşmacı olduğu paneli An-
day’ın eşi Suna Anday, Turgay Fişekçi, Turgut Çe-
viker, Müşür Kaya Canpolat, Betül Dünder, Şeref 
Bilsel, Salih Bolat, Mustafa Yılmaz, Harun Atak ile 
edebiyat dünyasından isimler ile sanatseverler izledi. 

Panelde ilk olarak söz alan Enis Batur, Melih 
Cevdet ile çeşitli karşılaşmalarından kendisinde ka-
lan temel izler üzerinde durarak “Melih Beyi hep çok 
önemli bir kılavuz olarak gördüm. Benim kuşağım 
Melih Cevdet’in Cumhuriyet gazetesindeki yazıları-
nı beklerdi. Bize ufuk açardı. El değmemiş konulara 
el attığı gibi, el değmemiş biçimde el atardı. Dolayı-
sıyla büyük borcumuz var” dedi.

“ÇOK BİLİNÇLİ BİR ŞİİR İŞÇİSİYDİ”
Cevat Çapan ise Melih Cevdet’in kitaplarında 

gerçekliğe, hayata, dünyaya akıllıca ve duyarlı bir şe-
kilde bakmaya çalıştığını, bu heyecanına, bilincine 
okurlarını da ortak etmek istediğine dikkat çekerek 
şöyle konuştu; “İlk şiirlerinde bile nasıl bir anlayışla 
dünyayı kavramaya çalıştığı, gördüğü gerçekliği na-

sıl bir dille anlatması gerektiğini araştıran bir şairdi. 
Yaptığı işi çok bilinçli yapan, araştıran bir şiir işçi-
siydi. Şiirlerinde yoğun bir düşünsel öz var. İlk şiir-
lerinden başlayan ince bir alaycılığı var. Bazen ken-
disiyle, bazen de dünyayla ince ince alay etmekten 
kendisini de alamayan birisiydi.”

Çapan, Anday’ın roman, tiyatro, müzik ve resim-
le de ilgilendiğini belirterek o zamana kadar yazılan 
oyunlara pek benzemeyen oyunlar çıkarttığına dik-
kat çekti.

DOĞRUCU ANDAY
Melih Cevdet Anday’ı 1952 yılında lise ikinci 

sınıf öğrencisiyken tanıyan Ferit Edgü de anılarını 
anlattı. Edgü, “Melih Cevdet’in en önemli özelliği 
nedir?” şeklindeki bir soruya “Doğruluğu” yanıtı-
nı vereceğini belirterek “Hayatımda Melih Cevdet 
kadar doğruluğu, yalansızlığı ilke edinmiş kimse 
tanımadım. Bu karakteri dolayısıyla çok kırgın-
lıklar yaşamıştır. Karşısındaki insan söylediği ya-
landan bir çıkar sağlamasa bile hemen yüzüne vu-
rurdu. En yakın dostu bile yanlış bir şey yaptığı 
zaman sakınmadan, gözünün yaşına bakmadan yü-
züne söylerdi. Şiirinin büyüklüğü, zekâsının kes-
kinliği, bilgisinin enginliği ile duruşu olan bir in-
sandı” diye konuştu.

Edgü, Melih Cevdet Anday’ın ‘Kolları Bağlı 
Odysseus’unu okuyan zamanın Paris Büyükelçisi 

Pablo Neruda’nın “Bir Türk şairi keşfettim, gözü-
me uyku girmedi” dediğini de ifade etti.

ANDAY İÇİN NE DEDİLER
Turgay Fişekçi (Şair): Melih Cevdet Anday çağ-

daş şiirimizin dorukların biri… Ne yazık ki günümü-
zün popüler şairleri arasında yer almıyor fakat büyük 
ve derin şiir varlığı keşfedilmeyi bekliyor. Şiirlerinin 
yanı sıra ayrıca düşünce dünyası da çok zengin.. Gü-
nümüzde bulunmayacak zenginlikte bir düşünce insa-
nı. Denemelerinin de bu gözle okunması, yararlanıl-

ması, genç kuşaklarca izlenmesinde büyük yarar var.
Turgut Çeviker (Yazar): Melih Cevdet benim de-

demdir. Yani çok severim. Garip’in üç asından birisi. 
Şiiriyle lise öğrencisiyken tanıştım. O güne kadar oku-
duğum şiirlere benzemiyordu. Cumhuriyet’teki yazıla-
rına bayılırdım, röportajlarına âşıktım.

Aşkın Şenol (Oyuncu): Melih Cevdet’in oyunla-
rını konservatuvardayken çok çalışmıştık. Mikado’nun 
Çöpleri benim favori oyunumdur. Hala açar açar oku-
rum. Orada çalışılacak, bakılacak bir şeyler vardır mut-
laka. Oyunlarıyla, şiirleriyle hep çok yakın oldum. 

Garip’in üç asından biri: Melih Cevdet Anday
Büyük şair Pablo Neruda’nın, “Bir Türk şairi keşfettim, gözüme 

uyku girmedi” dediği Melih Cevdet Anday Kadıköy’de anıldı
l Kadir İNCESU

Eyüp öksüz,

Moda kurumlu…21 Mart Dünya 
Şiir Günü 

şerefine, yolu 
Kadıköy’den 

geçmiş ozanların 
dizelerinin 

izinden semtin 
peşine düştük…

l Kadir İNCESU

İ
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SOLDAN SAĞA
1-‘Kayıp Kıtalar Atlası’, ‘Suskunlar’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… ‘Makine ve Kimya 
Endüstrisi’nin kısaltması. 2-Aday… ‘Ölmeye Yatmak’, ‘Fikrimin İnce Gülü’ gibi kitaplarıyla 
tanınan yazar. 3-Kemiklerin toparlak ucu… ‘Organize sanayi bölgesi’ anlamında kısaltma… 
Tarif… Kayın, kayınbirader. 4-Tahta, metal ya da taşı işlemeye yarayan çelik araç… Saç örgüsü… 
Kamu. 5-Gelecek, istikbal… Hiçbir zaman… Uzaklık belirten bir sözcük… Gerçek olmayan 
davranış, gösteriş… Mısır’ın plaka işareti. 6-Solgun görünen, soluk… Senaryosunu Turgut 
Özakman’ın yazdığı ‘Çanakkale 1915’ adlı filmiyle tanınan yönetmen. 7-Utanma, utanç duyma… 
Bir Amerikan haber ajansının kısa yazılışı… Giysinin belden aşağıda kalan bölümü… Sporda 
alıştırma, egzersiz. 8-‘Diriliş’ adlı filmdeki rolüyle bu yıl ‘En iyi erkek oyuncu’ dalında Oscar 
kazanan ünlü aktör… Bir tür İngiliz birası. 9-Klavyeli bir çalgı… Birinin memleketini sormak için 
kullanılan bir söz… Bir yüzey ölçü birimi… Anma, söyleme, sözünü etme. 10-Üzüntülü düşünce 
durumu, kaygı… Takımın kısa yazılışı… Balık akını… New York’un kısaltması. 11-Bir pamuk türü… 
Holmiyumun simgesi… Yiğit kimse… Deha sahibi, dahi. 12-Dansta kavalyenin eşi… Yakanın 
göğse doğru inen devrik bölümü… Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası… Oyun kağıdı. 13-
Ezgi, türkü, nağme… Meydan, saha… Bir nota… İri delikli kalbur... Avustralya’ya özgü uçamayan 
bir kuş. 14-Orhan Pamuk’un geçen ay yayımlanan yeni romanı… İpucu, emare. 15-Ondalık, 
aşar… Bütün, tüm, kamu… Sahnede oynanmak için yazılmış oyun. 16-Birbirini tamamlayan iki 
tekten oluşan (nesneler)…  Bazı Batı devletlerinde kont ile dük arasındaki bir soyluluk unvanı… 
Boru sesi… Yansız, tarafsız. 17-Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer… Engel… İklimleme 
cihazı… Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. 18-Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında 
yer alan takımyıldızın adı… Bir iş ya da bir davranışta gereken ölç ü… Denizli’nin bir ilçesi. 19-
‘Şair Evlenmesi’nin yazarı… Bir elçiliğe bağlı olarak çalışan uzman… Alaz, yalaz. 20-Sahip… 
Hollanda’da bir kent… Kısa çizgi… Hayat arkadaşı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Ölü Erkek Kuşlar’, ‘Safran Sarı’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… Kuvars ve opal liflerinden 
oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billur silis, kalseduan. 2-Alan ölçüsü 
birimi hektarın kısa yazılışı… Kaydedilen ya da radyo ile yayımlanan sesleri, ses kaynaklarının 
mekandaki dağılımına uygun olarak iletme tekniği… Parmaklar birbirinden uzak duracak 
biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık… Duman 
lekesi. 3-Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle ipek yakalı takım giysi… 
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal ya da maddi şartların bütünü… Bir şeyin, başkalarından 
üstün sayılması, yeğlik. 4-Melez, metis, kırma… Halk dilinde deve dikeni… Hindistan’da bir 
kent. 5-Hangi şey… Bir tür iri dişli törpü… Elde tutulan, mahfuz… Yanlış davranış. 6-Ölüm 
sebebini belirlemek amacıyla bir cesedi inceleme işi… Ribonükleik asidin kısa yazılışı… Mısır… 
İlgilendiren, ilişkin. 7-Sel felaketine uğramış, selden zarar görmüş kimse… Halit Refiğ’in bir filmi… 
Manganezin simgesi. 8-Küllük… Bütünüyle top biçiminde, yusyuvarlak (olan)… İlk damıtılan ve 
içinde anasın bulunmayan rakı… Bir nota. 9-İsim… Gereğinde kullanılmak için ede bulundurulan… 
Bir tür büyük balıkçı kayığı. 10-Kalkan, zırh vb. korunma aracı… Dilbilgisinde, çoğul karşıtı… 
Haris… Suudi Arabistan’ın başkenti. 11-Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki… Bir tür nakışlı, 
ince kilim… Kırık çanak çömlekleri, künkleri birleştirmekte kullanılan macun… Dedelerden 
ve büyükbabalardan her biri. 12-Nine… Bir işi yapma, yerine getirme… Muhtemel… Konuğu 
ağırlama. 13-Hızla ilerleme, hamle… Dünya’nın yarıçapını bir gezegenden ya da Dünya Güneş 
uzaklığını bir yıldızdan gören açı. 14-Eyüp’te bir semt… Saçak bulut… Radyumun simgesi… Kartal 
önadlı sinema yönetmeni. 15-Borç ödemede güvenilir olma durumu… Önsöz. 16-Su ile ilgili… 
Fizikte, geçişme… Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın... Serdar önadlı 
sinema yönetmeni. 17-Göçebe ve yolcuların yolculuk ya da göç sırasında konakladıkları sulu ve 
otlu yer… İlkel benlik… Ekmek… Bir bağlaç. 18-Eğiklik, meyil… Dogma, nas… Mavera… Mobilya. 
19-Yasaklama… Atın eşkin yürüyüşü… Bir nota… Fincanın dibine çöken kahve tortusu. 20-Elle 
sürülen, hafif, küçük çocuk arabası… Ozan Açıktan’ın yönettiği ‘Annemin Yarası’ adlı filmin başrol 
oyuncuları arasında yer alan ünlü bir aktris.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Bernardo Bertolucci 2-Ağa, Yay, Opec, İle, Tat 3-Reyhan, Ateh, Anarşizm 4-Bendir, Yalak, Baba 5-Şiar, Irıp, Var, 
Kerata 6-Bm, Ekmeliyet, Haz 7-Iraksamak, Ticaret, Zn 8-Çor, En, Rah, Fatalite 9-Azman, Paten, Milano 10-Urodel, Retina, Mm 
11-Çetin İnanç, Ecinni, Ca 12-Ir, Kama, Okey, Ezgin 13-Emare, Ezeli, Eko, Oba 14-Rna, Eyalet, Nato, Enik 15-Akala, Nil, Peron 16-
Döş, La, Ni, Akademik 17-Ay, Nilgün Belgün, Kota 18-Matara, Eder, Hilkat 19-Beşer, Nötr, Afaki, Na 20-Mayi, Mis, Aihm, Göksel. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Barış Bıçakçı, Radar 2-Eğe, İmroz, Erenköy, Ba 3-Rayba, Armut, Maaş, Mey 4-Herek, Ariza, Naşi 5-Ayan, 
Ksenon, Realite 6-Randıman, Dikey, Alarm 7-Dy, İrem, Sena, Ad, Gr 8-Arılar, Lamel, Nüans 9-Bot, Pikap, Nazenin 10-Epey, Harç, Eti, 
Beta 11-Rehavet, Te, Ol, Laedri 12-Tc, Latife Tekin, Kle 13-Aar, Canice, Anagram 14-Link, Hat, Niyet, Dü 15-Ula, Karaman, Kopenhag 
16-Cerbezeli, Neo, Em, İkö 17-Şar, Tilmiz, Eriklik 18-İtibar, Tam, Gonokok 19-Azat, Zen, Cibin, Tane 20-Atm, Ayn, Olanak, Çatal.

’nu yedi yıl boyunca ‘Keli-
me Oyunu’nda izledik. ‘Ek-
ranların efendi yüzü’ olarak 
özellikle yetişkin kuşak ta-

rafından pek sevildi. Programı yayından 
kalktığında ise üzülen çok oldu. Varol 
daha sonra, bir süre Kardeş Payı dizi-
sinde rol aldı. Şimdilerde ise televizyon 
dünyasından sahnelere yatay geçiş yap-
tı. ‘Etimolojik Cahil Cesareti’ isimli gös-
terisiyle seyirci karşısına geçen Varol ile 
19 Mart’taki Kadıköy gösterisi öncesi ko-
nuştuk. Belli ki ‘heybesindeki kelimele-
rini sahneye saklamayı tercih eden’  Ali 
İhsan Varol’un sorularımıza verdiği ‘ta-
sarruflu’ yanıtlar…

l Sizinle röportaj yapıp da Kelime 
Oyunu’nu sormamak olmaz. Neden bit-
mişti program?

Hangi sebeplerle bittiğine dair net bir 
cevabım yok.

l Gezi direnişiyle ilgili sorduğunuz 
sorular için hiç pişman oldunuz mu?

Hayır.
l Fiziken Gezi’ye çok yakındaydı 

stüdyo. Tüm olaylara ‘gözünüzü kapa-
mayı’ seçmediniz…

Evet.
l Gösterinizde “Televizyon sektö-

ründe iş bulamadığınız, o nedenle bu 
gösteriyi yapmaya başladığınız” minva-
linde sözleriniz var. Bunun ne kadarı 
gerçek ne kadarı kurgu? 

Tamamı gerçek. Şu anda televizyonda 
yayınlanan bir iş yapıyor olsaydım göste-

ri için ne vaktim ne de enerjim olurdu.
l “Etimolojik Cahil Cesareti” göste-

riniz ilk nerede ve ne zaman başladı? 
20.  gösteriye doğru ilerliyoruz. İlk 

gösteriyi halen en sevdiğim sahne olan 
Kadıköy Halk Eğitim’de gerçekleştirdik.

l Gösterinin adı nasıl bulundu? 
Seçtiğim bazı kelimelerin etimoloji-

sinden bahsetmeye karar verdim. Akade-
mik birikimim ve altyapım olmadığı için 
de bu ismi koydum.

l Bana biraz ‘temkinli’ bir isim gibi 
geldi.

‘Temkinli’den çok ‘haddini bilen’ bir isim.
l Seyircilere ‘Cem Yılmaz beklemeyin’ 

tarzında yarı şaka-yarı ciddi uyarınız var. 
‘Komik’ olma iddiasında değil misiniz? 

Ne yazık ki komik bir insan değilim. 
Komik şeyleri aktarabiliyorum. Kendimi 
de dinleyeni de eğlendirebiliyorum. Şar-
kı söylemeye benzer bir durum bu. Va-
sat bir sesiniz olsa bile o sese uyan birkaç 
şarkıyı söyleyebilirsiniz. Çalışıp kendini-
zi geliştirirseniz daha da fazlasını söyle-
yebilirsiniz. Ama bu uğraşı sizi bir Char-
les Aznavour, bir Edith Piaf yapmaz.

l Gösterinizi izleyen biri ‘Eğlenmek-
ten ziyade aydınlandım’ demiş. Bunu il-
tifat olarak mı kabul edersiniz? Yahut 
şöyle sorayım; amaç eğlendirmek mi ay-
dınlatmak mı?

Amaç eğlendirmek. Gösterinin adı 
cahil cesareti, ne kadar aydınlatabilir 
ki... Diğer taraftan ‘Eğlenmekten ziyade 
aydınlandım’ açıklaması da beni mutlu 
eder. En azından bilete verdiği parayı he-
lal etmiş demektir.

l Sahnede olmak nasıl bir his? Sah-

ne mi tv stüdyosu mu? 
Stüdyo daha kolay. Kolay değilse bile 

daha rahat. Fakat sahneden inerken (her 
şey yolunda gittiyse) daha doyurucu bir 
tatmin duygusu yaşıyor insan.

l Gösteride küfür/kaba tabir kul-
lanmamaktan yana bir tavrınız var gibi. 
Ama  yine de birkaç tane kullanıyorsu-
nuz. Neden?

Kökenlerinden bahsediyorum. Çoğu 
gayet masum kelimelerken zaman içer-
sinde bugünkü kaba anlamlarına bürün-
müşler.  Hikayeleri de oldukça ilginç.

l İşiniz kelimelerle… Kelimelerin 
gücüne inanıyor musunuz?

Evet. Kısmen...
l İçinden geçtiğimiz günleri tarifle-

yen kelimeler istesem sizden, hangileri-
ni seçerdiniz? 

Son zamanlarda sohbet ettiğim hemen 
herkes, benden bunu istiyor. Birkaç defa 
‘Ne yazık ki o kadar Türkçe bilmiyorum’ 
deyip işin içinden sıyrılmıştım. Bu sefer 
de şöyle bir alıntı yapayım; ‘Kelimeler 
albayım. Bazı anlamlara gelmiyor.’

l Türkçe değişiyor, hızla hem de. 
Nedir bu gidişata bakışınız? 

Her şey değişiyor. Dil de bu değişime 
ayak uyduruyor. İnsanlar değişir, yaşam 
tarzları değişir, konuşulan konular deği-
şir ya da konular sabit kalır ama seviye, 
düzey, derinlik değişir... Bunun doğal so-
nucu olarak dil de değişir. Olumsuzsa bu 
değişimin önüne geçmek gerekir. Ama 
bu korumacı yapı diğer kısımlar gözar-
dı edilerek yalnızca dil çerçevesinde ger-
çekleştirilebilir mi? Onu bir bilene sor-
mak lazım.

Kelimelerin 
gücü adına…

Televizyoncu Ali İhsan Varol, “Etimolojik Cahil Cesareti” adlı 
gösterisiyle stüdyodan çıkıp sahnelere adım attı. Varol, sözcüklerin 

kökenlerini eğlenceli bir dille aktarıyor
l Gökçe UYGUN

O

19 Mart’ta Kadıköy Halk Eğtim Merkezi’nde (KHEM) sahne alacak olan Varol, “Kadıköylü müstakbel seyircilerimin zamanlarına ve paralarına talibim. Pek samimi gözükmese de bu durum, Kadıköy HEM'de hep samimi bir birliktelik yarattık” diyor
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‘İkimizin de anlaşabileceği başka bir dilde birleşelim”
Böyle deniliyor “Sessizliğin İçinden” adlı oyunun ta-
nıtım broşüründe. İşitebilen ve işitemeyen birisi hangi 
dilde anlaşabilir? Başka bir dil yaratılabilir mi? aşk ‘en-
gelleri’ aşabilir mi?

Bu ve benzeri soruların yanıtlarını sanatla arayan 
İstanbul Devlet Tiyatrosu, bu sezon “İstanbul Devlet 
Tiyatrosu Engelleri Kaldırıyor” temasıyla perde açıyor. 
Bu oyunlardan biri olan Sessizliğin İçinden, 22 Ocak’ta 
prömiyer yaptı. Ünlü oyun yazarı mark medoff’un 70’li 
yıllarda kaleme aldığı ancak halen güncelliğini koruyan 
oyunda, duyanlar ve duymayanların dünyaları ara-
sındaki iletişim kopukluğunu ele alınıyor. Beyhan Ka-
radağ’ın çevirisini yaptığı oyunda, Ebru aytürk Ev-
ren, Cem Zeynel Kılıç, aylin Gürsoy, m.Coşkun Ülgen, 
Tuncay Koçal, Canan maktal, Elvan Boran, Yasin Yiğit, 
Buse Yörükoğlu, Bingül Utsukarcı, Zehra Gül Yiğit ve 
Selda Işıktaş Yıldız rol alıyor.

SANATTA ‘ENGEL’ OLMAZ
Oyunun rejisörü Faik Ertener, “Bu oyunu bir tür 

sosyal sorumluluk projesi gibi düşünmek mümkün. 
ama oyun özellikle duyamayan/konuşamayanlar için 
yapılmış bir oyun değil. Duyanlara, duyamayan/konu-
şamayanların dünyasını anlatmak için sahneleniyor. 
Hiç farkında değiliz, onların dünyasına o kadar uzağız 
ki... “ diyor. Oyunun hazırlık sürecinde, provalara işa-
ret dili eğitmeni 5 kişi davet ettiklerini anlatan Erte-
ner, “Bu arkadaşlarımız, daha önce sağırlar tiyatro-
sunda filan çalışmışlar ama hiçbiri tiyatrocu değil. Bir 
buçuk ayda yedi oyuncumuz işaret dili öğrendi. Son-
ra o arkadaşlarımızı da kadroya kattık. Oyunda toplam 
12 oyuncu rol alıyor. Yani biz sağır ve konuşamayan ki-
şilerle Devlet Tiyatroları’nda bir oyun kotarabiliyor-
sak, herkes onlarla her işi yapabilir. Bu arada dilsiz ya 
da engelli denilmesi yanlış. Onlar duymuyorlar ve ko-
nuşamıyorlar sadece. Engel lafını da bizler uydurmu-
şuz. Onar engelli değiller, maalesef biz engel yaratıyo-
ruz onlara…” diye konuşuyor.

SAHNEDE İŞARET DİLİ
“Sessizliğin İçinden”in neredeyse yarısı işaret di-

liyle sahneleniyor. peki seyirci anlamakta zorlanmı-
yor mu? Ertener yanıt veriyor; “Evet, sahne kenarın-
da işaret dili tercümanı da bilerek koymadık. Seyirci de 

biraz çaba sarfetsin, duymayanların dünyasını algıla-
mak için. Zaten seyirci anlayabiliyor, sorun olmuyor. 
Kaldı ki oyundan çıkanlar, işaret dilinden birkaç kelime 
de öğrenmiş oluyor. Ben de işaret dilini öğreneceğim’ 
diyen seyirciler oldu.”

“BU KEZ ONLAR BİZİ ANLAMAYA ÇALIŞSIN”
 “Konuşanlar, işitme engellilerin dünyasında ne ol-

duğunu bilsin istedim” ifadesini kullanan Türkiye Sa-
ğırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı ise 
“Bizler de diğer tiyatro oyunlarını izliyor ancak çoğun-
lukla konuşmaları anlayamıyoruz. Bu oyunla da konu-
şanlar, bizim dilimizi anlamaya çalışacaklar” görüşünü 
ifade ediyor. Oyunda duymayan ve konuşamayan Sa-
rah karakterini canlandıran DT oyuncusu Ebru aytürk 
Evren de şimdiye kadar oynadığı rollerden çok fark-
lı bir rolü olduğunu belirterek, “Çok enteresan bir de-
neyim. İşaret dilini öğrenmiş olmak muhteşem. Zaten 
amacımız da farkındalık yaratmak. Bir insan bile işa-
ret dilini öğrense, onları anlamaya çalışsa, biz amacı-
mıza ulaşmış olacağız” yorumunu yapıyor. Oyunda rol 
alan işitme engelli oyunculardan Selda Yıldız ise oyun-
da rol alan diğer engelli arkadaşlarıyla katıldıkları için 
çok büyük bir zevk aldıklarını dile getiriyor.

Sen, ben
baska bir dil…

ve

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 
“Sessizliğin İçinden” oyunu ile 
duyan kişileri, duymayanlar 
dünyasını anlamaya davet ediyor...

l Gökçe UYGUN

İŞİTEMEYEN SARAH’NIN DÜNYASINDA AŞK…
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun tüm sahnelerinin yanı sıra 

yurtiçi ve yurtdışı turnelerine çıkarak engelliler dünyasına ışık 
tutmayı hedefleyen Sessizliğin İçinden’in konusu şöyle;

İşitme engellilere özel eğitim veren bir okulda öğretmenlik 
yapan James Leeds, öğrencileriyle iyi bir iletişim kurmuştur. 

ancak aralarında biri vardır ki onunla iletişim kurmakta 
oldukça zorlanır. Sarah, aldığı eğitim süresince dudak 

okumayı reddetmiş ve şimdilerde okulda temizlik görevlisi 
olarak çalışmaktadır. James Leeds, bu güzel ve inatçı kıza aşık 

olur. ancak Sarah’ın kalbine ulaşmak için önce onun öfkesini 
aşmalıdır. Bakalım Sarah, işitenler dünyasına olan öfkesini 

yenip, kalbini James’e açabilecek mi?

22-26 mart’ta Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde 

izleyici karşısına çıkacak 
olan oyun, 5 nisan’dan 

itibaren de  Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde 

sahnelenecek.

Berkin Elvan 
Kadıköy’de anıldı

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, Gezi Direnişi sırasın-
da Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin başına 
isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra 
tedavi gördüğü hastanede 15 yaşında yaşamını yitiren 
Berkin Elvan için anma yürüyüşü düzenledi. 

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünden başlayan 
yürüyüş, Altıyol Boğa Heykeli’ne kadar devam etti. 
“Berkin Elvan hep 15 yaşında” yazılı pankartın ta-
şındığı yürüyüşte, “Berkin Elvan 15’inde bir fidan”, 
“Asla teslim olmayacağız” sloganları atıldı. 

“DAVALAR SONUÇLANSIN”
Anma etkinliğinde konuşan CHP Kadıköy İlçe 

Başkanı Ali Narin, Gezi Direnişi sırasında yaşamı-
nı yitiren tüm gençlerin davalarının sonuçlanmasını 
isteyerek, “Gülsüm ve Sami Elvan başbaşa kaldık-
larında, neredeyse hiç konuşmadıklarını söylüyorlar, 
anılarından kaçtıklarını, buz gibi koca bir sızının ev-
lerinde olduğunu, kapıdan gireni de aynı sızının içeri 
aldığını. Bizimki normal bir ölüm değil, kahpece bir 
ölüm diyorlar” diye konuştu. 

Narin, “Ülkemizde kadınlar, çocuklar, gençler 
ölüyor. Asker ve polisler şehit düşüyor. Artık ye-
ter diyoruz. Biz yaşamdan yana kamu güvenliğinin 

sağlanmasını istiyoruz” dedi. 
CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Pınar 

Uzun ise “Evinden ekmek almak için Okmeyda-
nı’nda sokağa çıkan Berkin Elvan kolluk kuvvetle-
rinin gaz kapsülünün başına nişan alması sonucu, 
henüz 15 yaşında hayatını kaybetti. Katledilişinin 2. 
yılında Berkin Elvan’ı unutmadığımızı bir kez daha 
haykırıyoruz” dedi. 

Anma etkinliğinde Berkin Elvan için gökyüzü-
ne balon uçuruldu. 

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, Gezi Direnişi sırasında polisin 
attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını 

yitiren Berkin Elvan için anma yürüyüşü düzenledi
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