
“Her çocuk 
enstrüman çalmalı”

Oyunlar sokağın, 
sokaklar bizim!

 Kadıköylü genç viyolonsel 
sanatçısı Selin Demirel, temelini 
Çocuk Sanat Merkezi’nden aldığı 
müzik eğitimini şimdi Almanya’da 
burslu olarak sürdürüyor l Sayfa 11'de

 “Sokaktan Sokağa” etkinliğinde 
buluşan gençler Yeldeğirmeni’nin 
sokaklarını keşfe çıktı; çocuklarsa 
Dünya Oyun Oynama Günü’nün 
hakkını bol bol oynayarak verdi  
l Sayfa 9'da

Kamu arsası 

Bağdat Caddesi’nde yaşanan ölümlü trafik kazaları Kadıköylülerin tepkisini çekmeye 
devam ediyor. Göztepe Dayanışması’nın düzenlediği “Cadde ölüm pisti değildir” 

konulu panelde cezaların artırılması ve hız sınırının düşürülmesi önerildi. Peki, son 16 
yılda kaç kaza gerçekleşti, sorumlular ne kadar ceza aldı? l Sayfa 8'de

“Cadde ölüm pisti değildir”

Sadece Kadıköy’ün değil tüm 
İstanbul’un en nadide müze-
eczanelerinden biri olan Yeni Moda 
Eczanesi ve eczacı Melih Ziya 
Sezer’in hikâyesi kitap oldu  
l Sayfa 12'de

‘Afete Hazırlıkta Engellileri 
Unutma Sempozyumu’nda 
afete hazırlıkta engelli 
bireylere yönelik yapılması 
gereken çalışmalar gündem 
konusuydu  l Sayfa 4'te

Asırlık eczanenin kitabı yazıldı

Haydarpaşa’da kitaplarla yolculuk
Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Gönüllüleri ile birlikte düzenlediği 

Kitap Günlerini, Tarihi Haydarpaşa Garı’na taşıyor. 1-5 Haziran tarihlerinde 
Haydarpaşa Gar İstasyonu peronlarında 8.'si gerçekleşecek 

Kitap Günleri’nin onur konuğu yazar Selim İleri olacak  l Sayfa 6'da

Yeşilçam’ın 
mutfağında bir 
ömür
Ses mühendisliğinden 
yapımcılığa kadar Yeşilçam’ın 
her aşamasında büyük 
hizmetleri olan Necip Sarıcı, 
sinemadan kazandığını yine 
sinemaya harcayan gerçek bir 
sinema sevdalısı l Sayfa 2'de

“Afette engelliler unutulmamalı”

Burası 
Kadıköy :)

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz 
göremediklerimiz (8)

MARIO LEVI  10'da
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Teoride ve pratikte 
sonsuzluk…

UĞUR VARDAN  7'de

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’deki 
son kamu arazilerinden biri olan 

Merdivenköy Mahallesi'ndeki 
894 metrekare arsayı ihale 

usulü satan Milli Emlak Daire 
Başkanlığı’na dava açtı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu “Kadıköy’de arazi 

yok. Kamunun bu denli ihtiyacı 
varken kamuya ait yerlerin satışa 

çıkarılmasını anlamak mümkün 
değil” diyor l Sayfa 4'te
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KADIKÖY’ÜN 
YAZLIK 
SİNEMALARI
“Anadolu yakasında çalıştığım yazlık 
sinemalardan biri Turgut Demirağ’a ait 
Göztepe’de bulunan And Sineması’ydı. 
Sinema, Demirağ ailesinin köşklerinin 
de bulunduğu 30 dönümlük arazi 
üzerinde, Erenköy tren istasyonuna yakın 
Rıdvan Paşa sokaktaydı. Sinemanın ilk 
makinisti ben oldum. Haydarpaşa’dan 
trenle ulaşırdım sinemaya. Sonrasında 
Küçükyalı’da büyük bir bahçede yer 
alan İpek Sineması’nda çalıştım. 500 
lira maaş alıyordum. Gündüzleri Lale 
Film’e devam ediyordum, akşamları ise 
yazlık sinemalarda makinistliğe devam 
ediyordum. Birkaç yıl da Koşuyolu’nda 
bir yazlık sinemada çalıştım. O dönemin 
vazgeçilmez eğlenceleriydi bunlar. 
Televizyonun henüz olmadığı ve ailece 
gerçekleştirilen çok önemli bir aktiviteydi.”

ürk Sinemasında 1950’lilerin sonundan 
1970’lerin ikinci yarısına kadar öncelik-
le ses mühendisi olarak büyük emek ver-
miştir sinemamıza Necip Sarıcı. Ayhan 

Işık’lı “Kanun Benim”, Yılmaz Güney’li “Umut”, Fat-
ma Girik’li Kadir İnanır’lı “Yılanların Öcü”, Göksel 
Arsoy’lu “Gümüş Gerdanlık” seslerini aldığı binler-
ce filmden sadece birkaçı. Bugüne kadar Yeşilçam’da 
yaklaşık 6 bin 500 filmin üretildiğini düşünürsek 2 bin 
civarında filmin teknik mutfağında Necip Sarıcı’nın 
imzasını bulabiliriz. Hayatını sinemaya adayan Necip 
Sarıcı ile bir söyleşi gerçekleştirdik… 

• Sinemayla ilk temasınız nasıl oldu?
Eniştem sinema makineleri yapan bir ustaydı. 

Ablama ‘gelsin bir arkadaşımın yanına çırak vere-
yim meslek öğrensin’ deyince İzmir’in yolunu tut-
tum. Yanına girdiğim Mustafa Ekler adındaki ustam 
o zamanlar İzmir’in Lale, Dönertaş, Atlas gibi en kral 
sinemalarında şef makinistlik yapıyordu. Ben de bu 
sayede kısa sürede 17 yaşımda makinistlik ehliyeti 
aldım. İzmir’in çeşitli yazlık sinemalarında tutkuyla 
bu işi yapmaya başladım. 18’ime gelmiştim artık ve 
50’li yılların başında İstanbul’a geri döndüm. Muh-
sin Ertuğrul’un şehir tiyatrosuna alarak önemli oyun-
lar oynattığı ve adeta bir yıldız yaptığı Gülistan Gü-
zey’in uzaktan akrabam olması adeta beni sinemanın 
içine itti. Bu sayede kendimi yönetmen ve aynı za-
manda Şan Sineması’nın sahibi Turgut Demirağ’ın 
yanında buldum. O da beni Şişli’deki And Film pla-
tosuna gönderdi. Orada filmlere bakar, kontrol eder, 
onarır boşluklarda ise Şan Sinemasında makinist ola-
rak çalışırdım. Bu arada ailenin Göztepe’de işlettiği 
yazlık sinemada da makinistlik yaptığım olurdu. As-

kerliğimi bitirdikten sonra 1958 yılında Lale Film’in 
yetiştirilmek üzere teknik elemanlar alacağı ilanına 
rastlamam hayatımda önemli bir dönüm noktası oldu. 
Sınava başvuran üniversite mezunu birçok çetin rakip 
arasından kazananlar grubunda yer aldım ve ses mü-
hendisi olarak Lale Film’de işe başladım. 

RUM BAKKALLARIN TELEFONLARI…
• Çok uzun süre yaptığınız asıl işiniz; Türk Si-

neması’nda ses mühendisliği. Biraz bu işten bahse-
der misiniz?

Seslendirme bir düş gibiydi. Konuşanlar dev 
adamlardı çünkü. Onlarla yakın temas içinde olmak 
muhteşemdi. Sami Ayanoğlu, Behzat Budak, Kani 
Kıpçak, Talat Artemel, İbrahim Delideniz, Reşit 
Gürzap, Nevin Akkaya, Adalet Cimcoz, Jeyan Tö-
züm gibi şehir tiyatrolarının oyuncularından bu iş sa-
yesinde çok şey öğrendim. Ses kayıtlarını direkt fil-
me yapardık. Henüz bant kayıtları başlamamıştı. O 
dönemde filmler sessiz çekilir, tüm seslendirmeler, 
efektler, müzikler stüdyolarda yapılırdı. Müzikle-
ri taş plaklardan kullanırdık. Kulağım bu arada iyice 
gelişti ve ses tonlarına bile müdahale eder olmuştum. 
Bu dönem seslendirmecilerin yoksulluk dönemiydi. 
Oyuncuların arabaları da, telefonları da yoktu henüz. 
Evleri yakın olanlar iş olunca birbirine haber verir-
di ben de mahallemde oturanlarla paylaşırdım. Me-
sela Muhsin Ertuğrul yönettiği tiyatroların Tepeba-
şı’nda olmasından dolayı oyunculara rahat ulaşmak 
için bu civarda oturmalarını isterdi. Haberleşmede 
tercih edilen diğer bir yöntem ise çıraklar vasıtasıyla 

özellikle Rum bakkalların telefonlarıydı. Oyuncular 
çıraklarla bakkala çağırılırlar ve tiyatrolarıyla veya 
stüdyolarla iletişim kurarlardı. Mütevazi aylıklar 
alan oyunculara, seslendirme işleri ek kaynak olur-
du ve onları biraz rahatlatırdı. Ben de günde ortala-
ma 18 saat çalışırdım.

• Yapımcılık da yaptığınızı biliyoruz. Hangi 
filmlerdi onlar?

1968 yılına geldiğimizde artık iyi para kazanma-
ya başlamış ve o güne kadar bir miktar para birik-
tirmiştim. Gönlümdeki aslan yapımcılıktı o yıllarda. 
Yönetmen Metin Erksan’a hayranlığımdan dolayı, 
finanse edeceğim filmi onun yönetmesini istedim. 
Kafa kafaya verdik ve Kuyu filmini yapmak için yola 

çıktık.100 bin liralık bütçe öngörmemize rağmen film 
6 aylık bir çalışmayla 260 bine çıktı. Afyon Dinar’da 
yapılan çekimlerin uzaması tüm hesaplarımızı altüst 
etti. 80 kutu negatif harcamıştık ve yatırdığımız para 
geri dönmedi. Yapımcılığını üstlendiğim filmlerim; 
1968’de Kuyu,1971’de Kara Gün,1979’da Yusuf ile 
Kenan,1981’de Kırık Bir Aşk Hikâyesi,1993’te Bir 
Düğün Masalı,1997’de Çökertme.

“BÜYÜK BİR SİNEMA YARATTIK”
• Lale Film’i devralışınızın öyküsü nasıl?
1979 yılına geldiğimizde Lale filmin patronları 

Filmer ailesi yaşlanmıştı. Binayı bana satmak istedi-
ler. İki ortağımla birlikte yıllarca personeli olarak bü-
yük emek verdiğim bu tarih kokan binayı devraldık 
Filmer ailesinden. Cemil Filmer köklü bir sinemacıy-
dı. Atatürk’ü yakından tanımış, ilk Türk filmini çeken 
Fuat Uzkınay’ın yanında asistan olarak bulunmuştu. 
Halide Edip’in Sultanahmet mitinglerinin kamerama-
nıydı. Eşi de o mitinglerde konuşan kadınlardan biri 
olan Sebahat Hanımdı. Hatta Cemil Filmer ve Fuat 
Uzkınay’ın ortaklığıyla, şu anda Kadıköy itfaiyesi-
nin bulunduğu bölgede “Milli” adında bir sinema ku-
rulmuştu. Şirketi böylesine değerli bir aileden devral-
mak benim için her zaman gurur verici olmuştur.

• Yeşilçam’ın hala lezzet veriyor olmasını neye 
borçluyuz?

Aslında o dönem çektiğimiz filmler özellikle bi-
rer İstanbul belgeseliydi. Yozlaşmamış, çirkin yapı-
laşmamış bir İstanbul’a şimdilerde ancak bu filmler-
de görüyoruz.O açıdan da çok değerli buluyorum bu 
filmleri.Mesela tarihi köşkleri bu yapıtlarda bulabili-
yoruz.Yoktan var eden bir sinemaydı Yeşilçam. İm-
kânsızlıklar içinde özveri ve sevgi yansıtıldı filmlere. 
Bu sevgi izleyiciye de geçiyordu tabi ki. Figürasyon-
da dahi tiyatro kökenli, ekonomiyi ikinci plana at-
mış idealist oyuncuların yer alması haliyle başarıyı 
da beraberinde getirdi. Sinemaya hakim olan Ermeni 
ve Rum ustalar çok şey kattılar bu başarı öyküsüne. 
Yani akademik olmayan bir sinemadan büyük bir si-
nema yarattık. Bunu yeni yeni anlıyoruz.

“BURASI RUHLAR MÜZESİ”
• İçinde bulunduğumuz mekanda sanki Yeşil-

çam tarihi yatıyor. Neler var burada?
Burası bence ruhlar müzesi. Türk Sineması’na 

büyük emekler vermiş birçok ustayı kaybettik. Çok 
çalışmış, çok kazandırmış ama fakirlik içinde ölmüş 
birçok sinemacının kullandığı ekipmanlarla dolu bu-
rası. Örneğin büyük yönetmen Atıf Yılmaz’ın aile-
sinin reddi miras yapması çok acı bir şey. Bu ko-
leksiyonun temelinde gittiğim sinema filmlerinin 
biriktirdiğim biletleri yatmakta. Şu anda 100 yıllık 
film kameraları, 65 bin fotoğraf negatifi, sanat ve si-
nemayla ilgili 5 bin civarı kitap, 5-6 bin orijinal film 
afişi, yüzlerce filmin negatif ve pozitifi, ses kayıtları, 
taş plaklar, dublaj masaları, miksaj setleri koleksiyo-
numun bünyesinde.

bir ömür

Yesilçam'a
adanan

Yeşilçam’ın 
mutfağında, ses 

mühendisliğinden 
yapımcılığa kadar her 

aşamasında büyük 
hizmetleri olan, 

sinemadan kazandığını 
yine sinemaya 

harcayan gerçek bir 
sinema emekçisi ve 

sevdalısı; Necip Sarıcı…

l Serkan OKAY

T
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19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B’ye teca-
vüz ettiği gerekçesiyle “nitelikli cinsel saldırı” 
ve “nitelikli gasp” suçlarından yargılanan servis 
şoförü Cengiz Ay, 45 yıl hapis cezasına çarptı-
rıldı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gö-
rülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık 
Cengiz Ay, mağdur E.F.B. ve taraf avukatları 
katıldı. E.F.B’nin anne ve babasının da katıldı-
ğı duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı’nın avukatı da geldi. Duruşma öncesi yoğun 
güvenlik önlemi alınırken, E.F.B’nin arkadaşla-
rı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platfor-
mu üyeleri de duruşmayı takip etti.

İNDİRİM UYGULANMADI
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı’nın esas 

hakkındaki mütalaasının ardından mahkeme 
heyeti kararını açıkladı. Cengiz Ay’ın “nitelikli 
cinsel saldırı” suçundan 30 yıl, “nitelikli gasp” 
suçundan ise 15 yıl olmak üzere toplamda 45 yıl 
hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanı-
ğın olaydan sonraki davranışlarını dikkate alan 
mahkeme heyeti cezada indirime gitmedi. Sanı-
ğın “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçu-
nu işlediğini ifade eden mahkeme heyeti, bu suç 
yönünden ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulundu. 

NE OLMUŞTU?
Kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanan 

ve birçok kadın örgütünün protesto eylemleri 

düzenlediği olay, 24 Ocak 2016 tarihinde Bos-
tancı’da saat 02.40 sıralarında meydana geldi. 
Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki E.F.B., arka-
daşlarıyla Kadıköy’de buluşarak yemek yiyip 
eğlendi. Buluşma sonrası rıhtımdan dolmuşa 
binen E.F.B, evinin bulunduğu sokağa gitmek 

için Bostancı’dan dolmuşa bindi. E.F.B,  evi-
ninin önüne geldiğinde, iki çocuk babası servis 
şoförü Cengiz Ay’ın bıçaklı saldırısına ve teca-
vüzüne uğradı. E.F.B’yi öldürmekle tehdit eden 
Cengiz Ay genç kadının parasını ve cep telefo-
nunu da gasp etti. 

Mahkûmların el işi ürünleri Kadıköy’de
Ceza İnfaz Kurumları 

tarafından düzenlenen Ürün 
ve El İşi Sanatları Fuarı’nın 

açılışı 11 Mayıs Çarşamba 
günü Kadıköy’de gerçekleşti

77 Ceza infaz kurumunda mahkumlar tarafın-
da üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı fuarın 
açılışına; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan,  Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü  Ke-
nan Kurt, Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, 
İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ah-
met Selamet ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 
Hadi Salihoğlu katıldı. 

Hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtla-
rında hazırlanan gıdadan tekstile, hediyelik eş-
yadan mobilyaya yüzlerce çeşit ürünün tanıtımı 
ve satışının yapılması amacıyla Kadıköy İske-
le Meydanı’nda düzenlenen “5. Geleneksel İs-
tanbul İş Yurtları Fuarı 2016” 18 Mayıs’a ka-
dar gezilebilecek. 

Tecavüzcüye 
45 yıl hapis!

Bağdat Caddesi’nde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B’ye tecavüz ettiği 
gerekçesiyle yargılanan Cengiz Ay, 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Mahkeme hiçbir indirim yapmadı, cezayı en üst sınırdan verdiay geçti
10 Ekim Ankara katliamının 7. ayında İstanbul 
Emek ve Demokrasi Koordinasyonu üyeleri 
Kadıköy İskele Meydanı’nda eylem yaptı
10 Ekim Ankara katliamının üzerinden tam yedi ay geçti. İstanbul 
Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun çağrısıyla İskele Meyda-
nı’nda bir araya gelen vatandaşlar, katliamda yaşamını yitirenleri 
andı. Eylemde; dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması ve faille-
rin bir an öce cezalandırılması talep edildi. Grup, katliamda ya-
şamını yitirenlerin resimlerini taşıdı ve tek tek isimlerini okudu.

Eylemde basın açıklamasını Ece Ünsal yaptı. Yedi aydır katli-
amın aydınlatılması noktasında hiçbir gelişme yaşanmadığını ifa-
de eden Ünsal, “Ne yaparlarsa yapsınlar, emek ve demokrasi güç-
leri bu davanın peşini bırakmayacak” dedi. 

Katliamın
üzerinden7

Boğaz kıyısında bulunan 11 semt derneğinin bir araya 
gelmesiyle oluşmuş bir sivil toplum kuruluşu olan Boğa-
ziçi Dernekleri Platformu vapur seferlerinin arttırılması için 
kampanya başlattı. Change.org sitesinde, “Karadan değil maviden…” slo-
ganıyla sürdürülen kampanyanın düzenleyicileri, İstanbul’un içinden deniz ge-
çen bir şehir olmasına rağmen, kent içi ulaşımında deniz yollarının payının sadece 
yüzde 3 olduğunu anımsatarak, “Dünyanın gözbebeği kıyılarımız boyunca, kara 
trafiğinin yarattığı tahribata karşılık, en doğal ve geleneksel taşıma aracı olan 
vapurlarımızın sadece sabah ve akşam saatlerinde sefer yapması yeterli değil-
dir. Gün ortası ve özellikle de hafta sonları yapılacak seferlerle Boğaziçi iskeleleri 
ile İstanbul’un diğer deniz kıyısındaki semtler arası ulaşımda vapurların etkin bir 
şekilde kullanılmasını talep ediyoruz” diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
yönelik olan kampanya, yaklaşık 1 hafta içinde 3 bin 500’ü aşkın imzaya ulaştı. 
Kampanya,  #banabivapurlazim hashtegiyle sosyal medyada da sürüyor.

maviden
Karadan değil

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

19 MAYIS HAFTASINA ÖZEL ACELE EDİN !!!

• 28-29 MAYIS CMT-PZR AMASRA-YENİCE ORMANLARI-DEVREK-KARABÜK (1 GECE-2 GÜN)  
• 14-15 MAYIS  CMT-PZR KIRKLARELİ-EDİRNE (1 GECE-2 GÜN) 
• 14-15/28-29 MAY CMT-PZR ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI-SÖĞÜT (1 GECE-2 GÜN)  
• 28-29 MAYIS CMT-PZR İĞNEADA-LONGOZ GÖLLERİ-LİMANKÖY-FENER-KIRKLARELİ (1 GECE-2 GÜN)
• 02-05 HAZ. PERŞ-PZR KASTAMONU-KÜRE DAĞLARI-İNEBOLU-AYANCIK-SİNOP (2 GECE 4 GÜN)

• 18-21 MAYIS ÇARŞ-CMT. ASSOS-BEHRAMKALE-AYVALIK-CUNDA-TRUVA TURU( 2 GECE - 4 GÜN) (19 MAYIS'A OZEL!!!)
• 21-22 MAY CMT-PZR GÖLCÜK-KIZIK YAYLASI-AKKAYA TRAVERTENLER-BOLU MERKEZ (1 GECE - 2GÜN)
   (KADINLAR HAMAMI SEFASI/AKŞAM CANLI MÜZİK!!!)

5-6-7-8 MAYIS ÜSKÜDAR TURİZM FUARI'NDAYIZ SİZİ DE BEKLERİZ :))

• 15/ 29 MAYIS PZR GÖYNÜK-TARİHİ TARAKLI EVLERİ-ÇUBUK GÖLÜ (YEMEKLİ)  
• 15 MAYIS PZR CUMALIKIZIK-ULUABAT GÖLÜ (YEMEKLİ) 
• 19 MAYIS PERŞ.SAKARYA ŞEREFİYE KÖYÜ-KUZULUK (YEMEKLİ) 
• 22 MAYIS PZR TARİHİ İZNİK (YEMEKLİ) 
• 22 MAYIS PZR POLONEZKÖY-RİVA-BEYKOZ CAM ATÖLYESİ(YEMEKLİ)
• 26 MAYIS PERŞEMBE KUMYAKA-MUDANYA-TRILYE (YEMEKLİ)  
• 28 MAY CMT. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (KAHVALTI & ÖĞLEN YEMEK DAHİL) 

Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com
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KAYIP
Kadıköy Belediyesinden almış olduğum H 818769 no’lu makbuzu 

kaybettim.Hükümsüzdür. SELMA ARSLAN

Gedik Üniversitesinden almış olduğum Geçici mezuniyet belgemi 
kaybettim.Hükümsüzdür. Bülent YİĞİT

Afete Hazırlıkta Engellileri Unutma Sempozyumu Ka-
dıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Konfe-

rans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. 11 Mayıs Çarşamba 
günü düzenlenen sempoz-
yumun açılış konuşmasını 
TMMOB Jeofizik Mühen-
disleri Odası İstanbul Şube-
si Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Şahan gerçekleştirdi. 
Erdal Şahan, afete hazırlık-
ta engellilerle ilgili yapıl-
ması gerekenler olduğunu 
ifade etti. Sempozyum ile 
yapılabileceklerin belirlen-
mesinin amaçlandığını be-

lirten Şahan, kentin, binaların engellilerin de rahatlıkla 
kullanabileceği şekilde tasarlanması gerekliliğini ifade 
etti

MİMARİ EKSİKLER GİDERİLMELİ
Zaman zaman bazı çalışmalar olsa da engelli ve afet 

konusunda yeterli bir çalışma bulunmadığını ifade eden 
Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer ise afet-
lerden en çok etkilenenlerin çocuklar, engelliler ve yaş-

lılar olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Yü-
ceer Türkiye’de 8 buçuk milyon civarında engelli nüfus 
bulunduğunu belirterek, afete karşı hazırlıkta engellile-
rin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mimari çalış-
maların yapılması gerektiğine vurgu yaptı. 

VERİ TABANI OLUŞTURULMALI
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Rama-

zan Baş ise anneler gününü kutlayarak başladığı konuş-
masında annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Kaza so-
nucu omurilik felçlisi olduğunu söyleyen ve Marmara 
depreminde yaşadıklarını anlatan Ramazan Baş, “Her-
kes binadan dışarı koştururken, annem üzerime sarıldı 
ve beni asla bırakmayacağını söyledi. Binadaki herkes 
dışarı çıkmıştı” diyerek afet ve acil durumlarda engelli 

bireylerin karşı karşıya kaldığı zorlukları ifade etti. Ra-
mazan Baş, tüm ilçelerde, illerde engellilerle ilgili veri 
tabanı oluşturulmasının faydalı olacağını da belirtti.

ANNELER UNUTULMADI
Afete karşı hazırlıkta kentsel yenileme çalışmaları-

nın yoğun şekilde devam ettiği ilçede 
varolan durumu mümkün olduğunca 
daha yaşanılabilir hale getirmeye ça-
lıştıklarını anlatan Kadıköy Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın; 
sempozyumun farkındalık oluştur-
ması ve engelli bireylerin afete ha-
zırlanması noktasında önemli oldu-
ğuna inandığını ifade etti.

Daha sonra sempozyuma geçildi. 
Oturum yöneticiliğini yapan Jeofizik 
Mühendisi, Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı B. Baran Koruklu, 
Engelliler Haftası’nda ve Anneler 
Günü’nün Ertesinde sempozyumu 
düzenlemeyi tercih ettiklerini söy-
lerken anneler gününü de kutladı.

TBMM 24. Dönem İstanbul 

Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Tu-
rizm Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise 
konuşmasında “Türkiye’de yaşayan engelli bireylerin 
ekonomik ve sosyal profillerini ortaya koymak için her 
şeyden önce engellilerin demografik özelliklerinin or-
taya koyulabilmesi gerekir” dedi. Prof. Dr. Eyidoğan, 

veri olmadığı zaman engellilerle ilgili geliştiri-
lecek stratejilerin, uygulamaların yeterli olma-
yacağını vurguladı. 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürü Sosyolog E. Duygu Adıgüzel ise 
ilçede Kadıköy Belediyesi olarak engelli birey-
lere yönelik sosyal hizmet uygulamalarını an-
lattı. Sempozyuma Arama Kurtarma Derneği 
(AKUT)’ni temsilen katılan AKUT-EDUCEN 
Projesi İstanbul Koordinatörü Dr. Çağlar Ak-
güngör de dernek olarak, engellilere yönelik ça-
lışmalara ağırlık verildiğini belirtti. 

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’ün son kamu arazilerinden 
birini satan Milli Emlak Daire Başkanlığına dava açtıDAVA!

KAMU ARSASI SATIŞINA

adıköy Belediyesi, Kadıköy’deki son 
kamu arazilerinden biri olan Merdiven-
köy mahallesindeki 894 metrekare arsa-
yı ihale usulü satan Milli Emlak Daire 

Başkanlığı’na dava açtı.
Kadıköy Belediyesi, mülkiyeti Milli Emlak Da-

ire Başkanlığı’na ait Merdivenköy’deki 894 metre-
kare arsayı “Belediye Hizmet ve Sağlık Tesis Ala-
nı” olarak kullanmak üzere iki kez bedelli veya 
bedelsiz olarak istemiş, Milli Emlak Daire Başkan-
lığı ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti. Kadıköy 
Belediyesi’nin talebine olumsuz yanıt veren Milli 
Emlak Daire Başkanlığı Merdivenköy’de bulunan 
arsayı açık ihale ile satışa çıkardı. 19 Nisan’da iha-
lesi yapılan arsa 10 milyon 300 bin liraya satıldı. 

Kamu ihtiyacına rağmen arsanın açık ihale usu-
lü ile satılmasına Kadıköy Belediyesi tarafından 
itiraz edilerek dava açıldı. Kadıköy Belediyesi ta-
rafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Yerel yönetimlerin sunmakla yükümlü bulunduğu 
hizmetler için ihtiyaç duydukları taşınmazları ön-
celikle yine devlete ait (kamuya ait) taşınmazların 
devri veya tahsisi suretiyle karşılanması “kamuda 
verimlilik ve tutumluluk ilkesinin” bir gereği ola-
rak yasalarımızda mevcuttur.  Bu çerçevede; uzun 
süredir boş olduğu tespit edilen ve ölçüleri ile be-
lediyemizin sunmak istediği hizmet binasına uygun 
bulunan taşınmazın tüm yasal taleplerimiz göz ardı 
edilerek özel satış suretiyle satılması işlemine kar-
şı İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2016/882E sayılı 
dosyası ile dava açılmıştır.”

Konuya ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu “Kadıköy’de arazi yok. Ka-
munun bu denli ihtiyacı varken kamuya ait yerlerin 
satışa çıkarılmasını anlamak mümkün değil. Dava 
açıp hukuksal süreci başlattık. Biz bu arsa ve kamu-
ya ait olan diğer arsalar için de her türlü hukuksal 
mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

K

Afete hazırlıkta
engelliler

unutulmamalı!
l Mustafa SÜRMELİ

Belediye Başkan 
Yardımcısı Bahar Yalçın

Erdal Şahan

‘Afete Hazırlıkta 
Engellileri Unutma 
Sempozyumu’nda 
afete hazırlıkta 
engelli bireylere 
yönelik yapılması 
gereken çalışmalar 
gündem konusuydu
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68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişleri-
nin 44. yılında unutulmadı. Kadıköy Belediyesi ve 
Deniz Gezmiş Vakfı’nın 7 Mayıs Cumartesi düzen-
lediği anma etkinliği ile Kadıköylüler bir kez daha 
üç fidanı andı. Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Çağlayan 
Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci 
yazar Can Dündar da katıldı. 

“EMEKTEN YANA OLDULAR”
Anma etkinliği Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 

Hüseyin İnan’ın anlatıldığı kısa bir belgesel ile baş-
ladı. Belgesel gösteriminin ardından Deniz Gezmiş 
Vakfı Genel Sekreteri İbrahim Ekdal açılış konuşma-
sı yaptı. Vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren Ek-
dal, “Biz bugün burada sadece Denizleri değil tüm 
devrimcileri anıyoruz. Onlar tam bağımsız, demok-
ratik bir Türkiye için canlarını verdiler” diye konuştu. 

İbrahim Ekdal’ın ardından Kadıköy Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant da bir konuş-

ma gerçekleştirdi. Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı 
mektubu okuyan Nalbant duygularını şu sözlerle dile 
getirdi: “Üç yiğit devrim liderini ölümsüzlüğe uğur-
layışımızın 44. yılında saygıyla anıyoruz. Onlar biat 
kültürüne karşı çıktılar, onlar tam bağımsız bir Tür-
kiye için yola çıktılar. Emekten yana oldular. Genç 
ömürlerini daha adaletli ve özgür bir ülke için adadı-
lar. Kısacık ömürlerini koca bir hayale sığdırdılar.”

“EVLATLARI GİBİ SEVDİ”
Deniz Gezmiş Vakfı Başkanı Bora Gezmiş de 

kısa bir konuşma yaptı. “Onların tek suçu; emper-
yalizme karşı gelmek ve tam bağımsız bir Türki-
ye istemekti” diyen Bora Gezmiş, 44 yıl geçmesi-
ne rağmen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan’ın ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkin-
liklerle anıldığını söyledi. Gezmiş, “Binlerce çocu-
ğa Deniz ismi verildi. Bu ülkenin insanları onları 
hiçbir zaman unutmadı. Demek ki yaptıkları doğ-
ruydu” dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 
avukatlığını yapan ve idam edildiklerinde yanların-
da olan avukat Halit Çelenk’in kızı Serpil Çelenk 
de duygularını paylaştı. Konuşma esnasında duy-

gulu anlar yaşayan Çelenk, “Babamın erkek evla-
dı yoktu. Bu yüzden onları evladı gibi gördü. Sade-
ce onları savunmadı. Onlarla aynı dünya görüşünü 
paylaştı, yoldaş oldu” diye konuştu.

“BİR ARADA OLMALIYIZ”
Geçtiğimiz hafta adliye önünde silahlı saldırıya 

uğrayan Can Dündar da yapılan saldırıya değinerek 
“Bir 6 Mayıs da bizim için olacaktı. Biz direnme-
yi Denizler’den öğrendik. Öyle kolay kolay yılma-
yız o kadar kolay teslim olmayız. Beni açıkçası ne 
iktidar, ne tetikçileri korkutuyor. Beni toplumdaki 
sessizlik korkutuyor. Şimdi bir arada olmaya ihtiya-
cımız var. Bir arada olmalı, birbirimizin elinden tut-
malıyız. Denizlere layık olmak istiyorsak gün işte 
bugündür” dedi. 

Dündar’ın konuşmasının ardından oturum baş-
kanlığını Av. Fikret İlkiz’in yaptığı, Prof. Dr. Semih 
Gemalmaz, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Av. Müker-
rem Erdoğan, Av. Erşen Sansal ve Denizler’in ar-
kadaşı Hacı Tonak’ın konuşmacı olarak katıldığı 
“Hukuk Devleti ve Ölüm Cezası” paneline geçildi. 
Denizleri Anıyoruz etkinliği Leman Sam ve Enver 
Aysever’in gösteri ve dinletileri ile sona erdi. 

CHP’li gençlerden 6 Mayıs anması
Kadıköy’deki bir başka anma da CHP Ka-
dıköy Gençlik Örgütü tarafından gerçek-
leştirildi. 6 Mayıs Cuma günü Altıyol’da 
bir araya gelen Kadıköylü gençler, slo-
ganlar ve alkışlarla Mehmet Ayvalıtaş 
Parkı’na kadar yürüdü. 

Yürüyüş sırasında  “Kurtuluş yok, tek 
başına! Ya hep beraber, ya hiç birimiz!”, 
“ Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye” 
sloganları atıldı. Yürüyüşün sonunda CHP 
Kadıköy Gençlik Örgütü adına basın açık-

lamasını başkan Pınar Uzun okudu. Uzun,  
“Cellâtlar Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i 44 
yıl önce toprağa gönderdiler. Onlar üç ar-
kadaş, üç yoldaş, üç fidandı.  Onlara layık 
olmak için Tam bağımsız Türkiye şiarıy-
la yola devam edeceğiz. Her 6 Mayıs’ta 
alanlarda olacağız” diye konuştu 

Uzun açıklamasının ardından Gezmiş, 
İnan ve Aslan’ın ailelerine gönderdikleri 
son mektupları okundu. Eylem müzik din-
letisiyle son buldu. 

Kadıköy’de anıldı
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, idamlarının 44. yılında Kadıköy 
Belediyesi ve Deniz Gezmiş Vakfı’nın düzenlediği etkinlikle anıldı

l Erhan DEMİRTAŞ

Denizler



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

DVD

Yamyamlar

Sanatla çocuklara burs imkânı

Biz’den hikâyeler…

Andersen Masalları 

Spotlight 

Tiyatro sezonu yavaş yavaş perde-
lerini kapatmaya hazırlanırken yeni 
bir tiyatro grubu yepyeni bir oyunla 
karşımıza çıkıyor; Caligari Kumpan-
yası’ndan “Yamyamlar”.  Tek perdelik 
kısa bir trajedi olan Yamyamlar, zarafet, 
letafet ve neşenin yok oluşuyla ilgili bir 
oyun ve dahi Caligari Kumpanyasının 
ilk oyunu. 17 Mayıs Salı akşamı Kadıköy 
Theatron’da sahnelenecek oyunun bilet 
fiyatları Öğrenci 15 TL, Tam 20 TL. Ad-
res: Söğütlüçeşme Cad. Bulvar Çarşısı 
No:64 / (0216) 345 18 28

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Kadıköy Şubesinin “Sanattan Yaşama” 
isimli sosyal sorumluluk projesi; 17-22 
Mayıs tarihlerinde Kadıköy Belediyesi 
CKM’de gerçekleştirilecek bir ser-
giyle, Türkiye’nin önemli sanatçılarını 
sanatseverlerle buluşturacak. Resim 
sergisinin tüm geliri ÇYDD İktisadi 
İşletme aracılığı ile çocukların burs v.s. 
ihtiyaçlarına aktarılacak.

Ebrulu İşler Atölyesi’nin “Biz’den 
Hikâyeler” adlı ebru sergisi 14-27 
Mayıs tarihleri arasında The Greenpark 
Bostancı Otel Fuaye Salonu’nda görü-
lebilir. Adres: İçerenköy Mahç Manolya 
Sanayi Sok. No:36 Bostancı

Hans Christian Andersen’in nesilleri, 
yüzyılları aşan masalları, bu yıl 100. 
doğum yılını kutladığımız, “masallar 
sevdalısı” şair, yazar, çevirmen Behçet 
Necatigil’in usta çevirisiyle Can Çocuk 
Yayınları’ndan çıktı. “Anneannem beni 
masallarla büyüttü. Ben ‘Üç Turunç-
lar’ı, ‘Billur Köşk’leri, ‘Muradına Erme-
yen Dilber’leri hep ninemden dinledim. 
Ben farkına varmadan masallar içime 
sinmiş. Bunu ancak otuzumdan sonra 
anladım,” diyen Behçet Necatigil’in 
çevirdiği Andersen Masalları’ndan on 
üçü, bu kitapta bir araya geliyor. 
Can Yayınları / 184 sf / 13,50 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları 
şöyle:
•  Galat-ı Meşhur: Doğru Bildiğiniz 
Yanlışlar / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi 
Yayınevi / 471 sf / 25 TL
•  50 Muhteşem Kısa Hikâye / Kolektif 
/ Tefrika Yayınları / 398 sf / 20 TL
•  Kırmızı Saçlı Kadın / Orhan Pamuk / 
Yapı Kredi Yayınları /  195 sf / 12 TL

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan 
Spotlight, taciz olayıyla gündeme 
gelen bir kilisenin kendini aklamaya 
çalışmasını ve bu tacizi aydınlatma-
ya çalışan Boston Globe gazetesi 
yazarlarını konu alıyor. Gazetenin 
yazarlarından oluşan “Spotlight” 
takımı, Katolik Kilisesi’ndeki taciz 
iddialarıyla ilgili eski defterleri deşer. 
Bir senelik araştırmaları sonucunda, 
Boston’ın üst düzey dini, yasal ve 
idari birliğine ait on yıllarca gizlenen 
gerçeklere parmak basılır. Başrollerini 
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams, gibi ünlü isimlerin  paylaş-
tığı film Oscar ödülünü kazanmıştı.

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

ALBÜM

Sıla / Mürekkep 
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada 
paylaştığı albüm teaserı ve kapak 
fotoğrafı ile hayranlarına albüm 
müjdesi veren Sıla, merakla beklenen 
yeni albümünü Sony Music Türkiye 
etiketiyle yayınlıyor. 
Toplam 12 şarkıdan oluşan albümdeki 
tüm şarkı sözleri Sıla Gençoğlu’na 
ait. Bestelerin bir kısmı her zamanki 
gibi Efe Bahadır ortaklığında. Efe 
Bahadır’ın yanı sıra Fatih Ahıskalı da 
beste ortaklarından. Albümün müzikal 
sürprizlerinden bir diğeri de Prag 
Filarmoni Orkestrası'nın bir şarkıdaki 
konukluğu.

Ruhu Doyuran Şarkılar:
• Pinhani / Yitirmeden
• Prince  / Purple Rain
• Yaşar / Cezayir Menekşesi 

ATÖLYE

PAZAR

SERGİ

Roman Yazma Atölyesi

Yeldeğirmeni Garage Sale

Yengeç Sanatevi’nde Roman Yazma 
Atölyesi 17 Mayıs’ta başlıyor. Roman 
yazmak isteyenler için açılacak atölye-
nin başlıca konuları romanda karakter 
oluşturma, çatışma ve olay örgüsü.
8 hafta süreli atölyede, katılımcılar 
yazmayı düşündükleri romanın tüm 
ön hazırlıklarını tamamlayacak. Adres: 
Bahariye Cad. Kuzukestane Sk. No: 1/A 
(Kaymakamlık Yanı) / 0216 338 08 66

Yeldeğirmeni’ndeki Garage Sale bu 
sefer biraz daha büyüyerek Tight 
Aggressive’de yerini alıyor. “Yeni alma, 
olanı tüket” mottosuyla düzenlenen 
pazarda ikinci el kıyafetler, aksesuarlar 
ve ayakkabıların yanı sıra stickerlar 
ve el yapımı objeler olacak. 15 Mayıs 
Pazar / 11 / Karakolhane Cad. No: 83 
Yeldeğirmeni

KAÇIRMA 

Sınırların
dışında

sanat...

Kadıköy Belediyesi, 
Kadıköy Gönüllüleri 

ile birlikte düzenlediği 
Kitap Günlerini 

tarihi Haydarpaşa 
Gar’ına taşıyor. 1-5 

Haziran tarihlerinde 
Haydarpaşa 

Gar İstasyonu 
peronlarında 8. si 

gerçekleşecek Kitap 
Günlerinde pek çok 

usta yazar ve etkinlik 
okuyucu ile buluşacak

İ
stanbul Anadolu Yakası’nda 
tarihi bir binada, şehrin kal-
binde kitap ve okur bir araya 
gelecek. 

Kadıköy Belediyesi Kadıköy Gönüllü-
leri ile birlikte düzenlediği Kitap Günle-
ri’nin 8.sini Tarihi Haydarpaşa Gar’ında 
yapıyor.  

1 - 5 Haziran tarihleri arasında Tarihi 
Haydarpaşa Gar istasyonunun peronların-
da yapılacak kitap günlerinin onur konu-
ğu ise usta yazar Selim İleri. İmza günü, 
söyleşi, dinleti gibi birçok etkinliğin ger-
çekleşeceği Kitap Günleri’nde yayıncılar-
la İstanbullu okurlar Haydarpaşa Garı’nın 
tarihi ve simgesel atmosferi içinde bir ara-
ya gelecek.

KİTAP KAMPANYASI DA VAR
8. Kitap Günlerinin bir başka önemi 

ise, önemli bir sosyal sorumluluk projesi-
ne imza atıyor olması. Kitap günlerine ka-
tılacak olan her yayınevi okul ve kütüp-

haneler için en az 100 kitap bağışlayacak. 
Bağışlanan kitaplar Kadıköy Belediyesi 
ve Gönüllüleri koordinasyonuyla 5 Hazi-
ran günü Anadolu’nun çeşitli okul ve kü-
tüphanelerine gönderilmek üzere yola çı-
karılacak. 

Tarihi Haydarpaşa peronlarında ger-
çekleşecek Kitap Günleri ile ilgili konu-
şan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, “Tarihi Haydarpaşa Garı’nda 
böyle bir etkinliğin yapılmasının ayrı bir 
güzelliği ve değeri var. Tarihle edebiya-
tı buluşturuyoruz. Sadece Kadıköylüle-
ri değil tüm İstanbulluları bu tarihi alanda 
ağırlamaktan onları kitapla ve usta yazar-
larla buluşturmaktan onur ve gurur duya-
cağız” dedi. 

Haydarpaşa’da

kitaplarla yolculuğa
hazır mısınız?

Suriyeli sanatçı Imad Habbab ile Tür-
kiye’den Hare Sürel’in bu ortak kar-
ma sergisi, aslında 2016 yılı boyun-
ca Bant Mag. Mekân’da izlenebilecek 
“Mevsimler” sergi serisinin ilk aşa-
masını oluşturuyor. Mevsimler ser-
gi serisi, yıl boyunca, resim, illüstras-
yon, baskı, fotoğraf gibi farklı alanlarda 
çalışan Suriyeli ve Türkiyeli sanatçıla-
rı bir araya getiren dört sergiden olu-
şuyor. Amaç iç savaştan ötürü ülke-

sini terk ederek Türkiye’ye 
yerleşen sanatçılarla daya-
nışmak ve Türkiye’deki göç-
menlerin özgür üretim ala-
nının genişlemesine katkı 
sağlamak. Bu ilk sergide de, 
bir yıl önce İstanbul’a gelen 
ve burada yaşamaya başla-
yan Imad Habbab’ın karışık 
teknikle ürettiği desenlerini, 
oyuncu Hare Sürel’in ilk kez 
izleyiciyle buluşacak resim-
leriyle bir araya getiriyor. Mevsimler 
sergi serisi, Kültür ve Gelişim için Prin-
ce Claus Fonu sponsorluğunda ve Ka-
dıköy Yeldeğirmeni’nde geçtiğimiz se-
nenin başında, Suriye’den sanatçılar 
tarafından, Suriyeli ve Türkiyeli sanat-
çılar için özgür bir alan yaratma ama-

cıyla kurulan komşu mekân ArtHere 
işbirliğiyle düzenliyor.
Mevsimler - Fasıl I sergisi, 22 Mayıs 
2016 tarihine kadar pazartesi günle-
ri dışında, Bant Mag. Mekân’da (Moda 
Mektebi Sokak. No:26/A Moda, Kadı-
köy) ziyaret edilebilir.

Moda sakini sanat üretim 
alanı Bant Magazine, 
bugünlerde bir tür 
‘dayanışma’ sergisine ev 
sahipliği yapıyor; Mevsimler 
- Fasıl I / Seasons - Act I

Altıyol’da faaliyetlerine devam eden Edebiyat Atölyesi, 13-14-15 Ma-
yıs tarihlerinde Fanzin Sergisi” düzenliyor. Pek çok fanzin yayının 
sergileneceği etkinlikle film gösterimleri ve söyleşiler de olacak. 
Ücretsiz ve herkese açık etkinliğin programı şöyle: 
13 Mayıs Cuma 13.00 Açılış - 20.00 Film Gösterimi / Paris’te Gece 
Yarısı / Midnight in Paris
14 Mayıs Cumartesi  11.00 Açılış - 16:00 Fanzin Söyleşi / Mesken 
Fanzin, Sıvadık Fanzin, Turşu Fanzin - 20:00 Film Gösterimi / Capote 
- 21:30 Capote Film Söyleşisi / Osman Damla - Gülin Süt
15 Mayıs Pazar 11:00 - 13:00 Kahvaltı - Fanzin Sohbetleri (Açık Büfe 
Kahvaltı, sınırsız çay, Ücret:15 TL) - 14:00 Fanzin Söyleşi / Bakış Boş-
luğu Fanzin, Öteberi Fanzin, Typobak Fanzin
20:00 Konser 
Adres: Bayramyeri Sok. Osmanbey İş Hanı No: 18 Kat: 4 Altıyol / 
0538 916 23 30

İstanbul Uçurtma Festivali 15 Mayıs Pazar günü Maltepe ve 
Moda sahillerinde çocuklar ve büyükleri buluşturacak. Festi-
vali düzenleyen Interrail TR ekibinin çağrısı şöyle: “Geçmişteki 
çocukluğumuzu tekrar yaşamak, yeşertmek ve Uçurtma far-
kındalığı için çocuğunuzu, arkadaşınızı, dostunuzu, yeğeninizi 
alıp şenliğimize katılabilirsiniz. Kaybolan önemli bir değer olan 
uçurtmayı çocuklarımızla tekrar tanıştırmak, doğayla iç içe bir 
haftasonu geçirmek ve çocuğunuzla, arkadaşınızla, yeğeni-
nizle sosyal ve duygusal bağlarınızı kuvvetlendirmek için siz-
leri ücretsiz Interrail TR uçurtma şenliğine bekliyoruz. Büyük 
küçük herkes davetlidir.”

Fanzin’le
edebiyat ve sanat

Uç uçabildiğin kadar!

Hare SürelImad Habbab
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Ana Yurdu
“Ana Yurdu”, annesine duyduğu sev-
gi ve nefret hisleriyle arafta kalmış 
bir kadının kendinden ödün verme-
yen portresidir. Nesrin, romanını 
bitirmek ve yazar olma hayallerini 
gerçekleştirmek için, kısa süre önce 
ölen anneannesinin İç Anadolu’da-
ki boş köy evine taşınır. Ama gün 
be gün muhafazakârlaşan annesi 
Halise’nin beklenmedik ziyareti ve 
tüm ısrarlarına rağmen dönmeyi 
reddetmesiyle birlikte Nesrin’in 
yazma denemeleri ve köy hayatına 
dair kurduğu hayaller suya düşer. Bu 
iki kadın, birbirlerinin iç dünyaların-
daki en kuytu köşelerle yüzleşmek 
zorunda kalacaktır.
22. Adana Uluslararası Film Festivali 
En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi, 
En İyi Kadın Oyuncu (Nihal Koldaş), 
SİYAD En İyi Film, Film Yönetmenleri 
Derneği En İyi Yönetmen ödüllerinin 
sahibi Senem Tüzen yönetmenliğin-
deki “Ana Yurdu” 13 Mayıs’tan itiba-
ren vizyonda. Kadıköy Rexx 21.15

Caddebostan Cinemaximum 
(Budak)
Sonsuzluk Teorisi 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)
Kaptan Amerika: Kahramanların 
Savaşı 11:00 14:15 17:30 21:00 23:20 
(Cm-Cts)
Çöl Kraliçesi 11:00 13:45 16:30 19:15 
22:00
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11  
Caddebostan/ (216) 3580202

Göztepe Avşar Optimum
Kaptan Amerika: Kahramanların 
Savaşı 11:15 Türkçe 14:15 Türkçe 15:15 
Türkçe 17:15 18:15 Türkçe 20:15 21:15 
Türkçe
İfrit'in Diyeti: Cinnia 11:00 13:00 
15:00 17:00 19:00 21:15
Ankara Yazı Veda Mektubu 11:00 
13:00 15:15 17:15 19:30 21:30
Adres: Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. 
No: 10/4 (216) 6641395

Kadıköy Kadıköy
Yarım 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
21:00
Kaptan Amerika: Kahramanların 
Savaşı 11:00 Türkçe 13:30 Türkçe 
16:00 Türkçe 19:00 Türkçe 21:30 
Türkçe
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Kadıköy Rexx
Sonsuzluk Teorisi 11:30 14:00 16:15 
18:30 21:00
Kaptan Amerika: Kahramanların 
Savaşı 12:00 14:30 17:30 20:30
Yeni Ahit 14:00 19:00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy 
(216) 3360112

Moda Sahnesi Sineması
Goodnight Mommy 12.00 19.45
Hitchcock/ Truffaut 14.00 17.30 21.15
Toz Bezi 15.30
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham 
Sok. NO:34/27 Kadıköy /  (216) 330 
58 00

Kimi filmlerin ana işlevi sanki tarihin satır 
araları sıkışmış öyküleri öne çıkarmak ve in-
sanlığın genel vicdanına bir tür hatırlatmada 
bulunmaktır. Yakın dönem içinde izlediği-
miz ‘The Imitation Game’ ve ‘The Theory of 
Everything’i hatırlayalım; bu iki yapımın ana 
karakterleri Alan Turing ve Stephen Haw-
king’i, söz konusu filmlerden önce de ta-
nıyorduk, beyazperdedeki öykülerinde ise 
ayrıntılara daha bir vâkıf olduk. Lakin geçen 
hafta gösterime giren ‘Sonsuzluk Teorisi’nin 
(‘The Man Who Knew Infinity’) anlattığı 
hikâyenin kahramanı Srinivasa Ramanujan, 
belli çevrelerin bildiği, hakkını takdir etti-
ği bir kişilik. Matthew Brown imzalı film ise 
geçen yüzyıl başında matematik dünyası-
na damgasını vurmuş bir dehanın hem var-
lığını hatırlatıyor hem de kendisinin trajik 
sularda yüzen öyküsünden pasajlar akta-
rıyor. ‘Sonsuzluk Teorisi’, kat ettiği mesafe-
ler ve yarıştığı parkur meslektaşlarına göre 
çok daha zorlu olan, nihayetinde İngiliz bi-
lim çevrelerinin ırkçı bilinçaltı ve üstüyle de 
mücadele etme durumunda kalan Ramanu-
jan’ın hikâyesini belki yer yer klişe duraklara 
uğrayarak aktarıyor ama sonuçta salondan, 
böylesi bir filmi izleyerek ayrılmaktan hoş-
nut kalıyorsunuz. Öykünün ana karakterle-
rini canlandıran Dev Patel’le Jeremy Irons’la 
uyumu da filmin dikkat çekici yanlarından 
biri olmuş.

Senem Tüzen, ilk uzun metrajlı çalışma-
sı ‘Ana Yurdu’nda bazı anları itibariyle görsel 
bir psikolojik seansı andıran, atmosferi son 
derece ilginç, seyircisini sarsan bir yapıta 
imza atmış. Esra Bezen Bilgin ve Nihal Kol-
daş’ın etkileyici performanslarıyla kıvamını 
bulan yapım, birkaç sezon öncesinin akılda 
kalıcı filmi ‘Köksüz’le ruh eşi bir çalışma gibi 
duruyor. Son olarak Ankara Film Festivali’n-
de birçok ödülle taçlandırılan ‘Ana Yurdu’, bu 
toprağın kültürel kodlarını okumak açısın-
dan da önemli bir sosyolojik deneyim sunu-
yor.

Haftanın yenilerinden ‘Hitchcock/Truf-
faut’yu, yakın bir zaman önce özel bir gös-
terimi dolayısıyla bu sayfalara taşımıştık. 
Tekrar hatırlatmak gerekirse Kent Jones 
imzalı bu son derece kıymetli belgesel, vak-
ti zamanında Truffaut’nun o çok sevdiği ge-
rilim sinemasının şahı Alfred Hitchcock’la 
yaptığı ünlü söyleşinin perde arkasına göz 
atıyor. Bu ilginç yapım, adeta görsel bir si-
nema dersi... Anlatılanlar üstadın sinemasal 
yolculuğu üzerinden ifadesini buluyor ve bir 
anlamda her şey somut bir biçimde aktarılı-
yor. Kaçırmayın derim…

Ve her yaştan miniklere yönelik bir çaba 
olarak dikkati çeken ‘Angry Birds Filmi’, Fin-
landiya merkezli oyunun sinemadaki ilk 
yansıması ve sevimli bir çaba olarak dikka-
ti çekiyor. Kuşların yaşadığı adaya ‘Barış ha-
varileri’ tadında gelen domuzların niyetini 
ilk olarak içgüdüsel olarak sezen Red’in, is-
temeden bir kahramana dönüşmesinin öy-
küsünü anlatan yapım, örneğin birkaç haf-
ta önce salonlara uğrayan ‘Orman Çocuğu’ 
türü herkesi kapsayacak bir çalışma değil. 
Ama miniklere satır aralarında kimi temel 
prensipleri veren, sevimli bir çaba. Birkaç iyi 
espri de filmin dikkat çeken yanlarından.

Bu hafta da bu kadar diyerek ‘İyi seyir-
ler’ efendim…         

Teoride ve 
pratikte 
sonsuzluk…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Ana Yurdu   
Hitchcock/Truffaut            
Angry Birds Film                                 
Sonsuzluk Teorisi                          
Çöl Kraliçesi                                       
Kaptan Amerika: Kahramanlar… 
Yarım

“Çocuklarının Annesi” 
kitap yazdı
Profesyonel iş yaşamına son verdikten sonra çocukluk hayali 
olan kitap yazmayı gerçekleştiren Sevsen Aslantepe’nin, ken-
di deyimiyle “biriktirilmiş öyküler” dediği “Adı So-
yadı: Çocuklarının Annesi” Cinius Yayınları’n-
dan çıktı. 68 yıllık Kadıköylü olan Aslantepe 
ile Fenerbahçe Khalkedon’da buluştuk kitaba 
ve semte dair konuştuk. 
Anne ve babası, o doğmadan çok önce Ka-
dıköy Vişne Sokak’ta yaşamaya başlayan 
Sevsen Aslantepe de Kadıköy’de doğmuş 
ancak babasının işi nedeniyle çocukluğun-
da sık sık şehir değiştirmiş. Farklı yöreleri 
tanıyıp zengin bir eğitim alan Aslantepe al-
dığı eğitimin yaşamında yaptığı etkiyi şu söz-
lerle dile getiriyor: “1968 yılında İngilizce bilen 
eleman çok azdı. Bir yandan üniversite eğitimi-
me devam ederken bir yandan işe girdim. Büro yöne-
timi, tercümanlık gibi işler yaptım. Eğitimli bir kadın olmanın 
avantajlarını yaşadım.” Sevsen Aslantepe daha sonra Marma-
ra Üniversitesi’nden öğretmenlik hakkı alıp, çeşitli kurumlarda 
İngilizce öğretmenliği yapmış. Öğretmenlikten emekli olduk-
tan sonraysa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler 
Vafkı’nda, İngilizce yayınların editörlüğü görevini üstlenmiş. 
Bu vakıfta yaptığı çalışmayı Sevsen Hanım: “Akademisyenle-
rin, yabancı dilde çıkacak olan makalelerini düzenleyip, kitap-
laştırıyorduk. Uluslararası İlişkiler konusunda literatüre giren 
yayınlarımız oldu.” diyerek özetliyor.

BAYÜLGEN’İN TEŞVİKİ KİTAP YAZDIRDI
Aslantepe, aktif iş hayatından sonra 2008 yılında edebi çevi-
riler yapmaya başlamış. İlk yaptığı kitap çevirisi oldukça ses 

getirince Sevsen Hanım, Okan Bayülgen'in “Makina” progra-
mına davet edilmiş. Programda Okan Bayülgen, Aslantepe’ye: 
“Sizin diliniz ve anlatımınız çok güzel neden kitap yazmıyor-

sunuz?” diye sorunca Sevsen Aslantepe, çocukluk hayali 
olan kitap yazmayı gerçeğe dönüştürmüş.

Sevsen Aslantepe, “Adı Soyadı: Çocuklarının 
Annesi” kitabında çok eski aile fotoğraflarıy-

la birlikte edebi öyküler anlatıyor. Aslante-
pe kitabıyla ilgili şunları söylüyor: “Bu ki-
tabın oldukça değişik bir konsepti var. Çok 
eski aile resimlerimi koydum. Öykülerle il-
gili küçük şiirler yazıp, sonra ana öyküye 
geçtim. Benim kanımca edebiyat, edepten 
gelir. Edebi olmayan bir yazının edebiya-

ta girmesine yumuşak bakmayan bir insa-
nım. Edebiyat, güzel sanatın bir dalıdır. Güzel 

sanatlarda çarpık kelimeler olmasını, uygun-
suz sahneler anlatılmasını, insanların özeline girip 

hiç değiştirilmeden yazıya aktarılmasını edebiyat olarak 
görmüyorum. Benim yazdıklarım daha çok duygusal ve gele-
neksel edebe uygundur.”

“NOSTALJİ KELİMESİ EKSİK KALIR”
Sevsen Hanım, Kadıköy hakkında görüşlerini de aktarıyor: “68 
yaşındayım ama kendimi 108 yaşında gibi hissediyorum. Sağ-
lığım ve aklım yerinde ama 1980 senesinde olan değişim bi-
zim anılarımızı silip götürdü. Burası artık eski Kadıköy değil. 
Eskiye çok özlem var. Kitabımda olan öykülerde bunu yaz-
dım. Nostalji kelimesi benim lügatımda eksik kalıyor. Benim 
özlemimin içinde pişmanlık var. Nostaljide pişmanlık yoktur. 
Nostalji, olumlu bir kelimedir. Niye böyle oldu? Neden kendi 
geleneklerimizi koruyarak gelişemedik? Bu sorular hep aklımı 
kurcalıyor ve bu üzüntüden kurtulamıyorum." 

asarım Atölyesi Kadıköy, 5 Mayıs Perşembe ak-
şamı “göç” temalı kültür projesi olan “Yolda 
Köşk Projesi”nin açılışına ev sahipliği yaptı. 10 
video portreden oluşan projede, 4 kadın, 4 erkek 
ve 1 evli çift, Türkiye ve İsviçre arasındaki dene-

yimlerini anlatıyor. 
Hem Türkiye’de hem İsviçre’de yaşayan, her iki ülke-

de de büyüyen, okula giden, çalışan, kendilerini birden fazla 
kültüre ait hisseden bu 10 kişi, deneyimlerini ve hayatlarını 
herkesle paylaşıyorlar. Projenin açılış gecesinde konuşan İs-
viçre İstanbul Başkonsolos Yardımcısı John Peter Ruhoff, bu 
gibi projelerin İsviçre gibi yüzde 25’i göçmen olan bir ülke 
için önemli olduğunu belirterek, “İsviçre’deki göçmenlerin 
100 bini Türk göçmenlerden oluşuyor. OECD incelemeleri-
ne göre İsviçre’deki göçmenlerin iş sahibi olma durumu di-

ğer ülkelere göre çok daha iyi durumda” dedi. Projenin yara-
tıcısı etnolog Gaby Fierz, Yolda projesinin nasıl başladığını 
ve ilerlediğini şöyle anlattı; “2 yıl önce Landis&Gyr vakfının 
bursiyeri olmamla başladı. Uluslar aşırı kimliklerin araştırma 
projesi için İstanbul’da 6 ay geçirdim. Kökleri Türkiye’de 
ve İsviçre’de olan, günlük hayatını paylaştığım 4 kadın, 4 
erkek ve 1 evli çiftle röportajlar yaptım. Amacım kimlikle-
rin evde ve farklı mekânlarda, ne o ne bu olan durumlarda 
nasıl meydana geldiğini anlamak. Hayat geçmişleri, faaliyet 
alanları ve hareket kapsamları, bir kültürel bağlamdan diğe-
rine çarpıcı değişme ve tercüme yetenekleri ortaya koyuyor. 
Kültürel yeterlilikleri ve değerleri düzenleme ve değiştirme 
olanağı sağlayıp yeni kimlikleri ortaya çıkarıyor.”Kadıköy 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, böyle bir proje-
nin Kadıköy’de başlamasından mutluluk duyduğunu ve pro-
jenin Kadıköy’ün çok kültürlü bir semt olmasıyla paralellik 
taşıdığını söyledi. 

Konuşmalar sonrasında bir dönem Mavisakal’ın solisti 
olan ve projede kendisinin de röportajı bulunan Genç Osman 
Yavaş konser verdi. 

ÖNCE KADIKÖY SONRA İSVİÇRE…
Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerindeki videoların dinlene-
bilmesi amacıyla Rawcut Studio’nun tasarladığı “Yolda Kios-
ku”, 6 Mayıs- 13 Mayıs arası Moda Parkı’ndaydı. 14 Mayıs- 
22 Mayıs’a arası Ortaköy Meydanı’nda sergilendikten sonra 
Ankara, İzmir, Çanakkale, Şirince ve Didim’e gidecek. Türki-
ye’den sonraki durağı ise İsviçre olacak. 
http://www.yoldayolda.com/tr#home 

l Kaan DERTÜRK

Birkaç kuşak Kadıköylü olan Sevsen 
Aslantepe “Adı Soyadı: Çocuklarının 

Annesi” adlı ilk kitabında semte ve 
çocukluğuna dair öyküler anlatıyor

 “İnsanların farklı kültürlerden nasıl yaşadığı” sorusundan doğan “Yolda” 
projesi, Türkiye ve İsviçre’de yaşayan 10 kişinin deneyimlerini aktarıyor

Usta tiyatro ve sinema sanatçı-
sı Zeki Alasya, aramızdan ayrılışı-
nın ilk yılında, “Güle Güle” filminde 
kullanılan 1955 model klasik oto-
mobilin gölgesinde, Çanakkale’nin 
Bozcaada İlçesinde anıldı. İstanbul 
Klasik Otomobilciler Derneği’nin(İ-
KOD) organize ettiği anma progra-
mına İKOD; Mobil 1’in destekleriyle, 
30 klasik otomobille ve 100 kişilik 
bir kafileyle katıldı. Bozcaada mer-
kezine iner inmez klasik araçlarla 
ada turuna çıkıldı. Turda Kaymakam Abbas Yeşilkuş, 
Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Çanakkale mil-
letvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz’de yer aldı. 
Klasik araçlar daha sonra Bozcaada kent meydanın-
da sergilendi. Sergilenen araçlar arasında,1999 yılın-
da Bozcaada’da çekilen ve ayrılıklarından 13 yıl son-
ra Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ı tekrar barıştırarak 
bir araya getiren “Güle Güle” filminde kullanılan 1955 
model Chevrolet, filmin afişiyle süslenmiş şekilde yer 
aldı.  Aşkı, dostluğu, yaşama sevincini anlatan“Gü-
le Güle” filminde, Şemsi rolünde Şükran Güngör’ün 
yıllarca tamir ederek yola çıkardığı ve arkadaşlığın 

hizmetine sunduğu 1955 model 
Chevrolet Belair marka otomobi-
lin muadili gölgesinde gerçekle-
şen anma programına İKOD üyeleri-
nin yanı sıra, Bozcaada Kaymakamı, 
Belediye Başkanı, yerel halk ve tu-
ristler de katıldı. Anma programında 
konuşan İstanbul Klasik Otomobil-
ciler Derneği Başkanı Serkan Okay 
“Doğanın böylesine cömert olduğu 
Bozcaada’da olmaktan çok mut-
luyuz. Zeki Alasya Türk Sinema-

sı için çok önemli bir isimdi. İKOD olarak doğum günü-
nü kutladığımız gibi, ölüm yıl dönümünde de kendisini 
anmak için “Güle Güle” temasını seçerek, film vasıta-
sıyla dostluğa vurgu yapmak istedik.” dedi. Bozcaada 
Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise İKOD’un Boz-
caada’ya gelmesinden büyük memnuniyet duyduk-
larını ifade ederek, bu programın gelenekselleşmesi 
konusunda gereken desteği vereceklerini söyledi. 56 
yıllık sanat hayatına 75 sinema ve TV filmi oyunculu-
ğu,10 filmin senaryo yazarlığı ve 25 filmin yönetmen-
liğini sığdıran Zeki Alasya, geçtiğimiz yıl karaciğer ra-
hatsızlığından dolayı 8 Mayıs’ta aramızdan ayrılmıştı.

Zeki Alasya Güle Güle’yle anıldı

T

olanlar
anlatıyor…

"Yolda" 

l Merve ÖZHAN



ağdat Caddesi’nde özellikle 
son bir yılda aşırı hız yüzünden 
meydana gelen kazalar, beş ki-
şinin ölümü, onlarca insanın da 

yaralanmasıyla sonuçlandı. En son yaşanan 
trafik kazasında genç müzisyen Okan Arı-
kan hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ocak 
ayında kırmızı ışıkta durmayan bir aracın 
çarpması sonucu yaşamanı yitiren 20 ya-
şındaki üniversite öğrencisi Feride Büşra 
Taşlı’nın ölümü de kamuoyunda büyük bir 
üzüntü ile karşılanmıştı. Taşlı’nın ölümü-
nün ardından Bağdat Caddesi ve sahil yo-
luna “koridor hız sistemi” kuruldu. 50 ki-
lometre hız sınırını aşan sürücülerin tespit 
edilmesi ve cezalandırılmasını amaçlayan 
bu sistem sayesinde şu ana kadar 7 bin sü-
rücüye ceza kesildi. 

Ancak Bağdat Caddesi’nde yaşayan va-
tandaşlar alınan önlemlerin yeterli olmadı-
ğını, aşırı hız tutkunu sürücülerin caddede 
yine hız sınırını aştığını belirtiyor. Bağdat 
Caddesi’nde trafik kazalarının yaşanması-
nın önüne geçmek isteyen Göztepe Daya-
nışması da 9 Mayıs Pazartesi akşamı Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde “Cadde Ölüm 
Pisti Değildir” başlıklı bir forum düzenledi. 
Şikâyetlerin, taleplerin ve önerilerin konu-
şulduğu toplantıya Kadıköylülerin yanı sıra 
Feride Büşra Taşlı’nın iki ablası Buket ve 
Burcu Taşlı da katıldı. 

“İKİ ŞERİT OLMALI”
Toplantı, 2000 ila 2015 yılları arasın-

da Bağdat Caddesi’nde meydana gelen tra-
fik kazalarında hayatını kaybedenlerin kısa 
öykülerinin gösterildiği video gösterimi ile 
başladı. Video gösteriminin ardından Prof. 

Dr. Ergun Gediklioğlu trafik kazalarının 
önüne geçmek için yapılması gereken bi-
limsel yöntemleri anlattı. Otoyol, cadde ve 
şehir içi ulaşımda uygulanan hız sınırının 
bilimsel yöntemlerle belirlenmediğini ifa-
de eden Gediklioğlu, “Bu işin sorumluları 
yasal sorumlulukları yerine getirmiyor. Bi-
limsel öneride bulunanları ise dikkate almı-
yorlar” dedi. Bağdat Caddesi’nin gereksiz 
yere geniş olduğunu ifade eden Gedikli-
oğlu, “Geçmiş dönemde Bağdat Caddesi 
konusunda birçok projenin içinde oldum. 
Bence cadde en fazla iki şerit olmalı. Böy-
lece aşırı hız yapmak ortadan kalkacaktır” 
önerisinde bulundu. Bağdat Caddesi’nin 
tek yön yerine gidiş dönüş yönünün de ol-
masını ve toplu ulaşım araçlarına açılması 
önerisinde de bulunan Gediklioğlu, “Bilim-
sel yöntemleri bilmek önemli. Ama bence 

en önemli konu eğitim ve zihniyet mesele-
si. Zihniyetler değişmedikçe kazaların önü-
ne geçemeyiz. Geçmiş yıllarda caddede bir 
kaza olmuştu ve bir vatandaş hayatını kay-
betmişti. Sürücü ise gazetecilere ‘ne çeki-
yorsunuz altı üstü bir adam öldürdük’ de-
mişti. Bu ifade aslında her şeyi açıklıyor” 
diye konuştu.

“HUKUK SÜRECİ ÇOK ZOR”
Gediklioğlu’nun sunumundan sonra Fe-

ride Büşra Taşlı’nın ablası Buket Taşlı söz 
aldı. Aşırı hız sebebiyle yaşananların kaza 
değil cinayet olduğunu ifade eden Taşlı, 
“Bizim yüreğimiz çok yanıyor. Tıpkı ya-
kınlarını kaybeden diğer aileler gibi. Be-
nim kardeşim trafik kurallarına her zaman 
uyan ve çevresindekilere bu konuda uya-
rılarda bulunan bir kızdı. Ben adaletin ol-
duğunu düşünmüyorum. Hukuk gerçekten 
çok zor. Ama biz başka Büşraların ölmeme-
si için mücadelemize devam edeceğiz” ifa-
delerinde bulundu.  

Büşra Taşlı’nın diğer ablası Burcu Taşlı 
da “Bizim içimiz yandı. Sadece kardeşimi-
zi değil neşemizi, hayatımızı kaybettik. Bir 
cinayete kurban gitti. Davadan vazgeçmek 
için sürekli tekliflerde bulunuyorlar ama biz 
bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Sürücü ser-
best bırakıldı. 31 Mayıs’taki duruşmada da 
bir sonuç çıkmazsa Bağdat Caddesi’nde ge-
niş kapsamlı bir eylem yapmayı planlıyo-
ruz” dedi. Konuşmalardan sonra öneri kıs-
mına geçildi. Hız sınırının düşürülmesi, 
trafik kazaları ile ilgili yasal düzenlemelerin 
yapılması ve yakın zamanda protesto eylem-
lerinin yapılması önerilerinde bulunuldu. 
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Büşra Taşlı’ya çarpan sürücü serbest
Suadiye sahil yolunda otomobiliyle çarptığı üniversite 
öğrencisi Feride Büşra Taşlı’nın ölümüne neden olduğu 
iddia edilen sürücü Zeynep Nur Koşan’ın “bilinçli tak-
sirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anado-
lu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 
tutuklu sanık Koşan ile Feride Büşra Taşlı’nın ailesi ve 
avukatları katıldı. Mahkeme hâkimi, adli kontrol ted-
birlerinin yeterli kalacağı gerekçesiyle sanık Koşan’ın 
tahliyesine karar verdi. 

Mahkeme hâkimi, sanık Koşan hakkında yurt dışına 
çıkış yasağı koyarak, duruşmayı 31 Mayıs Salı günü-
ne erteledi.  Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin 
avukatı Efkan Bolaç, sanığın toplanacak delilin kalma-
ması nedeniyle tahliye edildiğini belirterek, “Görün-
tü analizlerinde ortaya çıktı. Büşra, kesinlikle butona 
basmış ve butona basmasıyla birlikte yayalar için yeşil 
ışık yanmaya başlamış. 
Ayrıca raporda sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği çok 
net” açıklamasını yaptı. 

2000 Nisan: Baran Balcıoğlu adlı sürücü Erdem Celasun ve Selin Uras’ın olduğu araca çarptı. 6 yıl hapis cezası Yargıtay’ca 4 kez bozuldu. 2007’de bir kez daha aynı ce-
zaya çarptırıldı.
2000 Ağustos: Ehliyetsiz sürücü Mustafa Cüneyt Gözen, Cem Teoman’a çarptı. Sürücü 43 milyarlık tazminat cezasına çarptırıldı.
2002 Ocak: Aşırı hız yapan Murat İbrahim Atasayan ağaca çarparak hayatını kaybetti.
2003 Kasım: Cengiz Kaynar, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu hayatını kaybetti.
2004 Haziran: Alkollü halde otomobiliyle hız yapan Faruk Fırtına Ültan, taksici Şükrü Özçelik’e çarptı.
2006 Nisan: Aşırı hız yapan Uygur Ağaoğlu, Suat Ayöz’e çarptı. Olaydan 9 gün sonra teslim olan Ağaoğlu 2,5 yıl ceza aldı. 
2006 Ekim: Enver Arda Sevgen’in kullandığı otomobil Afet Ertopçu’nun aracına takla attırdı. Takla atan araç kaldırımda yürüyen kimya mühendisi Memduh Özışık’a 
çarptı. 
2010 Ekim: Aşırı hız yaptığı belirtilen Temel Kanbur, dolmuşa çarptı. 
2015 Temmuz: Üniversite öğrencisi Murathan Öztürk’ün kullandığı araç, kaldırımda çiçek tezgâhı olan Mehmet Emin Kaya’ya çarptı. Kaya hayatını kaybetti. 87 gün 
sonra teslim olan Murathan Öztürk ise 7 yıl hapis cezası aldı. 
Abdullah Ercan Acar, kaldırımda yürüyen üç gence çarptı. Kazada Hasan Hüseyin Koşum hayatını kaybetti. Ercan Acar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2016 Ocak: Kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen Zeynep Nur Koşan, Feride Büşra Taşlı’ya çarptı. Üniversite öğrencisi Taşlı, olay yerinde hayatını kaybetti. 
2016 Mayıs: Orkun Efe Bardakçı’nın kullandığı araç, aşırı hızlı bir şekilde ilerleyerek yolun sağında park halindeki araca arkadan çarptı. İki araç yaklaşık 20 metre sü-
rüklendi ve kaldırımda yürüyen Okan Arıkan’a çarptı. Arıkan olay yerinde hayatını kaybetti. 10 dakika sonra yine aşırı hızlı olduğu iddia edilen Harun Doğan yönetimin-
deki araç kazayı son anda fark edince frene basarak durmak istedi. Ancak Harun Doğan, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundaki ağaca çarptı. Doğan kal-
dırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
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Bağdat Caddesi’ndeki 
trafik kazaları ve ölümler 
Kadıköylüleri harekete geçirdi. 
Göztepe Dayanışması “Cadde 
Ölüm Pisti Değildir” konulu bir 
toplantı düzenledi. Toplantıda 
sorunlar ve öneriler konuşuldu 

Moda Ferit Tek Sokak istikametinde, kiralık 
araçla ters yönde seyreden 34 RNL 31 plaka-
lı araç Moda’nın maskotu haline gelen köpek 
Tarçın’ı uyurken ezip, sürükledi. Araç sahibi 
olay sonrasında otomobiliyle kaçarak uzak-
laştı. Mahalleli ve esnafın yardımlarıyla ve-
terinere götürülmek istenen Tarçın kurtarı-
lamadı. 
Yaklaşık 18 yaşında olan Tarçın, ismini tüy-
lerinin renginden alıyordu. Moda’nın sokak-
larında dolaşan herkes Tarçın’a rastlayabilir-
di. Moda halkı ve esnafın Tarçın’a yoğun ilgisi 
söz konusuydu.

TARÇIN İÇİN 1 MİLYON TWEET 
Modalıların çocuğu gibi olan Tarçın ölümü 
ile herkesi birleştirdi. Tarçın’ın ölmesine çok 
üzülen vatandaşlar sosyal medyada kam-
panya başlattı. Çarpıp kaçan araç sahibinin 
yakalanmasını isteyen ve üzüntülerini dile 
getirenler, Tarçın’ın ölümünden bu yana ko-
nuyla ilgili 1 milyon tweet attı.

“TARÇIN KÖPEKTEN ÇOK FAZLASIYDI” 
Caferağa Mahalle Muhtarı, Zeynep Ayman 
ile Tarçın’ı yıllardır tanıyan, bakımıyla ilgile-
nen biri olarak bu üzücü olay hakkında ko-
nuştuk. “Moda’da sokak hayvanları buralıdır, 
bizdendir. Hayvanlar isimleriyle bilinir. Yat-
tıkları yerle hatırlanırlar.” diyen Ayman “Tar-
çın tüm Moda halkını birleştirdi. Birlikte güçlü 
olduğumuzu bize hatırlattı. Tarçın herkes için 

köpekten çok fazlasıydı. Moda’nın simgesiy-
di.” şeklinde konuştu.
Muhtar Zeynep Ayman “Tarçın arabanın al-
tında sürüklendikten sonra, yine aynı ma-
hallenin köpeği Tarçın’ın arkadaşı Bonbon, 
canhıraş bir şekilde Tarçın’ın yanına ulaşmak 
istedi. Kurtarıp, yardım edebilmek için…” dedi.

“GÖK GÜRÜLTÜSÜNDEN KORKARDI”
Yaklaşık 6 yıldan uzun bir süredir Tarçın’a gö-
nüllü annelik yapan Sennur Ulugönül ise şun-
ları söyledi: “Aracın ters yöne girmiş olması 
ve çarptıktan sonra kaçması en büyük iki so-
run. O sokaktan pusetli anneler ve çocuklar 
da geçebilirdi. Tarçın’ın o an orada olması şan-
sızlık. Tarçın’ın cesedini kaldırmak için üç kişi 
seferber olmuş. En azından çarpan kişi taşı-
ma sürecini hızlandırmak için yardım etseydi. 
Böyle olunca çarpan kişinin niyetinden insan 
emin olamıyor. Tarçın yıllardır benimle birlik-
te kalıyordu. Gök gürültüsünden çok korkar-
dı. Ne zaman gök gürültüsünü duysa benim 
evime gelirdi. Son yıllarda dizlerinde prob-

lem olduğundan merdiven çıkamıyordu. Biz 
de apartmanın girişinde ona bir yer hazırla-
dık. Güzel kızımızı, 18 yıldır Moda’da yaşamış 
bir canı kaybettik. Keşke böyle olmasaydı...”

TARÇIN’IN HEYKELİ DİKİLECEK
Modalı heykeltraş İskender Giray’ın yapaca-
ğı çalışma ile Tarçın’ın heykeli dikilecek. Mo-
dalılarla 18 yıldır birlikte olan Tarçın böylece 
ölümsüzleştirilecek. Heykeli yapmaya hazır-
lanan Giray da “Ben de köpek sahibi biri ola-
rak yaşanan olaydan son derece rahatsızım. 
Moda’da hayvan gönüllüleri olan Sennur Ulu-
gönül ve Mine Vural heykel yapma fikriyle il-
gili benimle iletişime geçtiler. Bu konuda yar-
dım etmek istediğimi belirttim. Yapacağım 
heykeli bedel talep etmeden seve seve ya-
pacağımı söyledim. Tarçın heykeli yoruma 
açık bir çalışma değil. Olayı canlandırmak ya 
da olayın üzerine gitmek amacım yok. Sa-
dece Tarçın’ını ölümsüzleştirecek bir anıt ol-
masını istiyorum. Heykeli, Tarçın’ın her zaman 
yattığı olan köşeye koymak istiyoruz.” dedi.

Kazaların önüne 

Modalılar
“TARÇIN”
Kadıköy’ün tarihi semti 
Moda ile bütünleşen, tüm 
mahalle sakinlerinin can 
dostu olan Tarçın ters yönde 
giden otomobil tarafından 
ezilerek öldürüldü

l Kaan DERTÜRK

l Erhan DEMİRTAŞ

B

1 Mayıs’ta hayatını kaybeden 28 yaşın-
daki genç müzisyen Okan Arıkan arka-
daşları ve yakınları tarafından şarkılar 
ile anılacak. 15 Mayıs Pazar günü kaza-
nın gerçekleştiği Kızıltoprak’ta düzen-
lenecek anma etkinliği saat 15.00’te 
başlayacak. 

OKAN ARIKAN 
ANILACAK

nasıl geçilir?Yolun başındaki dört katlı, iki bölümlü ahşap bina 
Eczacı Haçik Erkman ile Bekir Numan’a aitti. 
Haçik Efendi’nin binanın caddeye bakan tarafn-
da işlettiği eczaneye, Kadıköy halkı “Sallabaş’ın 
Eczanesi” adnı takmıştı. Aynı binada Dr. Fatma 
Atasağun, Dr. Radyolog Ümit Senger, Dişçi Bedri 
Gürsoy, Foto Venüs ve Zeki Bey’in işlettiği Biç-
ki-Dikiş Yurdu bulunurdu. Dişçi Bedir Gürsoy, 
Fenerbahçe’nin eski futbolcularındandı. Foto 
Venüs’ü, İzmirliyan adında bir fotoğrafçı açmıştı. 
Orta boylu, toplu vücutlu, daima yuvarlak kenarlı 
gözlük takan İzmirliyan, bir süre sonra fotoğraf-
haneyi Kevork ve Marten isimli iki oğluna bıra-
karak meslekten ayrıldı. 

Marten, o yıllarda pek revaçta olan sine-
ma aktörü Robert Taylor’a özenir, Altıyol’da-
ki dükkânların vitrinlerinde saçlarını düzeltip, 
meydanın en kalabalık saatlerinde şık elbisel-
er giyerek dolaşırdı. Fotoğrafhanede daha çok 
ağabeyi Kevork dururdu. Marten bir Türk hanım-
la evlenerek, Amerika’ya gitti. Kevork bir müd-
det yalnız çalıştı, sonra dükkânını Beyoğlu’na 
naklederek Kanzler Fotoğrafhanesi’ni açtı. Bu 
fotoğrafhanenin ömrü uzun sürmedi. Kevork 
da Amerika’ya gitti. Eczacı Haçik Efendi’nin 
oğlu Rober kimyager olmuş, ahşap binanın ikin-
ci katında Rober Erkman Tahlil Laboratuvarı’nı 
açmıştı. Kimyager Rober son derece dikkatli ve 
güvenilir tahlil yapar, yanına yardımcı almaz, yal-
nız çalışırdı. Ufak tefek bir insan olan Rober, az 
konuşur, pazar ve perşembe günleri çalışmazdı. 
Tahlil raporlarını o yıllarda elde yazan diğer 
meslektaşlarına mukabil; o daima daktilo ile son 
derece muntazam hazırlar, anormal bulguların 
altını çizerek gözden kaçmasını önlerdi. Fazla iş 
almaz, aldığı işi hatasız yapardı. Rober hasta-
lanınca laboratuvarını kapattı ve 1992 yılında bu 
dünyadan ayrıldı. Binanın öteki bölümünde bir 
fotoğrafhane daha vardı. “Foto Alev”... Sahibi 
Kadıköy’ün eskilerinden Talat Apa idi.

Ahşap bina bir süre Kadıköy Adliyesi, bir 
süre de postane olarak kullanıldı. Halen yerinde 
büyük bir iş hanı vardır. 

KİLİSE MEYDANI
Kadıköy Kilise Meydanı’ndaki Beyaz Fırın’ı üç 

nesil Kadıköylüler tanımıştır.
Geniş vitrinli, köşeleme duran dükkân yıllar 

önce sadece çeşitli simitler, özellikle çok ne-
fis Kandil simitleri yapardı. Tezgâhtarlar daima 
tertemiz beyaz önlükler giyer, müşteri ile her 
zaman yumuşak bir ilişki içinde olurlardı. Bul-
gar Simitçi Fırını olarak ün yapmış olan ve bizim 
neslin tanıdığı dükkân sahibi, ortadan uzun boy-
lu, sarı saçlı, kırmızı yanaklı, güleç çehreli Corc 
Stoyanof idi.

Corc on üç yıl once dükkânı oğlu Dimitri’ye 
bırakarak San Francisco’ya yerleşti ve Stoyanof 
isimli restoranı açtı. 

1993 yılının Ekim ayında San Francisco’nun 
9. Avenüsü’ndeki restoranında, Beyaz Fırın’ın 
geçmişini şöyle anlattı: “İşte dedemin babası da 
böylece Makedonya’dan gelip, İstanbu’a yer-
leşmiş. Bizim ailenin hepsi, ben ve dört kardeşim 
İstanbul’da doğduk. Dedem Kozmo Efendi, 
Kadıköy’deki Beyaz Fırın’ı ve Sarıyer’deki börekçi 
fırınını çalıştırırken, ağabeyisi de Karaköy Fırını’nı 
işletirdi. Sonraları Sarıyer’deki fırını, mülkün sa-
hibi olan Mehmet Ali Bey’e devretti. Babamın 
adı Dimitri idi. O yüzden oğluma aynı adı verdim. 
Uzun yıllar Kadıköy’deki dükkânı babam çalıştırdı  
Sonra bana geçti, ben San Francisco’ya gelince 
de oğlum işletmeye devam ediyor. Beş yıl önc-
esine kadar mülkün sahibi biz değildik. Hep kiracı 
olarak oturduk. Beş yıl önce de Beyaz Fırın’ı satın 
aldık. Hacı Bekir’in karşısırasındaki Baylan Pas-
tanesi, önceden amcam Gregor’un Pastanesi idi. 
Babamla amcam iş ortaklığından ayrılınca, am-
cam babama rakip olarak bu pastneyi açmıştı. 
Sonra burası Mutlu Muhallebicisi, daha sonra da 
‘Baylan Pastanesi’ oldu. Baylan Pastanesi, Fil-
ip Lenans isimli Arnavut bir göçmen tarafından 
1923 yılında İstanbul tarafında Leorient ismiyle 
açılmış 1934 yılında Baylan adını almıştı.  Filip’ten 
sonra Harry Lenans baba mesleğini sürdürmüş, 
1961 yılında Kadıköy’deki dükkânı açmıştı.

Baylan’ın yanında ‘Berrak’ adında bir pas-
tane vardı. Bu dükkân çok el değiştirmiş, temiz-
leyici, meyhane, francalacı olmuştu. Mülkün sa-
hibi, Kadıköy’ün meşhur kabzımalı Süleyman’dı. 
Biz ondan satın aldık. Halen İnegöl Köftecisi 
olarak çalışıyor.

Biz Kandil simidi yapardık. Diyebilirim ki 
İstanbul’un Kandil simidinin yarısını biz, diğer 
yarısını ise bütün İstanbul fırınları yapardı.”

Corc, konuşmaya ve zevkle, içtenlikle an-
latmaya devam ediyor: “Şimdi burada bir tatlı 
sirke modası var. Fakat bu tatlı sirkeyi ilk defa 
Kadıköy’de İngiliz Kooperatifi’nin sırasında dük-
kânı olan Apostolidis isimli bir Rum icat etmişti. 
İri yarı bir Rum olan Apostolidis’in dükkânı son 
derece dağınıktı. 1946 yılında 80 yaşında iken 
bile tatlı sirke yapmaya devam ediyordu. Biliy-
orsunuz, sirke taze üzümden yapılır, halbuki bu 
Rum sirkeyi kuru üzümden yapardı. 

Yıllar sonra Yunanlılar, bu metodu öğren-
mişler; buraya tatlı sirke ihraç ediyorlar. Yeme-
klerde sirkenin içine kekik, karabiber, zeytinyağı 
koyup yiyenlerin sayısı, San Francisco’da git-
tikçe artıyor. Tatlı sirkenin doğum yeri Kadıköy 
olmasına rağmen, ne yazık ki başkalarının elinde 
kaldı.

Sonra bir şey daha var. Dünyanın hiçbir 
yerinde İstanbul’daki dönerin lezzeti yoktur. 
Ne burada ne de Yunanistan’da yapılan döner, 
döner değildir. Biz İstanbul’daki düğünlere döner 
de yapardık. Burada o döneri yapmak mümkün 
değildir. Amerikan kanunlarına göre kuzu kes-
mek yasaktır; halbuki döner kuzudan olur, sonra 
o Rumeli kıvırcığını burada nasıl bulursun?”

Beyaz Fırın, yüz elli yıllık tecrübesi ile 
Kadıköylülere hizmet vermeye devam ediyor.  

Müfid EKDAL'ın

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

Altiyol’dan 
İskele’ye İnen 
Yolun Sağ 
Tarafindaki 
Dükkânlar

için ağlıyor Heykeltraş sanatçısı İskender Giray, Tarçın’ı 
ölümsüzleştirecek bir heykel yapacak Zeynep Ayman Sennur Ulugönül

Burcu Taşlı Ergun Gediklioğlu

Zeynep Nur Koşan Feride Büşra Taşlı



EVA Kültürlerarası Kadın Programları çerçe-
vesinde, Türk Kültür Vakfı’ndan 6 kadın Sır-
bistan’dan gelen 6 kadın ziyaretçiyi İs-
tanbul’da ağırladı. “Europe For All” yani 
“Herkes İçin Avrupa” anlamına gelen EVA 
Programı, Avrupa çapında 35 yaş ve üzeri 
kadınlar arası bir değişim programı. Türk 
Kültür Vakfı - EVA Kadın Değişim Progra-
mı kapsamında 27 Nisan- 4 Mayıs tarih-
leri arasında İstanbul’u gezen Sırbistanlı 
konuklar, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat 
Merkezini de ziyaret etti. Müzik öğrenci-
lerinin enstrüman ve orkestra çalışmala-
rını izleyen Sırbistanlı kadınlar çocukların 
verdikleri mini konserden oldukça etki-
lendi. Kadıköy Belediyesi de Sırbistan’dan 
gelen konukları aynı akşam Fenerbahçe 
Khalkedon’da ağırladı. 

Oyunlar sokağın, 
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asarım Atölyesi Kadıköy (TAK), Kadı-
köy’e dair projelere ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de geç-
tiğimiz günlerde Sokak Bizim Derneği ve 

İTÜ Kent ve Kentlileşme Kulübü tarafından gerçek-
leştirildi. Mimar, mühendis ve çeşitli farklı disiplinleri 
okuyan ve bu alanlarda çalışan insanların bir araya gel-
diği etkinliğin amacını şehir plancısı ve Sokak Bizim 
Derneği kurucu üyesi Arzu Erturan şöyle anlattı: “Bu 
etkinliğin amacı yaşadığımız kente ve sokaklara dair 
farkındalık oluşturmak ve bunu da eğlenceli ve yaratı-
cı bir yöntemle yapmak. Dolayısıyla bu amaçla ilk defa 
Yeldeğirmeni’nde gerçekleştiriyoruz bu etkinliği…”

EĞLENEREK SOKAĞI TANIMAK
Tasarım Atölyesi’nde bir araya gelen etkinlik katı-

lımcıları ilk etapta takımlar oluşturdu ve her bir takım 
bir adet sokağı keşfe çıktı. Takımlar kendi sokakların-
da; önemli, sorunlu, sorunsuz, çirkin, güzel vb. bulduk-

ları noktaları işaretledi. Bu 
işaretlemeleri her bir takım 
erişilebilirlik, kamusal alan, 
tarih, sanat, altyapı, güvenlik 
başlıklarından birini seçerek 
gerçekleştirdi. 

Takımlar gezerken so-
rularımızı yanıtlamaya de-
vam eden Erturan “Neden 
Yeldeğirmeni?” sorusuna ise 
“Yeldeğirmeni uzun zaman-
dır unutulmuş bir mahalley-
ken canlandırma projeleri ile birlikte son 3-4 yıldır cid-
di bir değişim geçirmeye başladı. Buraya ilgi artmaya 
başladı. Gerek sokaklardaki düzenlemelerin iyileştiril-
mesi, gerekse buraya katılan kimlik öğeleri bizim dik-
katimizi çekti; çünkü biz aslında sokakların daha insan 
odaklı olması gerektiğini savunuyoruz. Yeldeğirmeni 
bu anlamda olumlu bir değişim geçiriyor. Eskiye oran-
la sokaklarda daha rahat ve güvenli bir şekilde yürüye-
biliyorsunuz.” yanıtını verdi.

KENT İLE KURULAN İLİŞKİ
Oyun şeklinde devam eden etkinliğin ikinci bö-

lümünde ise her bir takım, diğer takımların işaretle-
me yaptıkları sokakları dolaştı ve işaretleri bulmaya 
çalıştı. Daha sonra her takım hem kendi hem de di-
ğer takımların sokaklarındaki işaretlemeler hakkında-
ki fikrini paylaştı. Derdini en iyi anlatan ve diğer ta-
kımları en iyi anlayabilen takımlar en yüksek puanı 
almış oldu. 

Etkinliğin sonunda yapılan değerlendirmede ka-
tılımcılar iletişimde anlatma ile anlama arasında na-
sıl farklar oluşabileceğini görmüş oldular. Bunu kent 
gibi kompleks bir yapıda gerçekleştirmenin nasıl yan-
lış anlamalara yol açabileceği fark edildi. Yaşadığımız 
kent ile kurduğumuz ilişkiye başka bir açıdan bakma-
nın, şimdiye kadar görülmeyen detayları görmenin, 
bunları görünür kılmanın ve paylaşmanın katılımcılar 
için farklı birer kazanım olduğu belirtildi.

l Bircan BİROL

Yaşadığımız kentin sokaklarına dair farkındalık yaratmayı amaçlayan 
“Sokaktan Sokağa” etkinliği, Yeldeğirmeni Mahallesi’nde gerçekleşti. 
Dünya Oyun Oynama Günü de Kadıköy’de kutlandı

T

ÇOCUKLAR OYUNDA

Türkiye 7. Dünya Oyun Oynama Günü etkin-
likleri kapsamında Tasarım Atölyesi Kadı-
köy’de buluşan çocuklar ve ebeveynler hem 
eğlendi, hem öğrendi. Marmara Üniversitesi 
ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 
ve “Oyun oynamak için özgürlük veriyoruz: 
Çocuk dostu İstanbul” sloganı ile gerçek-
leşen etkinlikler dizisinin ilk ayağı Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’de başladı. Yrd. Doç. Dr. Oya 
Arabacı, Şule Şenol ve Serdar Asaf Ceyhan 
yürütücülüğünde bir araya gelen atölye ça-
lışmalarında çocuklarla birlikte, ebeveyn-
ler de oyun oynadı. Özellikle Mandala Oyunu 
atölyesinde, oynayarak öğrenmenin keyfine 
varan çocuklar için, etkinlikler ve açılışlar 13 
Mayıs’a kadar devam ediyor.
Kadıköy 60. Yıl Anadolu İlkokulu, İhsan Sungu 
İlkokulu’nda, Halil Türkkan Ortaokulu ve Ali 
Fuat Cebesoy İlkokulu’nda anasınıfı çocuk-
larının katılımı ile Dünya Oyun Oynama Günü 
kapsamında pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Sırbistan’dan ÇSM’ye ziyaret
AFS Kültürlerarası Programları çerçevesinde sürdürülen EVA Kadın Değişim 
Programı Katılımcıları Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’ni ziyaret etti

Arzu Erturan

sokaklar

Kadıköy'de İhsan Sungu İlkokulu'nda da oyunlar oynandı



ahrayıcedit Mahallesi Kadıköy’ün 
kendine özgü mahallelerinden biri. 
Erenköy, Göztepe ve Merdivenköy 
mahalleri tarafından çevrili olan Sah-

rayıcedit, 1983 yılında Erenköy ve Göztepe’den 
ayrılarak kurulan bir mahalle. Kadıköy’ün diğer 
mahallerine göre daha yeni bir semt olan Sahra-
yıcedit’te önemli oranda değişiklikler ve yenilik-
ler de hayata geçiyor. Yeni yeşil alanlar ve parklar 
ile İnönü Caddesi’ne yapılan bisiklet yolu bunlar-
dan birkaçı. Hem Sahrayıcedit’teki dönüşümü hem 
de vatandaşların taleplerini dinleyebilmek için 2011 
yılında göreve başlayan mahalle muhtarı Seval Öz-
kan ile konuştuk. Kentsel dönüşümden sonra gürül-
tü, toz ve trafik sorunun artığını ifade eden Özkan, 
bisiklet yolu konusunda da “Bu projeyi duyunca çok 
heyecanlandım. Ancak alt yapı sorunun yaşandığı, 
otopark ihtiyacının çok fazla olduğu bir ülkede bu 
sistem sağlıklı olabilir mi ya da kaosa dönüşür mü? 
Bu konuda endişeliyim” diyor. 

GELENEĞİ YAŞATAN MAHALLE
• Sahrayıcedit Mahallesi’nin Kadıköy’ün diğer semtle-

rinden farkı ve ortak yanları neler?
Sahrayıcedit, Kadıköy’ün büyük mahallerinden biri. 

Benzer yanları da var, ayrılan yanları da. Birçok mahalle-
nin arasında kaldığı için Kadıköy’ün transit geçiş bölgesi 
gibi aslında. Bizim mahallemiz İstanbul’un kalabalık orta-
mına ve yaşanan değişikliklere rağmen dayanışmacı ve pay-
laşımcı geleneğini sürdürüyor. Burası aynı zamanda tarihi 
bir mahalle. Eskiden burada bahçeli evler ve köşklerin ol-
duğunu biliyoruz. Bu açıdan Kadıköy’ün diğer mahalleleri 
ile benzer. Nüfusunun çoğunluğu da emeklilerden oluşuyor. 
Ama kentsel dönüşümden sonra genç nüfus da mahalleye ta-
şınmaya başladı. 

• Mahalle kentsel dönüşümden nasıl etkilendi?
Kentsel dönüşüm başladığında bu süreçten çok fazla et-

kileneceğimizi düşünmüyorduk.  Ancak iki yıl içinde bu sü-
reç bizi ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Çok fazla bina 
yenilenmesi söz konusu. Seçim dönemlerinde azalmıştı ama 
seçim sonrasında yeniden başladı. Kaldırımlar ve yolların 
kentsel dönüşümden kaynaklı tekrar onarım ve yenilenmesi 
gerekiyor. Bunun dışında toz, trafik ve gürültü sorununu çok 
fazla yaşıyoruz. 10 dakikada gideceğiniz yere saatler süren 
bir yolculuk sonunda varıyorsunuz. 

“BELİRLİ BİR SIRAYLA YAPILMALI”
• Birçok insan kentsel dönüşümden şikâyetçi ama 

aynı zamanda vatandaşlar binalarını yenilemek için 
kentsel dönüşüme evet diyor. İnşaatların belirli zaman 
aralıklarıyla başlanmasına yönelik mahalleli ile görüş-
meleriniz oluyor mu?

Kadıköy Belediyesi’nde her ay muhtarlar toplantısı ya-
pıyoruz. Bu toplantılara diğer kurumların sorumluları da 
katılıyor. Biz kentsel dönüşümün parsel değil ada bazlı ol-
masını istiyoruz. Ama bu durum maalesef gerçekleşmedi.
Toplantılardan bu konuda olumlu bir sonuç çıkmadığı için 
mahalleli olarak da böyle bir koordinasyon sağlayamadık. 
Bence kentsel dönüşümde bölge bölge ilerlenmeli. Bu saye-
de sorunlar daha da azalabilir. 

• Kadıköy Belediyesi’nde yapılan toplantıların verimli 
geçtiğini düşünüyor musunuz?

Bütün muhtarlar taleplerini iletiyor. Yetkililer de not 
alıyor. Ufak tefek aksamalar olsa da toplantılar verimli 
geçiyor. Ayedaş ve İSKİ yetkilileri toplantıya katılıyor. 

Biz de eksiklerimizi ve taleplerimizi direkt olarak kurum-
lara ulaştırma imkânına sahip olabiliyoruz. Etkili iletişim 
ve ortak projeler ile sorunların çözümünün sağlanacağı-
nı düşünüyorum. 

“PROJEYİ DUYUNCA HEYECANLANDIM”
• Kentsel dönüşümden kaynaklı trafik sorununun 

yaşandığını söylediniz. Ne tür problemlerle karşılaşı-
yorsunuz?

Sahrayıcedit Kadıköy’ün yeni bir yerleşim alanı olma-
sına rağmen sokakları dar olan bir mahalle. Kentsel dönü-
şümden sonra hafriyat kamyonları sokaklardan geçtiği ya da 
park ettiği için ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Hatırla-
yanlar olabilir bir ay önce bir kamyon vatandaşımıza çarp-
tı ve bu vatandaş hayatını kaybetti. Yani hem trafik hem de 
güvenlik sorunu yaşanıyor.  Bu konuda taraflar koordineli 
çalışırsa sorunların çözümünü sağlayabiliriz. 

• Kadıköy Belediyesi trafik sorununa çözüm sağlamak 
ve bisiklet kullanımını şehir içinde yaygınlaştırmak için 
İnönü Caddesi’ne bisiklet yolu yaptı. Bu proje hakkında 
ne düşünüyorsunuz. Sizce bisiklet yolu trafik soruna çö-
züm sağlayabilir mi?

Ben 2011 yılında muhtar seçildim. Yurt dışında kaldı-
ğım sürede bisiklet yollarını takip ettim. Muhtar seçildiğim-
de ilk taleplerim arasında bisiklet yolunun yapılması var-
dı.  Bu projeyi duyunca da çok heyecanlandım. Ancak alt 
yapı sorunun olduğu, otopark ihtiyacının çok fazla olduğu 
bir ülkede bu sistem sağlıklı olabilir mi ya da kaosa dönüşür 
mü? Bu konuda endişeliyim. Eskiden motosiklet sürücüleri 
bile kaldırımı kullanıyordu. Bisiklet sürücüleri de kaldırımı 

kullandıkları için yaşlılar ve yayalar sorun yaşıyordu. İnö-
nü Caddesi çok yoğun bir cadde. Otopark olmadığı için va-
tandaşlar araçlarını yolun kenarına park ediyor. Bu yasal de-
ğil ama uygulanıyor. Dolayısıyla vatandaşların bu konuda 
şikâyetleri var. Bisikletliler yoğun bir şekilde yolu kullanır-
sa trafik ve yayalar için ne olur bilemiyorum.

• Peki, ne yapılmalı, nasıl bir çözüm yolu izlenmeli?
Biz bisiklet yolunun kaldırıma alınmasını talep ettik. Bu 

talepten sonra da yolun bir kısmı da kaldırıma alındı. Bence 
kaldırım yolu genişletilirse hem yaya hem de bisiklet yolu 
için uygun bir yol oluşturabilir. Avrupa’da insanlar işleri-
ne ya da başka yerlere gittiklerinde bisiklet kullanıyor. Ama 
oradaki bisiklet yolları daha çok ana yolların dışında. Keşke 
hem Kadıköy’de hem tüm ülkede biz de bu uygulamayı ha-
yata geçirebilsek.

• Bisikleti temel bir ulaşım aracı olarak düşünmemiz 
gerekmiyor mu?

Elbette böyle düşünmek gerekiyor. Bisikleti sadece 
spor, hobi ya da eğlence aracı olarak düşünmemek gereki-
yor. Bu öneriler için teknik detayları bilmek gerekiyor. Bel-
ki trafiğin ya da yoğunluğun daha az olduğu bir yolu bisik-
let yolu yapabiliriz. 

ÇOCUKLARA BİSİKLET 
• Sahrayıcedit yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir mahal-

le. Bisiklet yolunda engelli ve yaşlı vatandaşların sokağa 
çıkması da sağlanacak. Siz ne düşünüyorsunuz?

Üç tekerlekli bisikletler var. Yaşlı ve engellilerin ta-
şınması sağlanıyor. Biz bir sosyal sorumluluk projesi ha-
yata geçirmiştik. İlkokul öğrencilerini engelli vatandaş-
larımızı buluşturmuştuk. Tabi ki onları çeşitli araçlarla 
bisiklet yolundan sahile ya da kent merkezine götürebil-
sek ne güzel olur.

• Muhtarlığınızın hayata geçirdiği “açık kütüpha-
ne” ve diğer sosyal projeleriniz var. Bunlardan bahse-
der misiniz?

Birkaç proje başlatmıştık. Uzun süredir de devam edi-
yor. Bunlardan biri açık kütüphane projesi oldu. Her kesim-
den vatandaş bu projeden faydalandı. İkinci el giysi proje-
sini başlattık. Bunların dışında kullanılmayan bisikletleri 
hayata döndürdük. Sponsor desteği ile tamir ettirdik. İhtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarına hediye ettik. Hala bisiklet bağış-
ları gelmeye devam ediyor. 

• Sahrayıcedit Kadıköy’ün en fazla yeşil alanına sahip 
mahallerinden biri. Mahalleli bu durumu nasıl değerlen-
diriyor, ya da bu konuda talepleri var mı?

Bu konuda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. 12 bü-
yük parkımız var. Bunların içine küçük parkları dâhil etmi-
yorum. Yaşlı nüfus çok fazla olduğu için vatandaşlar za-
manların büyük bir kısmını parklarda geçiriyor. Parklardaki 
kafeler tekrar açıldı.  Özellikle yaşlı vatandaşlarımız hem 
kafelerin hizmet vermesinden, hem parklardan hem de sos-
yal yaşam evinden çok memnun. Ama mahallenin spor alan-
larına ihtiyacı var. Gençlerin faydalanabileceği futbol, bas-
ketbol alanları yaratılabilir. Mahallemizde kütüphane yok 
bence büyük bir kütüphane kurulmalı.
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Hayat bazen insanları zorlu sınavlara çeki-
yor. Yapabileceklerimizi yapıyoruz o zaman 
da. Sınavlardan geçiyoruz veya geçemiyo-
ruz ama yine öğrenebileceklerimizi öğreni-
yoruz. Başka sınavlar için… Vicdanımızı kay-
betmemek için… 

Fotoğraf oyunumuzun neresinde kal-
mıştık? Baylan’da gördüğümüz, bize geç-
mişin derinliklerinden gelen o kadın nerede 
şimdi? Kime, neyi, nasıl anlatabilirdiniz? Ge-
çiyorum, orayı da geçiyorum.

Mezecideki Ferhan Bey’i tanıyor musu-
nuz? Onu da tarihimin bir yerlerinden getir-
dim. Artık en mutlu olabildiği yerlerden biri 
burası desem, inanın abartmış sayılmam. 
Neden mi? Bu mezeciyi değişen ve her ge-
çen gün biraz daha çok yabancılaştığı şeh-
rinin direnen son kalelerinden biri gibi görü-
yor da ondan. Haklı mı haksız mı? Bu konuda 
düşünemiyor bile. Dahası düşünmek iste-
miyor. Bu bir duygu... Bazı insanlar hayata 
kederleriyle de bağlanırlar çünkü. Kederle-
rinden, size tuhaf gelebilir ama, bir çeşit ya-
şama sevinci bile çıkarırlar.

Ferhan Bey neden böyle diyeceksiniz. 
Hikâye uzun. Onun öncelikle yetmişleri-
ne yaklaştığını söyleyelim. Doğma büyüme 
Kadıköylü olduğunu da… Çocukluğu Mühür-
dar’da geçmiş. Gençlik yılları da… Saint-Jo-
seph Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarını iyi mi 
hatırlıyor, kötü mü, bir türlü karar vereme-
dim. Bana hatıralarını anlatırken çelişkili ifa-
deler kullanıyormuş gibi geldi. En çok üze-
rinde durduğu da ‘disiplin’di. 

“Disiplini öğrenmek kolay değildir. Ama 
bir kere öğrendin mi, çevrende olanı biteni 
zor kabul edersin”

Ne anlama geliyordu bu sözler? Sor-
muştum. Boş ver dercesine elini sallamıştı. 
Konuşmak istemiyordu, anlamıştım. Bazen 
susmayı bilmek gerekir. Kimi konuşmala-
rın da vaktinin geleceğini umarak… Ertele-
mek iyi midir? İyi değildir elbette. Gelgele-
lim başka çareniz de yoktur bazen.

Birilerinden bilgisayar mühendisi oğ-
lunun, hâtıralarını yazmak için işini gücü-
nü bıraktığını, o kitabı bir türlü yazamadığı 
için Kadıköy sokaklarında aylaklık yaptığını 
da öğrendim. Aralarında kopan neydi? Genç 
ve işinde başarılı bir insanı böyle bir serü-
vene zorlayan şartlar ne zaman hazırlan-
maya başlamıştı? Bu zor günlerinde subay 
babasının birçok zorluğa katlanarak kendi-
sini Saint-Joseph’te okuttuğunu hatırlamış 
mıydı Ferhan Bey? Oğlunun yaşadıkları ve 
kendisine yaşattıklarıyla o kadar önemse-
diği ‘disiplin’ arasında bir bağ var mıydı? Zor 
sorulardı bunlar. Kahramanımızın uzun yıllar 
ünlü bir seramik fabrikasında işletme mü-
dürlüğü yaptığını da biliyorum. Şimdi emek-
li. Bazı şirketlere danışmanlıklarıysa kendi-
sine ek bir gelir sağlıyor. 

Hayat bilgisi sizi bazen hayran bırakır. 
Arada sırada fazla biliyor dedirtecek kadar… 
Ama ne gizleyeyim, ağzının tadını iyi bilir. 
Bakın buna hiç lafım olamaz. Düzenli git-
tiği mezecideki çalışanlar da bunu iyi bilir. 
Onu şimdi, görünmemenin verdiği rahatlık-
la, bir daha seyrediyorum. Şu anda eski ka-
şar alıyor. Eski, kuru, biberli kaşar dedikle-
rinden… Bu konuda çok ortak yanımız var. 
Birazdan çiğ tarama da isteyecek. Taramayı 
evde yapmayı tercih ediyor. Doğrusu da bu 
zaten... Fıstıklı salam, köy tereyağı, çizik ye-
şil zeytin de alacak, tamam. Eşi bu sene de 
gül reçeli yapmış mıdır?

Yalnız çiroza dudak bükecek. Hele hele 
lakerdanın kesilmiş haliyle artık plastik ku-
tular içinde satılmasına daha da dudak bü-
kecek. Anlıyorum Ferhan Bey, sizi çok iyi 
anlıyorum. Yalnız değilsiniz. Belki de biz hep 
beraber yalnızız. Ama bakın, bunları dert et-
tiğimiz için bile bizi eleştirenler var. Zor iş 
değil mi? 

Biz birçok çöküşün tanıklarıyız.
Ferhan Bey’i orada bırakabiliriz. Kayıp 

kimin kaybı mı? Kayıp ne mi?
Anlatabilseydim keşke.

Gördüklerimiz 
göremediklerimiz (8)
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mahallesi
Sahrayıcedit Mahalle Muhtarı Seval Özkan ile 
mahallede yaşanan yenilikleri ve muhtarlığın 
hayata geçirdiği sosyal projeleri konuştuk. 
Sahrayıcedit’te dayanışmacı mahalle geleneğinin 
yaşatıldığını ifade eden Özkan, “kütüphane ve 
spor alanlarına ihtiyacımız var” diyor

Kadıköy’ün
gelişen

değişenve

l Erhan DEMİRTAŞ

S

Sahrayıcedit 
Mahalle Muhtarı 
Seval Özkan, 
mahallede 
kütüphane, spor 
alanları, konferans 
ve toplantı 
salonu yapılması 
önerisinde 
bulunuyor

1960'lar Sahrayıcedit

Sahrayıcedit'te üyük ve küçük olmak üzere 14 park ve düzenlenmiş 13 yeşil alan bulunuyor

1985 mahalle sütçüsü

İnönü Caddesi bisiklet yolu
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1982’de Prof. Fethi Kopuz tarafından 
kurulan Kopuz Oda Orkestrası, bu ücretsiz 
konserinde, Vivaldi,  Boccherini, Çaykovski, 
Piazzola ve Gardel’in eserlerinden 
seslendirecek. (13 Mayıs/20.00/Barış 
Manço Kültür Merkezi)

“İnsanlık tarihi ile yaşıt olan üflemeli 
çalgılar, şimdi ve gelecekte insan 
yüreklerine dokunması nedeniyle hep 
var olacak. Doğanın sesiyle bütünleşmiş 
ve insan duygularını en etkili yansıtan 
enstrümanlardan olan çalgılarımızla bu 
misyonu geleceğe taşımak amacıyla çıktık 
yola” diyor Aydın Doğan Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencileri ve eğitmenleri... Bu 
ücretsiz konserde öğrenciler, klasik müzik 
repertuarını eksen alıp Türk müziği ezgileri 
ile harmanlıyor, çağdaş dünya müziğine 
katkı sunmak için sahne alıyorlar. (14 
Mayıs/12.00/Barış Manço Kültür Merkezi)

Moskova Konservatuvarı mezunu, Bakü 
Müzik Akademisi ve Yeditepe Üniversitesi 
Öğretim Üyesi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı 
piyanist İslam Manafov, piyano repertuarının 
en zor ve dünyada nadir seslendirilen 
virtüöz eserlerin icrasıyla tanınıyor. (14 
Mayıs/20.00/Yeldeğirmeni Sanat)

ÇYDD Kadıköy İktisadi İşletmesi’nin 
düzenlediği,  Kadıköy Çağdaş Yaşam Türk 
Müziği Korosu, ücretsiz bir Bahar Konseri 
verecek. (14 Mayıs/20.00/Kozyatağı 
Kültür Merkezi)

Eğitimlerini sürdürdükleri Köln Müzik Yüksek 
Okulu’nda yolları kesişen ve uluslararası 
platformdaki başarılarıyla adlarından 
söz ettiren Nil Kocamangil (viyolonsel) 
& Kandemir Basmacıoğlu (piyano) ikilisi; 
Fransız ve Alman bestecilerin viyolonsel 
ve piyano için yazmış oldukları “Bir Bahar 
Gecesi Rüyası” adlı özel bir program sunacak. 
(16 Mayıs/20.00/Süreyya Operası)

Şef Birsen Geçikli yönetimindeki THM 
Korosu’nun “Bu Diyar” adlı ücretsiz 
konserinin ilk bölümünde çeşitli yörelerden 
derlenmiş klasik eserler yer alacak, ikinci 
bölümde ise Orta Anadolu yöresinin 
hareketli türküleri danslar eşliğinde 
sunulacak. (17 Mayıs/20.00/Kozyatağı 
Kültür Merkezi)

Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu, bu 
ücretsiz “Gökkuşağı” adlı konserinde, 
konuk sanatçı Neveser Gerginok eşliğinde, 
sanatseverlere müzik şöleni yaşatacak. (18 
Mayıs/20.00/Kozyatağı Kültür Merkezi)

Uluslararası ödüllü genç piyanist Burak 
Çebi, vereceği ücretsiz resitalde, Schubert 
ve Mozart’ın olgunluk eserlerinin yanı sıra 
Debussy’nin izlenimci akımın zirvesi sayılan 
eserlerinde baharın renklerini arayacak. (18 
Mayıs/20.00/Yeldeğirmeni Sanat)

Levent Işıktekin,  üniversite eğitimi 
sırasında ilk profesyonel sahne deneyimini 
1985’te katıldığı Ersen-Dadaşlar 
Grubu’nda bas çalarak edindi. Sanatçı bu 
grup ile albüm kayıtlarında ve çok sayıda 
halk konserlerinde bulundu. 1997’den bu 
yana “Levent Işıktekin Jazz Project” isimli 
orkestrası ile konserler veriyor.  
(20 Mayıs/20.30/Yeldeğirmeni Sanat) 

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

GİTAR, BATERİ ve PİYANO
dersi alana ücretsiz aylık 

DENİZCİLİK ve KÜREK eğitimi

0216 302 86 57

Denizcilik etkinlik sayfamız:
www.facebook.com/kureklegez      www.facebook.com/kozyatagigitarvebateridersi

www.rockgitarkursu.com

u hafta, 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı vesilesiy-
le sizi Kadıköylü genç bir 
yetenekle tanıştırmak isti-

yoruz;  18 yaşındaki Selin Demirel… 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Mer-
kezi’nin başarılı öğrencilerinden olan 
viyolonsel sanatçısı (çellist) Demirel, 
hem yurtdışında konserler veriyor hem 
de Almanya’da müzik eğitimi görüyor. 
Demirel ile Türkiye’ye ziyarete geldi-
ğinde, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’n-
de buluştuk.

• Müzik eğitimine nasıl başladın?
6 yaşımdan beri Kadıköy’de yaşı-

yorum. Müzik eğitimime 2006 yılında 
yani 8 yaşımda iken Kadıköy Beledi-
yesi Çocuk Sanat Merkezi’nde (ÇSM) 
gitar ile başladım. 

• ÇSM’ye girişin nasıl oldu? Ailen 
mi yönlendirdi?

Gitar çalmak istiyordum zaten. Ai-
lem de elbette beni destekledi. Kadı-
köy’de böyle ücretsiz bir merkez ol-
duğunu duymuş annem. Bana sordu 
gitmeyi isteyip istemediğimi. Ben de 
çok istedim. Başvurdum, kabul edil-
di. Orada güzel ve iyi bir eğitim aldım. 
Çoğu konservatuar mezunu olan mü-
zik hocalarım, konservatuar sınavına 
hazırlanmam konusunda çok yardım-
cı oldular. 

• ÇSM günlerin nasıl geçti? Biraz 
anlatır mısın?

Çok memnun kaldım. Net bir şekil-
de şunu söylemem lazım ki bana mü-
ziği sevdirdiler. Her hoca ya da okul 
bunu başaramayabilir. O kadar sevdim 
ki müziğin hayatımda hobi olarak kal-
mayıp mesleğim olmasında, ÇSM’deki 
hocalarımın etkisi büyük.

• Almanya’ya gidişin nasıl oldu?
11 yaşımdayken İstanbul Üniver-

sitesi Devlet Konservatuvarı’nda vi-
yolonsel eğitimine başladım. Konser-
vatuvarın ilköğretim bölümünün okul 
birincisi olarak mezun oldum. Dört 
senelik bir eğitimden sonra, kendimi 
daha da geliştirmek için Almanya’ya 
gitmeye karar verdim. Detmold Müzik 
Yüksekokulu’nu buldum. 400 kişinin 
katıldığı ve genelde sadece bir öğrenci-
nin kabul edildiği bir sınava girdim ve 
kazandım. (Üstün Yetenekli Genç Öğ-
renci) bölümünde burslu olarak okuyo-
rum. Hem de dil öğreniyorum, farklı 
kültürleri tanıyorum.

• Şu an kendini müzisyen olarak 
tanımlıyor musun?

Pek değil henüz. ‘Müzisyenim’ de-
mek biraz zor, dünya sahnelerinde iyi 
bir yere sahip olmam lazım. Konser 
verdiğim zamanlarda tabii ki müzisyen 
sayılabilirim ama şu anda öğrenciyim.

• Nerelerde konserler verdin?
Almanya, İsviçre, Macaristan, İtal-

ya, Litvanya ve Türkiye’nin birçok ye-
rinde konserler verdim. Litvanya’da 
yapılan “Vivace Vilnius” festivaline 
katıldım. Burada Ignacy Grezelazka ile 
çalıştım. Hungarian Rhapsody eseri-
ni ensemble solisti olarak çalmaya hak 
kazandım. Edirne’de her yıl düzenle-
nen 17.Uluslararası Genç Müzisyen-
ler Oda Müziği yarışmasında üçüncü 
oldum.

• Yeldeğirmeni Sanat’ta da konser 
verdin.  Kadıköy’e dönüp burada sah-
neye çıkmak hoş bir duygu olsa gerek.

Arkadaşım Ela Cansu Bekgöz ile 
İstanbul’dan tanışıyoruz. O da Mü-
nih’te müzik okuyor. Onunla birlik-
te bir şeyler yapmaya karar verdik. Al-
manya’da buluşup çalışmaya başladık. 
Türkiye’deki konserimiz için de bura-
yı tercih ettik. Kadıköy’de sahneye çık-
mak beni çok mutlu etti.

• Müzik senin için ne ifade ediyor?
Çok klişe bir yanıt olacak ama; her 

şey… İnsan bir hedefi olduğu zaman 
her şeyi yapabiliyor. Benim hedefim de 
müzikte kendimi ilerletmek, iyi yerlere 
varmak… Bunun için de sürekli çalışı-
yorum. Bu beni hiç zorlamıyor çünkü 
çok mutluyum. İnsan sevdiği işi daha 
kolay yapar.

•  Sahnedeyken nasıl hissediyor-
sun?

Benim hiç sahne heyecanım yok, 
çok rahat hissediyorum. Sahnede değil 
sahne öncesinde daha gergin olabiliyo-
rum. Ama sahneye çıkıp da çalmaya 
başladığım andan itibaren rahatlıyo-
rum. Konserlerime gelen her bir insan-
dan çok mutlu oluyorum. Klasik mü-
zikle ilgilenmesi çok şart değil. Bir 
kereliğine ya da ilk kez bile geliyor-
sa benim için çok değerli. Çünkü ben 
sadece klasik müzik dinleyen insanla-
rı kazanmak istemiyorum ki. İsteyen, 
müziği seven herkesi konserlerime 
bekliyorum…

• Yaşıtlarına ve senden daha genç-
lere müzikle ilgilenmelerini tavsiye 
eder misin?

Kesinlikle evet! Bence her çocuk 
enstrüman çalmalı. Nasıl bir enstrü-
man olduğu önemli değil. Yeter ki de-
nesinler. İnsana bir birikim sağlıyor ve 
rahatlatıyor. Gerçi enstrümanlar çok 
pahalı maalesef. Umarım bir gün dev-
let bunu karşılar. Ama neyse ki Kadı-
köy’de Çocuk Sanat Merkezi gibi üc-
retsiz bir yer var. Kadıköylü çocuklara 
burayı kesinlikle öneriyorum. Belki 
ileride çok iyi bir müzisyen olacak ki-
şiler vardır da farkında değillerdir. Bu-
nun için de bu eğitime ihtiyaçları var. 
Kaldı ki illa bu mesleği yapmak zorun-
da da değiller ki. Hobi olarak da insan 
için çok önemli bir şey müzik. 

İstanbul’un en köklü liselerini bir araya getiren ve bu 
yıl ikincisi gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik ‘16” 
için geri sayım başladı. Şenlikte bu yıl yine ünlü grup-
lar sahne alacak. Sunuculuğunu Rock FM’den Mesut 

Süre’nin yapacağı şenlikte; sevilen gruplar Gripin, 
Model, Yüksek Sadakat, Adamlar ile Sen Üzülme 
şarkısıyla yeteneğini herkese kanıtlayan Gürcan Er-
soy ve alternatif rock müziğin çiçeği burnunda grup-

larından Hayat Meyal sahne alacak. Büyük sahne 
gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal 
sorumluluk, kültür, sanat ve spor etkinliklerine de 
ev sahipliği yapan şenlik, 21 Mayıs’ta KüçükÇiftlik 
Park’ta gerçekleşecek.

KADIKÖY’DE YARIŞMA
Festival kapsamında yapılacak olan Liseler Arası 

Müzik yarışması ise 17 Nisan’da Kadıköy’deki Doro-
ck XL’da gerçekleşti. Jüri oylaması sonrasında, Face-
book ve Genç Bi Şenlik internet sitesi üzerinden halk 
oylaması sürüyor. Bu oylama sonucunda seçilecek üç 
grup, festival günü diğer ana grupların sahne aldığı 
sahnede performans gösterme şansını elde edecek.

Gençler müzik şenliklerinde buluşacak

Notaların

Çocuk Sanat Merkezi mezunu genç 
çellist Selin Demirel, Almanya’da ‘üstün yetenekli 

genç’ olarak müzik eğitimi alıyor. 
Demirel, “Her çocuk enstrüman çalmalı” diyor

genç
müzisyeni
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Şifahikâyesi
dükkânınınİstanbul Eczacı Odası’nın 

geçtiğimiz Mart ayında 
resmi olarak uygulamaya 
geçirdiği 24.00’dan sonra 
eczanelerin kepenk 
arkasından satış yapma 
kararını Fikirtepe’deki 
eczacılar yetersiz buluyor

Bilenler bilir, Moda’nın en özel eczanesini; ka-
pıdan girişte çalan zil sesi, renkli renkli şişeler, 
ilaç yapımında kullanılan havanlar, eski ecza-
cılık aletleri, eski eczanelere has kokusu, içe-
rideki ilaç yapım laboratuarından yükselen 
müzik sesi, kedileri ve her daim eksik olma-
yan misafirleriyle büyülü bir ortamdır burası… 
14 Mayıs Eczacılık günü vesilesiyle, Yeni-Mo-
da Eczanesi hakkında yazılan bir kitaptan 
bahsetmek istiyoruz sizlere. 1902’de kuru-
lan bu nadide müze-eczanesinin öyküsü Bi-
lim İlaç tarafından bir kitapta ele alındı. Selçuk 
Özdil fotoğrafları çekti, eczane sahibi Melih 
Ziya Sezer anlattı ve “Yeni – Moda Eczanesi” 
adlı belgesel-kitap ortaya çıktı. 
Kitaba “Önsöz Gibi” başlığıyla bir yazı kaleme 
alan Melih Ziya Sezer, “Bu süre zarfında yaz-
dıklarımı tekrar tekrar yaşadım; kimi endişe-
lerimi, korkularımı, hüzün ve heyecanlarımı, 
çocukluğumu, annemi, babamı, Kenan Ağa-
bey’imi, ilk gençlik yıllarımı, sonralarını, ta-
nıdığım insanları ve çoğunluğu karşı yakaya 
geçmiş dostlarımı; hüzünlendim. Böylesine 
uzun bir hikayeyi kitaplaştırmak gerekli miy-
di diye; şüphesiz bunlara benden daha layık 
olanlar vardır diye düşündüm. Bu bir ödülse, 
bu babama layık olan bir şey diye düşünüyo-
rum…” diyor. 

İLAÇ, ŞİİR VE MÜZİK…
Kitaptaki fotoğrafları çeken kişi ise çocuk-
luğundan beri eczanenin büyülü dünyasına 

hayran olan Modalı Makine Yüksek Mühen-
disi Ö. Selçuk Özdil. Aynı zamanda fotoğraf-
çı olan Özdil aslında üç yıl önce bu fotoğraf-
lardan bir sergi açmıştı Moda’da. Babasının 
arkadaşı olan Melih Ziya Bey’i çocukluğun-
dan beri tanıyan Özdil, Melih Sezer’in bugün 
hala reçeteye göre ilaç üretimi yapabilen ec-
zacılardan biri olduğunu anımsatıyor. Özdil, 
“Melih Bey ayrıca müzik ve edebiyatla ak-
tif olarak ilgilenir. Eczaneye her girdiğinizde 
sizi ilaç kokuları, klasik müzik ve güler bir yüz 
karşılar. Eczane sadece ilaç satış yeri değil 
aynı zamanda Modalıların müzik, edebiyat ve 
sohbet için uğrak noktasıdır” diyor. 
Özdil, bir fotoğrafçı olarak öğrencilik yılların-
dan beri bu eczanenin atmosferine derin bir 
ilgi duyduğunu belirterek, şunları ifade ediyor; 
“Bu kitapla bir yandan bugünkü haliyle ecza-
ne, ilaç dolapları, ilaçlar, ilaç yapımı, müşteri-
ler, turistler, koku turlarına varıncaya dek zi-
yaretçiler, gece nöbetleri ve hepsinin içinde 
bir eczacı olarak Melih Bey’i fotoğraflarımla 
belgelemeye çalıştım. Diğer yandan da Me-
lih Bey, kendine özgün kaleminden babasına, 
ailesine, eczanenin geçmişine, eczacılık tari-
hinde ilişkin ve Yeni-Moda Eczanesi’ni ilginç 
kılan pek çok yönüyle kendisine ait öyküle-
ri kısa kısa anlattı. Belgeler, anı fotoğrafları ve 
şiirleriyle de sohbeti tatlandırdı. Melih Bey’in 
dost canlısı, güler yüzünü fotoğraflarında ak-
tarmaya çalıştımsa da müzik ve kokular için 
bir fotoğraf kitabı henüz yetersiz kalıyor. 
Önerim, siz de bir gün zaman ayırın ve ecza-
neyi ziyaret edin, Melih Bey’le sohbet etme-
nin de keyfine varın…’’

l Kaan DERTÜRK

1
İstanbul’un yaşayan en eski 
eczanelerinden biri olan “Yeni Moda 
Eczanesi”nin 114 yıllık geçmişi 
belgesel-kitapla ölümsüzleşti

l Gökçe UYGUN

kitap oldu

Yeni Moda Eczanesi’nin kökeni 1902 yı-
lına uzanıyor. Bu tarihte Kızıltoprak’ta 
Faik İskender Göksel, Eczane-i Saadet’i 
açmış. Kızıltoprak’taki ikinci eczane ol-
duğu için “yeni” adıyla anılıyormuş. 
1928 yılında, Türkiye’deki eczanelerin 
sınırlandırılmasını öngören Tahdit Ya-
sası çıkınca, Kızıltoprak’taki iki ecza-

neden birinin kapanması gerekmiş. Faik 
İskender Bey de eczanesini Moda’ya 
taşımış, adını da Moda Eczanesi koy-
muş. Burada sekiz yıl hizmet veren ec-
zane, Faik İskender Bey’in ölümünün 
ardından, o sırada İstanbul’da eczane 
arayan Melih Ziya Sezer’in babası Halil 
Nejat Bey’e devredilmiş. 1937’de bura-
yı alan Halil Bey, ilk eczanesini memle-
keti olan Urfa’nın Birecik kazasında Yeni 
Eczane adıyla açmış bir eczacı.1943’te 
Halil Bey’in vefatıyla da Yeni Moda Ec-
zanesi, 1950’den itibaren Melih Ziya 
Sezer yönetimine geçmiş. O gün bu-
gündür de Melih Bey burada, bu ecza-
neyi, “usta da benim kalfa da” diye-
rek işletiyor. Bir dönem İstanbul Eczacı 
Odası başkanlığı da yapmış olan Me-
lih Ziya Bey, laboratuvarında reçeteye 
göre ilaç üretimi yapan İstanbul’un son 
eczacılarından biri. “Dost-müşteri” ta-
bir ettiği misafirleriyle yakından ilgile-
niyor. Zaten, sanatçısı bol bir semt olan 
Moda’nın sakinleri, buraya sırf ilaç te-
min etmek için değil hayattan, şiirden, 
müzikten konuşmak için de geliyorlar. 
Zira Melih Bey’in bizzat kendisi de klasik 
müzik seven bir şair.

Bebeklerde süt dişleri ortalama olarak 
6. ayda sürmeye başlar. 3. yaş sonunda 
toplam 20 tane süt dişine sahip olurlar. 
İlk süt dişinin çıkışı bazen bir yaşını da bu-
labilir. Bebeğin herhangi bir genel sağlık 
problemi yoksa gecikmeler normaldir.
3 yaş civarında tamamlanan süt dişle-
ri 5-7 yaş arasında değişmeye başlar ve 
tamamen kalıcı dişlere geçiş 13 yaşı bu-
labilir. Süt dişleri yaklaşık olarak 6-10 yıl 
çocuklara hizmet eder.  Süt dişlerinin bi-
rinci görevi çiğnemeyi sağlamaktır. Bu-
nun yanında konuşmanın düzgün geliş-
mesini sağlamak, çene kemiğinin içinde 
gelişen kalıcı dişlere yer göstermek ve 
onların sağlıklı olarak sürebilecekleri ye-
rin korunmasını sağlamak ve estetiği 
sağlamak gibi görevleri de vardır. Süt diş-
lerindeki çürükler tedavi edilmez ise en-
feksiyona sebep olurlar, çocuğun genel 
sağlığını ve beslenmesini olumsuz yön-
de etkilerler. Erken ön diş kayıpları ve 
çürükleri çocuğun görünümünü ve ko-
nuşmasını etkileyerek psikolojik rahat-
sızlıklara sebep olabilirler. Bu nedenlerle 
süt dişleri değişim zamanına kadar ağız-
da sağlıklı olarak tutulmaya çalışılmalıdır. 
Süt dişlerindeki çürükler değişme yaş-
ları dikkate alınarak tedavi edilmelidir. 5 
yaşındaki bir çocukta azı dişlerindeki çü-
rükler tedavi edilmez ise sonunda çekil-
mek zorunda kalınabilir. Bu dişlerin deği-

şim yaşı 9-11’dir. Çekilen dişin yeri 4 ile 6 
yıl boş kalacaktır. Komşu dişlerin bu boş-
luğa doğru yatması sonucu alttan gele-
cek dişin yeri kapanacaktır. Bunu engel-
lemek için yer tutucular yapılmaktadır. 
En iyi yer tutucu süt dişinin kendisidir. Bu 
nedenle çürük süt dişleri tedavi edilmeli-
dir.  6 yaştan itibaren çocuklarda hem süt 
dişleri hem de kalıcı dişler bulunur. Bu dö-

neme karışık dişlenme dönemi denir. Süt 
azılarının arkasındaki boşluklardan 1. sü-
rekli büyük azı dişleri sürer. 6 yaş civarın-
da ağızda bulunduğundan süt dişleri ile 
karıştırılır ve önemsenmez. Diş dizisinin 

en gerisinde yer aldığından fırçalanması 
zordur ve çabuk çürürler. Bu nedenle ile-
riki yaşlarda ilk kaybedilen azı dişleridir. 
Birinci azı dişlerinin çürümesini önlemek 
amacı ile fissür örtücüler uygulanabilir. 
Fissür örtücüler çürüksüz dişlerin çiğne-
me yüzeylerindeki oluklara uygulanır. Bu 
bölgeleri kaygan hale getirip yemek ar-
tıklarının birikmesini önler.  Bebeklerde 
diş fırçalamaya ilk süt dişi ağızda görüldü-
ğü andan itibaren başlanmalıdır. Tükürme 
becerisi elde edilene kadar fırçalama flor-
suz diş macunları ya da sadece su ile ya-
pılabilir. Bebek fırçaları ya da parmak fır-
çaları kullanılabilir. İlkokul 3. sınıfa kadar 
özellikle yatmadan önce yapılan fırçala-
mada aile büyüklerinin yardımcı olma-
sı önemlidir.  Çocukların sağlıklı ağızlara 
ve sağlıklı gülüşlere sahip olabilmesi için 
bebeklik dönemlerinden itibaren diş he-
kimi kontrolünde olmaları önemlidir. Bir 
yaşından itibaren herhangi bir problem 
olmadan kontrole götürmek çocuğun diş 
hekimlerine alışmasına ve bu ziyaretleri 
hekim farklı bir aralık önermedi ise 6 ayda 
bir tekrarlamak ortaya çıkabilecek prob-
lemlerin erken tespit edilmesine yardım-
cı olur.  
Çocuk Diş Hekimi 
Dr. Semra Ergeneli Erakbaş 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız Diş 
Sağlığı Merkezi

114 YILLIK 
ECZANE!

4 Mayıs Eczacılık Günü’nde, 
kentsel dönüşüm ile birlikte 
pek çok sorunun yaşandığı Fi-
kirtepe’deki eczacıların kapısı-

nı çaldık. Son aylarda İstanbul’da nöbetçi 
eczanelerin soyulması ve eczane çalışanla-
rının darp edilmesi vakalarının artmasıyla 
İstanbul Eczacı Odası, eczanelerin can ve 
mal güvenliğini düşünerek 24.00’dan son-
ra kepenk arkasından ilaç satışı yapılacağı-
nı açıklamıştı. Kepenk arkasından ilaç satış 
uygulaması Mayıs ayı itibariyle birinci ayı-
nı çoktan doldurmuş durumda.

“HASTA İLE İLETİŞİME BARİKAT”
Nöbet tutan eczacıların genel olarak ke-

penk uygulamasından memnuniyetsiz ol-
duğu nokta hasta ve eczacı arasına barikat 
koymuş olması. Eczacılar, hasta ile sağlık-
lı bir iletişime geçemedklerini, hastayı ilaç 
kullanımı konusunda yeterli olarak bilgi-
lendiremediklerini söylüyorlar.

Kadıköy’e bağlı Fikirtepe, Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakınlı-
ğıyla birçok eczaneye ev sahipliği yapan bir 
bölge. İstanbul Eczacı Odası’nın yürürlüğe 
sokmuş olduğu uygulamanın birinci ayının 
bitiminde Fikirtepeli eczacılara kepenk uy-
gulaması hakkında görüşlerini sorduk. Ke-
penk uygulamasını yetersiz bulan eczacılar, 
“hasta ve yakınlarından bizleri anlamalarını 
istiyoruz” diyor.

“ŞİDDETİN KAYNAĞI ÇÖZÜLMELİ”
Gülçe İren Akbaş: Kepenk uygulama-

sını yerinde buluyorum fakat bazı şeylerin 
caydırıcılığı için yeterli değil. Sağlık çalı-
şanlarına şiddet hep var. Bunun esas kayna-
ğını çözmek gerekiyor. En çok karşılaştığı-
mız sorun antibiyotiklerin reçetesiz olarak 
satılmıyor oluşu. Çok doğru ve yerinde bir 
uygulama ama maalesef vatandaş bunu an-
lamıyor, tartışma çıkarıyor. Kepenk uygu-

laması diğer bir yandan hasta ile eczacının 
iletişimine barikat koyuyor. Hasta, soğuk 
havada dışarıda bekliyor. Bizse arka tara-
fa gidip koştur koştur reçete düzenlemeye 
çalışıyoruz. Bağıra çağıra kepenk ardından 
ilaçların kullanımını anlatmaya çalışıyoruz. 
Hastadan imza almaya çalışıyoruz, iki bük-
lüm kepenklere dayayıp imzalamaya çalışı-
yor. Eczacı ve hasta yakın olmalı. Kepenk 
aramıza engel koyup iletişimimize sekte 
vuruyor. 

“GÜNDÜZ DE GÜVENDE DEĞİLİZ”
Merve Ersan: Kepenk uygulaması-

nın bize sağladığı çok bir artısı yok. Kötü-
lük yapmayı düşünen aklına koymuş olan 
kişi her şekilde yapar. Fikirtepe zaten artan 
inşaatlardan dolayı tehlikeli bir hale geldi. 
Kepenk buna kesin bir sonuç sağlamaya-
cak. Sadece geceleri değil kendimi gündüz 
de eczanede güvende hissetmiyorum. Şu an 
uygulama işliyor fakat kış döneminde ne 
olacak? Hasta ve yakınları soğukta dışarı-
da kalmak istemeyecekler. Bunun için tepki 

alacağız. Kepenk uygulamasının yanı sıra 
her eczanenin kendince alması gereken gü-
venlik önlemleri olmalı. Kamera sistemi ile 
eczanenin sürekli olarak izlenmesi önemli. 
Nöbete kalan kişi sayısının arttırılması gibi 
önlemler muhakkak bizlerin alması gere-
ken tedbirler olmalı.

“UMARIM CAYDIRICI OLUR”
Tülay Peşkersoy: Benim bölgem özel-

likle evlerin yıkılmalarından sonra güven-
lik sorunu yaşıyor. Eskisi gibi yüzde yüz 
güvende olmadığım için nöbet tutma taraf-
tarı değilim. Kepenk uygulaması karşı ta-
rafı durduran bir engel gibi gözüküyor ama 
bizden enjektör istemeye gelen farklı tipte 
insanlar oluyor. Umarım bu tip insanlar için 
kepenk caydırıcı bir engel oluşturur. Kıyı-
da köşede kalan, tehlike arz eden eczaneler 
için polis devriyeleri olmalı. Nöbetçi olan 
eczanenin çevresinde polis ekipleri devriye 
gezip, eczacının güvenliğini sağlamalı. Bu 
uygulamayla niyeti kötü olan kişilere karşı 
önlem de alınmış olunur.

yetersiz”

“Kepenk
 uygulaması

ANNELERIMIZE HEDIYE 
OLARAK MAYIS BOYUNCA 

LABORATUVARIMIZDA MEME 
KANSERI CHECK-UP VE YUMURTALIK 
KANSERI CHECK-UP ILE MEME USG, 

MAMOGRAFI VE ALT BATIN USG 
TETKIKLERI %50 INDIRIMLI, TIROID 

TESTI TSH ÜCRETSIZDIR.

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

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

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

ÇOCUKLARDA AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI

Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nde bugüne kadar 
30 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz 
tedavi uygulandı
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Burası Fenerbahçe uğruna aşktan ölmeye 
hazır çatlakların mahallesi.
Semti.
Şehri.
Ülkesi. Dünyası. Evreni.
Hatta daha büyük ne varsa o’su…
Fenerbahçelerinin bir beraberliğine vır vır 
söylenip,
ne kupa büyüklüğüdür ne şampiyonluklardır 
vecizesini
buğulu gözlerle ve çok inanarak tekrarlayan 
affedersiniz
bipolarlar ahalisi:))
Kafalar karışık.
Yıllardır canımız renklerimize yaşatılan 
kumpaslar,
tuzaklar, oyunlar nedir biliriz.
Öte yandan kardeşim bu nasıl kaçar...
Bu ne yaman çelişki anne:)
Gelelim semtimize.
Karşıdan gelirim, vapur, araba, taksi.
En çok vapur severim.
Haydarpaşa’yı geçerken,
insanın içine bir huzur yerleşir.
İster yağmur yağsın, ister kar.
Kadıköy toprağına taşına basarken çok 
kolay anlatılamayan bir huzur. Tatlı huzur 
Kalamış’tan:)
Kendine benzeyenlerle göz göze gelmenin 
huzuru.
Pek de tenha değilmişiz, bak şurada simit 
alana.
Köpeğe su verene.
Günaydın demeyi esirgemeyene.
Ah Kadıköy,
bir de Fenerbahçem burada galiba:)
Baba yadigârı. Evlada miras.
Bilmiyorum ki, sadece bir ayaktopu şeysi 
olsaydın daha mı kolay olurdu seni sevmek?
Yok.
Seni sevmek felsefedir kusursuz/imandır 
korkunç sabırlı
mısralarının sivilleriyiz.
Obradovic’in de askeri, hostesi, örtmeni, 
vatmanı, bankacısı, hemşiresi, overlokcusu, 
bahçıvanı falanı filanıyız:)
Kadıköy ve Fenerin Bahçesi,
varsa umut var.
Heyecan var.
Yaşama tutunma isteği var.
İkisi de var madem,
e güzel yaşayaciiiz o zaman.
Çok yaşa Kadıköy.
Yaşa Fenerbahçe:)

Burası Kadıköy:)

FERYAL 
PERE

ostancı Mahallesi’nin takımı 
Bostancıspor Basketbol Ta-
kımı, İstanbul Amatör Bas-
ketbol Ligi’nin seyir zevki 

yüksek takımlarından biri. 2010 yılında 
kurulan Bostancı Basketbol Takımı katıl-
dığı turnuvalarda zirve hedefiyle müsaba-
kalara çıkıyor. 

Bostancı Basketbol Takımı’nın, ku-
rulduğu 2010’dan bu yana 6 yılda elde et-
tiği başarılar sırasıyla şöyle: 

2012 yılında  İstanbul üçüncülüğü
2013 yılında İstanbul şampiyonluğu
2014 yılında İstanbul ikinciliği
2015 yılında İstanbul dördüncülüğü.

GALİBİYETLE BAŞLADI
2016 yılı hedefini sezon başı itibariy-

le yine final olarak belirleyen Bostancı 
Basketbol Takımı, Anadolu yakası takım-
larının yer aldığı C grubunu  birincilikle 
tamamlamayı başardı. Final grubu maçla-
rına da başlayan Bostancı Basketbol Ta-
kımı, ilk maçında güçlü rakibi, Başakşe-
hir’i 88 -70 yenmeyi başardı.

TECRÜBELİ KADROYA SAHİP
Bostancı Basketbol Takımı’nda yer 

alan oyuncular şöyle: 
Guard Mirza İzgür, forvet Uğur Er-

gün, İbrahim Erkan, Hikmet Yavuz, Kı-

vanç Ataç, guard Önder Enderoğlu, 
forvet Eren Hangün, center Ömer Çin-
cinoğlu, guard Cem Çakırer, Soniz Altı-
noğlu, center Umut Serkan Öztürk, Davut 
Kamer. Takımın antrenörlüğünü Derya 
Dizdar yürütüyor. 

Derya Dizdar basketbolda tecrübe-
li bir isim. 1970’te İzmir’de dünyaya ge-
len Derya Dizdar, 1992- 2003 Yakındoğu 

Üniversitesi Basketbol Takım Antrenö-
rü, 1997 - 2003 KKTC Basketbol Milli 
Takım Antrenörü, 2004 -2012  Turkcell 
Basketbol Takım Antrenörü (CBL), 2010 
-  Bostancıspor Basketbol Takım Ant-
renörü olarak görev yaptı. Yakın Doğu 
Üniversitesi İşletme Mezunu olan Diz-
dar, Spor Kulüplerinin Şirketleşmesi ko-
nusunda Yüksek Lisans  (MBA) yaptı.

U19 Türkiye Şampiyonası’na katılarak 
Kadıköy ve İstanbul’un gururu olan Fikir-
tepe Dumlupınarspor Kulübü yeni sezon 
hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

U19 Türkiye Şampiyonası Tekirdağ 
Grubunda oynadığı iki maçın birini kay-
bedip, diğerinde rakibiyle berabere kalan 
Fikirtepe Dumlupınarspor’da hüzün ve se-
vinç bir arada. U 19/1 liginde grubunda 
şampiyon olduktan sonra İstanbul eleme-
lerinde guruplara kalan Kadıköy temsil-
cisinin yöneticileri Hüseyin Gediz, Mu-
rat Ünal, Selçuk Kılıçarslan, “Türkiye 
Şampiyonası Tekirdağ elemelerinde gu-
rubumuzda oynadığımız iki maçın birisini 
kaybedip, diğerinde berabere kalan futbol 
takımımız, Tekirdağ’daki Türkiye Şampi-
yonası’nda Kadıköyümüzü genç bir kad-
royla temsil etti. Liglerinde zorlu bir grup-
ta şampiyon olan ve A takımda mücadele 
eden genç sporcularımız, Tekirdağ’daki 
şampiyonada başarılı olmalarına rağmen 
heyecanlarına yenik düştüler” dedi.

Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü’n-
den yapılan açıklamada; “Ayrıca Türkiye 
Şampiyonası’nda Kadıköy’ü temsil eden 
kulübümüze ve bu cesur yürekli çocukla-
rımıza maddi ve manevi desteklerini sağ-
layan Kadıköy Belediyesi’ne Dumlupınar 
Mahalle Muhtarımız Nazan Gürkan’a, 
Fikirtepe platformuna, spora, sporcuya 
önem veren değerli müteahhitlerimize te-
şekkür ederiz” denildi.

 
ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ
“A Takım ve alt yapılarda şampiyon-

luklar yaşayacağız” denilen açıklamada; 
Fikirtepe Dumlupınarspor’un mali ve 

idari işlerden sorumlu başkan yardımcı-
sı, yöneticisi Selçuk Kılıçarslan, Kadıköy 
ekibinin birkaç sene içinde Türkiye Şam-
piyonalarında final oynayacak ve şampi-
yonluklar yaşayacak bir alt yapıya sahip 
olacağına inandığını ve bunu başaracak 
gücün Fikirtepe Dumlupınarspor Kulü-
bü’nde mevcut olduğunu ifade etti.

Kadıköylü vücut geliştirme sporcusu başarılarıy-
la gururlandırmaya devam ediyor. 1992 doğum-
lu genç sporcu Mert Gürler, Türkiye Vücut Geliş-
tirme ve Fitness Federasyonuna bağlı olarak 2015 
yılı Nisan ve 2015 Eylül aylarında Genç Erkek Fi-
zik kategorisinde üst üste iki defa Türkiye Şam-
piyonu olduktan sonra, 2015 Aralık ayında El Sal-
vador’da genç erkek Fizik kategorisinde Dünya 
Şampiyonu olmuştu. 
Milli sporcumuz, en son 14-17 Nisan 2016 tari-
hinde Tüyap fuarında gerçekleştirilen yarışmada 
Büyük Erkek Fizik kategorisinde üst üste 3. kez 
Türkiye şampiyonu oldu. Mert Gürler, elde ettiği 
bu başarıyla 3. kez 4-8 Mayıs 2016 tarihinde İs-
panya’nın Santa Sussanna şehrinde düzenlene-
cek olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi tem-
sil edecek.

İspanya
yolcusu

GEÇEN HAFTA

PROGRAMI

AMATÖRDE 
GEÇEN HAFTA
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör 
Ligi’nde ikinci yarı başladı. 10 hafta 
sürecek olan ikinci yarıda, ikinci hafta 
karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: 
13. grupta Kozyatağı, Dnz. 
İşletmelerine deplasmanda 5-3 
mağlup oldu.
14. grupta Erenköy Acarspor, 
Rivaspor ile deplasmanda karşılaştı. 
Deplasmanda iyi bir maç çıkaran 
Kadıköy ekibi 1 puan almayı başardı.  
Haftayı puanla kapatan Erenköy 
Acarspor 18 puanla grubunda beşinci 
sırada yer aldı.
16. grupta Hilalspor, Ortadağspor 
deplasmanında 4-1’lik farklı bir 
mağlubiyet aldı. Yenidünya spor ise bu 
haftayı maç yapmadan geçti.
17. grupta Feneryolu, grubun ikinci 
sırasındaki Cevizli Anadolu ile 
karşılaştı. Maçtan 10-0 mağlup ayrılan 
ekibimiz, 5 puanda kaldı. Hasanpaşa 
ise bu haftayı bay geçti. Haydarpaşa 
Demir 19 puanla üçüncü sırada. FK 
1864’ün ise henüz puanı bulunmuyor.

HAFTANIN 
PROGRAMI
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör 
Ligi’nde üçüncü haftanın programı 
şöyle:
13. grupta yer alan Kadıköy ekibi 
Kozyatağı bu hafta Ünalanspor 
deplasmanına gidecek. 
14. grupta yer alan Kadıköy ekibi 
Erenköy Acarspor ise bu hafta 
grubun son sıralarında yer alan 
Kirazlıtepe’den 3 puan alıp puanını 
yükseltme ve ilk sıralar için iddiasını 
devam ettirme amacında.
16. gruptaki bir diğer Kadıköy ekibi 
Hilalspor ise 9 maçta 8 galibiyet, 
1 beraberlik alan lider Kemahspor 
ile karşılaşacak. Yenidünyaspor ise 
Üsküdar Çınarspor’dan puan almak 
için çalışacak.
17. grupta Haydarpaşa 
Demir, FK1864 
ile karşılaşacak. 
Feneryolu bu hafta 
karşılaşacağı 
Kınalıada’dan puan 
almak istiyor. 

B

ŞAMPİYON

final
Bostancıspor Basketbol Takımı İstanbul 
Basketbol Amatör Ligi’nin güçlü ekiplerinden

Türkiye Şampiyonası, sayısız 
şampiyonluklar kazanan 
Fikirtepe Dumlupınarspor 
için tecrübe oldu 

Potada hedef

Fikirtepe, İstanbul’un gururu oldu
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
13 - 20 MAYIS 2016

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

"BAHAR ALLERJİLERİ
Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Ceyda EREL 

KİRİŞLİOĞLU 
13 Mayıs 2016 / 14.00

Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"TÜRKLER TİTANİK'TE"
Tiyatro Oyunu

14 Mayıs 2016/ 20.30
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

‘’KUŞDİLİ TSM KOROSU’’
Şef  Binnur ŞERBETÇİOĞLU

16 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"KİBARLIK BUDALASI"
Tiyatro Oyunu

16 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

"POLİSİYE EDEBİYAT VE ŞEYTAN TÜYÜ 
SERÜVENİ" 

Yazar Çağatay YAŞMUT ve Yazar Armağan 
TUNABOYLU

16 Mayıs 2016 / 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"İNSOMNİ-UYKUSUZLUK HASTALIKLARI" 
Nörolog Dr. Meliha GÜLERYÜZ

17 Mayıs 2016 / 14.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

"YAŞAM,KÜLTÜR VE ASTROLOJİ" 
Astrolog Murat GÜRGÜN

17 Mayıs 2016 / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

‘’GÖNÜL DOSTLARI TSM KOROSU’’
Şef  Hayri PEKŞEN

17 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’BU DİYAR THM KOROSU’’
Şef  Birsen GEÇİKLİ

17 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönülüleri

Not: Davetiyelidir. İletişim (0532 227 31 34)

"EL SANATLARI SERGİSİ" 
17 -19 Mayıs 2016 / 14.00
Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fikirtepe Gönüllüleri

"İLİŞKİLERİN SAĞLIĞA ETKİLERİ" 
Bioenerji  Uzmanı Hasina KOÇ

18 Mayıs 2016 / 14.30
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

‘’BESTE YARIŞMASI FİNAL VE 
ÖDÜL TÖRENİ’’

Konuk Sanatçı Tuğçe PALA
18 Mayıs 2016 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’ÖMER ÖCAL MOZAİK 
SANAT TOPLULUĞU’’

Şef  Ömer ÖCAL
18 Mayıs 2016 / 20.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"THM KONSERİ" 
Şef  Şendoğan KARADELİ

18 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Novada/ ATAŞEHİR

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

"19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
KUTLAMASI" 

19 Mayıs 2016 / 14.30
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

‘’ MUTLU TSM KOROSU’’
Şef Ayfer ER

19 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’MISRA TSM KOROSU’’
Şef Aylin ŞENGÜN TAŞÇI

19 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

"PRP BOTOKS UYGULAMALARI"
Dr. Şafak GÖKTAŞ

20  Mayıs 2016/ 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri 

Gönüllülerden 
resim sergisi

Can Gürzap ile 
Tiyatro

Dil ve Konuşma 
Terapisi

Çocuklar ve 
oyuncaklar…

Caddebostan Gönüllüsü ve Sanat Danış-
manı Tetiana Müsevvitoğlu’nun önderli-
ğinde çalışmalarını sürdüren Caddebostan 
Resim Kulübü’nün Karma Resim Sergisi 
23-30 Nisan tarihleri arasında Balıkadam-
lar Spor Kulübü’nde açıldı. 23 Nisan’daki 
açılışa Kadıköy Kaymakamı Birol Kuru-
bal, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merke-
zi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevi-
toğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüle-
ri Kültür Sanat ve Eğitim Komitesi’nin 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzen-
lediği etkinliğin konuğu Türk Tiyatrosu-
nun duayen ismi Can Gürzap’tı. “Tiyatro 
yaşamın aynasıdır” diye sözlerine baş-
layan usta tiyatrocu, ilk tiyatro eğitimi-
ni kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit 
Gürzap’tan aldığını ve üç kuşak tiyatrocu 
olan bir aileden geldiğini belirtti.

Çocukken mimar olmak istediğini, 
ancak tiyatroyu da çok sevdiğini ve her 
hafta çocuk oyunlarına gittiğini anlatan 
Gürzap, babasının yönlendirmesiyle An-
kara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölü-
münü bitirdiğini ve 1978 yılında İstanbul 
Devlet Tiyatrosu’nun kurucu müdürü ol-
duğunu söyledi.

Gürzap, “Konservatuarda öğrenciy-
ken Devlet Tiyatrosu’nda başrol oynadım, 
mutlu bir oyunculuk hayatım oldu, beğen-
mediğim roller elbette olmuştur ama o dö-
nem verilen rolleri tartışamazdınız, yıllar 
geçtikçe, kıdemimiz arttıkça seçme hakkı-
na sahip olduk” dedi. Ayrıca seyircilerin 
tiyatro ile ilgili sordukları sorulara ayrın-
tılı olarak cevap verdi. Etkinlik sonunda 
Can Gürzap’a teşekkür eden Gönüllü evi 
Başkan Zerrin Sevil, Erenköy Gönüllüleri 
adına kendisine plaket sundu.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi’nin 
düzenlediği seminerde Uzm. Dr. Maral 
Yeşilyurt katılımcılara konuşma bozuk-
lukları, sesi düzeltme, endoskopik mua-
yene, akustik analiz, reflü, ses teli kana-
maları, hiç konuşmama, Hipotradizm ve 
ses hijyeni hakkında genel bilgiler verildi.

Suadiye Gönüllüleri Eğitim Komitesi bu 
kez etkinliğini İstanbul Oyuncak Müze-
si’nde gerçekleştirdi. Çocuğun kendini, 
çevresini, hayatı ve bütün evreni oyun 
yolu ile tanıdığına ve oyun materyalleri-
nin çocuğun gelişimi üzerindeki etkisinin 
çok önemli olduğuna inanarak Münev-
ver Şefik Fergan İlköğretim Okulu öğren-
cilerinden bir grup ile müzeye gidildi. O 
eski, masum, duygu dolu, iyilik ve dürüst-
lük oyuncaklar rehber eşliğinde izlendi ve 
bilgi alındı. Birarada vakit geçirilerek or-
tak mutluluk paylaşıldı.

Çocuklarda teknoloji 
bağımlılığına dikkat!
Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüle-
ri, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Klinik 
Psikolog Sena Avaz’ın konuşmacı olarak 
katıldığı bir seminer düzenledi. Avaz, 
“Teknolojinin hayatımıza girmesi ile ne-
lerin değiştiği ve teknolojiyi ilişkilerimi-
ze ve aile içi iletişimimize zarar verme-
den kullanma yöntemleri hakkında bilgi 
verdi. Psikolog Sena Avaz teknoloji alet-
lerinin kullanımı ile ilgili olarak çocuklar 

için doğru ‘rol model ‘olma gerekliliği 
ve yöntemleri, bu konuda izlenecek yol-
lar, çocukların teknolojiyi özellikle inter-
neti kullanırken ebeveynler olarak dikkat 
edilmesi gereken noktalar konusunda ka-
tılımcılara bilgiler verdi.

BALKONDA BİTKİ BAKIMI
Bostancı Gönüllüleri Doğa ve Çevre 

Komitesinin düzenlediği etkinlikte Zira-

at Mühendisi Yeşim Akkoç, “Balkon ve 
Bahçede Bitki Bakımı” konusunda bilgi 
verdi. Akkoç, balkon ve bahçelerde ye-
tiştirilebilecek bitki çeşitleri ve bu bit-
kilerin sulanması, toprak seçimi, saksı 
büyüklüğü, bitkilerin hastalıkları ve bu 
hastalıklar için kullanılacak ilaçlar ile 
ayrıca evde organik ilaç yapımı tarifleri-
ni anlattı. Katılımcıların sorularının ya-
nıtlanması ile etkinlik son buldu.

Sahrayıcedid Gönüllüleri 
Sağlık Komitesi’nin organize 
ettiği “Alzheimer” konulu 
etkinlik Defne Parkı Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. Korkmaz 
Altuğ Sağlık Polikliniği Uzman 
Doktoru Deniz Özkan, hastalık 
belirtileri konusunda katılımcılara 
bilgiler verdi.

Azheimer 
etkinliği

“Kehribar Zamanında Aşk”
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Lokal Ko-
mitesi “Kehribar Zamanında Aşk”  ro-
manının yazarı Bige Güven Kızılay’ı 
konuk etti. “İyi ki Kadıköylüyüm”  diye 
söze başlayan yazar, ailesini tanıtan bir 
video gösterisi sundu. Kitabında da ken-
di ailesini anlatan Kızılay, 1930’dan 
1970’lere uzanan yaşanmış hikâyeleri 
anlattı. Katılımcıların yoğun ilgisi kar-
şısında çok mutlu olduğunu ifade eden 
Bige Güven Kızılay’a Gönüllü Evi Yö-

netimi tarafından çiçek armağan edildi. 

KUANTUM, SAĞLIK VE ŞİFA 
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde; 

Uzay Bilimleri Merkezi Başkanı Hak-
tan Aydoğan’ın katılımıyla “Kuantum, 
Sağlık ve Şifa” konulu söyleşi düzenlen-
di. Kuantum fiziğinin bedenimizle ilgi-
li bilgiler verdiğini, evrenin temel yapı-
sının toprak, hava ve su olduğunu,  atom 
ve atom altı parçacıkların insan vücuduna 

enerji yaydığını, spor, plates, yoga, ho-
meopati gibi aktivitelerle insanın kendisi-
ni dengelediğini ifade eden Haktan Akdo-
ğan sunuma getirdiği frekans aletiyle de 
pratik olarak anlattı. Bu cihazın tamamla-
yıcı tıpta kullanıldığını ve dünyada 7 bin 
adet olduğunu ifade eden Aydoğan “Ku-
antum görüntüleme ile her hastalık cihaz-
la ilk evresinde görüntüleniyor. Amacı-
mız yan etkisiz terapi ile insanları tedavi 
etmektir”  diyerek sözlerini bitirdi.

Kadınlar için 
liderlik eğitimi
Kadın Emeğini Değerlen-
dirme Vakfı'nın desteği ile 
Moda Gönüllüleri Eğitim 
Komitesi’nin düzenledi-
ği “Kadınlar İçin Liderlik 
Eğitimi / Seçenekler Ya-
ratmak” konulu eğitimin 
ilk ayağı Modalı kadınlar-
dan ilgi gördü. KEDV’den Gökçen Durutaş Vakfı tanıt-
tı ve sözkonusu eğitimin amacını anlattı. Ücretsiz olan ve 
9 Hafta sürecek olan eğitim, Cumartesi günleri saat 9.30-
13.00 arası Moda Gönüllü Evi’nde devam edecek.

KAN BAĞIŞI
Moda Gönüllüleri kan bağışını arttırmak amacıyla Kı-

zılay ile birlikte “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlediler. 
Gönüllü Başkanı Ayşenur Atakişi “Kan bağışı toplumsal 
bir sorumluluğumuz olmalı. Bugün kan ihtiyacı olan va-
tandaşlarımıza faydalı olmak istedik. Hem kampanyaya 
destek olmanın hem de kan bağışında bulunmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz” dedi. Kızılay yöneticileri Moda Gö-
nüllüleri’ne ve kan bağışına yoğun ilgi gösteren vatandaş-
lara teşekkür ettiler.

“Baharı pozitif enerjiyle taçlandırın”

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Kişisel Gelişim Uzmanı Serpil Ciritci’yi 
ağırladı. Ciritci şunları söyledi: “Sevginin merkezi kalptir. Kalbi-
mizin etrafındaki enerji alanının ise muazzam bir çekim gücü var-
dır. İşte bu yüzden yürekten istediğimiz şeylerin gerçekleşme gücü 
ve ihtimali daha fazladır. Her birimiz düşüncelerimiz vasıtasıyla 
farklı frekanslara enerji dalgaları yayarız.  Eğer mutluysak, sevgi, 
barış ve uyum içindeysek yüksek frekanslı dalgalar yayarız. Eğer 
mutsuzsak korku, öfke ve endişe doluysak düşük frekanslı dalgalar 
yayarız. Hepimiz o anki ruhsal durumumuza bağlı olarak olayları 
kendimize çekeriz olumsuz düşüncelerimizi değiştirip hayata daha 
pozitif ve umut dolu baktığımızda yaşamımıza güzel tesadüflerin 
karşılaşmaların dâhil olduğunu görürüz.”

EV HAYVANLARI VE YAZ
Zühtüpaşa Gönüllüleri Çevre Komitesinin düzenlemiş olduğu 

“Sevimli Dostlarımız ve Yaz Sıkıntıları” konulu seminerde Veteri-
ner Kudret Çığ, katılımcıları ev hayvanları konusunda bilgilendirdi, 
yazın sıcak günlerinde karşılaştığı sorunları anlattı.

DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME TEKNİKLERİ
EFT Bio Enerji Uzmanı Bilgen Şekerci, Zühtüpaşa Gönüllü 

Evi’nde EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri)’ni uygulamalı ola-
rak anlattı. “Aslında hasta olan zihnimiz, vücudumuz değil” düşün-
cesinden yola çıkarak vücutta belli noktalara hafif vuruşlar yapa-
rak zihni iyileştirmenin, duyguları iyileştirmenin tekniklerini anlattı.

Dünden bugüne 
Yeldeğirmeni
Rasimpaşa Gönüllü Evi, Yel-
değirmeni Sanat Merkezi’nde, 
sunumunu Mimar Arif Atıl-
gan’ın yaptığı ‘Dünden Bugü-
ne Yeldeğirmeni’ konulu bir 
seminer düzenledi. Arif Atıl-
gan kendisinin de Yeldeğirme-
ni’nde büyüdüğünü belirterek 
hazırladığı görsellerle birlikte 
Yeldeğirmeni’nin zengin tari-
hini ve tarihi binalarını, çeşmelerini, sokaklarını, okullarını, ca-
misini, kiliselerini katılımcılara anlattı. Atılgan, adını 1700’lü 
yıllarda inşa edilen yeldeğirmenlerinden alan semtin her şeye 
rağmen tarihi kimliğini hissettirdiğini, günümüzde kaybolmaya 
yüz tutmuş mahalle kültürünü koruyabildiğini, yeni insanlarıy-
la bugünlere de uyum sağlayabildiğini belirtti.

SAĞLIKLI BESLENME VE YAŞAM
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde Sağlıklı Beslenme ve Sağlık-

lı Yaşam semineri düzenlendi. Yaşam koçu ve sağlıklı beslen-
me uzmanı Kemal Özdemir sağlıklı yaşam için yapılan yanlış-
ların en önemlisinin sağlıksız beslenme olduğunu, Türkiye’nin 
dünyada obezite sıralamasında 8. sırada olduğunu ifade etti. 
Sağlıksız beslenmenin, hareket azlığının obeziteye yol açtığı-
nı belirten Özdemir, “Obezitenin oranı kadınlarda daha yük-
sek. Kadınlarda bel çevresi genişliği 88 cm, erkeklerde 102 cm. 
geçtiğinde tehlike arz ediyor” dedi. Hastalıkların yüzde 75’inin 
beslenmeyle ilgili olduğunu vurgulayan Özdemir, yıllık kişi 
başı ortalama yiyecek tüketiminin 50 yıl önce 200 kg’dan 300 
kg'a çıktığını söyledi. “Vücudumuzun yüzde 75’i su olduğun-
dan, insanların günlük su ihtiyacı her 25 kg için 1 lt. olması ge-
rekli” diyen Özdemir, yüzde 20’yi aşan su kaybının hayati teh-
like içerdiğini belirtti.
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SOLDAN SAĞA
1-‘Tepenin Ardı’, ‘Abluka’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… Bağış… Yakanın göğse 
doğru inen devrik bölümü. 2-Ağtabaka… İnsan vücudunun dış yüzü… Birini kötü duruma 
düşüren, sarsan olay… Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların 
kültür değerlerini temsil eden eser ya da kalıntı. 3-Üstü şekerli, renkli ve parlak bir madde 
ile kaplanmış hap… ‘Mayıs Giremez’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan ünlü şair. 4-Ten… 
Duygudaşlık… ‘O’ gösterme sıfatının eski biçimi… Sanatsal ürünler arasında güzeli en üstün,  
en yüce değer sayan kişi. 5-Olağanı aşan büyüklüğü olan… Hayvanların ayağına nal çakan 
kimse… Olay, hadise. 6-Perry soyadlı şarkıcı… Binmeye yarayan otomobil, at vb… Vilayet… 
Mitoloji. 7-Sahip… Bir elçiliğe bağlı uzman… Boydaş, taydaş, öğür… Askeri toplanma bölgesi. 
8-Satrançta özel bir hamle… Rubidyumun simgesi… Kadıköy’de bir semt. 9-Aksama, 
aksaklık… Mısra… Bütünle ilgili, bütünsel… Baba. 10-Zikreden, anan… Dolaylı olarak anlatma… 
Aldırmaz, gamsız… Radonun simgesi. 11-Bir görevde rütbece eskilik… Arap alfabesi… 
Muhteva. 12-Satrançta bir taş… Dingil… ABD Merkezi  Haberalma Örgütü… Bölük sözcüğünün 
kısaltması…  Hindistan’da prenslere verilen unvan. 13-Yemin… Bir yerden dinlenmeden, 
beklemeden, durmadan (geçmek)… Bir nota… Bere, çürük. 14-Bir tür perde… Erler… İştah 
açmak için yemekten önce içilen alkollü içki. 15-Karadeniz Bölgesi’nde bir dağ sırası… Astatinin 
simgesi… Fırfır, farba… Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi. 16-Yazı yazmak için tabaklanmış 
ceylan derisi… Yazıklar olsun… Resmi Gazete’nin kısa yazılışı… Eğik olmayan… Genişlik. 
17-Cemal Süreya’nın, 1976 yılında yayımlanmış bir kitabı. 18-Felsefede, hiçlik… Boğa güreşi 
yapılan alan… Su… Bir şeyin özünü oluşturan ana öğe, temel. 19-Notada duraklama zamanı… 
El, göz ya da baş ile yapılan işaret… Bir tür sağlam, yumuşak dana ya da öküz derisi… Malik, 
sahip. 20-Yazı ya da müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, el alıştırması… Gereken 
yiyecek ve içecek şeyler, nevale… Çok yeni.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Hakkari’de Bir Mevsim’, ‘Mavi Sürgün’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… 
Taşıtların uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması için yapılan 
sigorta türü… Hayvan yiyeceği. 2-Yiğit… Atlas Okyanusu’nda, Portekiz’e bağlı bir takımada… 
Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek 
yaptığı gösteri… Genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçirilerek yapılan yol. 
3-Verme, ödeme… Köpek… Kadıköy’de bir semt. 4-Afrika’da bir ülke… Oğul, evlat… Duvar 
lambası. 5-Kansızlık… Soluk borusu… Ordu’nun bir ilçesi. 6-Bir nota… Eski dilde kapı… Tarihte, 
yoksullara yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu… Sıvı maddeler aşağıya yönelme. 
7-Uzun, kıvırcık tüylü bir cins köpek… Bir akademik unvanın kısa yazılışı… Alışveriş işlerinin 
sağladığı para kazancı… Santimetrenin kısa yazılışı… Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından 
eksik. 8-Ön çalışma… Ne iş yapar anlamında sözcük… Küçük sermaye ve zanaat sahibi… 
Buğdaygillerden bir bitki. 9-Özellikle çamlarda oluşan organik salgı maddesi… Görevden alma… 
Dalgalı akımlı elektrik, motor ya da üreteçlerinde hareketsiz bölüm. 10-Çıplak resim… Kurallara 
uygun resim ve heykel çalışması yapan kişi ya da sanatçı… Pastacı, terzi vb. nin kullandığı, dişli, 
küçük demir çark. 11-Kısım, branş, dal… Kıdemli sözcüğünün kısaltması… Güneş… Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı. 12-Yurt içi ve yurt dışında birçok konser vermiş ünlü bir piyanistimiz… 
Baryumun simgesi… Mobilyacılıkta parçalara ayrılarak yeniden başka biçimde oluşturulabilen, 
modüler. 13-En kalın erkek sesi ve sesi böyle olan sanatçı… Geminin yan yatması... Matkap… 
Müjde önadlı aktris. 14-Alışılan zamandan önce… Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret… 
Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgar… Barınılan, sığınılan yer. 15-Bir müzik eserini 
oluşturan ezgilerin bütünü… Kıyı, yaka, yalı… Bedensel ve zihinsel bakımdan güçsüz. 16-Şehir… 
Bir tür tatlı… Budunsal, kavmi… Neptünyumun simgesi. 17-Çok büyük, çok önemli… Giysi biçip 
diken kimse… Güreşte bir oyun. 18-Asetik asidin tuzu ya da esteri… Sodyumun simgesi… 
Acıyan, merhamet duyan anlamında kadın adı… Tutsak. 19-Yaşlı, ihtiyar… Bir tür yumuşak 
ve yağlı toprak… Oyunlarda, el anlamında  kullanılan sözcük… Demirin simgesi… İri gövdeli bir 
hayvan. 20-Ali Özgentürk’ün bir filmi… Hava basıncı birimi… İki atlı kızak… Kentle ilgili.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Erol Evgin, Koalisyon 2-Noter, Oligarşi, Aylak 3-İzah, Anglosakson, Efe 4-San, İnci, Yan, 
Alem, İf 5-Turta, Pa, Tan, Mimar 6-Oniks, Var, Kıl, İçli 7-Saka, Nuri Bilge Ceylan 8-Fr, Laisizm, Balo 9-Sap, Lam, 
Yetingen 10-Rol, Aya, Afiyet, Kerte 11-Odak, Ata, Ebat, Re 12-Yankesici, İane, Nan 13-Latte, Rami, Sirkat 14-Ur, 
Fikirtepe, Ga, An 15-Malta, İt, Erato, Rulo 16-Halil İbrahim Sofrası 17-Adet, La, Sana, Ni, Km 18-Masif, Bayi, La, 
Saba 19-Tk, Parola, Ra, Lohan 20-Ana, Koçan, Koşuyolu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Enis Fosforoğlu, Hamla 2-Roza, Nar, Od, Armada 3-Otantik, Slayt, Alesta 4-Leh, 
Ukala, Katalitik 5-Er, İrs, Apa, Ne, Tl 6-Ant, Ni, Yak, Fail, Po 7-Gonca Vuslateri, Babaç 8-İlgi, Aria, Asakir, Ara 
9-Nil, Prizma, İmitasyon 10-Goya, Bm, Fecir, Hail 11-Kasa, Ki, Bibi, Tein, Ak 12-Orantılı, Ya, Termal 13-Aşk, 
Alg, Yeti, Pas, Arş 14-Lisan, Ebet, Aseton, Au 15-Ol, İcat, Ani, Ofis 16-Sanem Çelik, Erg, Alo 17-Yy, Milyoner, 
Karambol 18-Ole, Mil, Grena, Us, Ahu 19-Nafia, Afet, Atalık 20-Kefren, Neon, No, Mine.
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Günüydü” başlığı altında yazılan öyküleri Başak Günaçan’ın illüstrasyonları eşliğinde okuyabilirsiniz. İlk öykümüz Kadir Anlamaz'dan...

YARATICI
YAZILAR

1
İstanbul’da soğuk ve ıslak bir Şubat gecesi-
nin başlangıcı. Yoğun trafik. Giderek daha tık-
lım tıklım olan minibüste en önde oturuyorum. 
Bir kaynaşma, “tutun düşüyor” diye bağıran 
bir kadın sesi… Yere yığılan bir genç kız. Kal-
dırıyorlar, boşaltılan bir koltuğa oturtuyorlar. 
Genç kız baygın. Bir kadın su içirmeye çalışı-
yor. Bir başkası, başına su döküyor. Biri, ağzı-
na kesme şeker sokmaya çalışıyor. Biri; “Ça-
buk hastaneye” diye sürücüye bağırıyor… Ben, 
ona bakıyorum. Gencecik zavallı! Kendine geli-
yor. Simsiyah panik göz-leri, kömür karası saç-
ları, beyaz güzel mi güzel yüzü… Bir hüzün çö-
küyor yüreğime. “Kim bu kız? Dramı ne?”

...Yeşim gözlerini açıp ilk görmek istediği 
şeye dikkat kesildi. Soğuktan nemlenmiş ya-
tağından tavana bakarken, gözleri her saniye 
daha da ışıldıyor ve içini tarifi zor bir mutlu-
luk kaplıyordu.

Hatıra kokulu kitapları çok seven Yeşim, 
bir sahafta gördüğü küçük, fosforlu, yapışkan 
yıldızlardan, yatağının tavanına kocaman harf-
lerle “ALİ” yazmıştı. Her sabah gözlerini açtı-
ğında bu harfler yan yana gelip, beyaz bir me-
lek gibi hayallerine fısıldıyordu geçen iki yılı.

Bundan iki yıl önce tüm fikirlerini değişti-
ren, bir çok alışkanlığından vazgeçmesine se-
bep olan, “hayatta yapmam” dediği şeyleri bü-
yük bir zevkle yapmasını sağlayan birine ve 
ilk defa âşık olmuştu.

Bir süre daha gülümseyen gözlerle hayatı-
na anlam veren isme bakarak iç geçirdi. Sonra 
doğruldu, çıplak ayaklarını yere değdirdi, ma-
sanın üzerinde duran bir bardak suyu ve ilaçla-
rını alıp tek tek yutkundu. Sonra bir hüzün otur-
du gözbebeklerine ve derin düşüncelere daldı.

“Acaba ne zaman kavuşabilecekti ona.”
Yeşim, Ali ile tanıştıktan bir yıl sonra ondan 

ayrılmak zorunda kalmıştı. Sevgilisinin yurtdı-
şında bir maden ocağında çalışması gerektiğini 
duyduğu an yıkılmış yine de karşı çıkamamıştı. 
Başka çaresi olmadığını biliyor ve onu üzmek 

istemiyordu. Zaten süreli bir iş olduğunu düşü-
nüp dayanırım diye geçirdi içinden.

Ali yurtdışına gittikten iki ay sonra Yeşim 
hastalanmış ve ömür boyu kullanmak zorun-
da olduğu ilaçlar girmişti hayatına. Yine de 
bundan Ali’ye hiç bahsetmemişti. Muhteme-
len onu çok sevdiği için üzülmesine tahammül 
edemiyor ve buna kendisi sebep olursa daha 
çok kahroluyordu. Yan yana geldiklerinde du-
rumu anlatmaya karar vermişti. Bu sır her ge-
çen gün biraz daha içini kemirip duruyordu.

...Ve telefon çaldı. Ekranda yabancı nu-
marayı görür görmez sevinçten elleri titreme-
ye başladı. Büyük bir mutlulukla telefonu açıp 
sessizce onun için ilahi olan o sesi dinledi.

Ali yarın sabah 8 uçağı ile geleceğini söy-
lediğinde ateş gibi iki damla yanaklarını yaka-
rak geçti. Hüzün dolu, ayrılık dolu, iki koca 
damla... Yarın 14 Şubat; Yani Sevgililer Günü. 
İçi içine sığmıyor, kalbi aktif bir volkanik dağ 
gibi atıyordu. Telefonu kapattıktan sonra en 
güzel elbiselerini defalarca deneyip çıkardı.

Bugün nasıl geçecekti? Zaman aheste bir 
kaplumbağa gibi, geçmişin bütün ağır yükü-
nü kabuğuna hapsetmiş, ilerlemek bilmiyor-
du. Zaten mevsimler keskin bir iple boynun-

dan bağlanmış da arkasından çekiliyor gibiydi 
son bir yıldır.

Hayallere daldı. Geçen 14 Şubat’taki gibi 
bol İstanbul manzaralı tahta bir iskemleye otu-
rup, acıklı türküler söyleyip, omzunda ağlama-
yı planlıyordu Ali’nin.

Dışarı çıktı, şubat soğuğunu genzinde eri-
terek, kalbindeki harlı ateşin buharını dudak-
larından çiçeklerle armağan ederek sokaklara, 
yürüdü, bir çocuk gibi ıslıklarla yürüdü...

Bütün gün alışveriş merkezlerini, gelinlik 
mağazalarını gezip akşam etmişti sonunda. Bi-
riktirdiği parasıyla kendisine ve Ali’ye hediye-
ler almıştı. Eve döneceği sırada gözü bir beyaz 
eşya vitrinine takıldı. Kocaman, çok piksel-
li televizyonda bir göçükten bahsediliyordu. 
Evet, orası Ali’nin çalıştığı maden ocağıydı.

Ancak 3 dakika sonra durumun farkına va-
rabilmişti. Ağzını açmış, gözlerinde okyanus-
ları biriktirmiş, öylece bakıyordu boşluğa. Da-
marlarındaki kan donmuş, bütün gün yaşadığı 
mutluluk turnusol kâğıdı gibi bir anda mavi-
den-kırmızıya dönmüştü.

Arkasını döndü, şuurunu kaybetmiş gibiy-
di. Önünde duran ilk minibüse bindi ve yere 
yığıldı...

Omürlük
bir gün
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