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“Boşanmayı değil, 
cinayeti engelle”

Moda’da Kadın 
Emeği Pazarı

Sekiz proje 
finale kaldı

 Kadın Cinayetlerine Karşı Acil 
Önlem Grubu üyesi kadınlar, Meclis 
Boşanma Komisyonu’nun raporunu 
protesto etti. Kadıköy’de bir araya 
gelen kadınlar, raporun çocuk yaşta 
evliliklerin önünü açacağını ifade 
etti  l Sayfa 3'te

 Kadıköylü kadınlar, 27-28-29 
Mayıs günlerinde Moda’da açılacak 
Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nda 
buluşuyor. El işi ürünlerini 
değerlendiren kadınlara destek 
olmak ve keyifli bir gün geçirmek 
isteyen herkes bu hafta sonu 
Moda’ya davetli   l Sayfa 7'de

 Kadıköy Belediyesi’nin 
Caferağa’da bir spor ve kültür 
merkezinin tasarlanması amacıyla 
başlattığı yarışmada sona gelindi. 
Finale kalan sekiz projeden 
dereceye girenler 18 Haziran’da 
düzenlenecek törenle açıklanacak
l Sayfa 4'te

“Ölüm yarışları durdurulsun”
Kadıköylüler trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Bağdat 

Caddesi’nde yürüyüş düzenledi. Vatandaşlar hız yarışlarının önünün 
kesilebilmesi için acil önlemlerin alınmasını talep etti  l Sayfa 3'te

Ya Sizin 
İnkılâbınız?

MARIO LEVI  10'daFERYAL PERE  13'te

Erken finaller 
hüzünlü oluyor!

Nazizme ve ırkçılığa 
karşı kırılan rekorlar…

UĞUR VARDAN  7'de

Kadıköy Birinci Okul Öncesi Çocuk Şenliği, 
Özgürlük Parkı’nda yapıldı. Kadıköy’deki 
anaokullarda eğitim gören çocukların buluştuğu 
şenlikte doyasıya eğlence vardı  l Sayfa 5'te

Kadıköy Belediyesi’nin “Turp gibi 
Kadıköy” temalı sabah sporu 
etkinliğinin ikincisi 29 Mayıs 
Pazar günü Kalamış Parkı’nda saat 
08.00’de yapılacak  l Sayfa 12'de

Anaokulu 
öğrencilerinin şenliği

Müzik aşkın 
gıdası ise…
Yerli yabancı onlarca 
müzisyeni İstanbul’da 
buluşturacak olan İstanbul 
Müzik Festivali, 1 Haziran’da 
başlıyor. Kadıköy’de de 
konserlerin yapılacağı 
festival, müziği şehrin dört 
bir yanına yayıyor 
l Sayfa 11'de

Turp gibi 
Kadıköy için…

Haydarpaşa’dan
kitaplara yolculuk
başlıyor

Altı yüzün üzerinde yazar, yüzün üzerinde 
yayınevi, ellinin üzerinde etkinlik ve 

binlerce okur Tarihi Haydarpaşa Garı’nda 
buluşacak. Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy 

Gönüllüleri ile birlikte düzenlediği Kitap 
Günleri 1 Haziran’da başlıyor  l Sayfa 8 ve 9'da
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KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral:    542 50 00
(Mesai saatleri dışında):  542 50 52
Çağrı Merkezi:   444 55 22
Evlendirme Dairesi:  542 50 02
İmar Müdürlüğü:   542 50 71
Temizlik İş. Müd.:   542 50 75               
Zabıta Müdürlüğü:   542 50 79
Alo Engelli Taksi:   444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu:  345 42 62

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

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

GEREKLİ 
TELEFONLAR!

Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversi-
tesi ve Uluslararası Ankara Öykü Gün-
leri Derneği’nin birlikte düzenlediği 16. 
Uluslararası Ankara Öykü Günleri’nin 
Onur Ödülüne yazar Buket Uzuner de-
ğer görüldü. Açılış ve onur ödülü töre-
ninde Pia Ingström ve Çiğdem Ülker, 
Uzuner’in edebiyatı ile ilgili sunuş ko-
nuşmaları yaptı. Devlet Tiyatrosu Sa-
natçısı Dilara Keyf Günüç, Uzuner’den 
bir öykü canlandırdı. Ertesi gün Pia In-
gström, Prof. Dr. Aysu Erden, Çiğdem 
Ülker ve Doç. Dr. Ayfer Yılmaz’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı panelde Uzu-
ner’in edebiyatı tartışıldı.
Aynı zamanda Moda Muhtar Meclisi 
üyesi olan Buket Uzuner, uzun yıllardır 
Kadıköy’de yaşıyor.

Onur Ödülü 
Buket 
Uzuner’e

yuncak Müzesi, sekiz yıldır her salı günü eğit-
men Yasemin Sungur’un hazırlayıp yönettiği 
“Kitap ile Sohbet” etkinliğine ev sahipliği ya-
pıyor. İki sınıf olmak üzere 50 üyenin 

katılımıyla faaliyetlerine devam eden kitap ku-
lübü, sene başında belirlenen kitap listesine 
sadık kalıp okuma yapıyor. Sonrasında ki-
tapların konuları ve kahramanları üzerine 
yapılan sohbette katılımcılar kendi ha-
yatlarıyla bağ kurup farklı deneyim ve 
tatlar katıyorlar hayatlarına.

Kitap kulübü üyeleri sadece oku-
makla kalmayıp, okumuş oldukları hikâ-
yelerde geçen tarihi mekânlara, yöresel 
yerlere de geziler yapıyor. Hatta Orhan 
Bahtiyar’ın “İdeon” adlı romanını okuma lis-
tesine alan kitap kulübü üyeleri Bahtiyar eşli-
ğinde romanın geçtiği Kaz Dağları’na dört günlük 
bir gezi gerçekleştirmişler.

“FLORYA’DAN GELEN ÜYEMİZ VAR”
Yasemin Sungur, kitap sevgisini, okuduğu kitapları ko-

nuşma zevkini insanlarla paylaşmak amacıyla sekiz yıl önce 
Kitap ile Sohbet etkinliğini başlattığını söylüyor. Okulların 
açıldığı haftadan, kapanışına kadar aktif olan 
kulüp içinde edebiyat üzerine 
çalışmalar kolektif bir şe-
kilde yapılıyor. Uzun yıl-
lardır kendisiyle birlik-
te olan kemik bir üye 
grubunun olduğunu, 
bu yıl yoğun katı-
lımdan ötürü yeni 
bir sınıf daha aç-
tıklarını belirten 

Sungur,  kitap kulübüne Avrupa Yakası’ndan Florya, Avcı-
lar ve Bahçeşehir’den gelen birçok katılımcının da olduğu-
na dikkat çekiyor.

BİBLİYOTERAPİ TEKNİĞİ
Sungur, ayrıca psikolojik danışmanlık ve 

eğitmenlik konusunda eğitimlere sahip. Al-
dığı bu eğitimleri Kitap ile Söyleşi gru-

buna yansıtıp, Bibliyoterapi (bireylere 
problemlerini çözmede veya kendileri-
ni daha iyi tanıyıp anlamalarında ede-
biyat eserlerinden yararlanma) tekniği-
ni kullanıyor. Katılımcıların kitapların 
rehberliğinde analiz ve çıkarımlarla ede-

biyat penceresinden hayatlarına baktıkla-
rını söylüyor.

İYİ BİR OKUR OLABİLMEK İÇİN
Hem eğitmen kimliğiyle hem de Kitap ile Söy-

leşi kulübünde edindiği tecrübeler doğrultusunda Sungur, iyi 
bir okur olabilmek için muhakkak haftada 1 kitap bitirilme-
si gerekliliğini vurguluyor. Bir yılda 52 kitap okuyan biri-

nin ancak “iyi okur” sıfatını alabileceğini söyle-
yen Sungur, iyi okurun mutlaka düzenli bir 

okuma rutinin olması gerektiğini belirti-
yor ve ekliyor: “Gündelik yaşamın-

da kitap okumak için telefonu, 
televizyonu, bilgisayarı, kapatıp 
özel bir vakit ayırmak gereki-

yor. Bu aşamada ebeveynlere 
büyük sorumluluk düşüyor. 
Anne ve babanın elinde ki-

tap gören çocuk ailesine 
özenip düzenli olarak ki-

tap okuma alışkanlığı 
kazanacaktır.”

Sekiz yıldır Göztepe’deki Oyuncak Müzesi’nde “Kitap ile Sohbet” etkinliğini yürüten 
Yasemin Sungur, iyi bir okurun yılda 52 kitap bitirmesi gerektiğini söylüyor

l Kaan DERTÜRK

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

BAHTİYAR İLE YAZARLIK ÜZERİNE
Oyuncak Müzesi’ndeki Kitap ile Söyleşi etkinli-
ğine zaman zaman konuk yazarlar da katılıyor. 
Etkinliğin geçen günlerdeki konuğu Ateş Kırmı-
zısı – Bir Fausta Zonaro Romanı adlı dördüncü 
romanını çıkaran Kadıköylü yazar Orhan Bah-
tiyar ve kitabın illüstrasyonlarında imzası olan 
Can Ersal’dı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan 
ve kitap imzalayan Bahtiyar ile biz de kısa bir 
söyleşi yaptık.

■ Radikal bir kararla yazarlığa geçiş yap-
manıza neden olan ne?
Mutsuzdum. Yaptığım iş beni mutlu etmiyor-
du. Hayatımızın ellerimizden kayıp gittiğini bi-
liyordum. Ve ben de buna istinaden bir seçim 
yaptım. 2010 yılında yazarlık hayatıma başla-
dım. 2011 yılındaysa ilk kitabım İdeon – Tanrıla-
rın Yolu çıktı.

■ Yazar olarak kitaplarınızda nasıl bir yol 
belirliyorsunuz?
Yapılmayanı yapmak, anlatılmayanı anlatmak, 
gösterilmeyeni göstermek istiyorum. Özel 
hikâyeler seçiyorum. Kimsenin bilmedikle-
rini, duymadıklarını yazıyorum… Zonaro çok 
bilinen bir ressam değil. İtalya’da keza yeni 
yeni tanınıyor. Özel bir karakter olduğu için 
tarihi kurgu ile zenginleştirdim. Tarihi kurgu 
yaparken ezoterizm ve semboller kullanı-
rım. Fantastik öğeler katarım. Bunu yapma-
ya devam -edeceğim. Bu benim için olduk-
ça keyifli.

■ Yazmak için ne gerekir? Genç yazar-
lara neler tavsiye edersiniz?
Bu işin sırrı çok okumak ve çok yazmak-

tan geçer. Yazar olma hedefi olan kişi mutlaka 
çok fazla okuma yapmalı, çok fazla yazma çalış-
ması yapmalı. Bunun yanı sıra kabiliyet olmaz-
sa olmaz. Yazarlık için kabiliyet ayrı bir gereklilik. 
Çalışmalar yaparak, var olan kabiliyet geliştiri-
lebilir. Büyük yazar olmak içinse hem kabiliyet 

hem çok okumak hem de 
çok yazmak gerekir.

  İyi okur olmak için
haftada bir KİTAP

O

Yasemin 
Sungur

Yazar: Orhan Bahtiyar
Basım Tarihi: Mart 2016
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: İnkılap Kitabevi

Ateş Kırmızısı -
Bir Fausto Zonaro 
Romanı



eçtiğimiz haftalarda 23 yaşındaki üniversite öğ-
rencisi Şule İdil Dere’nin ölümü ile gündeme ge-
len Kurbağalıdere ıslah çalışmalarındaki yeter-
siz önlemler Kadıköylülerin tepkisini çekmeye 

devam ediyor. Kadıköy Kent Dayanışması’nın çağrısıyla 21 
Mayıs Cumartesi günü Süreyya Operası önünde toplanan va-
tandaşlar, İBB ve Kadir Topbaş’ı protesto etti. Şule İdil De-
re’nin resimlerini taşıyan yaklaşık 50 kişilik grup, Bahariye 
Caddesi’nden sloganlar eşliğinde Yoğurtçu Parkı’na yürüdü. 

“SORUMLU İBB’DİR”
Şule İdil Dere’nin hayatını kaybettiği noktada grup adı-

na basın açıklamasını Arsun Önal okudu. 2012 yılında baş-
layan çalışmaların tamamlanamadığını hatırlatan ve dereden 
yayılan kötü kokunun Kadıköylülerin sağlığını etkilemeye 
de devam ettiğini ifade eden Önal, “Sorumsuz ve denetimsiz 
çalışma en sonunda ölüm de getirdi. Geçtiğimiz hafta, Yo-
ğurtçu Parkı’nda derenin zehirli çamurunu taşıyan kamyon 
İdil Dere’yi genç yaşında bizden aldı” dedi. Dere’nin yaya 
yolunda hayatını kaybettiğini hatırlatan Önal, “İdil Dere’nin 
ölümünden sorumlu olan, şantiye alanı olarak da kullanılma-
ya başlanan parkın içinde gerekli trafik uyarı işaretleri bu-
lundurmayan ve diğer önlemleri almayan İBB ve Kadir Top-
baş’tır” diye konuştu. 

“ZEHİRLENMEK İSTEMİYORUZ”
“Kadıköy halkı olarak zehirlenmek değil; sağlıklı bir 

çevrede güvenli yaşamak, güvenceli çalışmak istiyoruz” 
diyen Önal, İBB yetkililerine şu çağrıda bulundu: “Halkın 
sağlığını ciddi olarak tehdit eden bu dereyi teknik ve mü-
hendislik kurallarını dikkate alarak bir an önce ıslah edin! 
Çalışmayı sürdüren işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konusun-
da gerekli önemleri acilen alın! Çalışmanın yapıldığı bölge-
lerde olması gereken trafik uyarı işaret ve levhalarını derhal 
koyun! Suçluları korumayın, gereken cezaları almasına en-
gel olmayın!” 

Basın açıklamasından sonra vatandaşlar Şule İdil Dere’nin 
hayatını kaybettiği noktaya Dere’nin fotoğraflarını bıraktı. 

TMMOB İBB’YE SORDU
Kurbağalıdere ıslah çalışmaları ile ilgili TMMOB, İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma yetkililerine so-
rular soran bir metin yayınladı. Islah çalışmalarının belirlenen 
tarihte bitirilmediğine dikkat çekilen metinde;

● Islah çalışması 2016 yılı ortalarına gelinmiş olmasına 
rağmen hala bitirilememiştir. Bunun gerekçeleri nelerdir?

● Şule İdil Dere’nin öldürüldüğü alanda halen çalışma-
ya ilişkin herhangi bir uyarıcı levha, trafik işareti bulunma-
maktadır. Gerekli tedbirlerin alınması için kaç kişinin hayatı-
nı kaybetmesi gerekmektedir?

● Kurbağalıdere açık bir kanalizasyona dönüşmüştür. 
Halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan bu durum için 
İBB yetkilileri herhangi bir önlem almakta mıdır?

● 2015 yılında Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapı-
lan analiz sonuçlarına göre; Moda, Caddebostan ve Fenerbah-
çe sahillerinde kolibasili oranı sınır değerlerin üzerinde çık-
mıştı. İBB yetkilileri tarafından bu alanlarda düzenli analizler 
yapılıp, halk uyarılmakta mıdır?

● 2015 yılında Kurbağalıdere’den çıkarılan balçığın Siv-
riada ve Yassıada civarına döküldüğü belirlenmiştir. Bu du-
rum Marmara Denizi’ni de kirletmekte ve ileride çözümü 
zorlaştıracak problemlere kapı açmaktadır. Islah çalışması 
devam eden Kurbağalıdere’nin balçığı hafriyat kamyonlarıy-
la nereye gönderilmektedir?
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Bağdat Caddesi’nde meydana gelen 
trafik kazaları hem aileleri hem de Ka-
dıköylüleri harekete geçirdi. Geçtiğimiz 
haftalarda kazalarla ilgili Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde panel düzenleyen 
Göztepe Dayanışması bu defa tepki-
yi sokağa taşıdı. 22 Mayıs Pazar günü 
Caddebostan ışıklar mevkiinde bir 
araya gelen vatandaşlar Şule İdil Dere, 
Okan Arıkan, Mehmet Emin Kaya, Feri-
de Büşra Taşlı ve trafik kazalarında ha-
yatını kaybedenlerin resimlerini taşı-
dı. Eyleme, Feride Büşra Taşlı’nın ailesi, 
Okan Arıkan’ın babası Namık Arıkan 
ve arkadaşları katıldı.  Eylemde ayrıca, 
“Kaza değil cinayet”, “Hız yarışları dur-
durulsun”, “Cadde ölüm pisti değildir” 
sloganları atıldı. 

“ÖNLEMLER YETERSİZ”
Grup adına basın açıklamasını Göztepe Dayanış-
ması üyesi Neslihan Özgünay okudu. Önlemle-
rin yetersiz, yetkililerin de konuya ilgisiz olduğunu 
vurgulayan Özgünay, “Bağdat Caddesi 2000 yılın-
da ülke gündemine ‘ölüm yolu’ olarak girdi ve ilk kez 
önlem alınması için kamuoyu baskısı oluştu” dedi. 
Aradan 16 yıl geçmesine rağmen caddede yeterli 
önlemlerin alınmadığı ve onlarca vatandaşın haya-
tını kaybettiğini hatırlatan Özgünay,  alınması ge-
reken önlemleri ise şu şekilde sıraladı: “Yolun geo-
metrisine göre hız yapan sürücüleri engelleyecek 
fiziksel tedbirlerin akademik bir komisyon oluş-
turulup hayata geçirilmesini, trafik lambalarında 
hız kontrol kameraları ile araç hızının caddenin hiç-
bir yerinde 50 kilometrenin üzerine çıkmamasının 
sağlanmasını, trafik ekiplerinin 23.00- 05.00 arası 
sürekli ve farklı noktalarda denetim yapmasını ta-
lep ediyoruz.”  Faillere verilen cezaların yetersiz ol-
duğunu vurgulayan Özgünay, “Cezalar sürücülerin 

suç işlemesini önleyici, caydırıcı nitelikte arttırıl-
malı. Kamyon ve iş makinelerinin çalıştığı saatlerde 
gerekli önlemler alınmalı” dedi. 

“ÜNİVERSİTELERDE OKUTULMALI”
Suadiye’de hayatını kaybeden Feride Büşra Taş-
lı’nın babası Erol Taşlı da Trafik Mağdurları Yasa-
sı’nın kısa zamanda TBMM’den geçmesi gerekti-
ğini ifade ederek, “Kızımın ölümüyle bizim içimiz 
yandı. Hala da yanıyor. Üstelik kızımı öldüren zanlı 
92 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılan-
mak üzere serbest bırakıldı. Kazalar sadece ceza-
larla önlenemez. Her şey aile içi ve okullarda verilen 
eğitimlerle başlıyor. Ailelerin daha duyarlı olması 
gerekiyor. İlkokuldan başlayarak üniversitelerde de 
trafik dersleri verilmeli. Bizim canımız yandı. Kızı-
mız geri gelmeyecek ama başka canların yanması-
nı istemiyoruz” diye konuştu. Kızıltoprak’ta hız ya-
pan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 
genç müzisyen Okan Arıkan’ın babası Namık Arı-
kan da kısa bir konuşma yaptı. “Okan’ı çok anlam-
sız bir kaza ile kaybettik” diyen baba Arıkan, “Okan 
çocukluğundan beri müzikle uğraşan bir çocuktu. 
Çok güzel işlere imza atmıştı. Bağdat Caddesi’n-
de onlarca trafik kazası yaşandı ve yaşanmaya de-
vam ediyor. Bizim amacımız kazaların yaşanmasını 
önlemek ve caydırıcı cezaların verilmesini sağla-
mak” dedi.  Grup, basın açıklamasından sonra çev-
rede yaşayanların dikkatini çekmek için sloganlar 
eşliğinde Özgürlük Parkı’na kadar yürüdü.  Kaza-
larla ilgili change.org’ta ortak bir imza kampanya-
sı başlatıldı. “Trafik cinayetlerine karşı isyandayız” 
başlığı ile açılan kampanyaya şu ana kadar 151 bin 
kişi katıldı. 

“Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Ön-
lem Grubu” üyesi kadınlar, Bo-
şanma Komisyonu’nun raporu 
için Kadıköy’de protesto eyle-
mi düzenledi. 22 Mayıs Pazar 
günü Süreyya Operası önün-
de bir araya gelen grup, “Uta-
nın”, “Raporunuz batsın, kadın-
lar yaşasın”, “Boşanmayı değil 
cinayeti engelle” yazılı döviz-
ler taşıdı.  Komisyonun kararı-
na tepki gösteren kadınlar,  “O 
rapor meclisten geçmeyecek”, 
“Çocuk yaşta evlilik istismar-
dır” sloganlarını attı.
Bahariye Caddesi üzerinden 
yürüyüşe geçen kadınlar, slo-
ganlar, ıslıklar ve alkışlar eş-
liğinde Kadıköy Çarşısı’na ka-
dar yürüdü. Grup burada basın 
açıklaması yaptı. 
Grup adına açıklama yapan Özlem Kaya, taslak 
raporun kamuoyuna sızdığını ifade ederek, “Ka-

dınları sadece aile içinde tanımlayan, aksi tak-
dirde yok sayan bu rapor, erkek şiddetine karşı 
yasal mekanizmaları zayıflatan, kadınların bo-

şanmasını zorlaştıran öneriler getiriyor” 
dedi. Rapordaki önerilerin kadınların ve 

çocukların haklarını gasp edeceği-
ni vurgulayan Kaya, “Rapor, kamuo-
yunda çocuk evliliği ve tecavüzcüyle 
evlendirme gibi konularda daha çok 
ön plana çıksa da, raporun kadınla-
rın bugüne değin kazanılmış olan tüm 
haklarına yönelik benzeri görülme-
miş bir saldırıyı yönettiğinin farkın-
dayız” diye konuştu.
“Bu komisyon biz kadınlara,  ‘Evli de-
ğilsen sana sosyal hizmet yok’ diyor” 
açıklamasını yapan Kaya, “Biz kadın-
lar, boşanma komisyonun raporu-
nun yok hükmünde kılınmasını, kadın 
örgütleri ve alanda çalışan kadınların 
sürekli üyesi olduğu, kadınların lehine 
yasal değişiklik ve politikaları oluş-
turacak bir komisyon kurulmasını ve 
haklarımızın daha etkili kullanımının 

sağlanması içi gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
talep ediyoruz” dedi. 

Kadınlar, TBMM Boşanma Komisyonu’nun 
raporuna karşı Kadıköy’de buluştu

Boşanma komisyonu raporuna tepki

ölüm
yaşam

Kadıköy Kent Dayanışması, Kurbağalıdere ıslah çalışmalarında gerekli 
önlemlerin alınmadığına dikkat çekmek ve üniversite öğrencisi

 Şule İdil Dere’yi anmak için eylem yaptı

karşı ses 
çıkardılar

Kazalara

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 
• 28-29 MAY / 18-19 HAZ. CMT-PZR ESKİŞEHİR- ODUNPAZARI- SÖĞÜT ( 1 GECE -2 GÜN )  
• 28-29 MAYIS / 25-26 HAZ. CMT-PZR AMASRA-YENİCE ORMANLARI- DEVREK-KARABÜK 
 ( 1 GECE-2 GÜN )  
• 28-29 MAYIS / 25-26 HAZ. CMT-PZR İĞNEADA-LONGOZ GÖLLERİ -LİMANKÖY- FENER- KIRK-
LARELİ ( 1 GECE -2 GÜN )
• 02-05 HAZ. PERŞ-PZR KASTAMONU-KÜRE DAĞLARI- İNEBOLU-AYANCIK-SİNOP (2 GECE 4 GÜN )
• 18-19 HAZ. CMT-PZR KIRKLARELİ-EDİRNE ( 1 GECE -2 GÜN ) 

   Tüm diğer turlarımız ve 
Grup Talepleriniz için bizi arayın...

• 04 HAZ. CUMARTESİ  KUMYAKA -MUDANYA- TRILYE  (YEMEKLİ)
• 04 HAZ.CMT. ŞİLE- AĞVA-SAKLI GÖL ( YEMEKLİ )
• 05 HAZ. PZR. ÇATALCA -İNCEĞİZ MAĞARASI (YEMEKLİ )
• 12 HAZ. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (KAHVALTI &ÖĞLEN YEMEK  
DAHİL  ) 
• 16 HAZ. PERŞEMBE GÖYNÜK -TARİHİ TARAKLI EVLERİ-ÇUBUK GÖLÜ (YEMEKLİ)  
• 19 HAZ. FENER -BALAT-KARİYE MÜZESİ ( YEMEKLİ ) 
• 19 HAZ. PZR  SAKARYA- ŞEREFİYE KÖYÜ-KUZULUK ( YEMEKLİ ) 
• 25 HAZ.CMT.  POLONEZKÖY- RİVA- BEYKOZ CAM ATÖLYESİ (YEMEKLİ )
• 26 HAZ. PZR  TARİHİ İZNİK  (YEMEKLİ)
• 30 HAZ.PERŞ. ELMALI GÖLETİ -KINIK KÖYÜ VE ÇÖMLEK ATÖLYELERİ (  PİKNİK )

Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com e-mail: sezontur@gmail.com

değil

● Erhan DEMİRTAŞ

G

Bağdat 
Caddesi’nde 

yaşanan ölümlü
 trafik kazaları 

Kadıköylüler 
tarafından 

protesto 
edildi

Kamuoyunun tepkisinden sonra Bağdat 
Caddesi'ne önlem olarak kasisler yapıldı

Kurbağalıdere’den 

aksın
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KAYIP
Kadıköy Evlendirme Dairesinden almış olduğum Evlilik Defteri 

makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.
Eser KAMACI

adıköy Belediyesi tarafından yaptı-
rılan Kadıköy İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Acıbadem Polis Merkezi Amir-
liği’nin açılışı 24 Mayıs Salı günü 

törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine; Kadıköy 
Kaymakamı Birol Kurubal, Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan Kurt, Kadıköy İlçe Müftüsü İl-
yas Çelik’in yanı sıra Kadıköy Belediye Başkan 
Yardımcıları ve Kadıköy Belediye Meclisi üye-
leri de katıldı.

İYİ ALTYAPI İYİ HİZMET
Yeni hizmet biriminin açılışında konuşan ve 

halkın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik 
görevlilerinin, halkın gözbebeği olduğunu ifade 
eden Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, “Kali-
teli hizmet sunabilmenin şartı, iyi bir fiziki yapı-

dır. Çalışanlara moral ve motivasyon sağlayacak 
bir binanız varsa onlar da huzurlarını, yüzlerin-
deki gülümsemeyi hizmet alanlara yansıtacaktır. 
Dolayısıyla yapılan binalar, hizmet alanlar için-
dir. Çünkü bizim milletimiz iyi hizmet almaya 
layıktır. Hizmet vermenin şartı da bu altyapıyı 
sağlayabilmektir” dedi. Kaymakam Birol Kuru-
bal, yeni ve modern bir polis merkezini Kadı-
köylülerin hizmetine sunduğu için Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile ilçe emniyet 
teşkilatına araç desteği sağlayan Kadıköy Polis 
Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği 
(KEMYAD)’a teşekkür etti.

MODERN POLİS MERKEZİ
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-

lu yaptığı konuşmada; “Kadıköy’de modern bir 
karakol binasının yapılması önemlidir. Güvenlik 
görevlilerinin daha uygun ve rahat fiziki koşullar-
da çalışmalarının sağlanması, halkın daha rahat 
hizmet almasını sağlar” dedi. 

Kadıköy’deki okulların da bakım ve fizi-
ki koşullarını iyileştirdiklerini ifade eden Ay-
kurt Nuhoğlu, yerel yönetim olarak ellerinden 
geldiği kadarıyla kamu kurumlarının bakım ve 
onarım ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettikleri-
ni ifade etti.

AB STANDARTLARININ ÜZERİNDE
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt 

ise yaptığı konuşmada, “Bugün bir örneğini 
gördüğümüz bu modern polis merkezi amirli-
ği, halkımıza ve personelimize Avrupa Birliği 
standartlarının üstünde fiziki bir ortam hazır-
lamıştır. Bu hizmet binamızda vatandaşlarımı-
zın hak ettiği çağdaş, vatandaş odaklı, hızlı ve 
verimli bir güvenlik hizmeti üretmeyi hedefle-
mekteyiz” dedi. 

Kenan Kurt, başta Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu olmak üzere yeni hizmet 
biriminin yapımında emeği geçen herkese te-
şekkür etti.

Konuşmaların ardından Kadıköy Kayma-
kamı Birol Kurubal, Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür plaketi hediye 
etti. 

Yeni yapılan Acıbadem Polis Merkezi 
Amirliği 100 metrekare taban oturumlu toplam 
dört katlı inşa edildi. Dış görüntüsünden silü-
etine kadar Koşuyolu bölge mimarisine uygun 
olarak az katlı olarak yapıldı. İnşaat yaklaşık 10 
ay sürdü. Yeni binada; nöbetçi memur odala-
rı arşiv odaları mevcut. Lobi, grup amirliği, en-
gelli tuvaleti, karakol amirliği, adli büro, arşiv 
bulunuyor. Eski bina ise 65 metrekare alanıyla 
zemin ve bodrum olmak üzere iki katlıydı. 

Caferağa yarışmasında 
sona doğru…

Kadıköy Belediyesi, ilçenin merkezinde yer alan an-
cak uzun yıllardır işlevli kullanılamayan Caferağa Spor 
Salonu ve Barış Manço Kültür Merkezi’nin bulundu-
ğu alana yeni bir spor ve kültür merkezi tasarlanma-
sı amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında yarışma açmıştı. 
Caferağa Spor ve Kültür Merkezi için açılan iki aşama-
lı mimari proje yarışmasının birinci bölümü tamamlan-
dı. Sonuçlara göre, 89 projenin içinden sekizi ikinci aşa-
maya katılmaya hak kazandı. 
İkinci aşamaya katılmaya hak kazanan projeler 8 Hazi-
ran Çarşamba gününe kadar teslim edilebilecek. 

11 Haziran Cumartesi günü projeleri değerlendirmek 
için bir araya gelecek jüri, dereceye giren projeleri 18 
Haziran Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merke-
zi’nde düzenlenecek ödül töreninde açıklayacak. Ödül 
töreninin ardından projeler, bir hafta boyunca Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde sergilenecek. 
Kamusal alanları katılımcı, yenilikçi ve çevreci bir anla-
yışla projelendiren Kadıköy Belediyesi, yeniden tasar-
lanacak Caferağa Spor ve Kültür Merkezi projesi ile de 
her yaşa hitap eden ve işlevli bir merkez kurmayı he-
defliyor. 

K
l Mustafa SÜRMELİ

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz Şubat 
ayında Caferağa’da bir spor ve kültür 
merkezinin tasarlanması amacıyla 
başlattığı yarışmada sona gelindi

Acıbadem’e 
modern 
Polis Merkezi

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Acıbadem Polis Merkezi 
Amirliği’nin binası Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırıldı

Gostivarlılar Derneği Başkanı Elyasa Şenkardeş, Başkan Yardım-
cısı Yaşar Şenol, Genel Sekreter Aşir Hocaoğlu ve dernek üyesi 
Arif Şehler, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu maka-
mında ziyaret etti.  Dernek seçimleri sonucu yeni göreve baş-
layan yönetim, Aykurt Nuhoğlu’na nezaket ziyaretinde buluna-
rak plaket verdi. Aykurt Nuhoğlu da dernek yönetimine teşekkür 
ederek görevleri süresince başarılar diledi.

Derneği’nden ziyaret
Gostivarlılar
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Kadıköylü öğrencilerin 

bilim 
Birinci Okul Öncesi Çocuk Şenliği, 24 Mayıs Salı 
günü Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Öz-
gürlük Parkı’nda yapıldı. Yüzlerce çocuğun 
aileleriyle katıldığı ve doyasıya eğlendiği 
Çocuk Şenliği’ne; Yalçın Özden, Bennu Yıl-
dırımlar, Ali Uyandıran ve Doğukan Manço 
gibi sanat ve gösteri dünyasından ünlü 
isimlerin yanısıra Kadıköy Kaymakamı Birol 
Kurubal, Kadıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Yahşi katıldı.  
Kadıköy Belediye Başkan 
Yardımcısı İbrahim Ba-
şar Necipoğlu
Kadıköy İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü tara-
fından hazırlanan ve 
Kadıköy Belediyesi 
tarafından destek-
lenen Çocuk Şenli-
ği’nde; eğlenceli ak-
tiviteler, mini zumba, 
animasyon, yüz boya-
malar, sihirbaz ve sürp-
riz kahramanlara kadar eğlen-
ce adına çocuklar için hiçbir şey 
unutulmadı.
Şarkıları ve kişiliğiyle unutulmayan sanatçı Barış Manço 
da etkinlikte hatırlandı. Barış Manço’nun oğlu Doğukan 

Manço çocuklarla birlikte sahne-
ye çıktı ve çocuklarla birlikte Ba-

rış Manço şarkılarını seslendi-
rirken, anne-babaları geçmişe 
doğru yolculuğa çıkardı. 
Kadıköy Birinci Okul Önce-
si Çocuk Şenliği’nin açılışında 
kısa bir konuşma yapan Kadı-

köy Kaymakamı Birol Kurubal, 
ilçede okul öncesi eğitime 

emeği geçen tüm yöne-
tici, eğitimci ve velile-

re teşekkür etti. Ka-
dıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Yah-
şi, düzenledik-
leri şenlik ile Ka-
dıköy’deki okul 
öncesi eğitimin ka-

litesini tüm Kadı-
köylülerin görmesi-

ni istediklerini söyledi. 
Yahşi, okul öncesi eği-

timin, kişinin ileriki eğitim 
yaşamında da etkili olduğunu 

ifade etti.  Daha sonra Çocuk Şenliğine davet edilen sa-
natçılar ve protokol sahneye çıkarak mutluluğun resmi-
ni yaptı. 

Kadıköylü öğrenciler bilimsel proje-
lerini düzenlenen bilim fuarında sun-
du. Gazi Mustafa Kemal Paşa Orta-
okulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 
25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleş-
tirildi. 

Öğrenciler, Teknoloji Tasarım 
dersi kapsamında öğrendikleri bilgi-
lerle yaptıkları onlarca projeyi, dü-
zenlenen bilim şenliğinde ziyaretçile-
re anlattı. Bilim fuarına Kadıköy İlçe 
Milli Eğitim Şube müdürleri, TÜBİ-
TAK’tan temsilciler, okul müdürleri 
ile öğrenci ve veliler katıldı. 

Öğrencilerin hayatı daha kolay-
laştırmak için düşünüp tasarladıkla-
rı projeler arasında özellikle engelli 

bireylerin hayatını kolaylaştıracak 
projelere ağırlık verdikleri göz-

lendi. Depremi haber veren 
sesli ve ışıklı uyarı sis-

temine sahip konut, 
engelli bireyle-

rin durakta 
beklerken, 
b i n m e k 
istedikle-
ri otobüsü 

sesli uyarıy-
la kolayca öğrenebilecekleri tek-

no durak, engelli yolları, kumsalda 
güneşlenirken güneş ışığıyla çalışan 
serinleticili şezlong, enerji kaybı ol-
maması için kapısı açılmadan içini 
görebileceğiniz şeffaf buzdolabı ve 
daha onlarca ilginç proje tasarlayan 
öğrenciler, bol bol övgü aldı. 

Kadıköy Birinci Okul Öncesi 
Çocuk Şenliği’nde buluşan 
çocuklar doyasıya eğlendi

“Okul Öncesi” 
Şenlik

Öğrencilerin 
karton ve folyo 
ile  yaptığı 
robot şenliğe 
renk kattı

buluşması 



4-16 Haziran günlerinde “Ge-
zi’den 15-16 Haziran’a Dire-
niş Günleri” etkinliği düzen-
liyor. “Direniş Günleri” sokak 
tiyatrosundan konserlere, söyle-
şilerden film gösterimine birçok 
etkinliği halkla buluşturacak.

Etkinlik organizasyonunda 
yer alan BEKSAV Koordinatörü 
Şahin Tümüklü, daha önce par-
çalı olarak düzenledikleri dire-
niş etkinliklerini bir araya topla-
dıklarını belirtti. Tümüklü, “Gezi 
ayaklanmasında, 15-16 Haziran 
ayaklanmasında direnenlerin sesi-
ni, müziğini, kültürünü üretmekle 
kendimizi mükellef sayan bir ku-
rum olarak bu direnenlerin, dire-
nişlerini anlatmak, en geniş kesime 
ulaştırma amacımız var” dedi.

Direniş Günleri etkinliklerinde 
Sanat Hayat Dergisi, Önder Babat 
Kültür Merkezi, Ayışığı Ekin Sanat 
Derneği, Engelsiz Pedal, Zeki Gö-
ker Kültür Merkezi, Yüz Çiçek Aç-
sın Kültür Merkezi, Tiyatro Küp, İz-
mir Yenikapı Tiyatrosu, Med Kültür, 
Mezapotamya Kültür Merkezi, Göl-
ge Kültür Sanat Merkezi ve İşçi Film 
Festivali’nin üretimleri yer alacak. 

DİRENİŞİN SANATI, 
SANATIN DİRENİŞİ
Etkinliklerini “Direnişin sanatı, sana-

tın direnişi” olarak tanımlayan BEKSAV 
Koordinatörü Şahin Tümüklü, etkinlik 
programını şöyle özetledi: 

“4 Haziran’da başlayacak etkinlikler, 

16 Haziran’da bitecek. Her kurum ken-
di üretimlerini geniş kitlelere ulaştıracak. 
4 Haziran’da Gezi’yi anlamak üzerine bir 
forumla başlıyoruz. Burada Gezi direni-
şinde gözünü kaybetmiş Volkan Kesanbi-
lici moderatörlüğünde Mehmet Ayvalıtaş’ı 

sembol olarak öne çıkaran bir forum-
la başlatacağız. Aynı akşam ‘Gezi’nin 
Ruhu’ filminin gösterimi olacak. 30’a 
yakın film gösterimi olacak etkinlik bo-
yunca. 8 farklı tiyatro grubunun farklı 
noktalarda yaklaşık 16 oyunu olacak. 
Önder Babat Kültür Merkezi Politik 
Tiyatro Topluluğu’nun Ulrike oyunu 
üç noktada sahnelenecek.

Bunun dışında çeşitli konular-
da 6 panel ve söyleşi olacak. Birini 
özel olarak belirtmek isterim. 5 Ha-
ziran’da ‘Edebiyatıyla, Sanatıyla, 
Müziğiyle Direnenler’ adıyla Nazım 
Hikmet, Orhan Kemal, Ahmet Arif, 
Kazım Koyuncu’yu tartıştığımız, 
üzerine konuştuğumuz söyleşimiz 
olacak. Söyleşinin ikinci bölümün-
de ‘Baskıya, Sansüre, Tutuklamala-
ra Karşı Direnen Sanatçı, Aydın ve 
Yazarlar’ konusu olacak. Burada 
da aynı şekilde akademisyenleri, 
kitapları toplatılan yazarları, oyun-
ları yasaklanan oyuncuları konuk 
edeceğiz.

Üç alanda büyük konser plan-
ladık. 5 Haziran’da Yoğurtçu Par-
kı’nda, 12 Haziran’da Ataşe-
hir Deniz Gezmiş Parkı’nda, 16 
Haziran’da da 15-16 Haziran’a 

atfen Tuzla Aydınlı’da konser düzenle-
yeceğiz. Etkinlikler kapsamında, sokak or-
kestraları, sokak bandoları, çocuklara yö-
nelik üretimlerimiz olacak.”
Festivalin ayrıntılı programına http://bek-
sav.com/geziden-15-16-hazirana-dire-
nis-gunleri/ adresinden ulaşabilirsiniz. 
BEKSAV Tel: 0216 3365728

HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

ALBÜM

DVD
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Barış aşkına erkekler 
döndü şaşkına… 

Gazetecinin El Kitabı

Yiğit Seferoğlu / 
Topraktan Gelenler

Danimarkalı Kız

Alevi Kitap Fuarı

Yaşayan Kadınlar

Edip Cansever

Barışın akademisyenleriyle 
dayanışma

Homofobiye karşı 
#fobiniuçur

Tiyatro Koşuyolu’nun 9.sezon yeni 
oyunu Lysistrata - Kadınlar Savaşı, 29 
Mayıs’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
seyircisiyle buluşuyor.
Faaliyetlerini Kadıköy Belediyesi 
Koşuyolu Mahalle Evi’nde sürdüren 
Tiyatro Koşuyolu topluluğu, dokuz 
yıldır ses getiren pek çok oyuna ve 
pek çok sanatsal etkinliğe imzasını 
atıyor. Lysistrata - Kadınlar Savaşı, 
kaçırılmayacak bir yorum ve sunumla 29 
Mayıs 2016, Pazar günü saat 19:00’da 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde sizleri 
bekliyor. BMKM: 0216 418 16 46 - 0216 
418 95 49

Gazetecilik mesleğinin Türkiye’deki en 
eski ve en köklü meslek örgütü Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteciler 
için bir kitap çıkardı. TGC Hukuk 
Danışmanı Avukat Gökhan Küçük’ün 
hazırladığı “Gazetecinin El Kitabı 
Basın İş Kanunu’ndan Doğan Haklar” 
isimli titiz çalışma Konrad Adenauer 
Stiftung Derneği’nin katkılarıyla basıldı. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bu el 
kitabından önce de gazetecilerin yasal 
hakları konusunda çalışmalar yapmış, 
kitaplar yayınlamıştı. Bu çalışmayı 
diğer çalışmalardan ayıran özellik ise 
Basın İş Kanunu’nu gazetecinin özellikle 
mesleğine yeni başlamış gazetecilerin 
en rahat şekilde okuyup anlayabileceği 
bir hale getirmesi. Kitap TGC’den temin 
edilebilir. TGC Akademi/ 66 sayfa 

İmge yayınevinden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şöyle: 
■  Kırmızı Saçlı Kadın/ Orhan Pamuk/ 
Yapı Kredi/ 12 TL / 204 sf
■  Algı İllüzyon Gerçeklik/ Esra İlkay 
Keloğlu İşler- Aytül Tamer Torun/
■  İmge Yayınevi/ 292 sf / 18 TL
■  Adabımuaşeretin Zararları/ Hagop 
Baronyan/ Can Yayınları /150 sf/ 14 TL

Hay Bin Kunduz ve Forsioux gruplarından 
da tanıdığımız ve geçtiğimiz günlerde 
ilk EP’si “Karadelik’te Bir Martı”yı 
ve single çalışması “Aklımı Yerinden 
Oynatmadan”ı dinleyicisi ile 
buluşturan Yiğit Seferoğlu’ndan yepyeni 
bir çalışma geldi.
Sözü ve müziği kendisine ait dört yeni 
şarkının yer aldığı “Topraktan Gelenler” 
isimli yeni EP çalışması 22 Mayıs 
tarihinde iTunes üzerinden dinleyicinin 
beğenisine sunuldu. Kayıt, mix, 
mastering çalışmalarını da kendisinin 
üstlendiği bu yeni şarkılarında kendisine 
saksafonda Aykut Uşkan eşlik etti.
Ömer Berk Yüksel’in fotoğraf ve kapak 
tasarımını gerçekleştirdiği EP’nin sınırlı 
sayıda gerçekleşen baskısı, müzisyenin 
sosyal medya hesabı üzerinden 
edinebilmek de mümkün.

Ruhu doyuran şarkılar:
■  Duman/ Aman Aman 
■  Ezginin Günlüğü/ Düşler Sokağı 
■  Barış Manço/ Yaz Dostum

Akademi Ödüllü Eddie Redmayne 
ve Alicia Vikander’den ruhunuzun 
derinliklerine işleyecek bir sevgi hikâyesi. 
Gerda (Vikander) kocası Einar’dan 
(Redmayne) bir tablosu için kadın 
kıyafetleri giyerek modellik yapmasını 
isteyince, bu durumu önce garipseyen 
fakat çok sevdiği eşini kıramayan Einer, 
ilerleyen zamanlarda erkek bedeni içinde 
hapsolmuş kadınsal duygularının açığa 
çıkmasına mani olamaz. Bundan sonraki 
yaşamına Lili takma ismiyle, bir kadın 
olarak devam etmeye karar veren Einar, 
kendisine gerçek ve koşulsuz aşkla 
bağlı olan eşinin de desteğiyle cinsiyet 
değiştirmeye karar verir. Fakat bu yol 
herkes için son derece yıpratıcı olacaktır. 

2-5 Haziran 
tarihleri arasında 
Merdivenköy’deki 
Şahkulu Sultan 
Vakfı’nda 
yapılacak ve 
dört gün sürecek 
“Şahkulu Alevi 
Kitap Fuarı” için 
geri sayım başladı. 
25 civarında 
yayınevinin 

katılacağı fuarda, imza günleri, söyleşiler, 
dinletiler, sergiler ve masal anlatımları yer 
alacak. Fuar hakkında daha geniş bilgi için: 
(0216) 368 55 25

CHP Ataşehir 
Kadın Kolu 
tarafından 
başlatılan 
“Yaşayan 
Kadınlar” resim 
sergisi tüm il ve 
ilçelerde sırasıyla 
izleyiciyle 
buluşuyor. Sergi 
25-31 Mayıs 2016 
tarihleri arasında 

Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi’ne geliyor. Sergiye tüm 
sanatsever Kadıköylüler davetli.  
CKM: 0216 467 25 68 - 0216 467 36 00

Usta şair 
ölümünün 30. 
Yıldönümünde 
Kadıköy’deki 
Mendirek’te 
anılıyor. 28 Mayıs 
Cumartesi 18.30’a 
randevu veren 
Cansever’ler 
“her yıl olduğu 

gibi bu yıl da yerçekimli karanfillerimizi 
umutsuzlar parkında şiirimizin vazosuna 
sessizce bırakıyoruz…” diyor. 

İşsiz kalan Barışın 
Akademisyenleriyle 
dayanışmak 
amacıyla Sosyal 
Araştırmalar 
Vakfı (SAV)’ın 
girişimiyle ortaya 
çıkan dayanışma 
bursunun tanıtım 
gecesi 28 Mayıs 
Cumartesi akşamı 

19.30’da Caferağa Spor Salonu’nda 
yapılıyor. Geceye şarkılarıyla Işığın 
Yansıması, Bandista, Komik Günler, 
Hasan Ali ve Feryal Öney katılıyor.

29 Mayıs’ta aşk ve özgürlük için 
uçurtmalar havaya! Uluslararası Af 
Örgütü Türkiye Şubesi “homofobi ve 
transfobiye karşı sen de fobini uçur” 
sloganıyla 29 Mayıs Pazar 15.00’ten 
itibaren herkesi uçurtmalarıyla birlikte 
Caddebostan sahile çağırıyor.

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

Sikkelerin Işığında Anadolu…
Fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf tarihi araştır-
macısı Zeynep Orhon Targaç’ın, “Sikkele-
rin Işığında Anadolu” sergisinde, medeni-
yetler beşiği Anadolu’nun çeşitli yörelerinin 
çeşitli medeniyetlerinden günümüze ulaşan 
seçilmiş sikke örnekleri görülebilir.

Sergi kapsamında, İstanbul’un Avrupa 
yakasındaki Byzantion’un 145-176 yılların-
da ekonomisine temel teşkil eden balıkları, 
Samsun ve Sivas üzerinden Şerefhanlar’ın 
yuvası Bitlis’e uğrayıp Mardin yoluyla bu-
günkü Şanlıurfa’ya geldikten sonra, oranın 
242-244 yıllarındaki Edessa halini ve Kanu-

ni döneminin 1519 yılındaki ruh halini izle-
yeceksiniz.

Dönüş yolunda, Kayseri, Konya üzerin-
den Sart’a, oradan da Aydınoğulları Beyli-
ği’nin başkenti Tire’ye ve erken Helenistik 
dönem Ionia’sındaki Efes’e, Truva’ya, Ban-
dırma’ya uğrayarak, Kadıköy’ün 241- 244 
yıllarındaki Kalkedon’unda Roma İmpara-
toru III. Gordianus’un karısı Sabina Tranqu-
illina ile tanışacaksınız.

Sikkelerin Işığında Anadolu Sergisi, 30 
Mayıs’a kadar TESAK Giriş Katı’nda görü-
lebilir.

Kartpostallarda 
Kadıköy Kolejleri
Kadıköy kartportalları koleksiyoneri 
Seyhun Binzet, bu sefer ilçenin kolejlerine 
kartpostallarla bir yolculuğa davet ediyor bizi. 
28 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Kadıköy 
Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
izleyiciyle buluşacak “Kartpostallarda 
Kadıköy Kolejleri” Sergisi ile ilgili Binzet 
şunları söylüyor:  “İleride yazılacak bir 
Kadıköy tarihine büyük katkı sağlayacak 
koleksiyonumdan, 60 tane okul kartı seçtim. 
Bu kartlarda öğrenciler, derslerde ve sporda 
görülüyor. Okulların özel berberi, bilardo 
salonu ve müzelerini de bu kartpostallarda 
izleyebilirsiniz... Bir de panoramamız var. 
1900 senesinde, Saint Joseph Lisesi’nin 
damından 360 derece dönülerek Moda’dan 
Fenerbahçe burnuna kadar bütün Kadıköy’ün 
resmi çekilmiş. Bu birbirini takip eden sekiz 
kartpostallık bir set. O devir için inanılmaz bir 
teknik, bugün için bulunmaz bir tarihi Kadıköy 
resmi... Yüzyıl öncesi ilçemiz Kadıköy’ü ve 
okullarını görmek istemez misiniz?”

Kadıköy’de!
“Gezi’den 15-16 Haziran’a Direniş Günleri” 4 Haziran’da başlıyor. 12 gün 
sürecek ve bu yıl ilk kez yapılacak etkinliklerin çoğu Kadıköy’de olacak

KAÇIRMA!
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SİNEVİZYON

Chronic / Kronik
Chronic, bir bakımevinde ölüm döşe-
ğindeki hastalarla ilgilenen bir erkek 
hemşirenin portresini çiziyor. David; 
zorlu, talepkâr mesleği gereği bir yandan 
hastalarıyla yakınlaşmak zorunda 
kalırken bir yandan da duygusal açıdan 
tükenmektedir. Özel hayatında çekingen, 
beceriksiz ve muhtaçtır. Omuzlarındaki 
yük dayanılmaz hale geldiğinde, yüzünü 
geçmişe dönmek zorunda kalacaktır. 
2015 Cannes Film Festivali’nde En İyi 
Senaryo ödülünü alan filmin başrolünde 
Tim Roth oynuyor. Kronik, 27 Mayıs’tan 
itibaren Kadıköy Rexx’te 21.00 seansında 
izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Misafir 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00
Başımın Belası 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 23:30 (Cm-Cts)
İyi Adamlar 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 
23:45 (Cm-Cts)
X-Men: Apocalypse 11:30 14:30 17:45 
21:00 23:20 (Cm-Cts)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11  
Caddebostan/ (216) 3580202

Göztepe Avşar Optimum
7. Gün 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
Alamet-i Kıyamet 11:15 13:15 15:15 17:15 
19:15 21:15
İyi Adamlar 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
X-Men: Apocalypse 11:00 Türkçe 12:00 
Türkçe 14:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 
18:00 Türkçe 20:00 21:00 Türkçe
Adres: Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No: 
10/4 (216) 6641395

Kadıköy Rexx
Alamet-i Kıyamet 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:00 21:00
Yakışıklı Rocky 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:15
X-Men: Apocalypse 11:15 14:30 17:45 
21:00
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 11:30 14:00 16:30 
19:00 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sa-
kızgülü Sok. No:2022  (216) 3360112

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

Moda Sahnesi Sineması
Hitchcock/Truffaut 12.00 15.45 19.45 
Annemle Geçen Yaz 13.30 17.30 21.15
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sok. 
NO:34/27 Kadıköy /  (216) 330 58 00

Geçmiş zaman ‘süper’lerini bu çağda ayak-
ta tutmak için öykülerine psikolojik boyut kat-
manın ve kötülüğe daha derinden bakmanın 
elzem olduğu aşikârdı. Nitekim Christopher 
Nolan, yaptığı ‘post-modernist’ dokunuşlarla 
‘Batman’i adeta yeniden yorumladı. Benzer bir 
kader, ‘Batman’ kadar olmasa da ‘Superman’in 
de kapısını çaldı. Bu iki karakter DC Comics 
üretimiydi. Cephenin öte tarafında duran Mar-
vel’cılar ise ellerinde çok sayıda karakter bu-
lundurmanın avantajıyla sahaya bazen tek tek, 
bazen de topluca (The Avengers) çıktılar ve gi-
şeden büyük gelir elde ettiler. Bu iki ayrı kutup, 
geçtiğimiz zaman diliminde karşılıklı hamlelerle 
yollarına devam ederken Marvel ürünü olması-
na karşın sanki bambaşka bir mantığın ifade-
si gibi duran ‘X-Men’ ise bana kalırsa günümüz 
sinemasının en iyi çizgi roman uyarlama serisi 
olarak ışıl ışıl parlıyor ve her yeni adımında, belli 
standartları tutturmayı başarıyor. Ben serinin 
önceki iki filmi ‘First Class’ ve ‘Geçmiş Günler 
Gelecek’i bir hayli beğenmiştim; geçen haf-
ta salonlarımıza uğrayan ‘X-Men: Apocalypse’ 
de benzer şekilde, ulaşılan çizgiye halel getir-
miyor. 2000 tarihli serinin ilk filmi ‘X-Men’e de 
imza atan Bryan Singer’ın yönettiği yapım, as-
lında genel olarak bir ‘80’ler güzellemesi’.

Binlerce yıllık uykusundan uyanan evrenin 
ilk mutantı ‘Apocalypse’in ya da halk arasında-
ki ismiyle ‘En Sabah Nur’un, aslında kâğıt üze-
rindeki haklı mücadelesine (insanlığın zamane 
tanrılarına inandığını ve gezegenin güzellik-
lerini yok etmek için çabaladığını iddia ediyor 
ve doğru da söylüyor!) karşı çıkan ‘genç mu-
tantlar’ın çabası üzerine kurulu film, aksiyon-
la birlikte kulak kabartmaya değer bir öykü 
anlatıyor. Günümüz ‘süper’ içerikli filmleri, böy-
lesi dengelerin altından genellikle zor kalkar, 
‘X-Men: Apocalypse’ bu açıdan sınıfı geçen bir 
seyirlik olmuş. Eğer bu tür sinemasal çabalar 
ilgi alanınıza giriyorsa, bence kaçırmayın.

1936 Berlin Olimpiyat Oyunları, sadece in-
sanlığın spor amacıyla buluştuğu bir organi-
zasyon değildi. Giderek yükselen Nazizm’in, 
gövde gösterisine soyunduğu önemli bir ran-
devuydu. İkinci Dünya Savaşı öncesinin bu 
son buluşmasına siyahi bir atlet, Jesse Owens 
damga vurmuştu. Yarıştığı dört dalda, rekor-
lar eşliğinde altın madalyaya ulaşan Amerika-
lı sporcu, aslında kendi ülkesinin ‘Öteki’siydi. 
Siyahlara yönelik ırkçılığın her türlüsüyle kar-
şılaşan ve olimpiyata bile sırtında onca yük-
le giden Owens, gösterdiği olağanüstü perfor-
mansla Naziler’in umutlarını suya düşürmüş, 
öte yandan organizasyon sonrası evine dön-
düğünde ırkına yönelik tutumun hiç değişme-
diğini görmüştü. Kazandırdığı onca madalya-
ya karşı hak ettiği saygı ondan esirgeniyordu 
(zaten otobiyografisinde kendisini asıl olarak 
küçümseyenin Hitler değil, Amerikan Başkanı 
Roosevelt olduğunu yazmıştı). Stephen Hop-
kins imzalı ‘Race’ (‘Rüzgârın Oğlu’ gibi manasız 
bir isimle giriyor vizyona), işte bu büyük atle-
tin verdiği mücadelenin öyküsünü perdeye ta-
şıyor. 134 dakikalık yapım, doğru limanlara uğ-
rayan, sosyolojik arka planı güçlü bir spor filmi 
olmuş. Atletizm tarihinin bu unutulmaz karak-
terinin öyküsünü bir anlamda genç kuşakla-
ra hatırlatma görevini de üstlenen ‘Race’, ‘Spor 
filmleri’ kategorisi içinde kayda değer bir çaba 
olarak tarihe kalacak gibi. Birçok ayrıntısıyla 
etkili olan yapımda, Göbbels ve sistemin sine-
macısı Leni Riefenstahl arasındaki çekişme de 
bence öykünün dikkat çekici yan unsurların-
dan biriydi. Sonuç itibariyle ‘Race’, sporu fark-
lı gözlerle okumak isteyenler için uygun bir se-
çenek olmuş.

****

Nazizme ve ırkçılığa 
karşı kırılan 
rekorlar…

UĞUR 
VARDAN

K

Kadıköylü kadınlar, 27-28-29 Mayıs günlerinde Moda’da 
açılacak Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nda buluşuyor
Kadıköy Belediyesi’nin ve Kadıköylü 
kadınların düzenlediği Kadın Forumu 
ve Çalıştayı gibi etkinlikler, toplantılar 
ve atölyeler sonucunda ortaya çıkan 
projelerden biri de Potlaç Kadın Eme-
ği Pazarı oldu. 30 Nisan ve 4 Mayıs’ta 
kadınlar ve LGBTİ bireylerle yapılan 
toplantılar sonucunda tamamen ka-
dınların el emeği ürünlerinden oluşan 
bir “Pazar” açılmasına karar verildi. 
Kızılderililerin değiş-tokuş bayramla-
rının ismi olan “Potlaç” adının verildi-

ği pazarın ilk açılışı, 27-28-29 Mayıs 
günlerinde olacak.  Moda Çay Bah-
çesi’nin arka tarafına kurulacak pa-
zarda; takı tasarım ürünleri, keçe işi, 
el örgüsü ürünler, bez bebekler, di-
kiş-nakış ürünleri, atık malzemeler-
den çanta ve hediyelik eşya ürünle-
ri, ağaç dallarından dekoratif ürünler, 
kanaviçe, etamin ve tığ işi ürünle-
ri, tülbent ve peştamaldan elbiseler, 
yağlı ve sulu boya resimler, cam ve 
seramik ürünler yer alacak. 

Şu ana kadar 189 bireysel başvuru, 
15 de kadın ve LGBTİ STK başvuru-
su yapılan pazarda 38 stant bireysel 
başvurulara, iki stant ise kadın örgüt-
lerine verildi. Toplam 40 stantla 27 
Mayıs Cuma saat 10.00’da ilk kez açı-
lacak olan Potlaç Kadın Emeği Pazarı, 
bundan sonra 20 hafta boyunca her 
hafta cuma, cumartesi ve Pazar gün-

leri 10.00-21.00 arasında açık olacak. 
Başvuru süreci Kadıköy Belediyesi 
Hasanpaşa Sosyal Destek ve Eğitim 
Merkezi’nden devam ediyor. Potlaç 
Kadın Emeği Pazarı’na el işi ürünlerini 
değerlendiren kadınlara ve LGBTİ bi-
reylere destek olmak ve aynı zaman-
da keyifli bir gün geçirmek isteyen 
herkes davetli!

adıköy’ün kültür merkez-
leri, sinemaları, tiyatroları, 
kitapevleri, kafeleri, resto-
ranları her türlü can sıkıntı-

sına bire bir. İsterseniz bir köşe başında 
durup, sokak müzisyenlerini dinleyin, 
isterseniz kitapevi kafe olarak düzen-
lenmiş bir mekanda soluklanın. Mo-
da’da açılan bir mekan da dikkatleri çe-
kiyor bugünlerde. Pasaj Cook&Book,  
Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’na açılan 
Şair Latifi Sokak’ın ucunda iki ayrı gi-
rişi olan 50 kişilik bir kafe… 2014 yılı-
nın Mayıs ayında kapılarını açan Pasaj 
Cook&Book, keyifle okuyup afiyetle 
yemek isteyenleri bekliyor.

Pasaj Cook & Book Moda’nın veje-
taryen, vegan mekânı olarak dikkat çe-
kiyor. İşletmeciliğini Beyhan Elyaz’ın 
üstlendiği kafenin temel ilkesi ‘ahlaklı 
beslenme’… Pasaj Cook&Book’un me-
nüsünde doğal olmayana yer verilmiyor.

Elyaz, ‘ahlaklı beslenme’ kavra-
mı için, “Bir başka deyişle sağlıklı ve 
lezzetli bir tabak için bir başka can-
lının yaşam hakkını elinden almaya 
karşı olmak, menüyü buna göre oluş-
turmak ahlaklı beslenme kavramının 
özü. Kısaca hayvanların yaşam hakkı-

na saygıyı temel alan bir dünya gö-
rüşü var. Sebzenin egemenliğine dayalı 
bir dünyayı yöresel ve evrensel lezzet-
lerle sunuyoruz her gün” diyor.

ASIL AMAÇ KİTABEVİ
Elyaz, asıl amaçlarının bir kitapevi 

kurmak olduğunu, ancak kitaba olan il-
ginin umulan düzeyde olmaması nede-
niyle farklı bir konseptte hizmet verme-
yi düşündüklerini belirtti.

Mekân kısa zamanda fark edilip, 
özellikleri, güzellikleri kulaktan kulağa 
yayılmış, hatta müdavimleri de oluşmuş.

Raflarda kitaplar, tezgâhta onlarca 
çeşit vejetaryen yemek... Vegan besle-
nenler için de dört başı mamur bir öğün 
hazırlamak olanaklı burada. Haşhaşlı 
revani gibi özel tatlılar ve mevsim mey-
velerinden hazırlanmış şerbetler, bit-
ki çayları, tabii ki bol köpüklü kahve... 
Kullanılan malzemelerin yöresel kay-
naklardan ve her daim taze ürünlerin 
satıldığı semt pazarlarından alınmasına 
özen gösteriliyor.  

İMZA GÜNLERİ, SÖYLEŞİLER
Pasaj Cook&Book’da yeni çıkan ki-

taplar raflardaki yerini vakit kaybet-
meden alıyor. İmza günleri, yazarlarla 
söyleşi ve çeşitli kültürel etkinliklere ka-
pılarını açan Pasaj Cook&Book bu yö-
nüyle de farklılığını gösteriyor. Bugüne 
dek onlarca kitap tanıtım ve imza günü, 
yazarlarla seçilmiş konu başlıklarıyla 
söyleşiler düzenleyen kafede bu gelene-
ğin aksamadan süreceği belirtiliyor. 

Açıkçası Cook&Book kendi çapında 
mütevazı bir kültür sanat merkezi gibi 
çalışıyor. Tiyatro gösterileri ve küçük 
çaplı dinletiler için kafe içinde bir minik 
sahne bile bir çırpıda oluşturuluyor. Bu 
yönüyle sadece yemek yenilen, çay kah-
ve tüketilen ve Kadıköy’ün her bir met-
rekaresine günden güne büyük bir hızla 
yayılan kafelerden ciddi bir farkı oldu-
ğunu gösteriyor. Yemeğinizi yer kitabı-
nızı karıştırırken fondaki müziğe dikkat 
kesilmemeniz de mümkün değil...

Moda’da iki yıldır faaliyet gösteren nev-i şahsına münhasır mekân Pasaj Cook&Book, kitaplar dünyasında kaybolup “ahlaklı” beslenmek isteyenler için iyi bir seçenek…

Kültür sanat merkezi 
gibi kafe:

Cook & Book

l Kadir İNCESU

Pasaj 

Pasaj Cook&Book, 
Bahariye Caddesi, 

No 81 Papatya 
Pasajı Moda’da. 

Tel:0216 414 44 00

PUAN CETVELİ
Race                        
Para Tuzağı           
Kronik                              
X-Men: Apocalypse         
Angry Birds                         
Annemle Geçen Yaz    
İyi Adamlar                                          

Kadınların emeği
bu pazarda!!
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adıköy Belediyesi, Kadıköy Gönüllüleri ile 
birlikte düzenlediği Kitap Günleri’nin seki-
zincisini Tarihi Haydarpaşa Gar’ına taşıdı. 
1-5 Haziran tarihlerinde Haydarpaşa Gar İs-

tasyonu peronlarında gerçekleşecek Kitap Günleri’nde 
pek çok usta yazar ve etkinlik okuyucu ile buluşacak.  

ONUR KONUĞU SELİM İLERİ
Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü-

leri tarafından düzenlenen 8. Kitap Günleri’nin onur ko-
nuğu Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri.

Tarihi Haydarpaşa Garı peronlarında gerçekleşe-
cek Kitap Günleri ile ilgili konuşan Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Türkiye’nin en önem-
li tarihi miraslarından birinde böyle bir etkinlik 
yapmak bizi heyecanlandırıyor. Tüm İstanbullu-
ları bu tarihi alanda ağırlamaktan onları kitapla ve 
usta yazarlarla buluşturmaktan son derece mutlu-
yuz.” dedi.

AÇILIŞ 1 HAZİRAN’DA
Medya sponsorluğunu Radio Slow Time’ın 

yaptığı 8. Kitap Günleri 1 Haziran’da başlıyor. Saat 
13.00’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılacağı açı-
lışta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
onur konuğu usta yazar Selim İleri ve Türkiye Yayın-
cılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu birer ko-
nuşma yapacak. 

İstanbullu okurların Haydarpaşa Garı’nın tarihi ve 
simgesel atmosferi içinde kitapla buluşacağı kitap gün-
lerine yüzün üzerinde yayınevi katılıyor. Yaklaşık altı 
yüz yazar ve çizerin imza günü ve söyleşiyle yer alaca-
ğı Kitap Günleri 1-5 Haziran tarihleri arasında 10.00- 
22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

USTA KALEMLER OKURLA BULUŞACAK
Beş gün boyunca sürecek etkinlik ve imza günle-

rinde Ataol Behramoğlu, Arife Kalender, Adnan Öz-
yalçıner, Aydın Ilgaz, Enver Aysever, Mine Kırıkka-

nat, Onur Öymen, Buket Uzuner, Emre Kongar, Hüsnü 
Mahalli, Mustafa Sönmez gibi yazarların yanı sıra Le-
man Dergisi, Bayan Yanı ve Fil Dergisi yazar ve çi-
zerlerinin de aralarında bulunduğu pek çok usta kalem 
okurlarıyla buluşacak. 

ŞİİR, SİYASET VE MÜZİK SÖYLEŞİLERİ 
Kitap Günleri boyunca usta yazar ve sanatçıların 

konuk olduğu çeşitli paneller ve söyleşiler düzenlene-
cek. Birçok usta yazar ve sanatçının katılacağı söyleşi 

ve etkinliklerin bir kısmı vagonlarda gerçekleşecek. Et-
kinlikler kapsamında Ataol Behramoğlu, “Şiir ve Yol-
culuk”, Fikret Başkaya “Bir Başka Uygarlık Mümkün 
mü?”, Gülsüm Cengiz “Şiirin Rüzgârında Masal Ku-
şun Kanadında”, Murat Meriç “Şarkılı Memleket Tari-
hi”, Mustafa Sönmez “Kentsel Dönüşüm ve Kent Mü-
cadeleleri”, Onur Öymen, “Tarihimizle Yüzleşmek”, 
Levent Üzümcü “Sanat ve Politika”, Özgür Mumcu, 
“İnsanlık Tarihinin En Büyük İcadı Çalışacak mı: Ba-
rış Makinesi” başlıkları ile söyleşiler yapacak. 

         “HAYDARPAŞA’YI SAVUNMAK”
Tarihi garda yapılacak olan bir başka söyleşi 

ise Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu ve Birle-
şik Taşımacılık Sendikası’ndan Hasan Bektaş’ın 
konuşmacı olarak katılacağı “Haydarpaşa’yı Sa-
vunmak” başlıklı söyleşi olacak.

HAZİRAN’DA YİTİRİLENLERE 
SELAM

Haydarpaşa Garı, imza ve söyleşiler dışında birçok 
anmaya da ev sahipliği yapacak. Haziran ayında ha-
yatını kaybeden Türk Edebiyatının usta isimleri Orhan 
Kemal, Ahmet Haşim, Ahmet Arif ve Nazım Hikmet 
bir dizi etkinlikle anılacak. Türk edebiyatının usta ka-
lemleri dışında Türkiye siyasal tarihinin en önemli ey-
lemlerinden biri olan Gezi Direnişi de Kitap Günle-
ri’nin konusu ve konuğu olacak. Gazeteci yazar İsmail 
Saymaz’ın “3. Yılında Gezi” söyleşisinin yanı sıra ga-
zeteci Gökmen Ulu’nun yapımcılığını ve yönetmenli-
ğini yaptığı “Direniş” belgeselinin gösterimi de Kitap 
Günleri kapsamında yapılacak.

ANADOLU’YA KİTAP KAMPANYASI
Kitap Günleri’nin bir başka özelliği ise bir sosyal 

sorumluluk projesinin de hayata geçirilecek olması. 
Kitap Günleri’ne katılan yayınevleri, okul ve kütüpha-
neler için kitap bağışlıyor. Bunun dışında alanlara ku-
rulacak kumbaralarla okurların da kampanyaya destek 
vermesi sağlanacak. Okurlar aldıkları bir kitabı dilek-
lerini yazıp Anadolu’daki okul ve kütüphanelere gön-
derilmek üzere hazırlanan kumbaralara bırakacak.

ÜÇ NOKTADAN RİNG
Kadıköy Belediyesi, Haydarpaşa Garı’na okurların 

kolay ulaşabilmesi için 3 noktadan ring seferleri dü-
zenleyecek. Bostancı, Haldun Taner Sahnesi ve Uzun-
çayır Metrobüs İstasyonu’nda her saat başı kalkacak 
araçlar okurları Haydarpaşa’ya taşıyacak.

HAYDARPAŞA’DAN 
KİTAPLARA YOLCULUK 
BAŞLIYOR Altı yüzün üzerinde yazar, yüzün üzerinde yayınevi, ellinin 

üzerinde etkinlik ve binlerce okur Tarihi Haydarpaşa Garı’nda 
buluşacak. Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy Gönüllüleri ile 
birlikte düzenlediği Kitap Günleri 1 Haziran’da başlıyor

01 HAZİRAN ÇARŞAMBA
13.00 
AÇILIŞ 
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI AYKURT NUHOĞLU
ONUR KONUĞU: YAZAR SELİM İLERİ
TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ BAŞKANI METİN CELAL 
ZEYNİOĞLU

17.00-17.45
TÜRKİYE’DE AYDINLANMA VE LAİKLİK / B SALONU
Konuşmacı: Yazar Özgür Şen
Hazırlayan: Yazılama Yayınları

18.00-18.45
ŞAİR, YAZAR, RADYO PROGRAMCISI KAHRAMAN 
TAZEOĞLU İLE SÖYLEŞİ VE İMZA  / A SALONU
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

19.00-19.45
YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK TARTIŞMALARI / 
A SALONU
Konuşmacı: Taner Timur
Hazırlayan: Yordam Kitap

BELGESEL GÖSTERİMİ: “BURSA’NIN NAZIM’I” / 
B SALONU
Nazım’ın 11 yıllık Bursa Esaretinin tanıklarından
Konuşmacı: Güney Özkılınç
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

20.00-20.45
ŞİİR VE YOLCULUK   / A SALONU
 Konuşmacı: Şair Ataol Behramoğlu 
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

02 HAZİRAN PERŞEMBE 
12.30-13.15
A’DAN Z’YE PASTACILIK  / B SALONU             
Moderatör: Elif ÇITAK    
Konuşmacılar: Ayvaz Akbacak, Özlem Mekik, Haldun Tüzel, 
Sevim Gökyıldız, Ömür Akkor
Hazırlayan: Pasta Sanatı Akademisi

15.00-15.45
“DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DÜŞÜNÜRLER” / A SALONU
Çağlar Boyu Özgürlük, Eşitlik ve Aydınlanma Mücadelesi
Konuşmacı: Sadık Usta
Hazırlayan: Yordam Kitap 

BİR YAZI İŞÇİSİ OLARAK ORHAN KEMAL / B SALONU
Konuşmacı: Adnan Özyalçıner
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

16.00-16.45
AHMED ARİF ŞİİRLERİ DİNLETİSİ  / A SALONU
Konuşmacılar: Yusuf Ziya Leblebici, Sefer Kocakaya, Turhan 
Karatepe, Âşık Sinem Bacı, Perihan Koca, Özgür Gönül
Hazırlayan: Kardelen Şiir ve Müzik Gurubu

ÖYKÜNÜN EVRİMİ /  B SALONU        
Konuşmacılar: Gülseren Akdaş, Meral Kutluğ İlsever
Hazırlayan: KÜSADER 

17.00-17.45
AHMET ARİF’İN ONURLU DİRENİŞİ  / A SALONU      
Konuşmacılar: Şair, Öykücü, Yazar Onur Caymaz,  Şair Onur 
Behramoğlu 
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

18.00-18.45
BAŞKA BİR UYGARLIK MÜMKÜN MÜ? / B SALONU
Konuşmacı: Fikret Başkaya
Hazırlayan: Yordam Kitap

19.00-19.45
ORHAN KEMAL’İN HAYDAPAŞA GARI / A SALONU
Konuşmacılar: Gazeteci, Yazar ve Televizyon Programcısı Gürkan 
Hacır, Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

20.00
“DİRENİŞ” BELGESEL GÖSTERİMİ / A SALONU
Yönetmen: Gazeteci Gökmen Ulu
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

03 HAZİRAN CUMA 
11.00-11.45
ŞİİRİN RÜZGÂRINDA, MASAL KUŞUNUN KANADINDA / 
A SALONU
Konuşmacı: Gülsüm Cengiz
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

14.00-14.45
EDEBİYAT VE TOPLUM  / A SALONU
Konuşmacı: Bahadır Yenişehirlioğlu
Hazırlayan: Timaş Yayınları

HAYATIN SEMBOLLERİ / B SALONU
Konuşmacı: Ünal GÜNER
Hazırlayan: Ceres Yayınları

16.00-16.45
MUTLULUĞUN ANAHTARI /A SALONU
Konuşmacı: Bircan Yıldırım
Hazırlayan: Destek Yayınevi

“SEVMEK MÜKEMMEL İŞ DELİKANLIM, SEV BAKALIM! 
MADEMKİ KAFANDA YILDIZLI BİR GECE VAR, BENDEN 
İZİN SANA SEV, SEVEBİLDİĞİN KADAR…”  / B SALONU
Konuşmacı: Evrensel Kültür Dergisi Yazı işleri Müdürü Nuray Sancar 
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

17.00-17.45
ŞARKILI MEMLEKET TARİHİ / A SALONU                
Konuşmacı: Müzik yazarı Murat Meriç                
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

GELECEĞİ SEVGİYLE YARATMAK / B SALONU  
Konuşmacı: Ataner Yıldırım
Hazırlayan: Doğu Kitabevi

18.00-18.45
İSLAM DÜNYASINDA LAİKLİK TARTIŞMASI! / A SALONU
Konuşmacı: Aydın Tonga
Hazırlayan: Doğu Kitabevi   

KENT MÜCADELELERİ, MEDYANIN HALİ VE ALTERNATİF 
HABERCİLİK  / B SALONU
Konuşmacılar: Metin Cihan, Rıfat Doğan, Ali Mert, Meriç Şenyüz, 
Rabia Yılmaz 
Hazırlayan: Yordam Kitap

19.00-19.45
HER ŞAİRİN NAZIM HİKMET’İ / A SALONU
Şairlerden Nazım Hikmet Şiirleri Dinletisi 
Hazırlayan: Türkiye Yazarlar Sendikası ve Kadıköy Belediyesi

20.00-20.45
3. YILINDA GEZİ / A SALONU
Konuşmacı: Gazeteci, Yazar İsmail Saymaz
Hazırlayan: İletişim Yayınları

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT MÜCADELELERİ / 
B SALONU
Konuşmacı:  Mustafa Sönmez
Hazırlayan: Yordam Kitapevi

04 HAZİRAN CUMARTESİ
12.00-12.45
YÜREĞİM HAYDARPAŞA SEMALARINDA BİR 
KUŞ -  EDEBİYAT VE RUHSALLIK ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ / 
A SALONU
Konuşmacı: Uzman Psikolog, Yazar Şebnem Kartal
Hazırlayan: 3P Yayınları

DOĞUM TARİHİNİZ VE İSMİNİZDE SAKLI SIRLAR  / 
B SALONU          
Konuşmacı: Mehmet AKTÜRK
Hazırlayan: Ceres Yayınları

13.00-13.45
“BEDENİN ŞİFA KAPILARI İLE İYİLEŞMEK MÜMKÜN!” / 
A SALONU
Konuşmacı: Ebru Demirhan
Hazırlayan: Altın Kitapları

PEYNİR DEYİP GEÇMEYİN   / B SALONU
Konuşmacı: Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Metin Öztürk
Hazırlayan: Kerasus Yayınları

14.00-14.45
PELİKAN’DAN PANAMA’YA SIZINTILAR / A SALONU
Konuşmacılar: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan
Hazırlayan: Kırmızı Kedi Yayınevi

İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ: IRKSAL FARKLILIKLAR MI EVRİMSEL 
ADAPTASYONLAR MI? / B SALONU
Konuşmacı: Barış Özener
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

15.00-15.45
“ATATÜRK VE CUMHURİYET’İ YENİDEN OKUMAK” /  
A SALONU
Konuşmacı: Sinan Meydan
Hazırlayan: İnkılâp Kitapevi

“TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK” / B SALONU
Konuşmacı: Onur Öymen 
Hazırlayan: Remzi Kitabevi

16.00-16.45
“İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK İCADI ÇALIŞACAK MI: 
BARIŞ MAKİNESİ”  / A SALONU
Konuşmacı: Özgür Mumcu
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

“TRENLER KALKAR HAYDARPAŞA’DAN VE TRENLER DE 
AHŞAPTIR” / B SALONU
Konuşmacı: Haydar Ergülen
Hazırlayan: Kırmızı Kedi Yayınevi

17.00-17.45
AHMET HAŞİM - ŞİİR VE MODERNİTE / A SALONU
Moderatör İbrahim POLAT
Konuşmacılar: Şair Yazar, Eleştirmen Hilmi Yavuz, 
Şair Murat Saldıray 
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

18.00-18.45
NASUH MAHRUKİ İLE KİTAPLAR ÜSTÜNE SÖYLEŞİ  / 
A SALONU
Konuşmacı: Nasuh Mahruki
Hazırlayan: Alfa Yayınları

“TÜRKİYE’NİN KRİZDEN ÇIKIŞI VAR!” / B SALONU
Konuşmacı: Gazeteci – Yazar Eren Erdem
Hazırlayan: Doğu Kitabevi 

19.00-19.45
“BU KİTAP NİÇİN BENİ SEÇTİ?”  / A SALONU      
Konuşmacı: Gazeteci, Yazar Haluk Şahin
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

20.00-20.45
EMPERYALİZM ÇAĞINDA ULUSAL SORUN VE TÜRKİYE’DE 
ETNİK AYRILIKÇILIK / B SALONU
Konuşmacılar: Arslan Kılıç (68’liler Birliği Vakfı Yürütme Kurulu 
Üyesi )
Mustafa Zülkadiroğlu (68’liler Birliği Vakfı Yön. Sekreteri)
Hazırlayan: 68’liler Birliği Vakfı

05 HAZİRAN PAZAR
12.00-12.45
HER ÇOCUK SANATÇI DOĞAR, RESİM VE HİKÂYELERİN 
İZİNDE / B SALONU
Konuşmacı: Uzman Psikolog, Yazar Şebnem Kartal
Hazırlayan: 3P Yayınları

13.00-13.45
PARA VE PAHA İLİŞKİSİ  / A SALONU              
Konuşmacı: Meltem Güner
Hazırlayan: Ceres Yayınları

PULBİBERLE YAŞAMA VE AŞKA DAİR  / B SALONU       
Konuşmacılar: Ayşen Gruda, Altay Öktem, Deniz Durukan, Aslı 
Tohumcu, Yalçın Tosun, Anıl Mert Özsoy, Esin Özbek, Buket 
Uzuner, Meltem Yılmazkaya
Hazırlayan: Mylos Yayın Grubu

14.00-14.45
ALEVİLİĞİN KÖKLERİ / A SALONU
Konuşmacı: Erdoğan Çınar
Hazırlayan: Kalkedon Yayınevi

GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ / B SALONU
Konuşmacı: Ergün Poyraz                 
Hazırlayan: Pupa Yayıncılık

15.00-15.45
“ARKA PLAN” / A SALONU
Konuşmacı: Emre Kongar
Hazırlayan: Remzi Kitabevi

ORTADOĞU’DAKİ SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE’NİN 
BÖLGEDEKİ ROLÜ / B SALONU
Konuşmacı: Hüsnü Mahalli
Hazırlayan: Destek Yayınevi

16.00-16.45
ÖTEKİ İSLAM TARİHİ / A SALONU
Konuşmacı: İhsan Eliaçık
Hazırlayan: Tekin Yayınevi

AHMET HAMDİ TANPINAR VE YAŞAYAN EDEBİYATIMIZ / 
B SALONU
Konuşmacılar: Cem Kalender - (2007 Ahmet Hamdi Tanpınar 
Ödülü sahibi)
Ercan Başer - (2015 Ahmet Hamdi Tanpınar ödülü sahibi)
Hazırlayan: Alakarga Yayınları

17.00-17.45
HAYDARPAŞA’YI SAVUNMAK / A SALONU
Konuşmacı: Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu
BTS Eski Genel Sekreteri Hasan Bektaş
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

18.00-18.45
KADININ ADI VAR / A SALONU
Konuşmacı: Ebru Tuay Üzümcü
Hazırlayan: Remzi Kitabevi 

TÜRK EDEBİYATINDA TARİH - YARGU ROMANI / 
B SALONU      
 Konuşmacılar: Yönetmen Ezel Akay, Yazar Haldun Çubukçu
 Hazırlayan: Kardelen Sanat Dergisi

19.00-19.45
SANAT VE POLİTİKA / A SALONU
Konuşmacı: Levent Üzümcü
Hazırlayan: KA Kitap

K

Haziran ayında hayatını 
kaybeden Türk Edebiyatının 
usta isimleri Orhan Kemal, 
Ahmet Haşim, Ahmet Arif ve 
Nazım Hikmet de bir dizi 
etkinlikle anılacak

Sevgili Kadıköylüler,

Kültür ve sanat, dün olduğu gibi bugün için de toplumsal dönüşümün  
ve yeniliğin öncüleri arasında yerini alıyor. Biz yerel yönetim olarak 
sanatın ve kültürel çalışmaların ilçemizde daha fazla yurttaşımıza 
ulaşmasını amaçlıyoruz. Sanatsal ve kültürel çalışmalarımız, yerel 
yönetim olarak yönetim anlayışımızı hem belirliyor hem de etkiliyor. 

Kadıköy Belediyesi olarak ilk günden itibaren sanatın ve kültürün 
yaratıcılarının, üreticilerinin, emekçilerinin yerel yönetim politikamıza 
katkı sunmasının önü açtık. En baştan beri sanat ve kültür çalışmalarını 
salt tüketilen, piyasa odaklı bir mübadelenin aracı kılmayan kültür 
politikalarını önemsedik.

Bu anlamda 1- 5 Haziran tarihlerinde Haydarpaşa Garı’nda 
gerçekleştireceğimiz “Kitap Günleri” etkinliğinin hem içeriği  
hem de gerçekleştiği mekân, ilçemizin kültürel birikim ve mirasında 
karşılık buluyor. 

İlçemizde kitap günleri ilk kez düzenlenmiyor. Ancak bu yılı 
diğerlerinden farklı kılan belirleyicilerden biri çok daha fazla yayınevi 
ve yazarla kitapseverleri buluşturacak olmamızdır.  8. Kitap Günleri’nin 
bir başka kıymetli özelliği ise etkinliğin gerçekleşeceği mekân olan 
Haydarpaşa’nın tarihsel ve kültürel bir imgeye sahip olmasıdır. 

Haydarpaşa Garı’nın Kadıköy kadar İstanbul için taşıdığı simgesel 
değer, kitap günlerine ev sahipliği yapmasıyla taçlanmaktadır. 119 
yayınevi, 14 sivil toplum kuruluşu, 60 söyleşi ve 600’e yakın imza 
ve atölye etkinliğiyle “Kitap Günleri” Kadıköy’ün kültür ve sanat 
çalışmalarını kentin genelinde daha etkili ve yaygın kılacak. Kitap 
fuarlarında hepimizin malumu olan şehrin öte ucuna yapacağımız hiç de 
kısa olmayan yolculuklar yerine herkesi Haydarpaşa Garı’nda bekliyoruz. 

Bu sefer Haydarpaşa Garı’ndan kitaplara yolculuk yapmaya…

Aykurt Nuhoğlu
Kadıköy Belediye Başkanı

KADIKÖY BELEDİYESİ
8. KİTAP GÜNLERİ 
ETKİNLİK PROGRAMI

KADIKÖY BELEDİYESİ
8. KİTAP GÜNLERİ 
ETKİNLİK PROGRAMI
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İdare-i maslahatçılar esaslı inkılâp yapa-
mazlar… Mustafa Kemal’in bu en sevdiğim 
sözünü günün mana ve ehemmiyetine çok 
uygun düşebileceği düşüncesiyle, geçtiği-
miz 19 Mayıs’ta sosyal medyada paylaştım. 
Doğrusunu söylemem gerekirse, bekledi-
ğimden de çok ilgi ve destek gördüm. Ney-
di bu ilginin asıl sebebi? Cevabı yine kendi 
süzgecimden geçirerek verebilirim. 

Sosyal medyadaki paylaşımların ne ka-
dar sahici olduğu ayrı bir tartışma konusu 
elbet. Bu konuya şimdilik girmek istemiyo-
rum. Yalnız vardığımız yerin daha iyi görül-
mesi için bu tartışmanın mutlaka yapılması 
gerektiğine de inanıyorum, bu kesin. 

Vecizenin hangi siyasi saiklerle söylen-
diğini de burada irdelemek istemiyorum. Bu 
saikler hiç şüphe yok ki çok mühim. Yakın 
tarihimizi, geçmişimizi daha iyi anlamak 
için mühim, Mustafa Kemal’i içselleştirmek 
için haydi haydi mühim. Gelgelim ben bu 
satırlarda daha çok bu sözlerin bende çağ-
rıştırdıklarına, uyandırdıklarına değinmek 
istiyorum. Çünkü büyük sözler çok kat-
manlıdır, hayatın birçok yerine taşınır. 

Buradaki anahtar kelime elbette in-
kılâp. Hatta esaslı inkılâp… Bazı sözlükle-
rin inkılabı bir değişim, bir dönüşüm olarak 
görmelerine hiç itirazım yok. Bir durumdan 
bir başka duruma geçiş olarak görmelerine 
de… “Esaslı” ifadesi burada bir başka değer 
kazanıyor. Hele hele bir de “İdare-i masla-
hat”ın öncelikle bir işi oluruna, günün şart-
larına bırakma manası taşıdığını akla geti-
recek olursak… 

İyi de, asıl değinmek istediğim konuya 
gelirsek, bu söz bireysel hayatımız, yaşa-
dıklarımız ve yaşamayı tercih ettiklerimiz 
için de geçerli değil mi aynı zamanda? Şöy-
le bir bakın. Sizin de etrafınızda hayatının 
birçok safhasını “idare-i maslahat”la ge-
çiren insanlar yok mu? Adam işinden hiç 
memnun değildir, hatta bu işe, bazen iyi 
bir durumda bile olduğu halde, istediklerini 
yaşamada bir engel gibi gördüğünden, la-
net eder ama kendi ölçülerine göre daha iyi 
yaşamak için kılını bile kıpırdatamaz. Kadın 
evliliğinde mutsuzdur, bu evliliğin en güzel 
yıllarını, hayat dirimini tükettiğinin bal gibi 
farkındadır ama daha iyi bir hayat için, tek 
bir adım bile atamaz. Neden? Dışarısı içeri-
den çok daha soğuktur da ondan. Alışkan-
lıkların konforu daha caziptir, en mühimi 
kavgasızdır da ondan. Yanlış anlaşılmasın. 
Kadın erkek rollerini değiştirebilirsiniz. Baş-
ka örneklerde kendini renksiz bir evliliğin 
sakin sularına teslim ve mahkûm etmiş bir 
erkeği ya da işinden adeta nefret eden “ka-
riyer” sahibi bir kadını da arayabilirsiniz. Bu 
hayat oyunlarında kahramanlar hiçbir yere 
gitmez, sadece şikayetleriyle yaşadıklarına 
tutunur veya tutunduğuna inanır. Ertele-
mek bir başka sessiz intihardır. Bazen far 
edilir bazen edilmez. Bazen konuşulur ba-
zen konuşulamaz.

Tabii kendine göre o cesur adımları at-
maya yeltendikleri halde yaptıklarının be-
delini canlarıyla ödeyen kadınların trajedisi 
de çok ayrı bir mevzu. Bu bizim en acıklı 
yaralarımızdan. Ben bu mütevazı yazıda 
sadece hayatlarının inkılabını gerçekleş-
tiremeyenlerin acısına dikkatinizi çekmek 
istedim. Bir ders vermeyi aklımın ucundan 
bile geçirmeksizin. Tam aksine, bir sorgula-
madan, ben doğru bir yerde miyim sorusu-
nu kendime defalarca sormaktan kendimi 
alamadığımdan. Sormaktan başka türlü-
sünü yapamadığımdan…

Hayat bazen çok acımasız oluyor. Ede-
biyat tarihi bu çatışmayı dile getiren hikâ-
yeler ve kahramanlarla dolu. Hepsi de bize 
farklı sorular sordurtuyor. Ben birkaçını çok 
iyi hatırlıyorum. Bazıları sohbetlerimizdeki 
yerlerini almıştır. Başkaları da olabilir. 

Siz hangilerini hatırlıyorsunuz? 
Sizin inkılâbınız ne?

Ya Sizin 
İnkılâbınız?

MARİO 
LEVİ

evre dostu yeşil binanın ne anlama gel-
diğini, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derne-
ği (ÇEDBİK) Genel Sekreteri Engin Işıl-
tan anlattı. 

Yeşil Bina’nın, belli standartlara uya-
rak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevre-
ye standart binaların verdiğinden daha az zarar veren, 
güvenli, konforlu tasarım ve inşaat sistemi olduğunu 
belirten Işıltan, “Bu noktadan bakıldığında Çevre Dos-
tu Yeşil Bina yapılmasının ne kadar önemli olduğu an-
laşılmaktadır. Bu bakış açısından yola çıkarak neden 
Yeşil Bina olması gerektiğini şu şekilde sıralayabiliriz; 
Kaynak kullanımının azaltılması, düşük giderler, top-
lumsal fayda, yaşam-boyu ekonomik performansın op-
timizasyonu, bina değerinin yükseltilmesi, daha sağlık-
lı iç ortam kalitesi” dedi.

Kişiye, topluma, çevreye, dünyaya ve geleceğe cid-
di kazançlar sağlayan bu sistemin son yıllarda ilgi gör-
düğünü, hatta 2015 Nisan ayında USGBC yani LEED 
sertifikasyonu için yapılan çalışmada Türkiye’nin ilk 
10 ülke arasına girdiğini anlatan Işıltan, özellikle kent-
sel dönüşüm adı altında yapılan uygulamaların, Yeşil 
Bina sistemine uygun olarak yapılmasının önemli ol-
duğunu belirtti.

“BELEDİYE ÖNEM VERİYOR”
Kadıköy Belediyesi’nin bu konudaki ça-

lışmalarını değerlendirerek, Türkiye çapında 
bu konuya hassas şekilde yaklaşan belediye-
ler arasında Kadıköy Belediyesi’nin de 
olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini 
ifade eden Işıltan, Belediyenin bu ko-
nuda yapılan bilgilendirme çalışma-
larının da önemli bir adım olduğunu 
belirtti. 

Özellikle kentsel dönüşüm altında 
yapılan binaların bu sistemi içerme-
si için çalışmalar yapılması gerekti-
ğini Işıltan, kentsel dönüşümü kentsel 
külfet planından çıkarıp doğa dostu 
yeşil yerleşim yerleri yapmaya ÇED-
BİK olarak hazır olduklarını belirtti.

Çevre dostu bina uygulamalarının özellikle son yıl-
larda sık gündeme gelmesini ise insanların çevre bi-
lincinin gelişmesine bağlayan Işıltan, bunda ÇEDBİK 
olarak katkılarının olduğunu ifade etti.

2007’DE KURULDU
Birçok ülkede Yeşil Bina Konseyleri (Gree Buil-

ding Council) kurulmaya başlandığını, bu konseyle-
rin daha sonra World Green Building Council (WGBC) 
Dünya Yeşil Binalar Konseyi çatısı altında toplandığı-
nı anlatan Engin Işıltan, Türkiye’deki bina sistemleri-
nin daha doğa dostu bir sisteme dönüşmesi düşüncesi 
ile ÇEDBİK’in 2007’de kurulduğunu belirtti. Derneğin 
yurt içi ve yurt dışında projelerde bulunduğunu, kong-

re ve sempozyumlara katıldığını ve 2009’da ge-
lişmekte olan üye statüsünde WGBC bünyesine 
kabul edildiğini söyleyen Işıltan, 2012’de ÇED-
BİK’in etkin ve yetkili üye statüsüne yükseltil-
diğini anlattı. “Bu noktada yapılan çalışmalar 

özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan takip edilmeye başladı ve birçok nokta-

da Bakanlığın ilgili genel müdürlüklerinden 
destek alındı” diyen Engin Işıltan, derneğin 
kurucuları tarafından hazırlanan tüzükte ana 
amaç olarak yazılan ilk hedefin, yeşil bina 
sistemini belirleyen bir sertifika sisteminin 
kurulması olarak belirlendiğini ifade etti. 

Işıltan, uluslararası sertifika sistemleri 
örnek alınarak yeşil bina sertifikası alın-
masına yönelik detaylı çalışmalar yaptık-
larını, ilk sertifikayı da gerçekleştirdikle-
ri ÇEDBİK Kongre 2016’da verdiklerini 
belirtti. 

Son yıllarda çevre dostu binalara ilgi 
artıyor. Özellikle kentsel yenileme 

çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği 
Kadıköy’de Belediye bazı birimlerini, 

çevre dostu binalar olarak düzenliyor 
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Kadıköy Belediyesi çevre etkinliklerine devam 
ediyor. Öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesi, 
atıkların geri dönüşümü ve elde edilen kazanım-
lar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla kam-
panya ve yarışmalar düzenleniyor. Bunlardan biri 
de atık pil toplama yarışması. Taşınabilir Pil Üre-
ticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından her yıl 
Kadıköy Belediyesi ile birlikte düzenlenen Ödül-
lü Atık Pil Toplama Kampanyası sonuçlandı.  Ka-
dıköy’deki okullarda düzenlenen atık pil toplama 
kampanyasında 12 okuldan yaklaşık olarak 345 
kilo atık pil toplandı. 
İlk üç sırayı paylaşan okullardan İhsan Sungu İl-
köğretim Okulu 100 kilo atık pil toplarken, Mü-
nevver Şefik İlköğretim Okulu 65, Işık Okulları 61 
kilo atık pil topladı. Dereceye giren okullara ödül-
lerinin, 1-5 Haziran Çevre Haftasında Kadıköy 
Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzen-
lenecek törende verileceği belirtildi. 

KİRLİLİĞE NEDEN OLUYOR
Kadıköy Belediyesi’nin Atık Koordinasyon Mer-
kezi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Der-
neği, Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri 
Derneği atık pil ve aküleri toplayarak, geri dönü-
şümünü gerçekleştiriyor.
Kadıköy Belediyesi ayrıca ilçede 208 noktada 
atık pil toplama kutusu bulunduruyor. Ayrıca il-
çedeki okullar, işyerleri ve binalarda toplam 1050 
adet atık pil kutusu ile toplama yapılmaya devam 
ediliyor. 
Atık piller yani kullanılmış piller, aküler; gelişigü-
zel çevreye veya çöpe atıldığında pilin dışında-
ki koruyucu kap zamanla delinerek içindeki civa, 
kadmiyum, kurşun gibi bazı zararlı maddeler su, 
toprak ve hava kirliliğine neden oluyor.  Atık pil-
ler toplanıp, ayrıştırma merkezine gönderildi-
ğinde ise içindeki geri kazanılabilir tüm metal-
ler ayrıştırılıyor, kalan tehlikeli atıklar Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) tara-
fından Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yö-
netmeliği kapsamında bertaraf ediliyor. Atık 
pillerin naylon torba, karton kutu ya da kavanoz-
larda biriktirilmesi, süpermarketlerde, okullar-
da, muhtarlıklarda, belediyelerin belirlediği top-
lama merkezlerinde bulunan atık pil kutularına 
atılması tavsiye ediliyor. Böylelikle atık pillerin 
geri kazanımı yoluyla hem çevre korunuyor hem 
de doğal kaynakların verimli kullanımı sağlan-
mış oluyor.

 Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi: 
0 216 414 38 15-20
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği :
0 212 244 49 73-74 
Aküder (Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayici-
leri Derneği):  444 27 25

Kadıköylü öğrenciler atık pilleri 
biriktirip, çevre kirliliğini önlerken,  
geri dönüşüme de katkıda bulunuyor

Atık piller
geri dönüşüme

Binalara

düzenleme
“ekolojik”

Engin Işıltan

Tüm bu maddelerin bize kazandırdıklarını yapılan detaylı araştırmalar sonucunda 
aşağıdaki grafikte net görebilirsiniz.: 
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Vokalde Sibel Köse, gitarda Dave Allen ve 
kontrbasta Matt Hall’dan oluşan Brazilian 
Trio, Brezilya müziği ile cazın kesiştiği 
noktada buluşuyor. New York’lu müzik 
eleştirmenleri tarafından, kendine özgü 
yaklaşımıyla öne çıktığı vurgulanan 
müzisyen ve besteci Dave Allen’ın 
düzenlemeleri, üçlünün seslendirdiği caz 
standartlarına ve Brezilya müziğinden 
örneklere yeni bir soluk kazandırıyor. (27 
Mayıs/20.30/Yeldeğirmeni Sanat)

Bursa Devlet Senfoni Orkestrası viyola 
solist sanatçısı Safinaz Olcay ve Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi piyano 
öğretim görevlisi Emine Bilir Eyüpoğlu, 
Barok, Klasik, Romantik ve Modern Dönem 
bestecilerinin eserlerini yorumlayarak 
değerli müzikseverlere ücretsiz güzel 
bir resital sunacaklar. (28 Mayıs/20.00/
Yeldeğirmeni Sanat)

3. albümüne hazırlanan Acaipademler 
grubu, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal, 
Karacaoğlan, Puşkin, Pablo Neruda, Rilke, 
gibi şairlerin şiirlerinden besteledikleri 
şarkılarla sahnede olacaklar. Grup, 
basta Melek İrdem, davulda Soner 
Doğanca, ses ve elektrikli gitarda Teoman 
Kumabaracıbaşı ve masada Metin 
Bozkurt'dan oluşuyor. (28 Mayıs/22.00/
Woodstock)

Bach, Beethoven, Chopin, Glinka ve 
Škroup’tan solo piyano ve trio eserlerin 
seslendirileceği ücretsiz “Piyano ve 
Oda Müziği Konseri”nde, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Arş. Gör. Dr. Evren 
Büyükburçlu Erol’un piyano ve oda 
müziği öğrencileri sahne alacaklar. (29 
Mayıs/18.00/Yeldeğirmeni Sanat)

Türkiye’de, konservatuvar eğitimi 
yıllarından itibaren önemli orkestralarda 
varlık gösterebilecek deneyimleri 
kazanmış ve ulusal klasik müzik 
repertuvarı konusunda bilinçli genç 
kuşakların yetişebilmesi için yoğun 
çalışmalarını sürdüren MSGSÜ İstanbul 
Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası, 
bu konserde klasik eserlerle sahnede 
olacak. (31 Mayıs/20.00/Süreyya Operası)

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Eğitim Bölümü Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı Orkestra ve Korosu, bu 
ücretsiz konserde, orkestra ve koro için 
yazılmış ve düzenlenmiş eserleri içeren 
seçkin bir program ile müzikseverlerin 
karşısına çıkıyor. (31 Mayıs/20.00/
Caddebostan Kültür Merkezi

Müzik eğitmenleri Emre Yenson ve Alper 
Şengür’ün bateri ve vokal öğrencileri, 
derslerdeki sıkı çalışmalarının meyvelerini 
bu gecede alacaklar. Coşmaya hazır bir 
dinleyici kitlesine konser verme heyecanını 
ilk kez yaşayacak olan amatör müzisyenler, 
profesyonel müzisyenlerle birlikte sahnede 
sevdikleri parçaları icra edecekler. “Work 
hard play hard” başlıklı gecede, her yaş ve 
meslekten 30 müzik tutkunu sahne alacak. 
(1 Haziran/21.30/KadıköySahne) 

Moda Muhtar Meclisi “Moda’nın Renkleri” 
konseri düzenliyor. Şef Alaattin Alemdar 
yönetimindeki konser ücretsiz olacak. (3 
Haziran/20.30/Moda-All Saints Kilisesi)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

Dünya futboluna Kruijff, Neskens, van 
Basten, Avrupa resmine Bosch, Remb-
randt, van Gogh, evrensel klasik müzik 
kültürüne Amsterdam Concertgebouw 
Orkestrası ve müzik endüstrisine Phi-
lipps gibi devleri kazandırmış Hollan-
da’dan çok seçkin bir barok festival sa-
natseverleri bekliyor. 

Hollanda’nın ödüller kazanmış, ba-
şarılı müzisyen ve toplulukları ülkele-
rinin erken dönem bestecilerini de yan-
larına alarak Türkiye’ye geliyor. 16. 
ve 17. yüzyıllarda bestelenmiş Hollan-
da müziği ülkemizde ilk defa bu kadar 
kapsamlı ve geniş bir seçkiyle Ankara, 
İstanbul ve İzmir’de dinleyicilerle bulu-
şacak. Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul 
Hollanda Başkonsolosluğu ve Artisan 
Organizasyon işbirliğiyle gerçekleşen, 
sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi 
‘nin yaptığı, “MADE IN HOLLAND 
Barok Günleri” yaza girmekte olduğu-

muz şu günlerde barok Hollanda’yı sı-
cağı sıcağına İstanbul’a taşıyacak. 

MADE IN HOLLAND Barok Gün-
leri sıradışı bir konser programı sunu-
yor. Hollanda’nın başarılı yorumcula-
rından, klavsen, org, blokflüt sanatçısı 
ve orkestra şefi Pieter- Jan Belder ülke-
mize ilk defa geliyor. Sanatçı Ankara 
ve İstanbul’daki konserlerinde Hollan-
da barok çağının en büyük bestecileri 
Sweelinck ve Jacob van Eyck’in eser-
lerini seslendirecek. Konserde ayrıca 
Hollanda’nın dahi barok besteci fabri-
kası ve komşusu Almanya’dan Bach, 
Telemann ve Buxtehude’nin eserleri de 
yer alıyor. 

Konser, 27 Mayıs Cuma günü saat 
20.30’da Kadıköy Surp Levon Ermeni 
Katolik Kilisesi’nde yapılacak. Biletler, 
Biletix’in yanı sıra, etkinlik günü saat 
19.00’dan itibaren konser mekânından 
da satın alınabilir.

Kadıköy’ü temsil 
etmek istiyor
Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencile-
rinden Kadir Can, sosyal medyadaki co-
ver şarkıları ile müzik dünyasına girme-
ye çalışıyor. 

Günlük hayatında ve müzisyen dünya-
sında “Kaol Arizona” adını kullanan genç 
müzisyen adayı, 10 yaşından beri şarkı söy-
lediğini belirterek, “Fakat profesyonel ola-
rak kendimi duyurma isteğim ortalama ola-
rak iki sene önce başladı. Uzun uğraşlar 
sonucunda bir stüdyo buldum ve ilk kay-
dımı aldım. Şu an Youtube’da üç videom 
var. Tanınmak için dünya genelinde popü-
ler İngilizce şarkılarla başladım fakat Türk-
çe müziğe de girmek istiyorum. Türk sanat 
müziği, caz ve blues ile de ilgileniyorum” 
diyor. Genç müziksever Kadir Can, en bü-
yük hayalinin ünlü bir müzisyen olmak ol-
duğunu vurgulayarak, “Birinci amacım ise 

şöhret veya para değil, Türkiye'nin müzik 
sektöründe yenilikler yapmak ve bir akım 
başlatmak. Diğer ülkelerde olan ve ülke-
miz gençleri tarafından da oldukça sevilen, 
dinlenen ve takip edilen “teen pop” müziği-
nin Türkiye’deki öncüsü olmak istiyorum. 
Hem okulum, hem de Kadıköy adına bir 
temsilci olmak istiyorum” diye konuşuyor.

Andante Dergisi’nin Beyoğlu Belediyesi işbirliği 
ile bu yıl altıncısını organize ettiği Donizetti Klasik 
Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. Andante Dergisi 
Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali, 
Donizetti Klasik Müzik Ödülleri Töreni’nin Türk 
klasik müzik dünyasında çok önemli bir yere 
sahip olduğunu söyledi. Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
düzenlenen törenle, bu yıl 15 kategoride ödül 
verildi. Andante yönetici ve yazarlarından oluşan 
bir kurul tarafından, bir önceki yıl gerçekleştirilen 
etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda, 
Moda’da yaşayan dünyaca ünlü piyanist Ayşegül 
Sarıca, “Mustafa Koç Anısına Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü”ne layık görüldü. 

Piyanist 
Sarıca’ya ödül

stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 
44. İstanbul Müzik Festivali, 1-24 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez E.C.A. Presdöküm Sanayii 
A.Ş. sponsorluğunda yapılacak olan festival, Shakespeare’in 

“Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” dizelerinden esinlenen 
temasıyla müzikseverlere etkileyici bir program sunacak. İki dünya 
prömiyeri ile bir Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak olan festivalde 
senfoni ve oda orkestralarından resitallere ve özel projelere 26 konser 
yer alıyor. Festival bu yıl 17 farklı mekânda dinleyicilerle buluşacak. 

BİRET İLE PİYANO MARATONU 
Festival, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren klasik müziğe yorumcu 
olarak dünya çapında damgasını vurmuş ve bu yıl 75. yaşını kutlayan 
çağımızın büyük virtüözü İdil Biret ile piyano maratonunu müzikseverlere 
sunacak. 2 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da, 5 
Haziran’da Süreyya Operası’nda ve 8 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde 
yapılacak konserlerde, İdil Biret, barok dönemden 20. yüzyıl müziğine 
uzanan geniş repertuarlı bir maraton ile sanatseverlerin karşısında olacak. 

YAŞAR KEMAL’DEN UYARLAMA 
44. İstanbul Müzik Festivali, usta yazar Yaşar Kemal’in 1978 tarihli 
romanından Michael Ellison’ın uyarladığı müzik tiyatrosu Deniz Küstü’nün 
dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Deniz Küstü, İstanbul’un 
manzaraları ile karakterlerinin hayallerini anlatırken kimi zaman bir 
tekneye kimi zaman bir şehir labirentine dönüşen sahnenin fonundaki 
video skenografisiyle Beyoğlu ve Kadıköy’ün karanlık köşeleri de 
fantastik deniz manzaralarına, hayal dünyalarına dönüşüyor. Deniz 
Küstü, Michael Ellison’un müzikleri, Simon Jones’un librettosu ve rejisi, 
Zeynep Tanbay’ın koreografisi ve NohLab tarafından tasarlanan video 
skenografisiyle sahneye taşınacak. Festival seyircisine müzikal ve 
görsel bir deneyim yaşatacak olan Deniz Küstü, 11 Haziran’da Süreyya 
Operası’nda matine ve suare olmak üzere iki seansta (14.00 ve 20.00) 
izleyicilerle buluşacak. Konsere Doğru etkinlikleri kapsamında Cevat 
Çapan’ın Yaşar Kemal ve Deniz Küstü romanı üzerine konuşması konser 
öncesinde 19.00’da gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’DE ÜCRETSİZ KONSER
Festivalin artık gelenekselleşen ücretsiz Haftasonu Klasikleri 
kapsamında 11 Haziran Cumartesi sabahı 11.00’de Fenerbahçe Parkı’nda 
dinleti olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi bakır nefesli sanatçıları 
tarafından kurulan Brassolist, Ceren Gündoğdu’nun solistliğinde caz 
müziğinden türkülerimize uzanan geniş ve renkli bir repertuar sunacak.

YILDIZLAR SÜREYYA’DA BULUŞUYOR
İstanbul Müzik Festivali dinleyicileri yıldızların buluşmalarına tanıklık 
etmeye devam ediyor. Dünyanın en saygın dörtlülerinden biri Artemis 
Quartet ve “çellonun yıldızı” olarak nitelendirilen Gautier Capuçon 
uluslararası çapta övgü toplayan işbirliklerini festivale taşıyor. Birlikte 
nefes kesici performanslara imza atan Artemis Quartet ve Gautier 
Capuçon, 13 Haziran Pazartesi saat 20.00’da Süreyya Operası’nda 
festival izleyicilerine kaçırılmayacak bir buluşma vadediyor. 

Haziran’da 

yolculuk
Shakespeare’in “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, 

Durmadan Çalınız” dizelerinden ilham 
alan 44. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 

Kadıköy’de de konserler olacak

müziğe 

l Gökçe UYGUN

İ

İdil Biret Artemis Quartet

Gautier Capuçon

Yaşar Kemal

Sascha Goetzel

Brassolist, Fenerbahçe’de 
ücretsiz konser verecek

Hollanda’dan 
barok müziği
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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 

Tiroid kanseri, 
günümüzde sık 
rastlanan bir kanser 
türü haline geldi.  En 
sık olarak kadınlarda 
görülebilen tiroid 
kanseri, hiçbir belirti 
vermeden sinsice 
ilerleyebiliyor. 
Erken teşhis ile 

birlikte tedavide yüksek oranda başarı 
sağlanabilen hastalık hakkında Hisar 
Intercontinental Hospital Genel Cerrahi 
Bölümü Uzmanı Op. Dr. İlker Abcı bilgi 
verdi. 

BOYUNDAKI ANI ŞIŞLIKLERE VE 
BÜYÜMELERE DIKKAT EDILMELI 
Tiroid bezinde yer alan hücrelerin 

kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan kanser, 
boyunda ön kısmında oluşan nodül olarak 
kendini ele verebilmektedir. Nodüllerin 
ciddiye alınması ve riskli nodüllerin 
incelenerek düzenli takibinin yapılması 
büyük önem taşımaktadır.

IYOT EKSIKLIĞI EN BÜYÜK 
RISK FAKTÖRÜ!
■ Kadınlarda daha sık görülmektedir.
■ Tiroid bezinde nodül olan hastalar 

risk altındadır.
■ Çocukluk döneminde baş boyun 

bölgesine ışın tedavisi uygulanan kişiler 
dikkat etmelidir.

■ Nedeni tam olarak bilinmese de 
özellikle bazı radyoaktif maddelere 
(uranyum gibi) maruz kalan kişilerde daha 
fazla görüldüğü için radyoaktif maddelere 
maruz kalanlar risk altındadır.  

■ İyot eksikliği bulunan kişilerde 
görülebilmektedir.

BELIRTI VERMEDEN SINSICE 
ILERLEYEBILIYOR
Tiroid kanserlerinin çoğunda hiçbir 

şikayet olmayabilir. Çoğu hastada tiroid 
kanseri, belirli bir seviyeye ilerleyerek 
lenf bezlerine de yayılması sonucu 
tanınabilir. Hastalık çok fazla belirti 
göstermemekle birlikte; hastalarda 
boyunda şişlik, boğazda sıkıntı hissi, ağrı, 
yutkunma güçlüğü, nefes almada güçlük, 
ses kısıklığı, kilo artışı, sinirlilik, saçlarda 
zayıflık ve cilt kuruluğu gibi belirtiler 
gözlemlenebilir.

ERKEN TEŞHIS EDILDIĞINDE 
TEDAVIDE BAŞARI ORANI 
OLDUKÇA YÜKSEK!
Erken teşhis ve tedavi ile hastalık 

tamamen ortadan kaldırılabilir. Öncelikle 
kandaki tiroid hormonların düzeyini 
belirlemek için testler yapılır. Elle 
muayene sonrası yapılacak ultrasonografi 
ile nodülün varlığı, büyüklüğü ve yapısı 
hakkında değerli bilgiler edinilebilir. Yine 
nodüllerden alınan iğne biyopsileri ile 
hücresel özellikleri tanınabilir. Teşhis 
konulduğunda hasta ameliyat edilerek 
tiroid bezi çıkarılır. Kanserin tipine 
göre lenf bezlerine müdahale edilmesi 
gerekebilir. Gelişen teknoloji ile birlikte 
yapılan minimal invaziv tekniklerle 
hastanın minimum dikiş iziyle ertesi 
gün evine dönmesi mümkündür. Ayrıca 
ameliyat sonrası tiroid kanserlerin 
bazı tiplerinde radyoaktif iyot tedavisi 
gerekebilir. Bu tedavide zırhlı hastane 
odalarında kanserin yayılma derecesine 
göre belli dozlarda radyoaktif iyoda 
maruz bırakılarak vücudun başka yerinde 
varolan kanser hücrelerinin yok edilmesi 
hedeflenir. Tedavi süreciyle birlikte 
hastanın TSH değeri sürekli kontrol 
altında tutularak kanserin tekrarlama 
ihtimali engellenebilir.

TİROİD 
TEHLİKESİNİ 

CİDDİYE ALIN!

OP. DR. ILKER 
ABCI

Kentin park alanlarında isteyen herke-
sin spor yapabilmesi için 2 Nisan’da 
sabah sporu projesini hayata geçiren 
Kadıköy Belediyesi, parklarda devam 
eden sabah sporlarının yanı sıra her ay 
tüm Kadıköylü sporseverlerin katıl-
dığı geniş katılımlı spor etkinliği dü-
zenliyor. “Turp gibi Kadıköy” tema-
lı sabah sporu etkinliğinin ikincisi 29 
Mayıs Pazar günü Kalamış Parkı’nda 
saat 08.00’de düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Hiz-
metleri Spor Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilen proje kapsamında yaz dö-
neminde insanların özellikle sabah 
saatlerinde işe veya okula gitmeden 
önce spor yapabilmesi, güne zinde baş-
layabilmesi amaçlanıyor. Spor etkinlik-
leri kapsamında isteyenler bulundukları 
mahalledeki Kadıköy Belediyesi tara-
fından belirlenen spor alanlarında fit-
nes, pilates, zumba, tai bo, yoga gibi 
sportif aktiviteler yapabilecek. 

Kadıköy Belediyesi Gençlik Hiz-
metleri Spor Müdürü Zafer Batar, 
“Amacımız Kadıköylülere parkla-
rımızda spor yaptırabilmek. Sporun 
sağlık ve dostluk olduğunu vurgula-
mak. Yaz sezonuna girerken gerçek-
leştirdiğimiz ilk sabah sporu etkinliği-
miz çok başarılı geçmişti. Şimdi yaz 
sezonundayız ve sabah sporu faaliye-
timizin ikincisini gerçekleştireceğiz. 
Kadıköylüler sporla dolu bir yaz geçi-
recekler” dedi.

NEREDE SPOR YAPILIYOR?
Sağlıklı olmak için sabah sporuna 

katılmak isteyenler, Kadıköy Beledi-
yesi’nin spor alanları olarak belirledi-
ği Acıbadem Parkı Spor Alanı, Kala-
mış Gençlik Merkezi, Koşuyolu Parkı 
Spor Alanı ve Tenis Kortu, Kriton 
Curi Parkı Spor Alanı, Özgürlük Par-
kı Spor Alanı, Kadıköy Evlendirme 
Dairesi, Rasimpaşa Mahalle Evi Ka-
palı Spor Alanı’nda spor etkinlikleri-
ne katılabilecek. Tenis branşında ise 
kontenjanın dolduğu belirtildi.

Kadıköy Belediyesi 
toplu sabah sporlarının 

ikincisini 29 Mayıs’ta 
düzenleyecek Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Kent 

Konseyi Kıdemli Yurttaşlar Meclisi’nin 
hazırladığı, ‘İleri Yaşlarda Nasıl Dinç 
Kalabiliriz?’ başlıklı söyleşi, Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Söyleşiye; gazeteci ve yazar Ertuğ-
rul Akbay panelist olarak katıldı. Panel 
moderatörlüğünü Kadıköy Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu üyesi ve Kıdemli Yurt-
taşlar Meclisi üyesi Işıl Beyazıtlı ve Yü-
cel Abanozoğlu yaptı. Araştırmaya ve 
deneyime dayalı bilgileri ve yüksek ener-
jisi ile dinleyicilerin motivasyon kaynağı 
olan Ertuğrul Akbay, ileri yaşlarda dinç 
kalmanın ve gençliğin sırları konusunda 
bilgilerini aktardı, soruları cevapladı.

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler 
Komitesi, Ümraniye Şakire Hanım Eğitim 
Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezin-
de eğitim gören 20 engelli annesine yoru-
cu ve zorlu hayatlarında eğlenceli bir mola 
için Ümraniye Trabzon Park’ta kahvaltı 
organize etti. 

Açık havada kısa bir sürede olsa so-
rumluluklardan uzak, her gün hayatı pay-
laştıkları, dertleştikleri, destek oldukla-
rı arkadaşları ve Erenköy Gönüllüleri ile 
kaynaştılar, güldüler, sohbet ettiler, oyna-
dılar, şarkılar söyleyip halay çektiler. Ken-
dilerine sunulan hediyeler ile mutlu olan 
anneler bu tür organizasyonlara çok ihti-
yaçları olduğunu ve tekrarını gönülden di-
lediklerini belirterek Erenköy Gönüllüleri-
ne teşekkür ettiler.

İleri Yaşlarda Nasıl 
Dinç Kalabiliriz?

Engelli anneleriyle 
buluşma

Balonlar tiroid için havalandı
Türk Endokrinoloji ve Meta-
bolizma Derneği ile Merck, 
23-29 Mayıs Tiroid Farkın-
dalık Haftası nedeniyle Kadı-
köy Koşuyolu Parkında balon 
uçurma etkinliği düzenledi.

8. Uluslararası Tiroid Far-
kındalık Haftasında bu yıl ço-
cuklarda Hiper ve Hipotiroi-
diye’ye dikkat çekildi. Hafta 
boyunca, TV ve gazeteler-
de gerçekleştirilen uzmanlarla 
söyleşi, ilan, broşür ve bilinç-
lendirme etkinlikleriyle tiroit 
hastalıklarının yaşam kalitesi-
ni nasıl etkilediği, bazıları aileden taşı-
nabilen tiroit hastalıklarına karşı çocuk-
larda hangi belirtilerin dikkate alınması 
gerektiği anlatıldı. Kadıköy Koşuyolu 

Parkında düzenlenen etkinlikte halk bi-
linçlendirildi, balonlar havaya uçuruldu. 

Tanısı konmayan ya da tedavi edil-
meyen tiroit hastalıkları yüzünden mil-

yonlarca insan oldukça düşük 
bir yaşam kalitesi ile hayatla-
rını sürdürüyor. Tiroit hasta-
lıkları, dünyada 300 milyon-
dan fazla insanı etkileyen, çok 
sık görülen hastalıklar arasında 
yer alıyor. Her 2000-4000 be-
bekten 1’inde doğuştan hipo-
tiroidi görülürken, bu duruma 
kız çocuklarında erkek çocuk-
lara göre iki kat fazla rastla-
nıyor. Hipertiroidi ise 15 ya-
şından küçük çocuklarda 1 
milyonda 8 olarak nispeten dü-
şük oranda görülüyor. Boynun 

ön kısmında ’kelebek’ şeklinde bir iç 
salgı bezi olan tiroit bezi, vücudun me-
tabolizma hızını kontrol etmek açısın-
dan büyük bir rol oynuyor.
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Öyle oluyorlar.
Mecburi değil oysa.
Bu defa sözünü ettiğim erken finaller,
Kanaryam güzel kuşum, aşkım çubuklum ile il-

gili değil. En az izlenenin bile yüzbinlerle ifade edilen 
meraklısı var. Onlar, televizyon dizileri.

Yıllarca yakınlarında olduğum için, nasıl titizlikle, 
kahırla, yorgunlukla, emekle ekrana geldiklerini bili-
rim. Başrol oyuncularının kazançları hepimizin malu-
mu. Zaten bir onların, bir futbolcuların gelirleri dert-
tir bize:)) Kalanı sorgulamayız.

Her ne ise efenim, yaşamaları için çok çetin bir 
reyting savaşını kazanmaları gerekir.

Sağlam senaryo. İyi reji. İyi oyunculuk.
Ve samimiyet. Ekrandan odalara geçmesi gere-

ken samimiyet, sahiye benzer haller.
Gün içinde aklımıza gelip de'n'apıyor acaba şim-

di?'sorusunu sorduruyorsa kahraman, tamamdır:)
Dünya böyle.
Dünyaca dizi izliyoruz:)
Bizimkiler elbette bize benziyor.
Memleketin çoğuna uyan, denk gelen sürüyor.
Saçmalamak hakları var.
Sevimli bulduklarımıza sınırsız hoşgörü.
Akşamın bir vakti yorgun kadınlara, umutsuz 

adamlara hayal kurduruyorlarsa,
yaşlılara ah ben daha iyiyim yahu tesellisi veri-

yorlarsa, kıpır kıpır genç kızları, delikanlıları mutlu 
sonlara inandırıyorlarsa, çok yaşasınlar.

En zararsız uyuşturucu da denebilir,
vakit geçirtiyor işte de olabilir.
Hepsi kabul de, beni çok kızdıran iki durum var.
Kanal sona erdirme kararı verdiğinde, yapımcı fi-

nal yapmıyor. Bir transfer umuduyla.
Ama canımız sıkılıyor yani, o ne oldu, şu ne ola-

caktı… evlendiler mi acaba? Böyle iki el böğürde ka-
lıyor:)) Daha da fenası var…

Örnek: Göç Zamanı
Çok iyi oyuncular, şahane mekanlar, Mardin -İs-

tanbul, büyülü masallar falan filan.
Olmamış, tutmamış ve bitirilmesine karar ve-

rilmiş. Dedim ya, en az yüzbinler izlemiş böyleyken 
bile. Son bölümde, bir gülümseme, bir ferahlama, oh 
kötüler cezasız kalmadı işte bekliyorsun.

O da ne?
Yapımcı küsmüş. Senarist kızmış.
Patır patır herkes ölüyor. Hem de bir düğünde.
Kırılıyor insan, haberiniz olsun.
Ayrıca gene erken finalli, çok masraflı Gecenin 

Kraliçesi’nde, kötü adamın adının Aziz, melek karak-
terin adının Kartal olduğu da kalplerimizden kaçma-
dı. N'oldi? Olmadi:)

Kıssadan hisse, bizi üzmeyiniz diziler.
Üzüntüler doz aşımı. Sizlerden saygı, şefkat 

bekliyoruz. Erken finallerde bile:)

Erken finaller 
hüzünlü oluyor!

FERYAL 
PERE

GEÇEN HAFTA

PROGRAMI

AMATÖRDE 
GEÇEN HAFTA
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligleri’nde 
geçtiğimiz hafta sonuçlar şöyleydi:
■ 13. grupta Kozyatağı, grubun son 
sırasındaki Esenkent ile karşılaştı. 
Kozyatağı maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
■ 14. grupta sergilediği futbolla iyi 
bir görüntü çizen Erenköy Acarspor 
bu hafta Ataşehir Yoncaspor dep-
lasmanında puan kaybetti. Erenköy 
Acarspor rakibine 2-0 mağlup oldu.  
■ 16. grupta Hilalspor bu hafta gru-
bunda altıncı sırada bulunan Ataşe-
hirgücü deplasmanında muhteşem bir 
galibiyet elde etti. Bu haftaya kadar 
pek de istediği sonuçları alamayan 
Kadıköy ekibi 4-0 galip geldiği maç-
tan sonra puanını 9’a yükseltti. Yeni-
dünya Spor ise bu hafta Pendik Esen-
yalı maçından hükmen mağlup ayrıldı. 
■ 17. grupta Haydarpaşa 
Demir haftayı maç yapmadan 
geçerken, Feneryolu, Selamsız 
deplasmanından 2-2 beraberlikle 
döndü ve puanını 6’ya yükseltti. 
Hasanpaşa bu hafta grubunda ikinci 
sırada bulunan Cevizli Anadolu 
karşısında 9-1 mağlup oldu.  

HAFTANIN 
PROGRAMI
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör 
Ligleri’nde haftanın programı şöyle:
■ 13. grupta Kozyatağı bu 
hafta Harb-İş ile deplasmanda 
karşılaşacak.
■ 14. grupta 21 puanla beşinci sırada 
yer alan Erenköy Acarspor bu hafta 22 
puanla dördüncü sırada yer alan Mal-
tepe Belediyespor ile karşılaşacak. 
■ 16. grupta yer alan Hilalspor ise bu haf-
tayı maç yapmadan geçecek. Yenidünya 
Spor ise Ortadağspor ile karşılaşacak.
■ 17. grupta bu hafta grubun ikinci 
ve üçüncü sırasında yer alan iki 
takım karşılaşacak. 30 puanlı Cevizli 
Anadolu ile 25 puanlı Haydarpaşa 
Demir maçı, şampiyonluk yolunda 
iki takım için önemli bir karşılaşma 
olacak. Feneryolu ise Ferahspor 
ile Hasanpaşa da Kınalıada ile 
karşılaşacak. 

Bu yıl Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen 
Koç Spor Festivali Üniversite Oyunları Büyük Final-
leri’nde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte-
si öğrencilerinden oluşan Hentbol Takımı, finalde Ana-
dolu Üniversitesi’ni yenerek şampiyon oldu.

Kafile sorumlusu Dr. Çetin Tiryaki, final maçından 
sonra yaptığı açıklamada büyük mutluluk yaşadıkları-
nı, Spor Bilimleri Fakültesi Hentbol Takımı olarak bu 
şampiyonluğu diğer turnuvalarda da sürdüreceklerini 
söyledi. 

KÜREKTE DE ŞAMPİYON
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kü-

rek Takımı 21 Mayıs 2016 tarihinde Küçükçekmece 
Gölü’nde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Ara-
sı Kürek Şampiyonası’nda hem kadınlarda hem erkek-
lerde Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı gün düzenlenen 
Türkiye Üniversitelerarası Kano Şampiyonası’nda da 
Durgunsu Kano Takımı kadınlarda Türkiye Şampiyo-
nu olurken; erkekler de Türkiye ikincisi oldu.

TENİSTE SÜPER LİG’TE
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yük-

sekokulu (BESYO) Erkekler Tenis Takımı Süper Lig’e 
yükseldi. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 
Antalya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Tenis Tür-
kiye Şampiyonası’nda, Marmara Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Erkekler Tenis Takımı, 
24 takımın yer aldığı Üniversiteler Arası Erkekler Te-
nis 1. Ligi’nde yaptığı karşılaşmalarda başarılı sonuç-
lar elde ederek, şampiyon oldu ve 12 takımın yer aldığı 
Süper Lig’e yükseldi.

Aynı şampiyonada mücadele eden BESYO Kız Te-
nis Takımı da elde ettiği başarılı sonuçlarla süper ligde-
ki yerini sağlamlaştırdı. 

BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONU MARMARA’DAN
Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu tarafın-

dan organize edilen Türkiye Bilek Güreşi Türkiye 
Şampiyonasında Marmara Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi öğrencisi Serdar Gökcan Türki-
ye Şampiyonu oldu.

Antalya Belek’te yapılan ve 51 ilden toplam 964 
sporcunun katıldığı şampiyonada, 60 kiloda sol kol ile 
yarışmaya katılan Serdar Gökcan, 21 Yaş Altı Genç Er-
kekler Türkiye Şampiyonu oldu. 

Kadıköy İlçesi Spor Şenlikleri’nin gençler kategorisinde se-
kiz branşta ödüller verildi. Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor 
Salonu’nda 18 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen ödül töre-
nine; Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Kadıköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ferşat Ayar, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercül, Kadıköy Belediyesi Genç-
lik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar ve Kadıköy İlçe 
Sağlık Müdürü Arife Midyat katıldı. Ödül töreni programında 
çeşitli okullar spor ve dans gösterileri de sundu.

Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik Merkezi futbol sa-
halarında düzenlenen futbol turnuvasında; ilçe şampiyonu 
50. Yıl Feridun Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi, ikin-
ci Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Gene-
ral Alirıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları 
oldu. Kızlarda Kadıköy Şampiyonu Göztepe Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi (KTML), ikinci Fenerbahçe Anadolu Li-
sesi, üçüncü Erenköy Kız Anadolu Lisesi oldu. Kadıköy Be-
lediyesi Kalamış Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Kadıköy 
ilçesi Tenis Turnuvasında erkeklerde Özel Irmak Okulları'n-
dan Alp L. Tugay birinci,  Kadıköy And. Lisesi’nden Mert Fi-
lizay ikinci, İstanbul And. Lisesi’nden Ahmet İ. Ertekin üçün-
cü oldu. Kızlarda Özel Eğitmen And. Lisesi'nden Nil Palaz 
birinci, Saint Joseph Fransız Lisesi’nden Melisa R. Muratoğlu 
ikinci, İstanbul And. Lisesi’nden Öykü Devletli üçüncü oldu.

Basketbolda erkeklerde birinci Fenerbahçe Anadolu Lise-
si, kızlarda birinci İstanbul Kadıköy Lisesi oldu. Volaybol er-
keklerde birinci İstanbul Kadıköy Lisesi, kızlarda birinci Özel 
Atacan Lisesi oldu. Futsalda birinci Göztepe İhsan Kurşunoğ-
lu Anadolu Lisesi oldu. Masa Tenisi’nde erkeklerde ve kız-
larda Kadıköy Anadolu Lisesi birinci oldu. Badmintonda er-
keklerde Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, 
kızlarda Erenköy Kız Anadolu Lisesi birincilik kazandı. Sat-
rançta takım müsabakalarında erkeklerde Kadıköy Anadolu 
Lisesi, kızlarda İstanbul Anadolu Lisesi, Satranç erkekler fer-
di müsabakalarında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden Ayhan Ko-
çaoğlu, kızlar ferdi müsabakalarında İstanbul Anadolu Lise-
si’nden Lara Lina Varal birinci oldu.

Şampiyonu

Marmara
Türkiye

Spor Bilimleri 
Fakültesi Hentbol 
Takımı Türkiye 
Şampiyonu oldu

Kadıköy spor 
şenlikleri 
tamamlandı
2015-2016 öğretim yılı Kadıköy 
ilçesi spor müsabakaları ödül töreni 
Caferağa Spor Salonunda düzenlendi
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

27 MAYIS - 3 HAZİRAN 2016
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘BEBEK İŞARET DİLİ
Uzm. Psik. Dan. Duygu PEKEL GÖKSEL

28 Mayıs 2016/ 16.00
Yer: Acıbadem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri 

"AY IŞIĞINDA ŞAMATA"
Tiyatro Oyunu

29 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

‘’MÜZİK DOSTLARI TSM KOROSU’’
Şef  Esra İÇÖZ

30 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

‘’TALAT ER TSM KOROSU’’
Şef  Talat ER

30 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri

‘ÇOCUĞUMU TANIYOR MUYUM?
Davranış Bilimcisi Hacer MERTLER

30 Mayıs 2016 / 13.30
Yer: Nurettin Teksan İlköğretim Okulu
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

‘’MEVLÜT"
Aramızdan ayrılan 

tüm gönüllülerin ruhlarına...
31 Mayıs 2016 / Öğlen namazı sonrası

Yer: Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

‘’KADIKÖY HALK TÜRKÜLERİ’’
Şef  Nurettin KARAKUŞ
31 Mayıs 2016 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"KUŞLAR"
Tiyatro Oyunu

31 Mayıs 2016/ 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

‘’YEDİRENK ANADOLU THM KOROSU’’
Şef  Erol KÖKER

31 Mayıs 2016 / 20.30
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’BÜLENT YÜKSEL THM KOROSU’’
Şef  Bülent YÜKSEL

31 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Not: Davetiyelidir. İletişim(0542 415 35 68)

‘’FOLKLORİK TINILAR’’
Şef: Leyla Pekin

01 Haziran 2016 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Moda  Gönüllüleri

‘’AY IŞIĞI  TSM KOROSU’’
Şef: Cihat Hırçın

02 Haziran 2016 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’FASLI BAHAR TSM  KOROSU’’
Şef: Taylan Aytöre

03 Haziran 2016 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Eğitmen 
Sema ÖZYURT eşliğinde 

YANG STIL T'AI CHI - CHI KUNG 
AÇIK HAVA ÇALIŞMALARI

8 Mayıs 2016 - 12 Haziran 2016 
tarihleri arası her pazar 

10.30-12.00 
Moda Sahili'ne bekliyoruz.

Moda Gönüllüleri

Kadıköy Belediyesi 16. Türk Sanat Müzi-
ği Beste (Şarkı) Yarışması finali 18 Mayıs 
Çarşamba akşamı, Kadıköy Evlendirme Sa-
lonunda gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu yaptığı açılış konuşmasında; Kadı-
köy Belediyesinin sanata ve sanatçıya verdiği 
öneme değinirken, yönetime geldiklerinden 
bu yana yaptıkları önemli hizmetlerden de 
kısaca bahsetti. Nuhoğlu, “Belediyemiz bün-
yesinde 120 koro faaliyet göstermekte, koro-
larımıza çalışma yeri ve konser salonları tah-
sis etmekteyiz. 22 aylık hizmet dönemimizde 
de geleneksel olan faaliyetlerin sürdürülmesi 
yönünde de desteklerimiz devam etmektedir.  
Türk Sanat Müziğine yeni eserler kazandırıl-
ması ve bestecilerin yeni eserler üretmelerini 
teşvik etmek amacı ile 16 yıldan beri düzen-
lenen Beste Yarışması’nı bugünlere taşıyan-
lara ve emeği geçen sanatçılarımıza da ayrıca 
teşekkür ediyorum.” dedi.

500’Ü AŞKIN ESER KATILDI
Yarışmanın 16 yıllık sürecinde yer alan 

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yö-
netim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu 
ise yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne 
tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 
bu yılki yarışma hakkında şu bilgileri ver-
di:  “Bu yıl yarışmamıza beş yüzü aşkın eser 
katıldı. Türkiye’nin en önemli bestekârları 
Göksel Baktagir, Hüsnü Üstün, Osman Nuri 
Özpekel’ın yer aldığı ön eleme jürimiz yap-
tıkları uzun ve titiz çalışma sonunda 12 eseri 
finale bıraktılar” Sunumunu söz yazarı ve su-
nucu Nedim Saatçioğlu’nun yaptığı gecenin 
ilk bölümünde 12 finalist yarıştı. İkinci bö-
lümde geçen yılın Beste Yarışması birincisi 
bestekâr Cavit Ersoy’un eserini Ses Sanatçı-
sı Oya Aksoy yorumladı. Ardından TRT Ses 
Sanatçısı Tuğçe Pala bir konser verdi.

ÖDÜL HEYECANI
Türkiye’nin beste konusunda duayen 

sanatçılarından oluşan; TRT Ses Sanatçısı 

Melihat Gülses, Bestekar Necip Gülses, Ka-
nuni Bestekar Göksel Baktagir, Udi Beste-
kar Hüsnü Ütün, Bestekar ve Ses Sanatçı-
sı Nazire Savran, Bestekar Zeynettin Maraş, 
Bestekar ve TRT Keman Sanatçısı Talat Er, 
Bestekar ve TRT Sanatçısı Cengizhan Sön-
mez’in yer aldığı final jürisinin seçimi son-
cunda ilk üçü belirlediler.

Yarışmanın en heyecanlı bölümü ödülle-
rin açıklanması idi.

Yarışma sonucunda, bestesi TRT Ses 
Sanatçısı Vedat Çetinkaya’ya, Sözleri İl-
kan San’a ait ve yine bestekarı tarafından 
yorumlanan “Doyulmaz Sevgiye Kanılmaz 
Aşka” isimli beste birinci; Bestesi Ayşe Ya-
semin Ener’e, sözleri Vural Şahin’e ait Tuğ-
ba Güven tarafından yorumlanan “Boşuna 
Uğraşma Unutmak İçin” isimli eser ikinci; 
Bestesi Ziya Levent Topçuoğlu’na, Güfte-
si Sami Derintuna’ya ait, bestekarı tarafın-
dan yorumlanan “Gözlerin Kurşuna Diziyor 
Beni” isimli eser üçüncü oldu. Diğer dokuz 
eser ise mansiyon ile ödüllendirildi. 

Jüriye ve dereceye girenlere plaketleri 
ve para ödülleri Kadıköy Belediyesi Meclis 
Üyeleri ile Gönüllü Merkezi Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Aydoğan Dülger, Canan Akçı-
nar, Feray Sevil Tos, Ayşen Gürer ve Nesi-
be Müsevitoğlu tarafından verildi.

Birincilik ödülüne hak kazanan bestenin 
sahibi Vedat Çetinkaya’nın eseri tekrar yo-
rumlaması ile gece sona erdi.

Beste Yarışması’nın 
kazananları belli oldu

MANSİYONA 
DEĞER BULUNAN 
ESERLER
■ Bestesi Cem Adalı’ya, Güftesi 
Sadettin Kaplan’a ait Esra Bozkurt 
İrikaya’nın yorumladığı “Ömrümün 
Son Gecesi” isimli beste,
■ Bestesi Bülent Nuran’a, 
özleri Emrullah Bedir’e ait, 
Gürsel Mercanlı’nın yorumladığı 
“İstanbul’u Seviyorum” isimli 
beste,
■ Bestesi Aydın Tekindor’a, 
Güftesi Sedat Kocabey’e ait, 
Arzu Kırali tarafından yorumlanan 
“Mektubunu Yeni Aldım” isimli 
beste,
■ Bestesi ve Güftesi Yener 
Topaloğlu’na ait, Gürsel 
Mercanlı’nın yorumladığı “ Biraz 
Sen de Gönülden Sev” isimli beste,
■ Bestesi Bedri Aybars’a, 
Güftesi Vedat Fidanboy’a ait, 
Okay Lafçıoğlu’nun yorumladığı 
“ Bir Kaderden Bir de Senden 
Vazgeçilmez Sevgilim” isimli beste,
■ Bestesi ve Güftesi M. Bülent 
Gündem’e ait, Alper Akaryıldız 
tarafından yorumlanan “ Kararan 
Ufkuma Mehtab Olacaksın 
Sanıyordum” isimli beste,
■ Bestesi Cavit Ersoy’a, Güftesi 
Hanife Uzun’a ait, Serdar Lort’un 
yorumladığı “ Dünyaya Yeniden 
Gelebilseydik” isimli beste,
■ Bestesi Kemal Külah’a, Güftesi 
Arzu Subakan Kabukçu’ya ait, 
Bestekârı tarafından yorumlanan” 
Dünyadaki Malı Mülkü Verseler” 
isimli beste,
■ Bestesi Güliz Güzelbaba, Güftesi 
Şafaknur Yalçın’a ait, Hüseyin 
Öğüt’ün yorumladığı “ Vurup Gönül 
Telime”  isimli beste.

Kadıköy Belediyesi 16. Türk Sanat Müziği Beste 
(Şarkı) Yarışması birincisi ünlü sanatçı Vedat Çetinkaya oldu

“Genç Gönüller” 
konserde buluştu
Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri 
bünyesinde faaliyet gösteren, Türk Sanat 
Müziği sanatçısı Doğan Tanyer yöneti-
minde kurulan, Doğan Tanyer Genç Gö-
nüller Musiki Topluluğu’nun Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde verdiği ücret-
siz konser yoğun ilgi gördü.

Yaş sınırı olmadan herkesi Türk Sa-
nat Müziği ile tanıştırmak ve kültürümü-

ze has bu müzik türünü geliştirmek için 
kurulan Doğan Tanyer Genç Gönüller 
Musiki Topluluğu, konserde, “Yıldızların 
Altında” isimli şarkıyı da İngilizce olarak 
seslendirdi. Konsere Kadıköy Belediyesi 
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üye-
si Nesibe Müsevitoğlu, Bestekâr Turhan 
Taşan ve bir çok değerli koro şefinin yanı 
sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Erenköy’ün türkü şöleni
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Türk Halk Mü-
ziği Korosu, Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan 
sahnesinde Türkiye’nin çeşitli yörelerinden derlenen tür-
külerle yıl sonu konseri verdi.

Konser açılışını yapan Erenköy Gönüllüleri Başkanı 
Zerrin Sevil, gönüllülere destek veren Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na ve emeği geçenlere teşek-
kür etti. Gecenin sunumu Ali Gürlü tarafından yapıldı. 

Titiz ve özverili çalışmalarıyla, Şef Bülent Yılmaz yö-
netiminde gerçekleştirilen konser izleyicilerin yoğun ilgi 
ve katılımıyla gerçekleştirildi. Dinleyicilerin türkülere 
eşlik etmesiyle güzelleşen konser, Kadıköy Belediye-
si Meclis Üyesi İsmail Karaman ve Kadıköy Belediyesi 
Gönüllü Merkezi Yönetim kurulu üyesi Ayşen Gürer’in, 
Şef Bülent Yılmaz’a ve Ali Gürlü’ye plaket vermesiy-
le sona erdi.

Fenerbahçe’den Köln Konseri
Fenerbahçe Mahallesi 

Gönüllüevi Türk 
Sanat Müziği Korosu 
Şef Mehmet Özkaya 

yönetiminde 14 Nisan 
2016 günü Köln Concert 

Hall’da vatan hasreti 
çeken gurbetçilerimize 

20 eserden oluşan bir 
repertuvarla bir konser 

verdi. Gurbetçilerin 
konsere ilgisi yoğundu.

Feneryolu’dan Sanat 
Müziği Konseri
Feneryolu Gönüllüevi Türk Sanat  
Müziği Korosu Şef Osman Aksu 
yönetiminde Kazım Karabekir Kültür 
Merkezi’nde konser verdi. 

Gülsin Onay 
Konseri
Suadiye Gönüllüleri Kültür 
Komitesi’nin düzenlediği sanat 
etkinliğinde Devlet Sanatçısı Piyanist 
Gülsin Onay CKM Büyük Salon’da 
konser verdi. Büyük bir seyirci ve 
hayran kitlesi karşısına çıkan Onay, 
Mozart, Liszt, Chopin ve Adnan 
Saygun’un eserlerinden oluşan 
repertuvarıyla izleyicileri büyüledi.

Yaz Kermesi
Acıbadem Gönüllüleri 7-8-9 Mayıs 
tarihlerinde yaz kermesi düzenledi-
ler. Gönüllüler katılımın yoğun ol-
duğu kermesin ikinci gününe denk 
gelen anneler gününde kermese ka-
tılan bütün annelere birer karanfil 
hediye ettiler.

Kan bağışı 
kampanyası
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüevi-
nin Kızılay işbirliğiyle Kadıköy Be-
şiktaş İskelesi yanında Kan Bağışı 
Kampanyası gerçekleştirildi. Duyarlı 
vatandaşların katılımlarıyla yüzlerce 
kişi kan bağışında bulundu. Özellikle 
gençlerin ilgi göstermesi dikkat çekti.

Gönüllü 
çevre temizliği
Suadiye Gönüllü Evi Çevre Komi-
tesi küçük yaştaki çocukların çevre 
bilincini geliştirmek amacıyla gö-
nüllüevi yakınında çevre temizliği 
yaptı. Doğada kendiliğinden kay-
bolamayan atıkları gerekli tedbirle-
ri alarak toplayan gönüllüler ve ço-
cukların sloganı “Temiz çevre için 
küçük büyük elele” oldu.

“Sevgi her şeydir”
Feneryolu Gönüllüleri Danışman 
Şenay Mutlu’yu konuk etti. Mut-
lu, “Sevgi her şeydir” konulu sunu-
munda sevginin evrenselliğinden 
bahsetti. Anlattığı hikâyelerle gö-
nüllüler keyifli bir gün geçirdi.
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SOLDAN SAĞA
1-‘Sis ve Gece’, ‘Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’, ‘Sultanı Öldürmek’ gibi kitaplarıyla tanınan 
yazar… Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade… Bir kumaşın alt dokusu. 2-Evet anlamında ünlem… 
Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu… Yunanistan’da antik 
bir yerleşim bölgesi… Aynı cinsten on iki parçanın oluşturduğu takım. 3-Hile yapan, hilebaz… 
Kadıköy’de bir semt… Zevk, mutluluk, tat. 4-Yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan 
değerli bir taş… Yedi parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden yedi tane bulunan… Sıcak, 
nemli iklimlerde oluşan bir tür toprak. 5-Işık, aydınlık, ziya… Denge… Kılıç kabı… Gözde canlılık. 
6-İman, inanç… Bankacılıkta nakit para… Güneş doğmadan önceki alacakaranlık. 7-Biçim… 
Sadık köle… Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan ya da bileşim yoluyla elde edilemeyen 
madde. 8-Ezgi, türkü, nağme… Dans… Ödenti… Karargah sözcüğünün kısaltması… Yaşlı, ihtiyar. 
9-Diş taşı… Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları 
için verilen aylık dışı para… ‘… Gemi’ (Yahya Kemal’in bir şiiri). 10-Nikelin simgesi… İris iltihabı… 
Büyükanne, nine… Argonun simgesi… İlave. 11-Ekonomik… İlgi ve dikkat çekici olan, ilginç. 
12-Milattan Önce’nin kısaltması… İnleme, inilti… İçine ok konulan torba ya da kutu biçiminde 
kılıf. 13-Ayna… Telli bir çalgı… Kırgızistan’da bir ırmak… Uzaklık belirten sözcük… Donuk, mat 
(renk). 14-Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi… Kendi kendine anlamında bir önek. 15-Hemen hemen, 
sanki… Bando… Kirpik boyası. 16-Ticaret sözcüğünün kısaltması… Bir nota… Güç, etki, beceri 
bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse)… Dondurulmuş krema. 17-Yazınsal… Dağınık, 
karışık, perişan… Safra. 18-Eski dilde su… Bir kadın giysisi… Çok küçük boyutlarda işaret, 
benek… Telefon konuşmasında kullanılan ilk sözcük. 19-Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü… 
Züppe… Bir renk… Birlikten yana, birleştirici (siyaset). 20-Bir metni ya da bir sözü eksiksiz 
tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma… Önemli bir günün ya da bir olayın bir önceki günü… 
Ayıbalığı… İki yolun ya da iki derenin birleştiği yer, kavşak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Kanun Namına’ adlı filmiyle üne kavuştuktan sonra oynadığı 200’ü aşkın filmde sürekli 
başrolde gözükmüş, ‘kral’ lakabıyla anılmış sinema oyuncusu… Yapımevi. 2-5, 7 ve 5 heceli üç 
dizeden oluşan Japon şiir türü… Kadıköy’de bir semt… Belirli geçmiş zaman eki… Açık toprak 
rengi. 3-Coşkun, esinle dolu… Ödeşme… Birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin ya 
da bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi… Rubidyumun simgesi. 
4-Uzun ve yorucu, özenli çalışma… Kısa çizgi… Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi ya da sebebe 
dayandırma, yükleme, atfetme… Atasözü; ağıt. 5-Eşi olmayan, biricik… Tersine, aksine… 
Yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük il. 6-Sacayağı… İzmir’in bir ilçesi… Akla 
ve gerçeğe aykırı, saçma. 7-Gevşeme… İlkel benlik… Türk sanat müziği anlamında kısaltma… 
İnandırma, kandırma. 8-Alamet… Done, veri… Özensiz… Bir tür taze, tuzsuz ve yumuşak 
beyazpeynir. 9-Sağlama, elde etme… Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve 
çalılardan oluşan bitki örtüsü… Sonradan ortaya çıkan… Kar fırtınası. 10-‘Avrupa Avrupa’, ‘Yalan 
Dünya’  gibi televizyon dizilerine senarist ve oyuncu olarak imza atmış, kitaplarıyla da tanınan 
oyuncu, yazar… Hoşgörü, ayrıcalık tanıma. 11-Gerçek olarak, gerçekten… Bir amaç uğrunda bir 
değer ya da varlıktan vazgeçme… ‘Bir sonuç vermez’ anlamında bir söz… Kuzu sesi. 12-Yama 
olarak yapılan örgü… Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı 
davranış ya da durum… ‘Miguel de …’ (İspanyol yazar). 13-Tarihte, ferman… Kartal önadlı sinema 
yönetmeni… Biçimsiz. 14-‘İlahi Komedya’nın yazarı… Mekan, mahal… Kanun çalmakta kullanılan 
mızrap. 15-İlgeç… Prensip, umde… Başlıca, asal… Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kısa 
yazılışı. 16-İyi bir hayatı olan, refahlı… Güç simgesi olarak taşınan değnek… Uluslararası Para 
Fonu’nun kısa yazılışı… Lahza. 17-Bir nota… Bir sıvının içindeki alkol derecesi… Sözü geçerlik, 
istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz… Dahil. 18-Kadıköy’de bir semt… İtalya’da bir kent… Dede 
ve büyükbabalardan her biri. 19-Dürüst, iyi ahlaklı… Japon çizgi filmi… Giyeceklerde takım… 
Birikinti suların sulamak amacıyla genellikle bir set ardında toplandığı küçük göl, gölcük. 
20-Rutubet… Bir işi sağlamak ya da bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap… Amiral 
yetkisiyle görevli deniz subayı.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Kenan İmirzalıoğlu, Te 2-Üs, Cemile, Disk, Arter 3-Razı, Alemdar, Arma, Fb 4-Emare, İrmik, 
Nara 5-Akran, Lala, Kah, Tip 6-Tarkan, Ma, Kalamış 7-Bre, Kuyucaklı Yusuf 8-At, Fer, Satsuma, Ahenk 9-Şey, 
Nba, Buat, La, İta 10-Alesta, Çark, Minik, Na 11-Lt, Bi, Dj, Yalak, Sem 12-Adana, Mai ve Siyah, Mi 13-Adeta, Hun, 
Araka, Akor 14-Cağ, Sm, Stil, Sivil 15-Epik, Abide, Mahalli 16-Tr, Ebed, Aidat, Bl, Ah 17-Kemaleddin Bey, Hain 18-
Eşit, İrsal, Yar, Ata 19-Tanış, İni, Tiner, Etol 20-Elitizm, Spekülasyon.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Kürşat Başar, Ace, Kete 2-Esa, Kartel, Adapte, Al 3-Zerre, Yel değirmeni 4-Acımak, 
Stat, Aşıt 5-Ne, Anakent, Nas, Elişi 6-İmar, Nurbaba, Mabet 7-Milel, Bed, İm 8-İle, Abus, Muhiddin 9-Remil, 
Cabadan, İris 10-Dramaturji, Seans 11-Adam, Aksak, Vat, İbate 12-Lirik, Lut, Yerindelik 13-Is, Kakım, Masal, 
Ay, Nü 14-Oka, Hayalilik, Mt, Yel 15-Re, Lu, Anayasa, Hara 16-Lam, Yasa, İka, İhbar 17-Uran, Muhik, Havali, Ey 
18-Atıfet, Kil, Nato 19-Tefriş, Nanemolla, Ton 20-Erbap, Ek, Amir, İhmal.

Bu hafta, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde Yaratıcı Yazılar, Senaryo ve Sinema Atölyesi’nde ortaya çıkan üçüncü ve son öyküyü yayımlıyoruz. 
Gonca Gülay’ın, aşağıda ilk paragrafı verilen konuya göre yazdığı öyküyü keyifle okumanız dileğiyle…

İstanbul’da soğuk ve ıslak bir Şubat gecesinin başlangıcı. Yoğun trafik. Giderek daha tıklım tıklım olan minibüste en önde oturuyorum. Bir kaynaşma, “tutun düşüyor” diye bağıran bir kadın sesi… 
Yere yığılan bir genç kız. Kaldırıyorlar, boşaltılan bir koltuğa oturtuyorlar. Genç kız baygın. Bir kadın su içirmeye çalışıyor. Bir başkası, başına su döküyor. Biri, ağzına kesme şeker sokmaya çalışıyor. 
Biri; “Çabuk hastaneye” diye sürücüye bağırıyor… Ben, ona bakıyorum. Gencecik zavallı! Kendine geliyor. Simsiyah panik gözleri, kömür karası saçları, beyaz güzel mi güzel yüzü… Bir hüzün çöküyor 
yüreğime. “Kim bu kız? Dramı ne?”

YARATICIYAZILAR
3

Ahmet, mavi, sevgi, 14 Şubat...
Gözlerimi aralıyorum, bembeyaz bir ışık var sadece. 
Neredeyim, bilmiyorum.“Hasta kendine geldi” diyor 
birisi. Kalkıp etrafa bakmak istiyorum, ama ne müm-
kün! Sanki başımın üzerine onlarca kilo ağırlığında 
taş koymuşlar, kıpırdayamıyorum. Demek ki yine 
kriz geçirmişim. Alışkanlıklarını kabullenen insan-
ların sakin tavrıyla “ne kadar da sıklaştı bu bayılma 
nöbetleri, bakalım nereye kadar devam edecek?” diye 
düşünüyorum. Bir taraftan da “Ben hasta değilim, bı-
rakın gideyim!” diye haykırmak istiyorum. “Has-
tayım” desem, başıma gelecekleri biliyorum çünkü. 
Sesim çıkmıyor pek. Biraz daha dinlenmem lazım sa-
nırım. Boğazımda gıcık da var. Bir su veren olsa da 
içsem keşke... Beyaz giysili güzel bir hemşire yüzü-
me doğru eğiliyor ve tatlı sesiyle “aramıza hoş gel-
diniz” diyor. Susuyorum; kaçıncı gidişim ve kaçın-
cı dönüşüm bu, bir bilse... Sanki aynı güzergâhta hiç 
durmadan ring seferi yapan halk otobüsü gibiyim son 
zamanlarda. Öte yanla bu yan arasında soluksuz bir 
trafik benimkisi. “Allahtan şoför arabesk müzik din-
lemiyor, yoksa bu yolculuklar ne kadar çekilmez olur-
du” diyorum sesli sesli. “Şu halimde bile espri yapa-
biliyorum ya, bravo bana” diye de gülümsüyorum bir 
taraftan. Söylediklerimin hasta sayıklaması olduğunu 
düşünüyor demek ki, duymazdan geliyor güzel hem-
şire “Çabuk toparlandınız” diyor. “Evet, trafik yoktu 
bu sefer!” diyorum. “Anlamadım” diyor, “Önemli de-
ğil, yol” diyorum, “kısa sürdü.” Şaşkın şaşkın bakıyor 
yüzüme, “Amaan boşverin, ben de anlamıyorum za-
ten!” diyorum. 

 “Bu sefer nerede yakalandım acaba?” diye düşün-
mekten de kendimi alamıyorum. Hafızamı zorluyo-
rum. Birbiriyle bağlantısız görüntüler beliriyor; sed-
yede baygın yatan ben, etrafımda koşturan insanlar, 
“Kız ölüyor, çabuk hastaneye sür!” diyen bir çığlık! 
Başımdan dökülen soğuk su, sarsıntı, sonra buğulu bir 
beyazlık... Bir ara gözlerimi açtığımı anımsıyorum, 
tanımadığım birisi kesme şeker mi tıkıştırmaya çalış-
mıştı ağzıma! Yok canım, yanlış hatırlıyorumdur diye 
düşünüyorum. Biraz daha zorluyorum hafızamı, evet 
dolmuştaydım en son, tabii ya, sahiden de birisi kes-
me şeker yedirmeye kalkışmıştı. Hatta yanılmıyorsam 
muz yedirmek için çabalayan birisi de vardı yolcula-
rın arasında. 

Direndim tabii ki, yemedim hiçbirini. Baygın da 
olsam yemem, prensiplerim var. Dört beyazdan uzak 
dururum hep. Un, şeker, tuz, bir de buz... Rakıya bile 

buz atmam! Birden silkelenip “Off, kes be kızım saç-
malamayı da ne yapacaksın onu düşün sen!” diye kı-
zıyorum kendi kendime. “Buradan bir an önce çık-
mazsan, kobay faresine çevirmeye kalkacaklar seni!“ 
diyorum. En son bayıldığımda, kolumdan aldığı kanı 
görünce gözleri faltaşı gibi açılmıştı genç doktorun. 
Uzaylı görmüş gibi davranmıştı bana, kan tüpünü ka-
pıp kaçmıştım apar topar. İyi de ne yapabilirim, ben 
de böyle bir insanım işte. Alıştım bu halime! Hem 
kime ne zararım var ki; azıcık bayılıyorum, bıraksa-
lar 15 dakika sonra ayılıyorum kendi kendime o ka-
dar. Soranlara da “astral yolculuk vaktim gelmişti, bi-
let yakmayı sevmem” diyorum. 

Aval aval bakıyorlar genelde. Bıktım çünkü in-
sanların bana tuhafmışım muamelesi yapmalarından, 
ayılınca acıyan gözlerle bakmalarına ise gerçekten de 
tahammülüm yok. Onlar böyle yaptıkça kötülük ya-
pasım geliyor hep, alay edesim geliyor. Oysaki böyle 
olmak istemiyorum ki ben, zorlamasalar... Hem-
şire bir şırıngayla geliyor, eyvah hemen bir 
şeyler yapmam lazım. “Tuvalete git-
meliyim” diyorum hızla kalkarak, 
“Biraz kan alacaktım, tahlil için” 
diyor. “Tuvalete gideyim, dö-
nüşte alırsınız“ diyorum. Bu 
bayılma huyum çıktığından 
beri çanta taşımadığım 
için kafam rahat. Eski za-
man kadınları gibi iç ça-
maşırımın içinde ta-
şıyorum paramı ve 
kimliğimi, nerede bayı-
lacağım belli olmuyor 
çünkü. Ayılınca bir de 
çanta derdine mi düşe-
yim yani! İnsan bukale-
mun gibi, her şeye alışıp 
adapte olabiliyor. Ben 
de babaanne yöntemiyle 
kendimce önlem alıyorum 
böyle işte. 

Hemşire görmeden yok-
luyorum çamaşırımı, evet para 
ve kimlik duruyor. Şimdi şüphe 
uyandırmadan buradan kaçmam la-
zım. Yavaşça kalkıyorum, “tuvalet 
nerede acaba?” diyorum hemşireye, 

“odadan çıkın, soldan devam edin, koridorun sonun-
da göreceksiniz” diyor. Gerçekten de dediği gibi ya-
pıyorum. Aynada kendime çeki düzen vereyim, öyle 
çıkayım bari. Hasta yakınıymışım gibi... Devlet has-
tanesindeyimdir inşallah diyorum. Özel hastaneler-
de güvenlik müvenlik insanı rahat bırakmazlar, fatura 
ödemeden çıkartırlar mı hiç! Tuvalete giriyorum, ay-
nada kendime bakıyorum. Sorun yok, turp gibiyim, 
bir de rujum olsaydı iyi olurdu gerçi. Buna da bir çö-
züm bulmam lazım, boynuma kolye gibi minik bir 
kese mi assam, içine ruj, rimel falan koyarım. Terden 
ıslandığı için rengi iyice siyahlaşmış görünen saçları-
mı parmaklarımla tarayıp, sonra da kaşlarımı düzelti-
yorum. Tamam, artık çıkabilirim. 

Sakin sakin açıyorum kapıyı, sağa sola bakıyo-
rum, karşıda merdivenler var. Koşmayan ama hızlı 
yürüyen telaşlı hasta yakını gibi merdivenlere yöne-
liyorum. Bir kat, iki kat ve nihayet zemin görünüyor. 

Güvenlik memuru cep telefonuyla meş-
gulken, teknolojiye içimden te-

şekkür ederek yavaşça süzü-
lüyorum kapıdan. Çıkar 

çıkmaz büyük bir nefes 
alıp içime çekiyor, 

olanca gücümle o 
nefesi dışarıya ve-

riyorum. Arın-
dığımı hisse-
diyorum ve 
hızla uzakla-
şıyorum has-
tanenin soka-
ğından. Biran 
önce kaçmam 
lazım bu şe-
hirden! Eve 
gidip eşyala-

rımı toplama-
lıyım. Ahmet 

ne olacak ya? 
Bir yerlerden te-

lefon bulup O'na 
ulaşmam lazım. Te-

lefonumu cebime koy-
muştum ama demek ki 

bayılınca düşmüş. Offf, ne 
garip dertlerim var. Anlat-

sam gülüp geçerler, anlamazlar kendi pencerelerin-
den baktıkları için ama, gerçekten de benim ne acayip 
sorunlarım var böyle! Ayrık otu gibiyim resmen, bir 
insan ötekilerden nasıl böyle farklılaşabilir? Oysa dı-
şarıdan nasıl da aynı görünüyoruz... Düşünceler ara-
sında boğulup yine her şeyi berbat etmemeliyim, evet 
bu sefer başarmak zorundayım! 

Yeterince param var nasılsa, taksiye binerim, ma-
halleye gelince bakkaldan ararım Ahmet'i, bir yalan 
uydururum. Bugün bu işi halletmem lazım. 

Böyle düşünceler arasında dalıp gitmişken bir tak-
si geçiyor, hemen durduruyorum. Biniyorum ve adre-
si söylüyorum. Adam “sahilden mi gidelim?” diyor, 
“Sahilden” diyorum istemsizce, bildiğimden değil; 
biliyormuş gibi davranmam gerektiğinden. İnsanlar 
bir şeyi gerçekte bilip bilmediğini sorgulamıyor ki, 
sadece emin misin ona bakıyor. “Mış” gibi davran-
mak yetiyor yani. Kendine güvenli görünürsen, zaten 
onlar da sana pek bulaşmıyorlar. Şimdi “yolu bilmi-
yorum” desem, kimbilir taksici beni nasıl kandırır! O 
hemşire acaba kanımı görseydi “aramıza hoşgeldiniz” 
lafını geri alır mıydı? Muhtemelen alırdı, hatta beni 
tanıdığına pişman bile olurdu... 

Bazen sonucunu bildiği durumları yaşamak iste-
mez insan. Ahmet'ten uzaklaşmalıyım. İnsan en sev-
diğini, onu çok sevdiği için terk edebilmeli. Yarın 14 
Şubat, sadece sevgililer günü değil, Ahmet’ten ayrılı-
şımın 1. günü! Seneye bütün dünya sevgilisiyle elele 
sevgisini kutlarken, ben Ahmet'i böyle özel bir gün-
de özgür kılmanın şerefine tek başıma kadeh kaldırı-
yor olacağım. Ahmetse beni bekliyor heyecanla, yarın 
kan verip evlilik formalitelerini halledeceğiz sanıyor. 
Ah Ahmet, ruhum, hayatımın en anlamlı sözcüğü... 

Seni nasıl sevdiğimi içimde götüreceğim bu sefer 
de, bütün yolculuklarımda yaptığım gibi... Nasıl kat-
lanacağım sensizliğe, nasıl geçecek günler, geceler... 
Sevgililer gününde seni terk ettiğim için beni hiç af-
fetmeyeceksin belki de! Ahmet, bir dakika ne oluyor, 
bu sarsıntı ne? Yavaşlasana biraz! Dursana, ne yapı-
yorsun! Şoför kan ter içinde “Adam kendini attı ara-
banın önüne ya!” diyor. “Sussana be!” diye bana bağı-
rıyor! Tok bir ses duyuyorum. Şiddetli bir sarsıntıyla 
savrulurken koltuğu tutuyorum sıkı sıkı… Kafamı 
çarpmıyorum, bilincim yerinde. Araba duruyor, kalp 
atışlarım hala çok hızlı. Yan yatan arabanın ön camın-
da masmavi bir leke görüyorum. Yerdeki adam... Na-
sıl yani, Ahmet, mavi, sevgi, 14 Şubat...İllustrasyon: Başak GÜNAÇAN
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