
Aleviler 
sayfalarda buluştu

Çevre haftasının 
ardından

 Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
Şahkulu Alevi Kitap Fuarı, 2-5 
Haziran tarihlerinde kapılarını 
kitapseverlere açtı. Fuarda Alevi – 
Bektaşi kültürü tanıtıldı l Sayfa 7'de

 Dünya Çevre Haftası kapsamında 
Kadıköy Belediyesi çevre çalıştayı 
düzenlerken, elektronik atık, atık 
pil toplama ve Esencan projesinde 
dereceye giren okullara ödülleri, 
2016 Çevre Ödülleri töreninde verildi 
l Sayfa 4'te

Haydarpaşa’dan 
kitap geçti

Tarihle edebiyatın buluştuğu 
8. Kitap Günleri beş gün 

boyunca süren söyleşi, şiir 
dinletisi, panel ve çocuk 

etkinlikleri ile sona erdi. 110 
bin okurun ziyaret ettiği 

kitap günlerini, okurlarıyla 
buluşan Ayşen Gruda, Özgür 
Mumcu, Ezel Akay, Muzaffer 

İzgü ve Meltem Yılmazkaya 
gazetemize anlattı l Sayfa 8 ve 9'da

Kadıköylü öğrenciler, Fenerbahçe 
Parkı’nda sürdürülebilir tarım 
bahçesi yaptı. Kadıköy Belediyesi'nin 
desteğiyle hazırlanan bahçede, hasat 
da başladı l Sayfa 15'te

Şehirde bostan 

Türkiye’nin ilk ve tek flüt 
orkestrası olan ‘’Marmara Flüt 
Orkestrası’’, Kadıköy’de ücretsiz 
bir konser verecek. Giriş için tek 
şart kedi-köpek maması bağışı 
yapmak! l Sayfa 11'de

Usta kalem Yaşar Kemal’in 
romanından uyarlanan “Deniz 
Küstü” müzik tiyatrosu Süreyya 
Operası’nda 11 Haziran'da  
dünya prömiyerini yapacak  
l Sayfa 6'da

Mama için flüt çalacaklar

Tarihi çarşıda Ramazan 
Kadıköy Tarihi Çarşı, yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayı 

gelince de ilçe sakinleri ile Kadıköy’e yolu düşenlerin uğrak yerlerinden. 
Kadıköy rıhtıma inip, esnafın gür sesleriyle çınlayan çarşının tarihi 

atmosferinde alışveriş yapmak ayrı bir keyif l Sayfa 5'te

Anılar silinse de…
Türkiye’de her geçen gün 
sayıları artan Alzheimer 
hastaları herkesten fazla sevgi 
ve şefkate ihtiyaç duyuyor. 
Bu sayımızda, anneannesi 
Alzheimer olan bir torunun 
hikâyesine yer veriyoruz
l Sayfa 12'de

“Deniz Küstü” Kadıköy’de

Adı 
Fenerbahçe :) 

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz
göremediklerimiz (10)

MARIO LEVI  10'da
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Kuru Temizleme
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Adalardan film gelir 
bizlere…
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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 !

onların sevgilisi…

Istanbul

Ünlü isimlerin kendi 
İstanbul’unu anlattığı 

“Sevgili İstanbul” 
kitabında, Kadıköy’de 

yaşamış isimlerin ilçeye 
dair anıları da yer alıyor

KADIKÖYLÜLERDEN 

KADIKÖY 
ANILARI…
Biz de bu İstanbul kitabından 
Kadıköy anılarını sizin için 
derledik. İşte Kadıköylü ünlü 
isimlerin ilçeye dair tanıklıkları;

■ Yazar-Akademisyen Murat Belge: Babamın 
görevinden dolayı Ankara’da doğmuşum. 
İstanbul’a gelişim 1,5 yaşıma denk geliyor. 
İstanbul’da ilk tanıdığım semt Moda’dır. ‘Moda 
çok az değişti’ diyenleri sık sık duyarım. 
İstanbul’da ilk değişimin olduğu yerlerden 
biridir Moda. Yaşı yetmeyenler Moda’nın 
değişmediğini savunur ama orada büyük bir 
değişim yaşandı. Moda zaman içinde Göztepe-
Feneryolu’nu da izleyen hatla birlikte yazlık 
semtlerden biri olmuştur. Boğaziçi Osmanlı 
mimarisinden geriye kalan yalılarla süslüydü 
ancak Moda biraz ‘Levantenleşmiş’ İstanbul’du. 
20.yüzyılın erken zamanlarında İngiliz Vitol 
ailesi vardı Moda’da. Şimdiki Vitol Çıkmazı 
da bu aileden kalma bir isimdir. (…) Eskiden 
Moda’da şimdiki karşılığıyla “House-Garden” 
tipi dergiler çıkardı ve insanlar bu dergilerdeki 
evleri görüp, ‘Ben de böyle bir ev isterim’ 
hayaliyle yaşarlardı. Moda’nın belli bir üslubu 
yoktu ama iki katı geçen ev de yoktu. Evlerin 
hemen hemen hepsi bahçe içindeydi. Bu evler 
1950’lerde yok olmaya başladı. Bugün ‘Moda 
değişmedi’ diyenler o yılları hatırlamayabilir. 
Sonraki yıllarda bütün İstanbul’da yaşanan 
değişimden Moda da payına düşeni aldı. (…) O 
tarihlerde Moda’da aklımda kalan yerlerden 
biri Deniz Kulübü’dür. Çocukken bazı balolara 
giderdik orada. Kalamış Koyu’na bakan 
Küçük Moda Gazinosu vardı. Orada mehtabı 
seyretmek çok güzel olur. Moda meydanından 
Küçük Moda Gazinosu’na gelmeden önce 
Bomonti Gazinosu vardı. Bir de denize bakan 
Mühürdar Bahçesi vardı. Kayalarla dekore 
edilmiş havuzuyla ünlüydü. Orası da güzel bir 
yerdi, fakat yok olup gitti. Bir de Gramatikos 
adında Rum tarafından işletilen bir meyhane 
vardı. Gramatikos’un Eleni adında kızı vardı. 
Eleni’ye bütün Moda aşıktı. Gramatikos güzel 
kızını meyhanede çalıştırırdı. Herkes de Eleni’yi 
görmek için bu meyhaneye giderdi. Sonra 
Gramatikoslar da Moda’dan kaybolup gitti. 

■ Oyuncu Müjdat Gezen: Fatih’i çok sevdim. 
Sonra Cihangir’e taşındım, orayı da çok sevdim. 
Gençliğim Yenikapı ve Rumelihisarı’nda geçti, 
oraları da pek sevdim ama Kalamış’ın yeri 
benim için bambaşkadır. Sevdiğim İstanbul 
semtleri arasında Kalamış bir doruk noktasıdır.  

azeteci-yazar Remzi Gökdağ’ın ka-
leme aldığı “Sevgili İstanbul” kita-
bında, kaybolan İstanbul’un geçmi-
şinin görgü tanıkları kenti anlatıyor. 

Kitapta aralarında yazar Hıfzı Topuz, gazeteci 
Hasan Pulur, sinema sanatçısı Muhterem Nur, 
foto muhabiri Ara Güler, yazar Adalet Ağaoğ-
lu,  sunucu Halit Kıvanç gibi isimlerin bulundu-
ğu 20 İstanbullunun, eski İstanbul kokan yaşan-
mışlıkları yer alıyor. 

Kendisi de bir İstanbullu olan, gazetecilik 
yıllarında bu şehre dair haberler yapan yazar 
Remzi Gökdağ, bir süre yurtdışında yaşadıktan 
sonra döndüğünde kenti çok değişmiş bulur ve 
kaybettiği İstanbul’u aramaya başlar. Gökdağ, 
“Fotoğraflar yardımıma koştu, yazdığım haber-
lere tekrar baktım. Eski İstanbul’un kaybolan 
suretine bakarken gözümün önünde isimler be-
lirdi. İstanbul’un unuttuğum detaylarını, kentin 
bir daha asla yaşanamayacak o dönemine tanık-
lık etmiş kişilerin anılarında yakalayabilirdim. 
Böylece kentin eski günlerini bilen efsane isim-
lerle sohbet ettim. Kitapta yer alan bu anıları 
okurken kendi İstanbul’unuzdan kesitler bula-
bilecek misiniz?” diye soruyor.

l Gökçe UYGUN

G

■ Müzisyen-
Akademisyen Haldun 
Hürel: Osmanlı 
yapılarının hepsi çok 
güzel eserler ama biz 
günümüzde çirkini 
yapmayı çok iyi 
beceriyoruz! Örneğin 
Haydarpaşa Garı… 

Gelen yolcuların indikleri son durak. ‘Alt tarafı bir gar’ diye 
düşünmemiş Osmanlı. Bir garın estetik harikası olması için 
dönemin yöneticileri uğraşmış. O bina Alman üslubunu 
yansıtır ve yapımı için İstanbul’a gelen Almanların oturdukları 
Yeldeğirmeni’ndeki eski konutlarda da bu uslup görülebilir. 
Garın yanında Abdülhamit döneminde yapılmış silolar var. 
Biraz ileride de 1953’te yapılan soba borusu gibi göğe yüklen 
silolar var. Bir eskisine bakın bir yenisine... Her ikisinin de işlevi 
aynı fakat estetik anlatışı son derece farklı. (…) İstanbul’da en 
çok bozulan yerlerinden biri de Kadıköy’dü. 40 seneden fazla 
oturuyorum ama artık ne yazık ki sevemiyorum. Dörder katlı 

apartmanlarda oturan aileler şimdi 12’şer katlı apartmanlarda 
yaşıyor. Kadıköy Çarşısı kendini biraz koruyabildi ama tam 
anlamıyla benim gözümdeki çarşı değil. 
■ Yazar- Tarihçi 
Rüknü Özkök: 
20 seneden fazla 
süredir Moda’ya 
yaşıyorum. 
Apartmanda 
yaşayanlar 
artık birbirlerini 
tanımıyor. 
Bu durum, 
İstanbul’da 
da yaşayışın, 
günümüzde deforme olmuş şekli. Eski günlerdeki komşuluk 
ilişkilerini artık bulmam mümkün değil. (…) Moda’da nostaljik 
bir tramvay var. Ben binmedim. O tramvayı isteseniz de 
nostaljik bırakamazsınız. Yeniliği inkâr edemeyiz ama 
İstanbul’un bazı değerlerini de korumalıyız. (…) Moda’da ahşap 

binalar var. Orada yaşayanlar çevresine çok duyarlı olduğu için 
bu binaların bir kısmı hala ayakta.
■ Oyuncu-Yönetmen Haldun Dormen: Yaz aylarımızı 
Büyükada’da geçirirdik. Sonra Çiftehavuzlar’da ev aldı babam. 
O günlerde Şişli’den Çiftehavuzlar’a gitmek başlı başına 
bir olaydı. Günler öncesinden hazırlıklara başlanırdı. Gerçek 
anlamda bir nakil işi olurdu. Köprü yoktu. Arabalı vapurlarla 
karşıya geçilirdi. Çiftehavuzlar’da evimiz deniz kenarındaydı. 
Denize oradan girerdik ama o bölgenin önemli bir plajı da 
Süreyya plajıydı. 
Caddebostan 
Gazinosu 
da önemli 
bir mekândı. 
Dönemin ünlü 
assolistleri 
orada şarkı 
söylerdi, dans 
müsabakaları 
yapılırdı.

Juan Castellano 
tarafından geliştirilen 

L.A.F. Protokolü ile 
ağrılarınızdan kurtulmanız 

mümkün
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Marmaray projesi ve yenileme ça-
lışmaları nedeniyle 2013 yılında 
durdurulan banliyö tren seferlerinin 
tamamının 2017 yılı bitmeden baş-
layacağı belirtiliyor. Banliyö hatları 
raylarının sökülmesi ise tamamlan-
dı. Kazı ve zemin düzeltme çalış-
malarının devam ettiği tren yolun-
da ise bazı tarihi yapılar taşınmak 
zorunda kalıyor. Altyapı, zemin dü-
zeltme ve dolgu çalışmalarının sür-
düğü Ayrılıkçeşmesi’nde mahalle 
ile özdeşleşen Uzun Hafız Sokağı 
girişindeki taş köprü de Haydarpaşa 
kuşaklama hattına taşınacak. 

ANITLAR KURULU KARARI
Tamamen eski işçilik yöntemiy-

le ve kesme taştan yapılan köprü yı-
kılmadan başka bir yere taşınacak. 
Köprüyü oluşturan taşlar tek tek sö-
külerek numaralandırılıyor. Mar-
maray projesini yürüten İspanyol 
OHL şirketi yetkilileri, “Marmaray 
projesi tamamlandığında eskiden 
iki şerit olan hattın 3 şerite çıkaca-
ğını, bu nedenle köprünün kaldırıl-
dığını” açıkladı. Köprünün fiziksel 
değişiklikler nedeniyle sökülmek 
zorunda olduğunu açıklayan firma 

yetkilileri, “Söküm ve taşıma işi 
Anıtlar Kurulu’nun kararı ve ona-
yı ile yapılmaktadır. Kurulun kont-
rolünde yapılan işlemler sonrasında 
köprü orijinal haline sadık kalına-
rak Haydarpaşa kuşak hattına (tren-
lerin çevrildiği nokta) yeniden inşa 
edilecek. Uzun Hafız Sokağı’na ise 
yine Anıtlar Kurulu’nun onay ver-
diği eski köprünün aslına uygun 
yeni bir köprü yapılacak” dedi. 

Eski köprüler 
yeni projede yok
Zemin düzeltme ve altyapı çalışmalarının 
sürdüğü Marmaray projesi kapsamında eski 
hat üzerinde bulunan bazı köprüler sökülüp 
yeniden yapılıyor. Ayrılıkçeşmesi’nde bulunan 
tarihi taş köprü ise Haydarpaşa’ya taşınıyor

adıköy Belediyesi’nin Haydarpa-
şa Garı’nda düzenlediği 8. Kitap 
Günleri’nin son gününde Hay-
darpaşa’yı Savunmak söyleşisi 

gerçekleştirildi. Söyleşiye Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Birleşik Taşıma-
cılık Sendikası eski Genel Sekreteri Hasan 
Bektaş ve Mimarlar Odası Genel Başkanı 
Eyüp Muhcu konuşmacı olarak katıldı. 

“BİRÇOK ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI”
Kitap günlerine gelen okurların yoğun 

ilgi gösterdiği söyleşide ilk konuşmayı Ha-
san Bektaş yaptı. Haydarpaşa Garı’nın tarihi 
özelliklerinden bahseden Bektaş, “Haydar-
paşa Anadolu’dan gelen her insanın uğradı-
ğı, İstanbul’un girişinde denize sıfır bir yer. 
Dolayısıyla bu durum rant için iştah kabartı-
yor” dedi. Haydarpaşa Garı ve çevresinin in-
şaat alanına çevrilmesine başından beri karşı 
olduklarını dile getiren Bektaş, “Biz Haydar-
paşa Dayanışması olarak buranın toplum-
sal bellek açısından gar olarak kalması için 
mücadele ettik. 1559 gündür Haydarpaşa’ya 
ana hat trenleri gelmiyor. Milyonlarca yol-
cu mağdur edildi. Birçok çalışan işsiz kal-
dı. Ama biz mücadelemize devam edeceğiz. 
Haydarpaşa’nın ulaşım için kullanılması için 
sonuna kadar çaba göstereceğiz. Kitap gün-
lerini düzenleyerek duyarlı vatandaşları Hay-
darpaşa Garı’nda buluşturdukları için Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na 
teşekkür ediyorum” dedi. 

200 MİLYON YOLCU MAĞDUR
Hasan Bektaş’tan sonra konuşma yapan 

Eyüp Muhcu da Haydarpaşa Garı ve çevresi-
nin İstanbul’da yapılaşmaya açılmak istenen 
diğer kamusal alanlar gibi tehlikede olduğu-

nu belirterek, Kitap Günleri’nin kültürel sal-
dırılara karşı çok önemli bir etkinlik olduğu-
nu ifade etti. İş yeri olarak kullanılan kültür 
varlıklarının öneminin farkına varılmadığı-
nı söyleyen Muhcu, Haydarpaşa Dayanışma-
sı’nın eylemlerinden sonra birçok insanın 
Haydarpaşa Garı’nın tarihi öneminin farkına 
vardığını ifade etti. Haydarpaşa Garı’nın hem 
İstanbul’un hem de Kadıköy’ün toplumsal 
belleği açısından çok önemli olduğunu söyle-
yen Muhcu, “Haydarpaşa dönemin mimarisi-
ni çok etkili bir şekilde anlatıyor. İstanbul’un 
ulaşımı için de son derece önemli. Ancak son 
5 yıldır 200 milyon yolcu ulaşımdan yararla-
namıyor” diye konuştu. Haydarpaşa Garı’nın 
yeniden ulaşım için kullanılması gerektiğini 
dile getiren Muhcu, söyleşiye katılan vatan-
daşlara Haydarpaşa’nın korunması için du-
yarlı olma çağrısında bulundu. 

“BURASI BİZİM GEÇMİŞİMİZ”
Eyüp Muhcu’dan sonra söz alan Kadıköy 

Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstan-
bul’daki bütün kamu arazilerinin satışa çıka-
rıldığını ifade ederek, Haydarpaşa Garı’nın 

da özelleştirilmeye çalışıldığını söyledi.
Haydarpaşa Garı’nda herkesin bir anısı 

olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Haydarpa-
şa bizim geçmişimiz. Bizim önümüze sürekli 
rant projeleri ile çıkıp geçmişimizi satmaya, 
yok etmeye çalışıyorlar. Bunları ancak ka-
muoyu baskısı oluşturarak engel olabiliriz” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Haydarpaşa Garı ve çevresinin ranta açıl-
maya çalışıldığını ama kamuoyunun baskı-
sı nedeniyle bunun durdurulduğunu belirten 
Nuhoğlu, “Haydarpaşa’nın kamusal alan ol-
duğunu göstermek, sıkıntılı günlerden geçen 
vatandaşlarımızın beş gün boyunca rahat bir 
nefes alabilmelerini ve mutlu olabilmelerini 
sağlamak için Kitap Günleri’ni düzenledik” 
dedi. Haydarpaşa’dan trenlerin yeniden kal-
kacağına inandığını belirten Nuhoğlu, Kitap 
Günleri’nin organizasyonun tamamen bele-
diye çalışanları tarafından yapıldığını belir-
terek şunları söyledi. “Afişleri, tasarımları 
hatta köprüleri bile çalışanlarımız yaptı. İste-
nildiği durumda kamu gerekli organizasyon-
ları düzenleyebilir. Biz kamuda özelleştirme-
ye karşıyız” diye konuştu. 

l Erhan DEMİRTAŞ

K

devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği 8. Kitap Günleri’nin son gününde Haydarpaşa’yı Savunmak söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 

“Bizim önümüze sürekli rant projeleri ile çıkıp geçmişimizi satmaya ç alışıyorlar. Bunlara ancak kamuoyu baskısı oluşturarak engel olabiliriz” dedi

Haydarpaşa 
mücadelesi

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 18-19 HAZ. CMT-PZR ESKİŞEHİR- ODUNPAZARI- SÖĞÜT (1 GECE -2 GÜN) 
• 25-26 HAZ. CMT-PZR AMASRA-YENİCE ORMANLARI- DEVREK-KARABÜK (1 GECE-2 GÜN) 
• 25-26 HAZ. CMT-PZR İĞNEADA-LONGOZ GÖLLERİ -LİMANKÖY- FENER- KIRKLARELİ (1 GECE -2 GÜN)    
• 05-08 TEMMUZ SALI-CUMA KASTAMONU-KÜRE DAĞLARI- İNEBOLU-AYANCIK-SİNOP (2 GECE 4 GÜN)

 Grup talepleriniz için bizi arayın ...

• 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)
• 26 HAZ. PZR TARİHİ EDİRNE (YEMEKLİ)

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

Dünya Çevre Günü çeşitli etkin-
liklerle kutlanırken, İstanbul Çevre 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube-
si üyeleri Yoğurtçu Parkı’nda basın 
açıklaması düzenledi. Kadıköylüle-
rin de destek verdiği basın açıklama-
sında, yıllardır çözülemeyen Kur-
bağalıdere’deki atık su sorununun 
bölge halkını kokudan yaşayamaz 
hale getirdiği ve birçok sağlık riski-
ni de beraberinde getirdiğine dikkat 
çekildi. Kurbağalıdere’den çıkan ça-
murun da düzgün bir arıtımdan geç-
mediği için Marmara Denizi’ni ze-
hirlediği savunuldu. 

“KOKUDAN YAŞANMIYOR”
Çevre Mühendisi Cevahir Efe 

Akçelik’in okuduğu basın açıkla-
masında şu ifadelere yer verildi: 
“Herkesin sağlıklı bir çevrede ya-
şama hakkından yola çıkarak gün-
deme alınan ve adlandırılan Dünya 
Çevre Günü bugün ekolojiye en çok 
zararı verenler tarafından kendile-
rini aklama aracı olarak kullanılı-
yor. İstanbul şehri son on beş yıldır 
artan bir ivmeyle ekolojik yıkımın 
ana merkezlerinden biri haline gel-
miş durumda. Kentte başlayan kent-
sel dönüşüm furyası alt yapıdan ve 
kamusal ihtiyaçtan yoksun bir şe-
kilde ilerliyor. Yetersiz alt yapı ile 

şehrin dönüşen bölgelerine eklenen 
nüfus yoğunluğu bugün bir örnekle 
Kurbağalıdere olarak karşımıza çı-
kıyor. Yıllardır çözülemeyen Kur-
bağalıdere’deki atık su sorunu, böl-
ge halkını kokudan yaşayamaz hale 
getirdiği gibi birçok sağlık riski-
ni de beraberinde taşıyor. Kurbağa-
lıdere’den çıkan çamur düzgün bir 
arıtımdan geçmediği için Marmara 
Denizi’ni zehirliyor.” Akçelik, Va-
lidebağ Korusu’nda yapılaşmaya da 
dikkat çekerek “Validebağ Korusu 
birilerinin iştahını kabartmaya de-
vam ediyor” dedi.

“SONUN BAŞLANGICI OLUR”
İstanbul için planlanan “mega 

projelerin” kentin doğal yapısına 
zarar vereceğini ifade eden Akçe-
lik, “Yüzyılın projesi olarak lanse 
ettikleri ve bir inat meselesi hali-
ne getirdikleri Kanal İstanbul pro-
jesi Marmara Denizi için bir fela-
ket çağrısı niteliği taşıyor. Marmara 
Denizi’nin dibini oksijensiz hale 
getirecek olan bu proje, geri dönüşü 
olmayacak bir sonun başlangıcını 
temsil ediyor” açıklamasını yaptı. 

Akçelik son olarak, “İstanbul 
halkının yaşam alanlarına sahip çık-
ması, kamusal alanlar üzerinde hak 
talep etmesi ve anayasadaki temel 
hakkı olan sağlıklı bir çevrede yaşa-
ma hakkını savunması gerekmekte-
dir” çağrısında bulundu. 

çalıştay
ÇMO: “Marmara
Denizi tehlikede”
İstanbul Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
Yoğurtçu Parkı’nda basın açıklaması yaptı
l Erhan DEMİRTAŞ

Dünya
Çevre

Günü’nde

Kadıköy Çevre Eşgüdüm 
Çalıştayı’nda daha 
sağlıklı bir kent için yapılması 
gerekenler konuşuldu

adıköy Çevre Eşgü-
düm Çalıştayı, Ka-
dıköy Belediyesi 
Akademi’nin koor-

dinasyonu, Kadıköy Belediyesi, 
Gönüllü Evleri, üniversiteler ve 
sivil toplum kuruluşlarının katı-
lımıyla 2 Haziran 2016 Perşem-
be günü, Tasarım Atölyesi Kadıköy’de ger-
çekleştirildi. 

Kadıköy’ün aynı alanda faaliyet göste-
ren farklı bileşenlerini bir araya getirerek, 
hizmetleri daha verimli, etkin kılmak ve ta-
rafların ortak çalışmalar yapması amacıyla 
düzenlenen çalıştay, Yeditepe Üniversitesi 
Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Barış Bay-
kan’ın “Belediyelerin Stratejik Planlarında 
Çevre: İstanbul Ölçeğinde Bir Değerlendir-
me” başlıklı konuşmasıyla başladı. Çalış-
tay; Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Şule Sümer, Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Cansu Te-
kin Alpaslan, Gönüllü Evleri adına Meclis 
Üyesi Canan Akçınar, Kadıköy Belediyesi 

Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın ve Kadı-
köy Belediyesi Akademi adına Egecan Er-
doğan’ın yaptığı sunum ve konuşmalarla 
devam etti. 

Öğleden sonra başlayan atölye çalışma-
ları, atık yönetimi, iklim değişikliğiyle mü-
cadele ve yenilenebilir enerji, permakültür 
ve kent bahçeciliği başlıkları altında düzen-
lendi. Gün sonunda, atölye sonuçları birer 
sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı. 
Belirlenen ortak çalışmaların hayata geçi-
rilmesi ve oluşturulan iletişim ağının sürek-
li kılınması için yine Kadıköy Belediyesi 
Akademi’nin aracılığıyla sürecin takibinin 
gerçekleştirileceği belirtildi.

l Mustafa SÜRMELİ

K

BELEDİYE’DEN 
ÇEVRE ÖDÜLLERİ
Kadıköy Belediyesi, Dünya Çevre 
Haftası kapsamında 3 Haziran Cuma 
günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 2016 Çevre 
Ödülleri’ni sahiplerine verdi.
Elektronik Atık Toplama yarışmasında 
birinci Öğretmen Harun Reşit İlkokulu, 
ikinci Erenköy Işık Okulları, üçüncü 
Mustafa Aykın İlkokulu oldu. Atık pil 
toplama yarışmasında ise en fazla pil 
toplayan İhsan Sungu İlkokulu birinci 
oldu. Organik atıkların ayrıştırılmasını 
amaçlayan Esencan projesinde ise 
Faik Reşit Unat Ortaokulu, Özel 
Moda Merak Eden Çocuk Anaokulu, 
Zühtüpaşa İlkokulu ödüllerini aldı.
En fazla atık yağ toplayan muhtarlıklar 
olan Zühtüpaşa, Caferağa, Acıbadem ve 
Sahrayıcedit Muhtarlıklarına, en fazla 
atık cam toplayan işletmelere, Ambalaj 
Atıkları ve Erenköy Projesi Mahalleliler 
ve Çalışma Ortaklarına plaket ve fidan 
sertifikaları verildi.

ÇEVREYE 
SEVGİ KOROSU
Çevre haftası nedeniyle Kadıköy’de 
bazı okullarda da etkinlikler düzenlendi. 
Bunlardan bir tanesi de Faik Reşit 
Unat Ortaokulu’ydu. 2 Haziran 
Perşembe günü okul bahçesinde 
gerçekleştirilen etkinlikte TEMA 
gönüllüsü öğrenciler gönüllü kartlarını, 
yaka rozetlerini ve sınıflarına yeşil 
yapraklarını aldılar. Okulun Çevreye 
Sevgi Korosu da TEMA için hazırladığı 
çevre şarkısını seslendirdi. Daha 
sonra okul bahçesine öğrencilerin 
çimlendirdiği meşe palamudu fideleri 
dikildi. Fen Bilimleri Öğretmeni Mine 
Yalın, Fen Bilimleri müfredatı içinde 
yer alan çevre konularını, daha kolay 
öğrenilebilir hale getirmek amacıyla 
şarkı sözleri yazdığını, öğrencilerin de 
fikrini  alarak bestelediğini anlatarak, 
“Şarkılarımızı ‘Çevreye Sevgi Korosu’ 
olarak seslendiriyoruz. Bu yıl TEMA için 
de bir şarkı hazırladık. Ve bu şarkıyı, 
yeni gönüllü olan 75 öğrencimiz, ilk kez 
TEMA Günü’nde hep birlikte keyifle 
seslendirdi” dedi.

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatih Taşcı

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden almış 
olduğum J -208235 no’lu makbuzumu 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Abdullah Kerem SÖYLER
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Tarihi 
Çarşı’da

adıköy Tarihi Çarşı, yıl boyunca olduğu gibi 
Ramazan ayı gelince de başta ilçe sakinleri 
olmak üzere Kadıköy’e yolu düşenlerin uğ-
rak yerlerinden. Kadıköy rıhtıma inip, esnafın 

gür sesleriyle çınlayan çarşının tarihi atmosferinde alışve-
riş yapmak ayrı bir keyif. Binlerce yıllık geçmişiyle ünlü 
Tarihi Kadıköy Çarşısı’nda şu günlerde Ramazan ayının 
coşku ve heyecanı yaşanıyor. Ancak yükselen fiyatlar bu 
coşku ve heyecana biraz gölge düşürüyor…

PASTIRMA FİYATLARI UÇTU
Bu yıl manav esnafı, sebzede zam şampiyonunun 

bamya olduğunu belirtirken, et ürünlerinde pastırma bu 
yıl da 120 TL’ye kadar yükselen fiyatıyla dudak uçuk-
latmayı başarıyor. Sofraların vazgeçilmezi bakliyata ge-
lince, kuru fasulyenin kilogram fiyatı 15-18 TL, pirin-
cin kilogram fiyatı 3-4 TL arasında değişiyor. Üç kişilik 
bir ailenin etli kuru fasulye, pirinç pilavı, tatlı ve pideden 
oluşan bir menü ile iftar yapabilmesi için günlük yaklaşık 
40 TL harcaması gerekiyor.

“ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”
Tarihi Çarşının eski esnaflarından Yusuf Ali Gün-

düz, müşteri kaybetmemek için eski fiyatlardan satış 

yaptıklarını, et ürünlerinin fiyatlarının artarken, alım gü-
cünün düştüğüne vurgu yapıyor. Gündüz, “İnsanlar ör-
neğin pastırmadan 100 gram alıyor. Ramazan’da pas-
tırma sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden. Vatandaş 
sofrada bulunsun diye alabiliyor” şeklinde konuştu. Çar-
şının manav esnafı Murat Karasu, Ramazan’ın ilk gü-
nünde çarşının durgun olduğunu belirterek, mevsime 
göre fiyatların normal olduğunu, bir ay önce de aynı fi-
yatlarla satış yaptıklarını, ilerleyen günlerde fiyatlarda 
düşme olabileceğini ifade etti. 

Çarşının kuruyemiş esnafı Hüseyin Sarı, hurmanın 
kilogram fiyatının türüne göre 13-65 TL arasında değiş-
tiğini belirterek, küçük paketlerde 3-8 TL’den satışa su-
nulduğunu söyledi.

“FİYATLAR YÜKSEK”
İftariyelik almak için alışverişe çıkan Kadıköylüler 

geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatların yüksek ol-
duğunu ifade ediyor. Adana’dan İstanbul’a ziyarete gel-
diklerini belirten Naim-Füsun çifti, İstanbul’da oldukça 
yüksek fiyatlarla karşılaştıklarını belirtirken hurma al-
mak için alışverişe çıkan Cuma Bey de fiyatları yüksek 
bulduğunu ifade ediyor. Tatlı almak için çarşıya çıktığı-
nı söyleyen Mehmet Bey de aynı durumdan şikayetçi. 
Esnaf ise kira ve nakliye gibi maliyetlerin fiyatlara yan-
sıdığının altını çizdi.

Ramazan 
Ramazan ayının ilk günleri Kadıköy’ün binlerce yıllık geçmişiyle ünlü 
Tarihi Çarşısı’na da ayrı bir renk getirdi. Fiyatların iyice yükseldiği bu 
ayda çarşı esnafı çözümü, bazı ürünleri eski fiyattan satmakta buldu

ÇARŞIDA FİYATLAR 

l Mustafa SÜRMELİ

K

Ramazan ayının ilk günlerinde Kadıköy Tarihi Çarşı’da hurmadan pastırmaya, 
meyveden sebzeye, et ve kuruyemişe kadar aşağı yukarı fiyatlar şöyle:

Kahvaltılık (kg)
Zeytin: 20-25 TL
Peynir: 25-35 TL

Sebze (kg)
Bamya: 18-25 TL
Domates: 5-6 TL
Taze fasulye: 5-7 TL
Bezelye: 4 TL
Biber: 15 TL

Meyve (kg)
Dut: 15 TL
Şeftali: 6-8 TL
Kayısı: 8-10 TL
Kiraz: 10-15 TL

Kuruyemiş (kg)
Ceviz: 45-68 TL 
Badem: 38-52 TL
Üzüm: 14-35 TL  TL

Tatlı (kg)
Güllaç: 40-50 TL
Cevizli baklava: 36 TL 
Fıstıklı baklava: 42 TL
Tulumba tatlısı: 14 TL

Et (kg)
Dana Kıyma: 33-40 TL
Kuzu kuşbaşı: 57 TL
Dana kuşbaşı: 40 TL
Piliç kanat: 16 TL



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

DVD

Savaş Oyunu

Hey Douglas

Anima – Lizm  

Babalar ve Kızları

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür 
Merkezi (BMKM) Tiyatro Evi, sezonu 
“Savaş Oyunu” ile kapatıyor. İnsanlık 
tarihinin değişmez yazgısı savaşın irde-
lendiği Savaş Oyunu’nu Sermet Çağan 
yazdı, Enver Yılmaz yönetti. 13 Haziran 
Pazartesi 21.00’de Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde sahnelenecek oyuna 
herkes davetli!

70’li yılların saykodelik, funk ve soul 
şarkılarını günümüz cilası ile süsle-
yip tekrar düzenleyen VeYasin, bu 
çalışmaları “Hey Douglas” çatısında 
toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor. 
Selda Bağcan’ın “Yaz Gazeteci”sin-
den Barış Manço’nun “Yaz Dos-
tum”una dillere yerleşmiş pek çok 
şarkıyı VeYasin yorumuyla dinlemek 
pek keyifli… Yer: Dorock XL 
Tarih: 10 Haziran 2016 Cuma 22.00 
Ücret: Ayakta - 33.00 TL Adres: 
Neşet Ömer Sokak, Kadıköy 

“Dünyanın herhangi bir yerinde hiç 
uğruna ağaçlar kesildiğinde, hayvan-
lara zarar verildiğinde her birimiz aynı 
duygularla oraya koşmayı istedik. 
Bunu sadece siyasi görüşlerimize 
bağlı olarak yapmadık. Birbirini hiç 
tanımayan, farklı partilerden (ya da 
siyasi görüşü dahi olmayan) milyonlar 
olarak, sayısız örnekte sokaklarda yan 
yana durduk. Din, dil, mezhep, ırk, poli-
tika farkı olmaksızın hepimizi birleşti-
ren tek bir şey vardı: Doğa’nın parçası 
olmak, ruha sahip olmak. Bu kitap 
insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde 
ruh meselesini ele alıyor. Mesele üç-
beş ağaç değil, tüm Varlık, tüm canlılar, 
Kâinat ve tüm insanlıktır.” Altıkırkbeş 
Yayınları /  80 sf / 9 TL

Kabalcı Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şöyle:
• Memleketi Ben Kurtaracağım! / Gülse 
Birsel / Doğan Kitap /  188 sf / 14 TL
• Korkma Kalbim  / Ahmet Batman / 
Destek Yayınları / 216 sf / 15 TL
• Elveda Güzel Vatanım / Ahmet Ümit 
/ Everest Yayınları / 560 sf / 20 TL

Bir baba ile kızı arasındaki güçlü 
ilişkiyi konu edinen Babalar ve Kızları, 
Pulitzer Ödüllü yazar Jake Davis ile 
kızı Katie’nin hikâyesini ele alıyor. 
Jake Davis eşinin bir trafik kazasında 
hayatını kaybetmesi sonrasında beş 
yaşındaki kızı Katie ile tek başına kalır. 
En büyük problemi ise New York’ta 
öğrenim gören küçük kızının eğitimiy-
le ilgilenmektir. Jake aynı zamanda ani 
sinir patlamalarıyla boğuşmaktadır. 
Aradan yirmi yıl geçer... Katie zorlu 
çocukluğunun neden olduğu psikolojik 
sorunların sonuçlarıyla yüzleşmeye 
başlar.  Russell Crowe, Amanda Seyf-
ried, Aaron Paul ve Diane Krueger gibi 
isimlerin başlıca rolleri paylaştığı filmin 
yönetmeni Gabriele Muccino.

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

ALBÜM

 Kharoon - Ölülerin Kayıkçısı 
/ Uzaklar 
Kharoon / Ölülerin Kayıkçısı sürecinin 
ilk albümü “Uzaklar”,  Ada Müzik 
etiketiyle dinleyici huzuruna çıkıyor. 
Albümle ilgili şu ifadelere yer veriliyor: 
“Kharoon bir imge, bir kişi ya da 
bir işaret değildir. Hem hiç kimse, 
hem de herkes olabilme durumuna 
verebileceğimiz bir isimdir esasında. 
Bu çalışmada şarkılar var, belki bir 
başkasında öyküler, danslar ve resimler 
de olur… Uzun zamandan beri, Kharoon 
hep vardı ve ama uzaktaydı... Uzaklar’ın 
bıraktığı izlerden sözeden bu şarkıları 
şimdi dinleyebiliriz…”

Ruhu Doyuran Şarkılar:
•  Mazzy Star – California
•  Hans Zimmer – Cornfield Chase
•  Jehan Barbur – Aşk Bitti

ŞENLİK

SERGİ

KONSER

YKF Geleneksel Takas Şenliği

Yaz Paketi Dağıtım Şenliği

Ürün’de Yaz Sergisi

“Tüketime ne gerek var, dayanışma-
mız dururken. O beton yığınları içinde, 
parlak camekanlarda, tüket git müziği 
eşliğinde zaman kaybetmenin ne 
anlamı var, sohbet muhabbet esna-
sında rengarenk kıyafetleri seçmek 
varken.” diyor Yoğurtçu Kadın Forumu 
ve sizleri 11 Haziran Cumartesi 14.00-
18.00 arası SODİD’e bekliyor. SODİD 
Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. 
No:15, Kat:2’de. 

Kadıköy Tüketim Kooperatifi Girşimi, 11 
Haziran Cumartesi 15.00-18.00 arası 
“Yaz Paketi Dağıtım Şenliği düzenliyor. 
Çağrıları şöyle: 5. Paket siparişi veren 
ve almak isteyenlerin paketlerini teslim 
alma günü geldi! Zeytinyağı Akhi-
sar'dan, Reçel Karapürçek'ten, Bulgur 
Erzincan'dan, Tam Buğday Unu Adapa-
zarı'ndan geldi. Özgür Kazova Koope-
ratifi'nin çantalarında sizleri bekliyor.” 
Adres: Piriçavuş Sokak, No:16/A (Cafe 
Mahle Karşısı) 

Ürün Sanat Galerisi her yıl olduğu gibi 
bu yıl da yaz aylarında karma bir yaz 
sergisine ev sahipliği yapıyor. Pazar ve 
pazartesi günleri dışında 13.00-18.00 
arası açık olacak, tüm bir yılın özeti 
niteliğinde olan sergi 4 Haziran - 10 Ey-
lül tarihleri arasında gezilebilir. www.
facebook.com/urunsanat - 0216 363 
12 80

kargaşa 16: “Hayatın Peşinde”
kargART’ın geleneksel sezon kapanış ser-
gisi Kargaşa’nın bu yılki başlığı “Hayatın 
Peşinde”. 

Sergi, başlığını Şahan Nuhoğlu’nun 
bir fotoğrafında yer alan Suriyeli bir mül-
teciden alıyor. “Savaşa geri dönmek iste-
miyoruz, hayatın peşindeyiz” yazıyor bu 
isimsiz mültecinin elinde tuttuğu döviz-
de. Sergiyle ilgili KargART şunları söy-
lüyor: “Mültecilerin durumu; ırkçılık, is-
tismar, sus payı, rüşvet gibi sözcüklerle 
ifade buluyor bir kısmımız tarafından. Bir 
kısmımız için ise görmezden gelme, sos-
yal medya vicdanı, şikâyet gibi ruh halle-
rine sebep oluyor. Bir hayli küçük bir kıs-
mımız ise duruma sadece tepki vermekle 
kalmayıp mücadele veriyor mülteciler 
için.

Bu düşüncelerle yola çıkıp yaptığımız 
çağrıya katkıda bulunanlar ve konu üze-
rinde çalışan bildiğimiz, öğrendiğimiz sa-

natçıların işlerinin sergileneceği “Kargaşa 
16: Hayatın Peşinde” sergimizi 9-25 Hazi-
ran 2016 tarihleri arasında gezebilirsiniz.”

Sergide, Anıl Olcan, Barbaros Kayan, 
Bikem Ekberzade, Harun Töle, Kurtuluş 
Arı, Mert Çakır, Murat Başol, Nazım Ser-
hat Fırat, Peri Demirbaş, Şahan Nuhoğ-
lu, Zeynep Özatalay üretimlerini görmek 
mümkün. 

Kargaşa 16’nın yan etkinlikleri ise 
şöyle: 

12 Haziran Pazar 18:00 
Film Gösterimi: In This World // Mi-

chael Winterbottom // 2002 // 1’28’’ // 
Türkçe Altyazı

15 Haziran Çarşamba 20:30
Söyleşi-Sunum: Hayata Destek Der-

neği tarafından çıkarılan Göçmenler – 
Passing Through fotoğraf kitabının Na-
talia Sancha ile beraber yaratıcılarından 
Kerem Yücel hem görsellerin sunumunu 

yapacak hem de göçmen ve sığınmacıla-
rın deneyimlerini paylaşacak.

18 Haziran Cumartesi 19:00
Performans: Kargaşa 16 kapsamında 

da sergilenen Bikem Ekberzade’nin “Ge-
çişler” // “Crossing” işi için hazırladığı 
okuma ve ses performansı. Ekberzade’nin 
görseli üzerine yine kendisinin yazdığı 
metni Mine Özerden ve Teoman Kumba-
racıbaşı okuyor ve farklı seslerle yorum-
luyor. 

19 Haziran Pazar 18:00 
Film Gösterimi: Rabbit-Proof Fence // 

Phillip Noyce // 2002 // 1’34’’ // Türkçe 
Altyazı

Gerçekleşecek ve ayrıca duyurulacak 
diğer yan etkinlikler için kargART sosyal 
medya sayfalarını veya www.karga.com.
tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Tüm Kar-
gaşa 16: Hayatın Peşinde etkinlikleri üc-
retsiz.

aşar Kemal’in 1978 tarih-
li romanından uyarlanan ve 
İstanbul’a, İstanbul’un de-
nizlerine, yunuslarına, deniz 

yaşamına bir övgü niteliği taşıyan De-
niz Küstü, Balıkçı Selim gibi idealistler 
ile sırf kendi ceplerini doldurmak uğru-
na deniz yaşamını olduğu gibi insanların 
da yaşam alanlarını ve geçim kaynakları-
nı yok eden diğerlerinin hayatları kesişti-
ğinde olacakları lirik ve dramatik bir ba-
kışla irdeliyor.

Yaşar Kemal’in öngörülü, çevreci ro-
manını ele alan bu güçlü müzik tiyatro-
sunun bestecisi Michael Ellison, 2012’de 
İstanbul Müzik Festivali ve Rotterdam 
Operadagen ortak siparişi üzerine bes-
telediği Söyle Ben Senim-Mevlana’daki 
gibi yine Türk geleneksel çalgılarını çok-
sesli müziğin içine işleyerek, eserin Bo-
ğaz’a özgü eşsiz ses dünyasını yaratıyor. 
İstanbul’un manzaraları ile karakterleri-
nin hayallerini anlatırken kâh bir tekne-
ye kâh şehir labirentine dönüşen sahnenin 

fonundaki video skenografiyle Beyoğlu 
ve Kadıköy’ün karanlık köşeleri de fan-
tastik deniz manzaralarına, hayal dünya-
larına dönüşüyor.

Deniz Küstü’de lirizm ile idealizm, en 
temel insani özlemler ve insanın deniz-
leri ve karaları paylaştığı diğer canlılara 
duyduğu sevgi ile daha karanlık gerçek-
ler arasında dramatik, zaman zaman ger-
çeküstü bir etkileşim söz konusu. Ame-
rican Record Guide’ın “ustaca, kuvvetli 
ve sürükleyici” olarak nitelendirdiği Elli-
son’ın müziği, barındırdığı renk zenginli-
ği, kontrastları, değişken ritmik dili ile bu 
etkileşimi açığa vuruyor.

Modern kültürümüzün yapı taşların-
dan Yaşar Kemal’in Deniz Küstü roma-
nının Michael Ellison’un müzikleri, me-
tin ve rejide Simon Jones, koreografide 

Zeynep Tanbay ve video skenografisinde 
NohLab işbirliğiyle sahneye taşınacağı 
bu dünya prömiyeri, matine ve suare ol-
mak üzere iki seansta izleyicilerle buluşa-
rak festival seyircilerine nadiren tanıklık 
edebilecekleri müzikal ve görsel bir de-
neyim yaşatacak.

Deniz Küstü, 11 Haziran Cumartesi 
14.00 ve 20.00’de Süreyya Operası’nda. 

Süreyya’da 

KAÇIRMA 

Deniz Küstü

KONSERE DOĞRU
Konserden önce Cevat Çapan’ın, Ya-
şar Kemal ve Deniz Küstü romanı üze-
rine konuşması olacak. Süreyya Ope-
rası Üst Fuayesi’ndeki etkinlik saat 
19.00’da başlıyor.

Y

Yaşar Kemal’in 1978 tarihli romanından uyarlanan “Deniz Küstü” müzik tiyatrosunun 
dünya prömiyeri 11 Haziran’da Kadıköy Süreyya Operası’nda yapılıyor

"Deniz Küstü" kitabının çizimlerini Abidin Dino yapmıştı
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SİNEVİZYON

Belgica
“Kırık Çember” ile En İyi Yabancı Film 
dalında Oscar adayı olan Felix van 
Groeningen, “Belgica” ile sinemasever-
leri müziğe ve eğlenceye doyurmaya 
geliyor. Yirmilerinin sonlarındaki Jo, 
bir zamanlar sanatla uğraşmış ama 
başarılı olamamıştır. Tutkusunu, yeni 
açtığı ve diğer tüm barlardan farklı 
olmasını istediği Belgica’ya taşır. Öte 
yandan ağabeyi Frank, şehre uzak bir 
yerde aldığı çiftliğiyle uğraşırken ikinci 
çocuğunun dünyaya gelmesini bekler. 
Ancak Frank, ne yöne evrildiğinden 
emin olmadığı hayatından mutsuzdur. 
Jo’nun barına yaptığı küçük bir ziyaret 
sonrasında iki kardeş Belgica’yı daha 
büyük, daha modern ve daha eğlenceli 
bir yer haline getirmeye karar verir. 
Birkaç hafta içinde şehrin eğlence 
merkezine dönüşen Belgica’nın ünü, iki 
kardeşin hayalini kurdukları her şeyin 
kapılarını açar… Fakat gece hayatının 
hızı, ikilinin parçalanan hayatlarına bile 
yetişemeyecek kadar yavaştır… 2016 
Sundance Film Festivali Dünya Sinema-
sı bölümünde En İyi Yönetmen ödülünü 
alan film, 10 Haziran Cuma’dan itibaren 
vizyonda. 

Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Sen Benimsin 11:00 13:45 16:30 19:15 
22:00
Benim Çılgın Düğünüm 2 11:00 13:00 
15:15 17:30 19:45 22:00 23:30 (Cm-Cts)
Warcraft 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 
23:50 (Cm-Cts)
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11  
Caddebostan/ (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Warcraft 11:00 12:40 13:30 15:00 16:00 
17:10 18:30 19:20 21:00
Benim Çılgın Düğünüm 2 11:00 13:00 
15:00 17:00 21:00
Kronik 11:45 15:30 19:30
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sa-
kızgülü Sok. No:2022  (216) 3360112

Kadıköy Kadıköy
Warcraft 12:00 15:00 18:00 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Moda Sahnesi Sineması
Evrim 13.30 17.30 21.15
Annemle Geçen Yaz 15.15
Hitchcock/Truffaut 12.00
Toz Bezi 19.15
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sok. 
NO:34/27 Kadıköy /  (216) 330 58 00

Sinema, bir süredir bilgisayar başına oturma-
yı seviyor! Bugüne kadar beyazperdeye göl-
gesini aksettiren çok sayıda bilgisayar oyunu 
seyrettik. Ve çoğu, ne yazık ki vasat örnekler-
di. Bu durumun nedeni belki de sinemanın te-
melde bir öyküye dayanmak zorunda olması, 
oyunların ise bir mantığın üzerine inşa edilen 
ve daha zor aşamalarda hedefe varılan yapıda 
kendi ifadesini bulması yatıyor olabilir. Bu du-
rumda nasıl bir analitik çözüme varabiliriz? Sa-
nırım şuna: Ancak hikâyesi sağlam yazılmış bil-
gisayar oyunları sinemada ayakta kalır. Uzun 
süredir beyazperdeye uyarlanması beklenen 
‘Warcraft’ın perdeyle buluşması (ki film bizde 
‘İki Dünyanın İlk Karşılaşması’ adıyla vizyona 
girdi), sözünü ettiğimiz kategorinin sanırım en 
iyi yapıtlarından biri olmuş.

Hoş, filmin öykü boyutu fena olmamak-
la birlikte tanıdık rüzgârlar estiriyor. İngi-
liz yönetmen Duncan Jones’u imzasını taşı-
yan ‘Warcraft’ın seyirci olarak bizi dolaştırdığı 
mekânlar, yüzler, atmosfer ‘The Lord of the 
Rings’le ‘Game of Thrones’ arası bir yerin ta-
rifi gibi. Öte yandan sunulan görsellik o kadar 
çekici ve oyalayıcı ki, ‘Warcarft’ hikâyeden çok 
yerli yerinde kullanılan efektleri, performans 
tekniğiyle elde edilen sahneleri, öyküde yer 
alan kent ve yapıların tasarımıyla tatminkâr bir 
çizgiye ulaşıyor. Bir de şunu vurgulamak ge-
rek sanırım; film hikâyesindeki iki ana toplulu-
ğa, insanlara ve Orklara aynı mesafeden yak-
laşıyor ve iki tarafı da iyileri ve kötüleriyle ele 
alıyor. Bence bu tavır da önemli ve filmin an-
lattıklarını kulak kabartmak açısından etkile-
yici oluyor. Finali itibariyle anlıyoruz ki bu film 
bir serinin ilk adımı; bu durumda da devamları-
nın daha iyi olması dileğiyle diyelim.

Sadece genç kadınların ve erkek çocukla-
rının yaşadığı tuhaf bir ada... Havaya her daim 
kasvet hâkim ve çocuklar, meraklarını gider-
mek için onlarca soru soruyor ama hiç birine 
ilişkin doyurucu cevapları alamıyorlar. Üstelik 
üzerlerinden tedavi mi deney mi olduğu belir-
siz bir tıbbi işlem yapılıyor. Lucile Hadzihalilo-
vic, ilk uzun metrajlı çalışması ‘Masumiyet’ten 
12 yıl sonra yine kamera arkasına geçerken bu 
kez hazmı çok daha zor, girift, göndermele-
ri bol bir distopik filme imza atmış. ‘Evrim’i iz-
lemek ve koridorlarında dolaşmak zor; üste-
lik kesip biçme sahneleri de çok ama yine de 
bambaşka bir sinemasal deneyim sunuyor; bu 
tür filmlerin varlığı kâğıt üzerinde bile önemli, 
bana sorarsanız, es geçmeyin derim.

Orijinaller tanım gereği her zaman iyi-
dir; çünkü asıl olan onlardır. Lakin bazı yeni-
den çevrimler de öncülerini aratmaz. Benim 
için Luca Guadagnino imzalı ‘Sen Benimsin’ 
(‘A Bigger Splash’) böyle bir yapım statüsün-
de. ‘I am Love’ adlı filmiyle tanıdığımız İtalyan 
yönetmen, Jacques Deray’ın 1969 tarihli yapı-
tı ‘La piscine’i (‘Havuz’) yeniden çekerken kimi 
rötuşlara gitmiş ve ortaya harika bir gerilim-
li ilişkiler ağı çıkarmış. Öykü, Tunus’a yakın bir 
İtalyan adası üzerinde geçerken (yani bu ara-
lar salonlarımıza uğrayan ikinci ‘Adalı’ film olu-
yor kendileri) arka plana ‘modernist’ dertler-
den göçmen sorununu da koymuş ve genel 
çizgileri itibariyle ortaya kayıtsız kalınama-
yacak bir film çıkmış. Doğrusu oyuncu kadro-
su da çok iyi ama içlerinden bir tanesi, özellikle 
Ralph Fiennes muhteşem.

Sonuç olarak yazıda bahsettiğim üç film (ki 
ikisinin hikâyesi ‘Ada’da geçiyor) de es geçil-
meyecek türden, naçizane önerim şudur ki ke-
sinlikle kaçırmayın…   

****

Adalardan film gelir 
bizlere…

UĞUR 
VARDAN

Ş ahkulu Sultan Vakfı, 2-5 
Haziran tarihleri arasın-
da bir ilke imza attı. Türki-
ye’nin İlk Alevi Kitap Fuarı 

Merdivenköy’deki Şahkulu Dergâhı’n-
da gerçekleştirildi. Alfa, Can (Ali Adil 
Atalay) Cem, Demos, İletişim, Kapı, 
Kaynak, La, Yurt gibi 42 yayınevinin 
yer aldığı fuara Şahkulu, Karacahmet, 
Garip Dede, Cem Vakfı, Pir Sultan Ab-
dal, Sarıgazi Cemevi gibi Alevi kurum-
ları da yayınlarıyla katıldı. 

Geniş bir yayın ağı ile Alevi – Bek-
taşi kültürünü tanıtan kitapları kapsayan 
Şahkulu Alevi Kitap Fuarı’na 28 yazar 
katıldı. Semah gösterisiyle başlayan Ki-
tap Fuarı’nın açılışında Şahkulu Sultan 
Vakfı Başkanı Mehmet Çamur, Şahkulu 
Alevi Kitap Fuarı Genel Koordinatörü 
Necdet Saraç, Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy Kayma-
kamı Birol Kurubal birer konuşma yaptı

 “KİTAPLA CENNET YAPMAK”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu, Alevi Kitap Fuarı açılışında 
yaptığı konuşmada, “1400 öncesi Şeyh 
Bedrettin’in dediği gibi cennet de ce-
hennem de bu dünyada. Bu dünyayı ki-
tapla, bilimle, anlayışla cennet yapmak 
mümkün… Kadıköy’de aynı anda iki 

fuar açmanın gururunu yaşıyoruz. Tür-
kiye’de kitap, okuma kültürü çok önem-
li, desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 
Konuşmasının ardından Başkan Nuhoğ-
lu’na, Şahkulu Sultan Vakfı’na yaptığı 
katkılardan dolayı plaket takdim edildi. 

“KİTAPLARIN KARDEŞLİĞİ”
Şahkulu Alevi Kitap Fuarı Genel 

Koordinatörü Necdet Saraç ise konuş-
masında şunları söyledi: “Aleviler hep 
sorunlarla anılıyor, bu fuarla sorunlarla 
anılma ezberini bozuyoruz. 42 yayıne-
vi, 28 yazar, yüzlerce kitap ile karşınız-
dayız. Kitapların bile ‘kardeş’ olmadığı 
bir ortamda kitaplar üzerinden ‘kitapla-
rın kardeşliğini’ yakalamak mümkün. 
Alevi Kitap Fuarı yeni bir başlangıç. Bu 
başlangıç, Alevi Bilgi Merkezi ile süre-
cek. Bizim amacımız inançlar ve kim-
likler arasında ayrımları artırmak de-
ğil, kimliklerin rahat telaffuz edilmesini 

sağlayarak, özgürlüklerin önünü açarak, 
laik-demokratik bir Türkiye’de kardeşçe 
yaşamak.”

ARAŞTIRMACILAR KATILDI
Açılış töreni bittikten sonra, Prof. 

Ali Yaman, Esat Korkmaz, Miyase İlk-
nur, Yrd. Doç. Mehmet Ersal ile söyle-
şiler yapıldı. Bu isimlerin yanı sıra et-
kinliğe, Ali Aktaş, Ali Yıldırım, Cavit 
Murtezaoğlu, Prof. Fuat Bozkurt, Ham-
za Aksüt, Kelime Ata, Merdan Yanar-
dağ, Miyase İlknur, Rıza Zelyut, Öner 
Yağcı gibi birçok yazar ve araştırmacı 
katılarak kitaplarını imzaladı, okurlarla 
söyleşti. Çeşitli sanatçıların fuar akşam-
ları dinleti sunduğu Şahkulu Alevi Ki-
tap Fuarı’nda, çocuklara masallar da an-
latıldı. Bugüne kadar yayınlanmış çeşitli 
Alevi dergilerinin de sergilendiği fuar 5 
Haziran Pazar akşamı saat 20.00’ye ka-
dar kitapseverlere hizmet verdi. 

Aleviler 
Kitap Fuarı’nda

l Kaan DERTÜRK

PUAN CETVELİ
Warcraft                           
Sen Benimsin       
Evrim        
Vurgun                  
Sihirbazlar Çetesi 2      
Korku Seansı 2   
Belgica     
Zootropolis 
Ve Panayır Köyden Gider

 “Mutfağımda 44 Yıl”

Kendi mutfağında başlattığı lez-
zet ve değişik tatlar keşfini, 44 
yıl sonra dostlarının ısrarıyla ka-
leme alan iki çocuk annesi Melda 
Bitlis, çorbalar, sebze yemek-
leri, etler, pilavlar, hamur işle-
ri ve tatlılardan oluşan tam 105 
özel tarifini “Mutfağımda 44 Yıl” 
adlı kitapta topladı. Lise yılların-
da arkadaşlarına, daha sonra ise 
eşine, çocuklarına ve dostlarına 
kendi yorumunu katarak oluş-
turduğu tariflerle sağlıklı ve de-
ğişik yemekler yapan Melda Bit-
lis, yemek kitabı yazma fikrinin 
yemeklerinin hayranı olan ailesi-
nin ve özellikle dostlarının ısrarı 
ile gündeme geldiğini söyledi. 

FOTOĞRAFLI TARİFLER
Mutfağımda 44 Yıl kitabında ta-
rifler her evde bulunabilen mal-
zemeler ile kolayca hazırlanabi-
lecek tarzda yazıldı. Anlaşılabilir 
dilde, basit ölçülerle tarif edilen 
her yemeğin, fotoğrafı da çeki-
lerek kitapta sunuldu. Çorbalar-
dan et yemeklerine, zeytinyağlı-
lardan balık ve deniz mahsüllerine 
kadar bir çok farklı tarifin yer aldı-
ğı kitapta ilginç tarifler de bulunu-
yor. Kore usulü Sushi, Viskili İncik, 
Tavşanlı Yufka gibi değişik tarifler, 
farklı lezzetler peşinde koşan ye-
mek meraklılarının büyük ilgisini 
çekecek. 

Aile mutfağından taşan lezzetler, arkadaş ısrarıyla 
kitaba dönüştü. Melda Bitlis kendi tarifleriyle 

“Mutfağımda 44 Yıl” kitabını yazdı

Merdevinköy’deki 
Şahkulu Sultan Vakfı’nda 

gerçekleşen Türkiye’nin 
ilk “Alevi Kitap Fuarı” 

yoğun ilgi gördü

buluştu
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aydarpaşa Garı’nın tarihi atmosfe-
rinde tarihle edebiyatı buluşturan 
Kadıköy Belediyesi 8. Kitap Gün-
leri, unutulmaz anlara tanıklık etti. 

180 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun ka-
tıldığı Kitap Günleri’nde, edebiyat dünyasının 
usta isimlerinden Yaşar Kemal, Gülten Akın ve 
Tahsin Yücel’in adını taşıyan üç ayrı peronda 
yaklaşık 600 yazar, sanatçı ve çizer 110 binin 
üzerinde okuyucu ile buluştu. 

1-5 Haziran tarihleri arasında sabah 10.00 
akşam 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olan 
Kitap Günleri’nde söyleşi, panel, şiir dinletisi, 
okuma saatleri ve çocuk etkinlikleri gibi 50 kül-
tür etkinliği yapıldı.

150 KİŞİ ÇALIŞTI
Tüm organizasyonun Kadıköy Belediyesi 

çalışanları ve gönüllüleri tarafından yürütüldü-
ğü etkinlikte beş gün boyunca 150 kişi çalıştı. 
Alanın güvenliği, temizliği ve tüm organizasyo-
nu çalışanlar tarafından yapıldı.

VAGONLARDA KİTAP KEYFİ
Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi göster-

diği Kitap Günleri’nde kitaplardan sonra en çok 
ilgiyi peronlarda bekleyen trenler çekti. Ray-
larda, vagonlarda çekilen yüz binlerce fotoğraf 
sosyal medyada paylaşıldı. 

Kitabını alanların vagonlarda oturup kitap 
okuduğu, yorgunluğunu attığı bu özel günlerde, 
trenlerde ve Haydarpaşa Garı’nda yaşanan hatı-
ralara da yolculuk yapıldı. 

GELİN DAMAT HAYDARPAŞA’DA
Haydarpaşa’da renkli görüntülerden biri de 

evlenen çiftlerin Kitap Günleri’ni ziyaret et-
mesi oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’nun nikâhını kıydığı çiftler nikâhtan 
sonra soluğu Haydarpaşa Garı’nda aldı.

ANADOLU’YA 10 BİN KİTAP
Yayınevleri ve okurların katıldığı Anado-

lu’daki kütüphane ve okullara kitap bağış kam-
panyasında 10 bin civarında kitap toplandı. 
Kadıköy Belediyesi’ne teslim edilen kitaplar 
önümüzdeki günlerde kitap bağış talebinde bu-
lunan kütüphane ve okullara gönderilecek.

“TARİHLE EDEBİYAT BULUŞTU”
Kitap Günlerine ilişkin konuşan Kadıköy 

Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Haydar-
paşa tarihi bir miras. Kitap Günleri’ni Haydar-
paşa’da yaparak hem tarihle edebiyatı buluş-
turmak hem de Haydarpaşa’ya dikkat çekmek 
istedik” dedi. 

Haydarpaşa Garı’nın Anadolu’dan İstan-
bul’a açılan bir kapı olduğunu belirten Nuhoğ-
lu “Bu gar aynı zamanda bir bellek. Burada her-
kesin anıları var. Buradan yolculuklara çıktık. 
Buraya yollardan geldik. Yolculuk hikâyeleri-
mizin, anılarımızın olduğu bu tarihi atmosfer-
de bu kez de kitaplara yolculuğa çıktık. Kitap 
Günleri’ne İstanbullular büyük ilgi gösterdi. 
Sadece Kadıköy’den değil İstanbul’un hemen 
her yanından ziyaretçilerimiz oldu. Yayınev-
leri de okurlar da bu etkinlikten çok memnun. 
Buradan trene binmedik ama buradan kitapla-
ra yaptığımız ilk yolculuk kısa ama çok güzel 
oldu. İnsanların yüzündeki ifadeyi görmek, te-
şekkürlerini duymak bizim için çok büyük bir 
gurur ve onur” dedi.

“HAYDARPAŞA HEPİMİZİN EVİ”
Kitap Günleri’ne okurların yoğun ilgisi ile 

Anadolu Yakası’nda böyle bir ihtiyacın olduğu-
nu bir kez daha gördüklerini ifade eden Nuhoğ-
lu, “Haydarpaşa’da gerçekleştirdiğimiz Kitap 
Günleri ile kitap, İstanbul’a geri dönmüş oldu. 
Hem tarihle edebiyatı buluşturduk hem de okur-
la kitabı buluşturduk. Önümüzdeki sene daha 
büyük bir organizasyonla okurlarla buluşaca-
ğız” diye konuştu. 

Okurların ilgisini de değerlendiren Nuhoğ-
lu şunları söyledi: “Okurlar buraya kendilerine 
ait bir yere gelir gibi geldi. Haydarpaşa hepimi-
zin evi ve biz bir vesile ile evimize döndük. Pe-
ronlar arasında kitaplara dokundu, kitaplar aldı. 
Kompartımanlara oturdu aldığı kitabı okudu, 
yorgunluğunu attı.”

“TRENLER YENİDEN KALKACAK”
“Biz kitaplarla yolculuk yaparken hem ha-

tıralarımız canlandı hem de buradan trenlerin 
yeniden kalkacağı günleri düşledik. Bu düşün 
gerçek olacağına inanıyorum. Buradan tren-
ler yeniden kalkacak. Ve biz kitaplarımızı alıp 
o trenlere binecek ve yolculuklara çıkacağız” 
sözleriyle Haydarpaşa Garı’nın İstanbul ulaşı-
mı açısından önemine dikkat çeken Nuhoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün bunlar Kadı-
köy Belediyesi çalışanları ve gönüllülerimizin 
gayretiyle gerçekleşti. Temizlik personelinden 
fen işlerine, halkla ilişkilerden, zabıtaya, gü-
venlik elemanlarımızdan, tasarıma, organizas-
yondan iletişime bütün çalışma arkadaşlarımız 
Kitap Günleri’nin organizasyonu için bütün ay-
rıntıları tek tek düşündü ve günlerce çalıştı. Ve 
profesyonel organizasyon firmalarının üstesin-
den gelmekte zorlandığı işleri bizim arkadaşla-
rımız yoğun bir özveri ve emekle gerçekleştir-
di. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 

Kadıköy Belediyesi tarafından Haydarpaşa Tren Garı 
peronlarında düzenlenen Kitap Günleri sona erdi. 1 Haziran 

Çarşamba günü başlayan fuarı beş günde 110 bin okur 
ziyaret etti, 500 binin üzerinde kitap satıldı 

110 bin 
okur 

500 bin 
kitap 

Trenlerin 
arasında söyleşi

Biz de mutluyuz 
okurlar da…

Yüz bin okurun ziyaret ettiği 8. Kitap Günleri’ne birbirinden değerli 
sinema oyuncusu, yazar, tiyatro sanatçısı, gazeteci ve bilim insanı 
katıldı. Kitaplarını imzalayıp, okurlarla sohbet etme fırsatını 
yakalayan yazarlarla biz de söyleşme imkânı bulduk. Ayşen Gruda, 
Ezel Akay, Muzaffer İzgü, Özgür Mumcu ve Meltem Yılmazkaya kitap 
günlerine dair duygularını ve izlenimlerini Gazete Kadıköy’e anlattı:

Tarihi Haydarpaşa’da düzenlenen 8. Kitap Günleri’ne 112 yayınevi 
katıldı. Gazete Kadıköy olarak yayınevi editörlerinin, çalışanlarının 
ve sahiplerinin 8. Kitap Günleri’ne dair izlenimlerini ve taleplerini 
sorduk. Bizi kırmayıp sorularımızı yanıtlayan yayınevi sahipleri, ilk 
defa Haydarpaşa’da düzenlenen kitap günleri ile birlikte Anadolu 
Yakası’nda büyük bir eksikliğin giderileceğini ifade ediyor

Vedat Yeniçeri 
(Öteki Yayınevi)
Haydarpaşa’da düzenlenen ilk kitap fu-
arı. Tarihi bir mekânda olması çok güzel. 
Açık hava, güneş… Çok merkezi bir yer. 
Hem İstanbul’un hem de Kadıköy’ün en 
bilinen mekânlarından. Kadıköy Beledi-
yesi çalışanları da yayınevlerini tek tek 
gezerek bir ihtiyacımız olup olmadığını 
soruyorlar. Ben genel olarak bu etkinlik-
ten memnunum. Gelecek yıllarda da ya-
pılmasını umut ediyoruz. Okurlar da ga-
yet memnun. Anadolu’ya kitap bağışı da 
çok önemli bir etkinlik. Biz de bu kam-
panyaya katılmaktan gayet sevinçliyiz. 

Nalân Kiraz 
(Alakarga Yayınevi): 
Ortam çok güzel. Katılımla beraber 
insanlar da güzel. İnsanlar hem kitap 
alıyor hem de vagonlara girip fotoğraf 
çektiriyorlar. Hatta kitaplarla fotoğraf 
çektirip alışveriş yapmayanlar da 
oldu. Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür 
ediyoruz. Bizi ve kitapseverleri burada 
biraraya getirdiği için. 

Hakan Unutulmaz 
(Penguen Dergisi): 
Karikatür dergisi standı olduğumuz için 
sanırım en renkli ve neşeli anları biz ya-
şadık. Okurlarla hem sohbet edip hem 
de eğlendik. İnsanlar Avrupa yakasına 
gidemiyordu. Anadolu yakasında yaşa-
yanlar için çok iyi bir fırsat oldu. Nostal-
jik bir yanı da var tabi. Bu sebeple burayı 
tercih edenler de oldu. Teknik eksiklikler 
vardı ama burası tarihi bir mekân olduğu 
için buna müdahale edilemiyor. Anado-
lu’ya da dergilerimizden bir seçki hazır-
ladık. Çocukların mizah ile tanışmasına 
vesile olacak. Çok mutluyuz. 

Başak Bayraktar 
(Hayy Kitap): 
Kadıköy okuyucusu zaten çok bilinçli 
bir okur. Neyi ne zaman okuyacağını 
bilen bir kitle. Biz de okurlar kadar 
heyecanlıyız aslında. Haydarpaşa’yı 
uzun yıllardır görmedik. Bizim için 
ilginç olan şey herkesin gülüyor 
olması. Yıllardır bu işi yapıyoruz ama 
ilk defa bu kadar neşeli bir okur 
kitlesi ile karşılaştık. Anadolu’ya kitap 
kampanyası da çok iyi düşünülmüş 
bence. Biz yayınevi olarak bu tarz 
kampanyalara katılıyoruz zaten. Biz 
mutluyuz, okurlar mutlu. Bence en 
önemlisi bu. 

Öznur Demir (Uykusuz): 
Ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Ama 

konu Haydarpaşa olunca çok fazla 
ilgiyle karşılaştık. Zaten Kadıköy’ün 
okuyan yazan bir kitlesi var. TÜYAP 

kitap fuarından sonra rahat bir 
nefes aldık diyebilirim. Hem yayınevi 

çalışanları hem de okurlar burada 
olmaktan memnun. Biz de eski ve 

yeni sayılardan bir derleme yapıp 
Anadolu’daki öğrencilere göndereceğiz. 

Kitap kampanyası da oldukça anlamlı 
ve yerinde bir kampanya olmuş. Emeği 

geçen herkese teşekkür ediyoruz.

İbrahim Şener 
(Pegasus Yayınevi): 

Kadıköy çok büyük bir semt. 
Beylikdüzü’nde yapılan fuara Anadolu 

yakasında yaşayanlar gidemiyordu. 
Bu anlamda büyük bir sorun ortadan 

kalktı. Bunun dışında çok güzel bir 
atmosfer var. İnsanlar çok keyifli, güler 
yüzlü. Bizim amacımız yüksek bir satış 

yapmak değil. Okurlarla buluşmak 
hepsinden sevindirici. Sadece bu yıl 

ile sınırlı kalmamalı. Dokuzuncusu da 
düzenlenmeli. 

Eda Nur Bertay 
(Pupa Yayınevi): 

Oldukça memnunuz. Bizler bu etkinliğin 
yirmincisini, otuzuncusunu da görmek 

istiyoruz. Anadolu Yakası’nda ciddi bir 
kitap fuarı eksikliği var. Haydarpaşa’da 

yapılan bu etkinlik eksikliği gideriyor. 
Özellikle Kadıköy Belediyesi’nin fuara 

gelmek isteyenlere ücretsiz olarak 
ulaşım sağlaması, etkinliğin daha yoğun 
hale gelmesini sağladı. Kitapseverlerle, 

bizleri bulaştıran bir etkinlik oldu. 

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı’nda 
düzenlediği Kitap Günleri’nde Pulbiber 
dergisinin “Pulbiberle Yaşama Dair” 
söyleşisinde konuşan oyuncu Ayşen Gruda, 
Haydarpaşa Garı’nın özelleştirilmesinin büyük 
hata olduğunu söyledi. 
Söyleşiden sonra Gazete Kadıköy’e açıklama 
yapan Ayşen Gruda kitap günlerine katılmaktan 
büyük mutluluk söylediğini dile getirdi. 
“Haydarpaşa Garı yandığı zaman çok üzüldüm” 
diyen Ayşen Gruda babası tren yollarında 
makinist olduğu için çocukluğunun büyük 
bir kısmını Sirkeci ve Haydarpaşa Garı’nda 
geçirdiğini ifade etti. “Aslında bugün evime 
geldim” diyen Gruda, “Ben buralarda büyüdüm. 
Bu yüzden Haydarpaşa Garı’nın benim 

hayatımda ayrı bir yeri var. Burası şehircilik 
anlayışına göre düzenlenen bir gar. İnsanlar 
trenlerle buraya gelir, vapurla karşıya geçerdi. 
Bundan sonra da ulaşım için kullanılmalı” 
şeklinde konuştu. 
Tarihi Haydarpaşa Garı’nda okurlarıyla 
buluşmanın başka bir keyif olduğunu dile getiren 
Gruda, “Mayıs ve haziran aylarını bir diriliş ve 
yenilenme dönemi olarak görüyorum. Yapraklar 
çiçekler deniz bir başka oluyor” dedi. 
Gençlerle buluşmanın kendisine güç 
verdiğini söyleyen Gruda, Gezi direnişinde 
hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını 
da ifade ederek, “Evlatlar hiçbir zaman 
unutulmaz. Şehitler için de bu geçerli onlar 
da unutulmamalı” dedi. Gelecek yıl da kitap 
günlerinin Haydarpaşa Garı’ında düzenlemesi 
gerektiğinin altını çizen Gruda, “Burada çok 
coşkulu bir topluluk var. Ben bir yıldır imza 
günlerine katılıyorum ama bu kadar coşkulu 
bir okur kitlesi ile karşılaşmadım. Gençlerle 
buluşmak ayrı bir keyif. Gençler çok donanımlı 
ve bilinçli geliyor. Bizi de onlar kurtaracak” diye 
konuştu. “Kadıköy İstanbul’un en sevdiğim 
semtlerinden biridir “diyen Gruda, “Bugün 
evime gelmiş gibi hissettim. Yeşilköy’de doğdum 
ama Moda’da da yaşadım. Ben Kadıköy’ü daha 
modern ve medeni buluyorum. İstanbul’un en 
sevdiğim semtlerinden biridir Kadıköy” dedi. 

“Hacivat ile Karagöz Neden Öldürüldü”, 
“Neredesin Firuze” ve “Yedi Kocalı Hürmüz” 
filmlerinin sevilen yönetmeni Ezel Akay da 

Haldun Çubukçu ile beraber kaleme aldığı 
“Yargu” adlı romanı için okurlarla söyleşti. 
Söyleşiden sonra sohbet ettiğimiz Ezel 
Akay, “İstanbul’un çok dışında kitap fuarı 
düzenleniyor. Elbette orası da doluyor, okurlar 
kitaplarla buluşuyor ama burası olağanüstü 
uygun bir yer. Her renkten insan var. Sadece 
okurlar değil yayınevleri de çok renkli bu beni 
çok mutlu etti. Bir dahaki sefere vapur kalkması 
gerekiyor. Kitap vapuru… Bu kadar uygun bir 
ulaşım noktası başka bir yerde yok. Bu geleceğe 
kalmalı. Düşünsenize trenle geliyorsunuz, 
daha sonra şehre açılıyorsunuz. Trenlerin 
arasında söyleşi yaptık. Yüz yıl düşünsem bunu 
yapacağım aklıma gelmezdi. Mutlaka devamı 
gelmeli” sözleriyle duygularını dile getirdi. 

Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan 
gazeteci, yazar ve hukukçu Özgür Mumcu ilk 
kitabı “Barış Makinesi” için 8. Kitap Günleri’ne 

katılarak okurları ile söyleşti. Söyleşiden sonra 
ise kitaplarını imzaladı. İlk defa roman yazdığı 
ve okurlarıyla buluştuğu için çok heyecanlı 
olduğunu ifade eden Mumcu, “Açıkçası böyle 
bir şey hayal etmemiştim. Daha küçük ve kısıtlı 
bir fuar bekliyordum. Eskiden şehrin içinde 
yapılan kitap günlerini hatırladım. İki buçuk 
saat sürdü imza etkinliği. Kadıköy okurunun da 
büyük bir etkisi var. Ben burada yaşamıyorum 
ama kendimi çok acayip bir şekilde evimde gibi 
hissediyorum” şeklinde konuştu. İlk kitabına “ 
barış” gibi iyi niyetli hislerle başlamayı uygun 
gördüğünü ifade eden Mumcu, “Barış Makinesi” 
bilimsel bilgilerle okunacak bir kitap değil. 
Felsefe, tarih ile anlaşabilecek bir kitap. Umarım 
başarabilmişimdir” dedi. 

Kitap günlerine sadece İstanbul’da yaşayan 
yazarlar katılmadı. Memleketi Adana’dan 
İstanbul’a gelen yazar Muzaffer İzgü de Kitap 

Günleri’nin en önemli konuklarındandı. 83 yıllık 
ömrüne 154 kitap sığdırdığını ifade eden İzgü, 
“İstasyonda ya da tren garında kitaplarımı 
imzalayacağım aklımın ucundan geçmezdi. 
Bu etkinlik kimin aklına geldiyse çok teşekkür 
ediyorum. Çocukların ilgisi çok yoğundu. 
Saat 11.00’da başladığım imza etkinliğim 
saat 16.00’da bitti. Okullardan çocukları 
getirsinler. Özellikle fakir, gariban çocukları… 
Onlarla sohbet edeyim, saçlarını okşayayım. 
Ben onlardan bir şey öğreneyim onlar da 
benden. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? 
Çocuklar bu tarz kitap günleri ile kitapların 
içine karışabilir. Bu etkinlik için emek harcayan 
herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum” 
diye konuştu. 

Kadıköylü tiyatro sanatçısı ve Pulbiber Dergisi 
yazarı Meltem Yılmazkaya da Haydarpaşa’nın 
her insanın ömründe bir durak olduğunu ifade 
ederek, “Otel olacak tartışmaları, burada 
anısı olan herkes için, İstanbul ve tarih için 
bir saygısızlıktır. Şehrin ruhu küser mi? 
Elbet küser. Bugün biraz gönlünü aldık sanki 
vagonların, rayların, duvarların. Çok güzel bir 
etkinlik” dedi. 

AYŞEN GRUDA: 
“EVİME GELMİŞ GİBİYİM”

EZEL AKAY: 
“KİTAP VAPURU KALDIRILMALI”

ÖZGÜR MUMCU: 
“İLK İMZA HAYDARPAŞA’DA…”

MUZAFFER İZGÜ: 
“AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ”

MELTEM YILMAZKAYA: 
“TRENLERİN GÖNLÜNÜ ALDIK”
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Fotoğraf oyunumuza kısa bir ara vermiştik. Anlar, 
hayatın her safhasında olduğu gibi, akıp gitti bu ara-
da. Kaçan kaçtı. Görülebilen görüldü, görülemeyen 
görülemedi. Keder yok. buna da alıştık. Mesele artık 
gidenlerde değil, neler görülebileceğinde, görülmek 
istenende.

Tam da hayatın bu yüzü üzerine düşünme-
ye başlamıştım ki, hiç beklemediğim bir zamanda 
onu gördüm. Moda’daki o çay bahçesine o da be-
nim gibi erken gelmişti. Masalar boştu henüz. Bir 
iki saate kalmaz hepsi dolardı. Sonra da bir yer ara 
ki, bulasın! Eh ne de olsa Pazar. Geç uyananlar var, 
oraya kahvaltı etmeye gidecekler var. Kahvaltıla-
rını edip kahvelerini, belki muhabbet uzarsa çayla-
rını içmek isteyecekler de var. Hazır lafı gelmişken 
söyleyeyim. Kahvaltı ne güzel bir sözdür, değil mi? 
İyi bir kahvenin altını önce karnını doyurarak ya da 
en azından birkaç lokma atıştırarak oluşturmak… 
Kahveye verilen önemden mi? Öyle görünüyor. Bil-
diğim hiçbir dilde kahveyle kahvaltı arasında böyle 
bir bağlantı yok. bazı ülke kahvaltıları mis gibi filtre 
kahve kokusuyla çok iyi gitse de…

Geçelim… Çay bahçesine dönmeye ne dersiniz? 
Gelin bu anların içine beraber girelim. Gördüğüm 
adamın eski bir tanıdığım olduğunu söylemiş miy-
dim? Adı Kemal. Onunla da yıllardır görüşmüyoruz. 
Aradan geçen zamanda neler yaşadığını biliyorum 
ama. Sessiz bir tanıklık yapmak kolay değil. Şimdi 
simidini yiyor. Yanında da elbette bir demli çay... Çok 
mu bildik? Ne önemi var? Birçoğumuz hayatımızı 
çok bildik hallerle sürdürmüyor muyuz? Beni zaten 
bu hallerin ardında kalanlar, yaşatılanlar ilgilendiri-
yor. Çünkü esasında herkesin bir hikâyesi vardır. 
Herkesin bir yerlerde kaybolmuş masalı… Büyü-
dükçe, büyüdüğümüze inandıkça ne çok masalımı-
za uzak düşeriz… Ama Kemal bazı halleriyle sanki 
genç, hafiften olgun bir adam görünümünde bü-
yümemiş bir çocuk… Uzun, kareli, gri şortu, lacivert 
bisiklet yaka tişörtü, spor ayakkabıları ve elbette 
cep telefonuyla… Birileriyle mi yazışıyor? Sosyal 
medyaların birinde mi oyalanıyor? Bir oyun mu oy-
nuyor? Cevabı biliyorum. Ama şimdilik söylemeye-
ceğim. Şimdilik hayal etmeyi size bırakıyorum. Ama 
cevap neyse ne, bu görüntü de bildik, değil mi? Nasıl 
bir insan türü oluşuyor ya da oluşturuluyor? Üstelik 
bütün dünyada… Geçelim, buraları da geçelim…

Zaten asıl söylemek istediğim bu değil. Kemal 
tek başına yaşıyor. Otuz dördünü yeni bitirmiş. Ama 
doğum gününü anlaşılabilir sebepler yüzünden hiç 
kimseyle kutlayamadı. Bir ara spor yapmaya çok 
merak salmıştı. Yemeklerine büyük titizlik gös-
termeye de… Giysilerine önem vermeye de… Ama 
bunlar iki yıl kadar önceydi. Daha doğrusu Ameri-
ka’daki aslında pek de öyle büyük bir itibara sahip 
olmayan ama Amerikalılığı yüzünden buralarda 
önemsenen bir üniversitede işletme yüksek lisan-
sını bitirmesinin ardından İstanbul’daki küçük ve 
özel bir bankaya pazarlama uzmanı vasfıyla girip 
altı yıl çalıştıktan sonra ekonomik dalgalanmalar ve 
yeni yapılanmalar bahane edilerek işten çıkarılana 
kadar. Aniden, üstelik çok acımasızca… Onca zama-
nın boşa yaşandığını söyletecek kadar… 

Felaketler bazen birbiri ardı sıra geliyor. O gün-
ler dört yıldır beraber olduğu, evlilik planları bile 
yaptığı Nihal tarafından terk edildiği günler de oldu. 
Sevgilisin bankanın müdürü ile beraber yaşamaya 
başladığınıysa hiçbir zaman bilmedi. 

Hatırlayabildiğim kadarıyla spor yapmayı tam 
da o günlerde boşlamaya başlamıştı. Sonra hepten 
bıraktı. Fazla kiloları var artık. Belli ki yemeklerine de 
eski özeni göstermiyor. O günlerden sonra istediği, 
kendisine yakıştırabileceği işi de bir türlü bulamadı. 
Bir otomobil galerisinde satış elemanı olarak çalış-
mak ya da şık bir gece kulübünde valelik yapmak 
ona göre değildi. Ailesinin en varlıklı bireyinden Mo-
da’lı yaşlı teyzesinin yardımlarıyla ayakta kalacak 
hale gelmek de ona göre değildi. Ama hayat insana 
bazen böyle kötü oyunlar da oynayabiliyordu işte… 

Yıllar sonra kendisine bakarken bunları hatır-
ladım işte. Oyunumuzun kuralları gereği beni gör-
müyor. Birazdan tanık olacaklarımı da bilmeyecek. 
Gözleri hâlâ cep telefonunda. Eski kibrinden eser 
kalmamış. Orada da kaybettiği bir masalı mı arıyor 
dersiniz? Yeni arkadaşlar ne kadar gerçek? Bu ar-
kadaşlıklar bize sadece derin bir yalnızlık mı veri-
yor? 

Herkes yine kendi cevabını versin. Çünkü bu 
hikâyede son sahna henüz oynanmadı.

Tam o anlarda yerinden kalkıyor. Yanına bir 
kadın yaklaşıyor. Cep telefonuyla bu kadar çok 
meşgul olmasının sebebini tam da burada açıkla-
yabilirim. Kadın altmışlarına yakın gösteriyor. Çok 
makyajlı. Fazla makyajlı. Frapan bir kıyafeti de var. 
Ayrıntılara yine girmeyeceğim. Onu da hayal edin. 
Birbirlerine sarılıyorlar. Sarılmalarında bir şehvet 
mi var? Herkesin mecbur kalınca başlangıçta hiç 
düşünemeyeceği yollarda da yürüyebileceğini bir 
daha düşünüyorum. Kalkıp gidiyorum. Hiç kimse 
beni fark etmiyor…

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz 
(10)

MARİO 
LEVİ

Haydarpaşa Gar’ında düzenlenen 8. Kitap Günleri'nde ülke 
edebiyatının güçlü kalemleri Ahmed Arif, Orhan Kemal, Nazım 
Hikmet ve Ahmet Haşim başta olmak üzere pek çok yazar ölüm 
yıl dönümlerinde 50’yi aşkın kültür etkinliğinde anıldı

Şair, kendi söylemiyle “yürek işçisi” Ahmed Arif, ölüm 
yıldönümü olan 2 Haziran’da şiir dinletisi ve söyleşiyle 
anıldı. Kardelen Şiir ve Müzik Gurubu “Ahmed Arif Şiir-
leri Dinletisi” verdi.  Kardelen Şiir ve Müzik Grubu adı-
na konuşan Yusuf Ziya Leblebici “Ahmed Arif’in yeri 
geldiğinde 20 yıl bekletip, hiç dokunmadığı şiirleri var-
dır. Ahmed Arif şiirlerini damıtarak yazar. Her bir keli-
meyi adeta toplar. O, boşuna prangaların şairi olma-
mıştır. Zincir sadece bileklere vurulmaz bazen zihne 
de vurmak gerek” dedikten sonra sahneyi grup üyesi 
olan Turan Karatepe’ye bıraktı. Turan Karatepe, Ahmed 
Arif’in “Bu Zindan, Bu Kırgın, Bu Can Pazarı” adlı şirini 
okudu. Âşık Sinem Bacı ise sazını eline alıp “Kızıldere” 
ve “Uyu Deme” türkülerini seslendirdi. 

Kitap Günleri’nde edebiyatımıza Murta-
za, Hanımın Çiftliği, 72. Koğuş gibi unu-
tulmaz eserler vermiş Adana doğum-
lu Orhan Kemal de unutulmadı. Orhan 
Kemal de ölüm yıldönümü olan 2 Ha-
ziran’da bir söyleşiyle anıldı. Gazete-
ci Gürkan Hacır ve Orhan Kemal’in oğlu 
Işık Öğütçü’nün katıldığı söyleşide Or-
han Kemal’in yazarlık serüvenine na-
sıl başladığı konuşuldu. Işık Öğütçü, ba-
basının hapishanede Nazım Hikmet’le 
karşılaşma serüvenini şöyle anlattı: 
“Babam askerdeyken o dönemin ceza 
yasasınca 94. madde kapsamında Na-
zım Hikmet şiiri okumaktan, takdir etti-
ğinden ve neden Niğde kütüphanesin-
de şiirleri bulunmadığını sormasından 
ötürü 5 yıl ceza alıp Niğde, Kayseri, 
Adana cezaevlerinde cezasını çekiyor. 
1940 yılının Nisan ayında dedem, ba-
bamı Bursa cezaevine naklettiriyor. Bu 
süre içinde hep şair olarak tanındığı için 

şiirler yazıyor. Kendini şair olarak görü-
yor. Sonrasında Nazım Hikmet  de si-
yatik ağrılarından dolayı kaplıcalardan 
faydalanması için Çankırı’dan Bursa Ce-
zaevi’ne getiriliyor. Babam bu duruma 
çok seviniyor ve kısa zamanda Nazım 
ile kaynaşıp 52. Koğuşta birlikte kalma-
ya başlıyorlar. Nazım Hikmet, geçen za-
manla birlikte artık babamın şiirlerini 
görmek istiyor. Babam buna istinaden 
en güvendiği şiirlerinden birini Nazım’ın 
huzurunda okuyor ama Nazım çok bo-
zuluyor. Felaket, rezalet, berbat… Ne 
kadar kötü sıfat varsa sıralıyor. Baba-
mın şevki baya kırılıyor ve şiir yazmayı 
bırakıyor. Ezkaza Nazım, babamın yaz-
dığı yazılardan birini görüyor ve babama 
sen kesinlikle düz yazı yazmalısın di-
yor. Senin kalemin, betimlemelerin çok 
güçlü diye teşvik ediyor. Nazım üstat 
babamı bu yola sokarak roman türünde 
eserler vermesini sağlamış.” 

3 Haziran Cuma günü ölüm yıl dö-
nümünde “Bir Şiirin En Güzel Dizesi 
Nazım Hikmet” panelinin konuşma-
cısı gazeteci, yazar Enver Aysever’di. 
Nazım Hikmet’in toplumcu yapısı ve 
bu bağlamda verdiği şiirler hakkında 
konuşan Enver Aysever şunları söy-
ledi: “Nazım’ı defalarca insanlar farklı 
yerlerde anlattılar. Benim bu anlatışa 
temel bir itirazım var. Nazım Hikmet’i 
anlatırken son yıllarda bir romantik-
lik unsuruna indirgenmeye çalışılıyor. 
Nazım’ın siyasal varlığını, Nazım’ın 
Türkçedeki yerini, dünyadaki dev-
rimci kimliği, düşünsel varlığını, top-
yekûn bir aydın olarak takındığı tu-

tumu görmezden gelenler Nazım’a 
iyilik mi yapıyorlar yoksa kötülük mü 
diye sık sık düşünüyorum. Nazım 
Hikmet, İstanbul’da varlıklı bir aile-
nin üstelik ömür boyu sesini çıkart-
madan yiyip, içip, yatacak ve keyfini 
sürecek bir ailenin çocuğuyken önce 
şiire düşen yolu ardından Anado-
lu’nun inim inim inlemesini duyma-
sıyla, dille birlikte kurduğu düşünsel 
yapıyı taçlandırmasıyla ‘memleket 
kavgasına’ girmesi Nazım’ı Nazım 
yapan özelliklerdir. Nazım’ın Mem-
leketimden İnsan Manzaraları kitabı 
okunacaksa eğer bu düşünceler eş-
liğinde okunmalıdır.” 

Edebiyatımızda “akşam şairi” olarak ta-
nınan sembolizmin en büyük temsilcisi, 
Fecr-i Âti topluluğunun üyesi Ahmet Ha-
şim, 4 Haziran Cumartesi günü ölüm yıl 
dönümünde bir panelle anıldı. Modera-
tör Halil İbrahim Polat’ın yönetiminde ya-
pılan “Ahmet Haşim – Şiir ve Moderni-
te” başlıklı panelin konuğu şair ve yazar 
Hilmi Yavuz’du. Hilmi Yavuz, Ahmet Ha-
şim’in modernizm anlayışıyla ilgili yaptı-
ğı konuşmada şunları söyledi: “Modernite 
karşımıza oldukça karışık bir yapıda çıkı-
yor. Haşim’in şiir anlayışını irdeleyebilmek 
için öncelikle modernite kavramının tanı-
mını yapmak gerekir. Modernite, Charles 
Baudelaire, Stéphane Mallermé, Paul Va-
lery gibi Fransız sembolistlerin öncülü-

ğünde kurulmuştur. Sembolizmde sorun 
şiirde anlam meselesidir. Bizim şiirimizde 
de en önemli sorun anlamdır. Anlam ge-
riye mi itilecek yoksa öne mi çıkartılma-
lıdır? Tanzimat’tan beri bu konu edebiya-
tımızda geniş yankı uyandırmıştır. Ahmet 
Haşim’in, 1921 yılında Dergâh Dergisi’nin 
birinci sayısında ‘Bir Günün Sonunda 
Arzu’ şiirinin yayımlanmasıyla kıyamet 
kopmuş. Bu şiirde anlam yoktur diyerek 
Haşim’i ötekileştirmişler, şiirden saf dışı 
bırakmaya çalışmışlar. Ahmet Haşim, ge-
liştirdiği şiir anlayışından dolayı zorluklar 
yaşamış ama yılmamış bir şairdir. Kendi-
sinin verdiği savaştan ötürü bugün Ah-
met Haşim olabilmiş ve bugün biz kendi-
sini konuşabilme fırsatı bulabilmişizdir.” 

Şiir dinletisinin ardından şair, yazar 
Onur Caymaz ve şair Onur Behra-
moğlu’nun konuşmacı olduğu  “Ah-
med Arif’in Onurlu Direnişi” söyleşisi 
gerçekleştirildi. Onur Caymaz, Ah-
med Arif’e dair şunları söyledi: “Şa-
irleri sansürleyen insanların isimle-
ri asla bilinmez. Oysa onlar isimleri 
bilinsin diye yaparlar bu eziyetleri. 
Ama sadece büyük adamların isim-

leri bilinir. Ahmed Arif gibi onurlu, dik 
duran adamların isimleri. Çünkü Ah-
med Arif, Kalbim Dinamit Kuyusu şii-
rinde şu satırları yazmıştır: 
‘Biz ki ustasıyız vatan sevmenin…’  
Şair Ahmed Arif’in vatan deme-
si yurt demesi onun verdiği en bü-
yük onurlu mücadeledir.” Onur Beh-
ramoğlu ise Ahmed Arif’in “Anadolu” 
şiirini okudu. 
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HAYDARPAŞA’DA 

adıköy Belediyesi tarafından tarihi Haydarpaşa Gar’ında düzenlenen 
Kitap Günleri, bu coğrafyada yetişip dünyaya sesini duyurmuş edebi-
yatımızın köşe taşlarına bir saygı niteliğindeydi aynı zamanda. 

Geçen yıl kaybettiğimiz ustalar Yaşar Kemal, Gülten Akın ve Tahsin Yücel’in adını 
taşıyan üç ayrı peronda Ahmed Arif, Orhan Kemal, Nazım Hikmet ve Ahmet Ha-
şim, söyleşilerle, müzik ve şiir dinletileriyle anıldı. K

l Kaan DERTÜRK

“PRANGALARIN ŞAİRİ” AHMED ARİF

ORHAN KEMAL’İN YAZAR OLUŞU

AKŞAM ŞAİRİ: AHMET HAŞİM 

NAZIM HİKMET’İ ANLAMAK

ARİF’İN ONURLU DİRENİŞİ

USTALARA
SAYGI KUŞAĞI
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armara Üniversitesi (MÜ) bünyesinde, Türki-
ye’nin ilk ve tek flüt orkestrasını barındırıyor. 
Geçen yıl kurulan Marmara Flüt Orkestrası, flü-
te gönül vermiş hayvansever müzisyenlerden 

oluşuyor. Öyle ki konserlerinde giriş parası yerine mama ba-
ğışı kabul ediyorlar. Orkestrayı, üniversitede Müzik Bölüm 
Başkanı da olan MI Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ece Karşal’a sorduk. 

• Ece Hanım sizi biraz tanıyalım. Ve bir üniversite bün-
yesinde böyle bir müzik çalışması fikri nasıl doğduğunu 
öğrenelim. 

Flüt eğitimime İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatu-
arı’nda başladım. 20 yıldan fazla flüt eğitimciliği kariyerim 
var. Aynı zamanda da Marmara Üniversitesi Fen Fakülte-
si Matematik Bölümü Mezunuyum. Flüt sanatçılığının yanı 
sıra, matematik-müzik ilişkisi de ilgi alanlarımın arasında. 

Bir grup oluşturma fikri kafamda uzun süredir vardı. 
2013’ten beri Amerika’da Metropolitan Flüt Orkestrası ile 
çalıyorum. Amatörden profesyonel düzeye kadar uzanan flüt 
orkestralarını gördükçe Türkiye’de neden bu tip oluşumla-
rın bir türlü olamadığını düşünüyordum. Bu fikrimi Marmara 
Üniversitesi’ne sundum, kabul edildi ve orkestramızı kurduk.

• Marmara Flüt Orkestrası, oldukça yeni bir oluşum. 
Nasıl biraraya geldiniz? 

2015 yılının Ekim ayında aday orkestra üyelerimiz için 
duyuru yaptık, Kasım ayında ise seçmeler yapılarak orkestra 
sanatçıları belirlendi. 37 üyemiz var. Orkestranın repertuvar 
oluşumu, eğitimi ve her türlü teknik detayı ile ben ilgileniyo-
rum ve Özcan Sönmez de orkestramızın şefi. 

• ‘Türkiye’nin ilk flüt orkestrası’ymışsınız, öyle mi? 
Türkiye’nin flüt ailesinin tüm mensuplarını barındıran 

ilk orkestrasıyız. Böylesi bir oluşum daha önce Türkiye’de 
yoktu, bu yüzden ilkiz.

• Üyeler MÜ araştırma/öğretim görevlileri ve öğrenci-
ler mi? Herkes amatör mü yoksa profesyonel müzisyen mi?

Üyelerin arasında Marmara Üniversitesi öğretim görevli-
leri ve öğrencileri de var evet, ama her yerden üye kabul edi-
yoruz. İstanbul’daki pek çok üniversiteden de katılımcımız 
var. Orkestramızda profesyonel müzisyenlerin yanı sıra öğ-
renciler ve ileri düzeyde flüt çalabilen amatör flütistler de var.

• Geniş bir yaş aralığı var 11-44 arası. Bu kadar 
farklı yaştan insanı bir orkestrada tutmanın avan-

taj ve dezavantajları neler?
Benim için en büyük avantajı 11 yaş bı-

dıklarından birer yanak aldıktan sonra 
provalara başlamak oluyor... Müthiş bir 
enerji! 11 yaş grubumuz Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın il-
köğretim öğrencileri, çok ilgililer ve çok 
başarılılar. Herkes için güzel bir deneyim 
olduğunu düşünüyorum. Hiçbir dezavan-

taj yaşamadık. Özellikle nefesli saz çalan 
öğrencilerin ve mezunların öğrencilik ha-

yatlarında yaylı saz çalanlar kadar orkestra 
deneyimleri olamıyor. Bu sayede tüm flütistler 

yoğun bir orkestra deneyimi yaşamış oluyorlar. 
• Neden tek enstrüman olarak flüt seçildi? Flüt çalma-

nın nesini seviyorsunuz? 
Flüt öyle bir enstrüman ki, yapamayacağı hiçbir şey yok! 

Flüt çalmak biz flütçüler için kendimizi ifade etme yolu. 
Söylemek istediklerimizi bu şekilde dile getiriyoruz.

• Nasıl bir repertuvarınız var?
Barok dönemden caz müziğine kadar uzanan geniş yel-

pazede… Türk bestecilerimizin eserlerini ise özellikle des-
tekliyoruz ve onlara repertuvarımızda mutlaka yer veriyoruz. 
Türk Bestecilerini flüt orkestrası için eser yazmaları konu-
sunda teşvik ettik. Şu ana kadar 5 Türk Bestecimiz Marma-
ra Flüt Orkestrası için eser bestelediler; Hasan Savaş, Öz-
can Sönmez, Koray Sazlı, Barış Zilberman ve Nazlı Ufuk 
Sakioğlu. 18 Mayıs konserimizde Zilberman’ın “Dere geli-
yor dere” isimli eserinin ilk seslendirilişi yapıldı. 

• İlk konserinizden bahseder misiniz?
İlk konserimiz 18 Mayıs’ta yaptığımız “Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı"”konseriydi. Başarılı geçti. Gi-
riş ücreti olarak kedi ve köpek maması topladık ve Marma-
ra Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü’ne (MÜHAK) 
bağışladık. Hayvan sever bir orkestrayız, sonraki konserleri-
mizde de bu desteğimizi yine sürdürmek istiyoruz.

• Konsere ilgi nasıldı? Malum bizim toplumumuzda 
klasik-sözsüz müziğe biraz mesafeli yaklaşım vardır.

Konsere ilgi çok güzeldi. Dinleyicilerimizin de konser-
den memnun ayrıldıklarını düşünüyorum. Dinleyicilerimiz 
kaliteli müziği seçebiliyor, yeter ki onlara ulaşabilelim. 

• Sizlerin klasik müziğe bakışı nasıl?
Müziğin her türü güzel; eğer yoz değil ise ve kaliteli ise! 

Klasik müzik bizim ifade biçimimiz. Evrensel müziği temsil 
ediyor ve bu müzik herkes için var, tüm evren için. Ben sa-
nat ve müzikle pek çok problemin aşılabileceğini düşünüyo-
rum. Pek çok diğer sanat dalının olduğu gibi klasik müziğin 
de desteklenmesi gerekiyor, yaptığımız iş kolay değil. 

• Yeni konseriniz ne zaman? 
17 Haziran’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde saat 

19:00’da ikinci konserimizi vereceğiz. Barok dönemden baş-
layıp caz müziğine kadar uzanan geniş bir repertuvar suna-
cağız. 2 eserin ilk seslendirilişleri gerçekleştirilecek. 37 flütü 
bir arada görmek isteyen dinleyicilerimize değişik bir dene-
yim yaşatacağız. Ayrıca yine MÜHAK’a verilmek üzere din-
leyicilerimizden kedi ve köpek maması bağışı bekliyoruz. 

• Başka konserleriniz olacak mı bu sezon?
İstanbul’da ilk kez düzenlenecek olan International Woo-

dwind Festival’e (Uluslararası Tahta Nefesliler Festivali) katıl-
maya hak kazandık ve 1 Temmuz’da festival kapsamında Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde bir konser gerçekleştireceğiz.

• Bir flüt albümü yapmak gibi bir düşünceniz var mı?
Umuyorum, eğer sponsor bulabilirsek amacımız bir al-

büm yapabilmek. Projenin sonunda Türk Bestecilerinin flüt 
orkestrası için yazmış/düzenlemiş oldukları eserleri bir al-
büm ile kalıcı hale getirmek en büyük arzum. Buradan da 
albüm konusunda bizi desteklemek isteyen kişilere böylece 
bir çağrı yapmış olalım. Marmara Flüt Orkestrası’nın kalıcı 
bir oluşum olmasını, orkestramızın ulusal ve uluslararası dü-
zeyde ülkemizi ve Türk Bestecilerini tanıtabilmesi ve temsil 
edebilmesini hedefliyoruz. 

Tiyatro oyunları ve sahneler bir bir tatile girer-
ken, Tiyatro D22, Emek Sahnesi, Tiyatro Hâl’in 
bir araya getirdiği tiyatrocular 6 Haziran akşamı 
Moda Sahnesi’nde verdikleri konserle tiyatro se-
zonunu kapattılar. Konser biletleri satışa çıktı-
ğı gün tükenen “Ortaya Karışık1” konserine ilgi 
çok büyüktü. 

İlk kez gerçekleşen ve devamının geleceği-
ni belli eden konserin sunuculuğunu Matmazel 
Coco üstlenirken, konserde Alican Yücesoy, Ba-
rış Atay, Damla Sönmez, Funda Eryiğit, Mert Fı-
rat, Nadir Sarıbacak, Tansel Öngel, Tülay Günal, 
Selen Öztürk, Serkan Keskin ve Genco Erkal bu 
sefer oyunlarıyla değil, şarkıları ile seyircilerinin 
karşılarına çıkarak büyük beğeni topladılar.

Sevinç Erbulak, Özen Yula, Yekta Kopan,  
İpek Tenolcay, Melis Birkan, İnan Ulaş Torun, 
Gülriz Sururi gibi önemli isimler de geceye seyir-
ci olarak katıldı. 

MODA’NIN RENKLERI’NDEN ILK KONSER
Şubat ayında Moda Muhtar Meclisi  tarafın-

dan kurulan Moda’nın Renkleri Müzik Toplulu-
ğu, 3 Haziran gecesi Moda All Saints Kilisesi’n-
de ilk sahne deneyimini yaşadı. Koristler arasında 
yer alan Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ay-
man, “Günlük sıkıntıları bertaraf etmek, hoş va-
kit geçirmek ve yeni dostlar edinmenin en iyi 
yolu olarak gördüğümüz  ve zaman içinde büyük 
bir mahalle korosuna dönüşmesini arzu ettiğimiz 
Moda’nın Renkleri Korosu’nu kurduk. Şefimiz  
Alaattin Alemdar ile çalışmaya başladık.

Genclere, kendini genç hissedenlere, şarkı 
söylemek ve eğlenmek isteyenlere, ‘Yeni dönem-
de aramızda olun’ demenin en doğru yolu kon-
ser vererek varlığımızı duyurmaktı. Bu konser, 
bizim  için olduğu kadar gelenler için de keyif-
li geçti. Birlikte şarkı söyledik ve hayatın sıkıntı-
larına hoş bir mola aldık” dedi. Ayman, önümüz-
deki dönem Türk Sanat Müziğin’den  farklı bir 
repertuarları oalcağını belirterek, ilk hedeflerinin 
ise büyük bir mahalle korosu kurarak, Kadıköy’e 
yakışır bir Cumhuriyet Konseri düzenlemek ol-
duğunu vurguladı. 

OPERA DOLMUŞU MODA’YA UĞRADI
Araçlarıyla Almanya’dan Türkiye’ye tatile 

gelen gurbetçilerin kullandığı güzergah üzerin-
de konserler veren “Opera Dolmuşu”, 7 Haziran 
günü Moda Sahnesi’nde İstanbullu sanatseverler-
le buluştu. “Selam Opera” projesi kapsamında, 29 
Mayıs’ta Almanya Berlin’den yola çıkan ve bir 
minibüse sığacak yolcu sayısı kadar oyuncudan 
oluşan müzikli tiyatro gösterisi “Opera Dolmuşu” 
yolculukları sırasında Münih, Viyana, Belgrad ve 
Sofya’dan oluşan dört durakta, “Misafir İşçi Rota-
sı” adı verilen güzergah üzerinde konserler verdi. 
“Opera Dolmuşu”, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Claudio Monteverdi, Georges Bizet, Pyotr Tchai-
kovsky, Barış Manço ve Nico Dostal gibi sanatçı-
ların eserlerini seslendirdi.

Moda’da şarkılı, 
eğlenceli günler

Moda semti, geçtiğimiz 
haftalarda üç ilginç 

konsere ev sahipliği yaptı

l Gökçe UYGUN

M
Flütün 

büyülü sesini 
dinlemek 

isteyenlere…

Kadıköy merkezli “Marmara Flüt Orkestrası”, 17 Haziran’da 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ücretsiz bir konser verecek. 
Giriş için tek şart kedi-köpek maması bağışı yapmak! 

2016-2017 Sezonu için orkestra üye seçmeleri için başvuru süreci Ekim’de başlayacak
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Sevgi ve şefkatini kendisinden esirgemeyen anneannesi 
Alzheimer olduğunda küçük bir çocuk olan Yiğit Akdağ, bir 
torunun gözünden hastalığı anlattı. Akdağ, “Adeta bir bebek gibi. 
Bazen bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben de dinliyorum” diyor

l Kaan DERTÜRK

D

 

ünyada ve ülkemizde bunama dediğimiz deni-
len hastalık çok yaygın. Parkinson, damar sert-
liği ya da travma bunamaya sebep olabiliyor 
ama bunamaya sebep olan hastalıkların başın-

da Alzheimer geliyor. Bunama hastalığına yakalanan 100 
kişiden 50’sini ise Alzheimer hastaları oluşturuyor. Türki-
ye’de 800 bin Alzheimer hastası olduğunu ifade eden bilim 
insanları ise bu sayının yakın gelecekte 2 milyona ulaşaca-
ğı bilgisini paylaşıyor. 

Alzheimer hastalığına yakalanan bir kişi, diğer hastala-
ra göre sosyal yaşamını karşılayamıyor ve yaşamla uyum 
sağlayamaz hale geliyor. Bu hastalığın ilerlemesini önle-
mek için ise sosyal hayata katılmak ve sevgi çok önem-
li. Ancak Alzheimer hastası olan aileler, yakınların bakı-
mını üstlenmede çeşitli zorluklar yaşıyor. Her an ilgiye ve 
sevgiye ihtiyaç duyan Alzheimer hastalarının bakımı ol-
dukça zor. 

Küçük bir çocukken anneannesi Alzheimer hastalığı-
na yakalanan Yiğit Akdağ ile hem yaşadığı sorunları hem 
de anneannesi ile olan ilişkisini konuştuk. Anneannesinin 
hafızasının tamamen kaybettiğini ve kimseyi tanımadığını 
söyleyen Akdağ, “Anneannem hepimizi büyük bir sevgi ile 
yetiştirdi. Hayatlarımız eskisi gibi olmasa da, artık hiçbiri-
mizi tanımasa da onu hala çok seviyoruz” diyor. 

“ANNEANNEM İLE BÜYÜDÜM”
Anneannesi Alzheimer hastalığına yakalandığında 11 

yaşında olan Yiğit Akdağ, anneannesi ile Alzheimer’ı da 
öğrendiğini söylüyor. “Çok sevdiğiniz birinin yavaş ya-
vaş sizi unutması çok tuhaf ve üzücü” sözleriyle annean-
nesinin hastalığından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden 
Akdağ, hastalığın kendisi üzerinde yarattığı etkiyi ise şu 
şekilde açıklıyor: “Çünkü sevdiğiniz, her gün birlikte ol-
duğunuz kişi sizi her gün daha az tanır oluyor ve hastalığa 
yakalanmadan önceki hâli de hastalık ne kadar hızlı ilerler-
se o kadar hızlı ölüyor. Yaşadığı sürece fiziki birlikteliği-
niz devam ediyor fakat tanıdığınız insan aslında ölmüş olu-
yor. Bu aynı zamanda ölümü farklı bir şekilde tecrübe etme 
hali.” Anneannesinin hastalığını günlük ve sosyal ilişkile-
rine yansıtmamaya çalıştığını söyleyen Akdağ, bunun çok 
da mümkün olmadığını ama hayatın bir şekilde devam et-
tiğini söylüyor. 

“Hastalanmadan önce gayet güzel bir ilişkimiz vardı. 
Anneannem ile büyüdüm diyebilirim. Annem ile birlikte 
fırsat buldukça yanına giderdik” diyen Yiğit Akdağ, 13 yıl 
öncesine kadar anneannesi ile çok güzel bir ilişkisinin ol-
duğunu ekliyor. 

ADETA BEBEK GİBİ
Akdağ, anneannesinin bakımıyla annesi ve teyzesinin 

ilgilendiğini, elinden geldiğince de onlara yardımcı olma-
ya çalıştığını söylüyor. “Anneannem adeta bir bebek gibi” 
diyen Akdağ, anneannesini şu sözlerle anlatıyor: “Hafı-
zası ile birlikte zamanla konuşma yetisini de kaybetti. O 
yüzden ne dediğini anlayamıyoruz. Adeta bir bebek gibi 
yani. Yaşından dolayı günün çoğunu uyuyarak geçiriyor. 
Pek aktif bir yaşantısı yok. O yüzden günlük ilişkim kısıtlı 
fakat uyumadığı zamanlarda yanında oturmayı tercih ede-
rim. Bazen bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hastalanmadan 
önce çok faal bir insandı. Sanırım o zamanlardan kalma bir 
hareketlilik durumu.” 

“MEVCUT BAKIM EVLERİ İYİ DEĞİL”
Alzheimer hastalarının bakımında devletin yeterli gö-

revi üstlenmediğinden şikâyet eden Akdağ, “Aile hekim-
lerinin verebildiği destek kısıtlı oluyor. Devlet belirli bir 

oranda bez parası (yaşlı bezi) sağlıyor fakat bu tabi ki yet-
miyor. Devletin gereksiz harcama yapmayı bırakıp yaşlıla-
rımıza gerekli önemi vermesi gerekiyor. Devlet hastanele-
rinin durumu ortada. Böyle hastaları her zaman hastaneye 
götüremeyebiliyorsunuz. O yüzden evlere yapılan tıbbi 
yardımların da artması ve hassasiyetin yukarı çekilmesi la-
zım” görüşünü paylaşıyor.

Akdağ’a göre Alzheimer bakım evleri çok iyi durumda 
değil. Anneannesinin bakım evlerinde kalmasını istemedi-
ğini söyleyen Akdağ, “Bunun sebebi belki korumacı tavır 
belki bir zamanlar televizyonlarda çıkan bakım evi haber-
leri. Profesyonel ellerde de olsa kimsenin kimseye kendi 
ailesi gibi bakabileceğini düşünmüyorum. O yönden duru-
ma biraz duygusal yaklaşıyorum. Devletin hassas ve cid-
diyetli, kişilerin ise vicdanlı olması gerektiğini düşünüyo-
rum” diyor.

“ONU ÇOK SEVİYORUZ”
Alzheimer hastalığının tedavi edilemediğini hatırla-

tan Akdağ’a göre, hastalığın erken teşhisi durumunda kişi-
nin beyin egzersizlerine önem vermesi gerekiyor. Bulmaca 
çözerek hastalığı yavaşlatmanın mümkün olduğunu ifade 
eden Akdağ, en önemli yöntemin ise sosyalleşmek oldu-
ğunu söylüyor ve ekliyor: “Gerekli tedavi ile hastalığı yok 
etme durumu da söz konusu değil. Sadece durdurulabili-
yor. Stabilize de bir yere kadar sağlanabiliyor zaten. Son-
rasında yaşlılığında beyne ve vücuda verdiği deformasyon 
ile önüne pek de geçilemiyor.” 

 Anneannesinin kendisini tanımadığı için çok üzgün 
olduğunu söyleyen Akdağ “Sevgi göstermek tabi ki çok 
önemli. Anneannem hepimizi büyük bir sevgi ile yetiştir-
di. Hayatlarımız eskisi gibi olmasa da, artık hiçbirimizi ta-
nımasa da onu hala çok seviyoruz” diyor. 

 HAZIRAN VE TEMMUZ AYLARI 
SÜRESINCE BAĞIŞIKLIK SISTEMI 

CHECK-UP ILE YIPRATICI 
KRONIK HASTALIK CHECK-UP 

PANELLERI %50 INDIRIMLIDIR.
SGK’ LILARA LABORATUVAR VE 

GÖRÜNTÜLEME TETKIKLERINDE ÖZEL 
INDIRIM YAPILMAKTADIR.

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 

Bir torunun 
gözünden 

Ramazan ayının yaz 
mevsiminin sıcak ve uzun 
günlerine denk gelmesinden 
dolayı, dikkat edilmediği 
takdirde, oruç tutmak sağlık 
açısından bazı riskleri de 
beraberinde getirebiliyor. 
Sağlıklı kişilerin bile tansiyon 
ayarlarına çok önem vermesi 
gerekirken, düzenli ilaç 
kullanan kalp ve yüksek 
tansiyon hastalarının bu 
dönemde çok daha dikkatli 
olması gerekiyor.

Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden 
Prof. Dr. Mete Alpaslan, kalp ve tansiyon hastalarına 
önemli uyarılarda bulundu.

l Kullanılan ilaçlar oruç tutma kararı konusunda 
belirleyici olabilir

Yüksek tansiyon hastaları Ramazan ayında en 
çok oruç tutup tutamayacakları konusunu merak 
etmektedir. Kan basıncının kontrol altında olması ve 
kullanılan ilaçlar oruç tutma konusunda belirleyici 
faktörlerdir. Bazı yüksek tansiyon hastaları günde 
bir ilaç kullanırken, bir kısmı da beş farklı ilaca ihtiyaç 
duyabilmektedir. Oruç tutarken bu ilaçların bazıları 
düzenli kullanılamayacağı için doktor tarafından 
hastanın oruç tutması önerilmeyebilir. 

l Vücutta sıvı kaybı olmaması çok önemli
İdrar söktürücü olarak gruplandırılan bazı ilaçlar, 

hastaların sık idrara çıkmasına neden olarak sıvı 
kaybını artırmakta ve bu da hastanın daha çabuk 
susamasına neden olmaktadır. Sıvı kaybının düzeyi, 
kullanılan idrar söktürücü ilacın dozu ile orantılıdır. 
Bu nedenle idrar söktürücü ilaç kullananlar gün 
içerisinde vücuttaki sıvı açığını kapatmak için bol su 
tüketmelidir. İdrar söktürücü grupta yer almayan 
diğer ilaçların kullanımında ise böyle bir sıkıntı söz 
konusu değildir. Oruç tutma konusunda sıkıntı 
yaşayabilecek bir diğer hasta grubu da böbrek 
yetmezliği olan yüksek tansiyon ve kalp hastalarıdır. 
Böbrek yetmezliği, özellikle ciddi kalp yetmezliği 
olan hastalarda daha sık görülen bir durumdur. Sıcak 
havaların kendisini iyice hissettirdiği Ramazan ayında 
bu hastaların oruç tutması, sağlıkları konusunda bazı 
riskleri beraberinde getirebilir. Yeterli sıvı tüketimi bu 
hastalar için hayati önem taşımaktadır. 

l Yüksek tansiyon kontrol altında olmalı
İdrar söktürücü ilaç kullanmayan, yüksek 

tansiyonu uzun süredir kontrol altında olan ve başka 
bir ek hastalığı da bulunmayan kişiler, genellikle 
Ramazan ayında oruç tutabilirler. Ancak yüksek 
tansiyonu henüz kontrol altına alınamamış hastaların 
oruç tutmaları önerilmemektedir. Çünkü bu hastalar, 
gün içerisinde kan basıncı seyrine göre ek ilaca 
ihtiyaç duyabilir ve oruçlarını bozmaları gerekebilir. 

l Orucun vücuda etkileri konusunda mutlaka 
doktora danışın

Uzun süre önce kalp krizi geçirmiş ancak aktif 
kalp problemi, göğüs ağrıları bulunmayan hastaların 
yine ek hastalıkları yoksa oruç tutmalarında 
herhangi bir sakınca yoktur. Ancak yakın zamanda 
kalp krizi geçirmiş, göğüs ağrıları devam eden, kalp 
yetmezliği veya yüksek tansiyonu henüz kontrol 
altına alınamamış ya da kalp yetmezliği nedeniyle 
idrar söktürücü ilaç kullanmak zorunda olan 
hastaların ise oruç tutmaları uygun değildir. Tüm kalp 
hastaları, mutlaka doktorlarına danışarak, öneriler 
doğrultusunda hareket etmelidir. 

YÜKSEK TANSİYON 
HASTALARINA 

RAMAZAN UYARISI

PROF. DR. 
Mete ALPASLANanneannesi…

l Erhan DEMİRTAŞ

Çocuklara    Atölyesi

Film izlerken, kitap okurken bolca eğlenir ve güzel va-
kit geçiririz. Farklı karakterler görüp, tanıma fırsatı 
sağlarız. Fakat filmlerde izlediğimiz kitaplarda okudu-
ğumuz karakterlerin var olabileceğini, gündelik hayat-
ta bizimle yaşadıklarını düşünür müyüz? Fareler ve İn-
sanlar kitabında yer alan Lennie karakteri gibi engelli 
bir arkadaşımız olabileceğini, Hayat Güzel’dir filmin-
de ayrımcılığa uğrayan bir baba figürünün çevremiz-
de bizlerle yaşadığını… Tam olarak bu sorulardan yola 
çıkan Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derne-
ği (TODAP),  Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle, “barış” te-
malı atölye çalışmasında ayrımcılık, ötekileştirme ve 
cinsiyet konularında 6 ve 7. Sınıf öğrencilerine farkın-
dalık eğitimi verdi. “Toplumsal Cinsiyet Modülü 2” baş-
lıklı son atölye 5 Haziran Pazar günü Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti.

17 KİŞİLİK GRUP 
Modül çalışmalarına kasım ayından beri hazırlanan uz-
man psikolog kadrosu Kadıköy Belediyesi Çocuk Etüt 
Merkezi’nden gelen 17 kişilik bir gruba eğitim ve far-
kındalık çalışması yapıyor. Psikoloji üzerine ihtisas 
yapmış eğitmenlerin ayrıca ayrımcılık, ötekileştirme 
gibi alanlarda çalışmaları da mevcut.

“GÜNDELİK HAYATA UYARLIYORUZ”
Ben ve Başkaları atölyesinde eğitim veren, “ayrımcı-
lık” üzerine çalışmalar yapan Sosyal Psikolog Canan 
Çoşkan, gazetemize yaptığı açıklamada “Bizim amacı-
mız gündelik hayatımızda kavramları uygulamaya ge-
çirmek, farkındalık yaratmak. Aksi takdirde akademik 
olarak çalışıp, bırakmış oluyoruz. Bunun gibi aktivite-
lerle farklı yaş gruplarına gündelik hayatta farklılık-
ların var olduğunu göstermek istiyoruz.” diyor. Coş-
kan şöyle devam ediyor: “İlk modülümüzde farklı etnik 
kimliklerin ayrımcılığa uğramaması, eşit haklara sahip 
olması gerektiğini oyun çalışmasıyla anlattık. Çocukla-
rın, peşin hükümlerinin nasıl değiştiğini görmek umut 
veriyor. Böyle bir çalışma daha yaygın şekilde devam 
etsin isteriz.” 

“BELEDİYE İLE ÇALIŞMAK AVANTAJ”
Türkiye’deki ilk koruyucu ruh sağlığı merkezi proje-
si olan Kadıköy Belediyesi Koruyucu Ruh Sağlığı Mer-
kezi’nin kurucularından psikolog Ayten Deniz Tepeli 
ise “Barış adına neler yapabiliriz?” sorusuyla bir araya 
toplandıklarını belirtiyor: İki modül üç oturum olarak bu 
atölyeyi tamamladık. Kadıköy Belediyesi ile ortaklaşa 
çalışmanın bir diğer avantajı etüt merkezlerinden ge-
len genç arkadaşlarımız oldu. Tanınan ve bilinen bir ku-
rum olmasıyla aileler rahatlıkla çocuklarını eğitimimize 
gönderebildiler.”

“Barış”

Ortaokul 
öğrencileriyle 

düzenlenen
 “Ben ve Başkaları” atölyesi 

çocuklara savaşı ve toplumsal 
çatışmalarda şiddeti destekleyici 

unsurlara ilişkin farkındalık 
oluşturmak; ayrımcılık, 

ötekileştirme ve cinsiyet konusu 
üzerine eğitim vermek 

amacıyla iki modül şeklinde 
gerçekleştirildi

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Toplum Sağlığı 
Merkezinin beraber yürüttüğü kanser tarama ve 
bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor.

 ☛ Rahim Ağzı Kanser taraması için;  
l K.B. Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği (Fahrettin Ke-
rim Gökay Cad. Patika Yol Sokak No:16 Kuyubaşı / 
0216 418 88 30  /0216 348 40 27)

l K.B. Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polik. (Rasim-
paşa Mah. Karakolhane Cad. No 14 / 0216 565 13 44)

l K.B. Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi (Dumlupı-
nar Mah. Dr. Erkin Cad. 44/1 - 0216 565 66 16)

l Aile Hekiminize

☛ Meme Kanseri taraması için;       
l K.B Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi (Dumlupı-
nar Mah. Dr. Erkin Cad. 44/1 - 0216 565 66 16)

l Aile Hekiminize

 ☛ Kalın Bağırsak Kanseri taraması için
(Gaitada Gizli Kan);

l Aile Hekiminize 

BAŞVURABİLİRSİNİZ!

ÜCRETSİZ 
KANSER ve

BİLİNÇLENDİRME
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Çok basit aslında.
İlk sözü alan kalanı belirliyor.
Nasıl başladıysa öyle gidiyor.
Hayatın pek çok alanında.
Güzel memleketimizin politik ve sportif 

tepkilerinden,
Tüketici eğilimlerini belirleyen araştırmalara 

kadar.
Hala yapılır sanırım, yeni bir ürünle hedef 

kitlenin  iletişimini doğru kurmak için ilk adım,
'focus' gruplarla değerlendirmekti.
Ürünün muhtemel tüketicilerinden bir grup 

denek
Bir odaya toplanır, bir moderator onlara sorular 

sorardı.
Biz de onlara görünmediğimiz bir başka odadan
Tepkileri izlerdik.
Biraz ağırıma giderdi, bu iş uğruna gözetlemek, 

utanırdım.
Ama yöntem buydu.
Diyelim bir çocuk bezi araştırması yapılıyor.
Yeni annelerin tercihleri çok önemli.
Moderatörün ilk sözü verdiği anne,
Eğer kendini fazla önemseyen ve negatif 

cümlelerin Fiyakasına inanan biriyse, feci olurdu 
durum.

Çünkü biz iyi şeyler söylemeyi az seven,
Kırk yılda bir başa gelen söz söyleme hakkının 

İlla eleştirmek anlamına geldiğini sanan insanlarız 
çoğunlukla.

Bence de... olarak söze devam edilirken,
Altta kalmamak üzere daha da burnu büyük 

yorumlar yapılırdı,
Öyle kalmış aklımda.
Daha çok ses böyle çıkardı.
Stadyumlarda salonlarda mitinglerde 

kanallarda...
İyi söylemek şahsiyetsiz olmak falan sanılıyor 

yanılmıyorsam.
Yoksa hayatın nadir imtiyazlarından,
Benzersiz sevinçlere gark eden güzellikten, 

Obradovic ve çocuklarının yani,
Tadını çıkarmayı unutup kendi ses ve sözlerine 

hayran kitlenin Maçla alakasız çığırışları başka nasıl 
açıklanır?

Gitsinler görün bakalım içerikli bir tehditte 
bulunamayız elbet.

Giderlerse olan sessiz çoğunluğa da olur :(
Dünyanın en güzel basketbol takımı tarifi 
Hayatta bir kez geliyor başa.
Kıymetini bilip, bağrımıza basalım:)))
Yoksa ben ve benzerlerim de çok fena 

bağırmayız biliriz!!!
Bu müthiş tehdidimle, huzurlarınızdan bu 

haftalık ayrılıyor,
İyi yazlar diliyorum:)))))))

Adı Fenerbahçe:)

FERYAL 
PERE

GEÇEN HAFTA

PROGRAMI

AMATÖRDE 
GEÇEN HAFTA
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligleri’nde 
geçtiğimiz hafta sonuçlar şöyleydi:
13. grupta 15. Hafta maçında Sitespor’a 3-2 
mağlup olan Kozyatağı, 16. Hafta maçında ise 
rakibi Beykoz İncırköy’ü 5-2 mağlup etmeyi 
başardı.
14. grupta Erenköy Acarspor ise 15. Hafta 
maçında Artukbey İ.Ö’na 3-0 hükmen mağlup 
oldu.  16. Hafta maçında ise KBS Kurtköy’e 
deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 
16. grupta Hilalspor, grubunda ikinci sırada 
bulunan Ataşehir Doğuş ile karşılaştı ve maçtan 
2-0 mağlup ayrıldı. 16. Hafta maçında ise 
deplasmanda İstanbul Ataşehir’e 4-0 mağlup 
oldu. Yenidünya Spor ise lider Kemahspor 
karşısında 3-0 hükmen mağlup oldu. 
17. grupta Haydarpaşa Demir deplasmanda 
karşılaştığı Kınalıada maçından 2-2 
beraberlikle 1 puanla döndü. Bir sonraki hafta 
maçında ise Haydarpaşa Demir, Selamsız’a 
2-0 mağlup oldu. Haydarpaşa Demir ile 
Kınalıada 26 puana sahip. Haydarpaşa Demir 
gol averajıyla üçüncü sırada. Hasanpaşa ise 
Selamsız deplasmanında 4-3 mağlup ayrıldı. 
Bir sonraki hafta maçında ise Hasanpaşa, 
Ferahspor karşısında 7-1 mağlup oldu. 
Grubun ikinci sırasında yer alan Gülensu 
Spor ile deplasmanda karşılaşan Feneryolu, 
maçtan 11-0 mağlup ayrıldı. 
 

HAFTANIN 
PROGRAMI
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör Ligleri’nde 
haftanın programı şöyle:
13. grupta Kozyatağı bu hafta 1453 Maltepe 
Gençlik ile karşılaşacak. 
14. grupta Erenköy Acarspor, Girne Gençlik
ile karşılaşyacak. Erenköy Acarspor 18 puanla 
5. sırada, Girne Gençlik 15 puanla 6. sırada 
yer alıyor.
16. grupta Yenidünya Spor, Ataşehir Gücü ile 
karşılaşacak. Bir sonraki hafta ise Kadıköy 
derbisi var. Hilalspor ile Yenidünya Spor karşı 
karşıya gelecek.
17. grupta ise geçtiğimiz haftayı maç 
yapmadan geçen Feneryolu bu hafta FK 
1864 ile karşılaşacak. Lider Gülensu Spor ise 
Hasanpaşa ile karşılaşacak. Ferahspor ise 
Haydarpaşa Demir ile kritik bir maça çıkacak. 
Haydarpaşa Demir 26 puana sahipken, 
Ferahspor ise 24 puana sahip. 

Kadıköy Belediyesi amatör spora desteği-
ni sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon amatör ku-
lüplere sağlanan desteklerin ardından bu yıl 
çeşitli branş ve kategorilerde başarı kayde-
den amatör takım ve sporculara ödülleri ve-
riliyor.  Son olarak 2015-2016 eğitim-öğ-
retim döneminde Türkiye Okul Sporlarının 
düzenlediği Basketbol Şampiyonası’nda 
Türkiye Şampiyonu olarak Kadıköy’e büyük 
gurur yaşatan Bahariye Ortaokulu Basket-
bol takımına ödülleri takdim edildi. Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy 
Belediye Başkan Yardımcıları Onur Temur-
lenk ve Bahar Yalçın ve Kadıköy Belediye-
si Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Zafer 
Batar, Bahariye Ortaokulu’na 7 Haziran Salı 
günü bir ziyaret gerçekleştirdi. Okulda Ka-
dıköy’e gurur yaşatan basketbol takımı öğ-
rencileri, öğretmenleri ve aileleriyle bir araya 
gelen Başkan Nuhoğlu, öğrencilere Kadı-
köy’e Türkiye Şampiyonluğu kupasıyla dön-
me başarısı gösterdikleri için teşekkür ede-
rek hediyelerini verdi. Öğrencilerle bir süre 
sohbet eden Nuhoğlu, öğrencilerden ders-
lerde ve sporda başarılarının devamını diledi. 

Kadıköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri 
ve Spor Müdürü Zafer Batar da gazetemize 
verdiği bilgide Bahariye Ortaokulu Basket-
bol takımının yanı sıra futbolda Süper Ama-
tör Lig’e yükselme başarısı gösteren Yelde-
ğirmeni Spor Kulübü ve Türkiye şampiyonu 
olan Kadıköylü sporcu Mert Gürler’e de ba-
şarılarının devamı için teşvik edici ödüllerin 
sunulacağını belirtti. 

Belediye’den ödül
Şampiyonlara

Asırlık kulüp
şampiyon oldu

Göztepe Hilal Spor U11 kategorisini 
grubunda zirvede tamamladı

rup birincisi olan Göztepe Hilal Spor, ligi 
yenilgisiz tamamlayarak Kadıköy’e gurur 
yaşattı. 2015 -2016 futbol sezonunda dört 
ayrı kategoride liglere fırtına gibi başla-

yan Hilal Spor, lisanslı 200 sporcu içinden kurduğu alt 
yapı takımıyla sezonu başarılı bir şekilde kapattı.  Ta-
kımın golcü oyuncularından Mert Verit, attığı 9 golle 
gol kralı olurken; Haktan, Berkay, Baran da ilerisi için 
göze çarpan futbolcular olarak öne çıktı.

Göztepe Hilal Spor, Minikler Ligi’nde bir ilki de 
hayata geçirdi. Kulüp yöneticilerinden Prof. Dr. Ay-
han Verit, futbol müsabakalarında olası sakatlıkla-
ra karşı maç günlerinde takımın yanındaydı.  Cengiz 
Uludere hocanın başarılı çalışmalarıyla organize edi-
len alt yapı takımları 2015 sezonunda başarıdan ba-

şarıya koştu. U 11’de elde edilen şampiyonluğun dı-
şında; U-13 grubunda Acar Spor’u 10-0 yenerek bu 
gurupta da en çok gol atan takım unvanı elde edildi.

EN ESKİ SPOR KULÜPLERİMİZDEN
Türkiye’nin en eski spor kulüpleri arasında yer 

alan Hilal Spor Kulübü 1912 yılında İstanbul’da Halit 
Galip Ezgü tarafından Göztepe’de kuruldu. 1922-23 
sezonunda dönemin “Cuma Ligi”nde 5.’lik kazanır-
ken, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geçerek “Kurtu-
luş Kupası”nı kazandı. 1923 yılında Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun kurucuları arasında yer alan kulüp, 

bu yıl 104. yaşını kutluyor. Uzun yıllar İstanbul Fut-
bol Ligi’nde yer alan kulüp, günümüzde Göztepe Hi-
lalspor adıyla İstanbul amatör liglerinde mücadele 
ediyor ve sadece futbol ve briçte faaliyet gösteriyor. 

Başkan Baki Nedim Baltacı, Hilalspor’un kurul-
duğu günden bugüne amatör olarak spora katkı ver-
diğini, yöneticilerin profesyonelliği tercih etmediğini 
vurguluyor.

G

Fotoğrafta, Futbol Duayeni Kulüplerin Onursal Başkanı Baki Nedim Baltacı, yönetim kurulu,  antrenör ve şampiyon minikler görülüyor

l Mustafa SÜRMELİ
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

10 - 17 HAZİRAN 2016
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘’KADIKÖY ACAPELLA ODA KOROSU’’
Şef: Özcan SÖNMEZ

14 Haziran  2016 / 20.00
Yer:  Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’İSTANBULUN SESİ KOROSU ’’
Şef: Sedat ÖZTOPRAK

15 Haziran 2016 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi  
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’DÜNYA MÜZİKLERİ KOROSU’’
Şef  Leyla PEKİN

 16 Haziran 2016 / 20.00 
Yer:  Kozyatağı Kültür Merkezi  
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Rasimpaşa
gönüllülerinden 
KONSER

Acıbadem’de 
HIDIRELLEZ 
KUTLAMASI

“PSIKOLOJININ 
BIYOLOJIYE 
ETKISI”

Rasimpaşa Gönüllü Evi Türk Halk Müzi-
ği Korosu, Şef Şendoğan Karadeli yöne-
timinde sezonun ikinci konserini Ataşehir 
Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleş-
ti. Finalde tüm katılımcılarla birlikte söy-
lenen “Hoş Gelişler ola Mustafa Kemal 
Paşa” türküsü ile büyük bir coşku yaşandı. 

Acıbadem Gönüllüleri, Hıdırellez’i Gö-
nüllü Evi’nin bahçesinde kutladı. Bahçe-
de iki büyük ateş yakıldı. Misafirlere dilek 
dileyip bağlamaları için kırmızı kurdeleler 
dağıtıldı, maniler çektirildi. Barış Tv “Bir 
Tatlı Huzur” programı sunucuları Yaşar 
Taşkent ve Saadet Şahin de konuk sanat-
çılar arasındaydı. Hakan Kahraman, Sem-
ra Kaygun, Haydar Ozan ve Turan Arpat 
geceye türküleri ve şarkılarıyla renk kattı.

Bostancı Gönüllü Evi Sağlık Komitesi, 
Biyolog- Psikolog Buket Elbeyoğlu’nun 
katılımıyla “Psikolojinin Biyolojiye Et-
kisi” konulu bir söyleşi düzenledi. Buket 
Elbeyoğlu, insanın beyin ve DNA yapısı-
nı, beyinde salgılanan hormonları ve bu 
hormonların fiziksel sonuçlarını anlattı. 

Sevmek, paylaşmak, fiziksel aktivite-
ler, yardım etmek gibi olumlu duygu ve 
davranış biçimleri esnasında beyinde bazı 
kimyasalların (Serotonin, Oksitosin, En-
dorfinler vb.) salgılandığını belirten Elbe-
yoğlu, gibi kimyasalların fiziksel olarak 
DNA ve hücre yapılarında olumlu neti-
celer doğurduğunu, aynı şekilde olum-
suz duygu durumlarında salgılanan kim-
yasalların ise DNA yapılarını ve hücreleri 
olumsuz etkileyerek hastalıklara sebebi-
yet verdiğini belirtti. Etkinlik soru-cevap 
bölümüyle devam etti. 

ŞİİR DİNLETİSİ
Bostancı Gönüllü Evi Eğitim Komi-

tesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Ko-
mite Başkanı Ahmet Polat yönetiminde 
şiir dinletisi yapıldı. Katılımcılar tarafın-
dan okunan şiirlerin ardından, sezonun 
son toplantısı olması nedeniyle şarkılar 
ve türküler söylendi. 

Erenköy’ün “Popüler 
Müzik” konseri
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllü-
lerinin Şef Canan Sabah Erden ve Sanat 
Yönetmeni Ahmet Uygur yönetimindeki 
Popüler Müzik Korosu, Kozyatağı Kül-
tür Merkezi Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan 
sahnesinde bir konser verdi.

Konserin açılış konuşmasını yapan 
Gönüllü Evi Başkanı Zerrin Sevil, “Biz-
lere bu imkanları sağlayan, başta Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum” dedi.

Çok sayıda seyirci tarafından izlenen 
konserde, 80’lerden günümüze sevilen 
şarkılar icra edilirken, yapılan kantolar 
ve tangolar konsere ayrı bir renk kattı. 
Misafirlerin okunan şarkılara eşlik etme-
siyle oluşan dev koro, Şef Canan Sabah 
Erden’in, koronun ve solistlerin yüksek 

enerjisiyle bir müzik şöleni yaşanması-
na neden oldu. 

Konser bitiminde Gönüllü Evi Baş-
kanı Zerrin Sevil, Kadıköy Belediyesi 
Müzik Gönüllüleri Başkanı Reyhan Çar-
pa ile birlikte, Şef Canan Sabah Erden’e 
ve Sanat Yönetmeni Ahmet Uygur’a Ka-
dıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri 
adına plaket verdi.

SANAT MÜZİĞİ KONSERİ 
Erenköy Gönüllüleri Türk Sanat Mü-

ziği Korosu da bir konser verdi. TRT Sa-
natçısı Şef Tuğçe Pala yönetimindeki 
sezon sonu konseri İstek Semiha Şakir 
Okulları Göztepe Konferans Salonu’n-
da yapıldı. İlginin büyük olduğu konse-
rin sunumunu haber spikeri Kerem Se-
ven yaptı.

Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Zerrin 
Sevil yaptığı açılış konuşmasında bağış ve 
konser gelirlerinin, Çapa, Marmara, Cer-
rahpaşa Tıp Fakültelerinde ve Darüşşafa-
ka Eğitim kurumlarında okuyan öğrenci-
lere burs olarak verileceğini açıklayarak, 
seyircilere katkıları için teşekkür etti. 

Kadıköy Belediyesi ve TRT Kurumu 
üst düzey yöneticilerinin de izlediği kon-
ser, Şef Tuğçe Pala’nın, koronun ve solist-
lerin performanslarıyla, Kerem Seven’in 
samimi ve içten sunumuyla ve saz eki-
binin maestrosu TRT saz sanatçısı Tan-
ju Erol’un katkılarıyla bir müzik ziyafeti-
ne dönüştü. Erenköy Gönüllü Evi Başkanı 
Zerrin Sevil, konser bitiminde Kadıköy 
Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Ku-
rulu üyesi Ayşen Gürer’le birlikte Tuğçe 
Pala’ya ve Kerem Seven’e plaket verdi.

Türkülerde buluşma

Genç müzisyenlerden dinleti

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Türk Halk 
Müziği Korosu, Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi’nde, Kadıköy Halk Türküleri 
Topluluğu ve Pen –Folk Derneği ile bir-
likte bir konser düzenledi.

Şef Nurettin Karakuş yönetimindeki 
koro ülkemizin değişik yörelerinden der-
lenen türkülerle  konukları coşturdu.

Konsere TRT Halk müziği sanatçısı 
Nursaç Doğanışık da konuk olarak katıl-
dı, türküler söyledi. Pendik Folklor Der-

neği türküler eşliğinde halk oyunları ser-
gilendi. 

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Başkan 
Yardımcısı Ayten Afşin, Şef Nurettin Ka-
rakuş’a ve koroya teşekkür ederek çiçek 
armağan etti.

SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ger-

çekleştirilen Şef Caner Bakır’ın yönetti-
ği Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Klasik 

Türk Müziği korosunun konseri de büyük 
ilgi gördü. Kürdilihicazkar, Acemaşiran, 
Rast ve Hicaz makamlarında eserlerden 
oluşan repertuar, salonu dolduran müzik 
severlerden büyük beğeni aldı ve bol bol 
alkışlandı. Bazı eserler konuklarla birlik-
te seslendirildi. 

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Başkan 
Yardımcısı Ayten Afşin; yönetim adına 
şef Caner Bakır’ı ve koroyu tebrik ederek 
çiçek armağan etti

Suadiye Gönüllüleri, ilçenin genç müzis-
yenleriyle CKM’de bir konser düzenle-
di. Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Nesrin 
Dolunay “Genç ve başarılı müzisyenlerin 
yetişmesine katkı sağlıyorlar. Öğrenciler 
müzik yeteneklerini geliştirmenin yanı 
sıra sosyal sorumluluk konusunda bilinç 
kazanıyorlar. Geleceğimiz olan gençler, 
çok sesli düşünmeyi, birbirlerinin sesine 
saygı duyarak birlikte yaşamayı öğreni-
yorlar” dedi.

Dolunay, “Müziğin evrensel çatısı al-
tında buluşan gençlerimize destek olmak-
tan, onlarla gönüllü çalışmalara katıl-
maktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini 
kullandı. Etkinlikte,

Ece Selin Yüksel (Flüt), Barış Önder 
(Gitar), Cansu Durmaz (Keman), Ekin 
Özcan (Viyola) ve Şeval Yıldırım (Çel-
lo), müzikleriyle dinleyicileri büyüledi.

Moda'da 
gençlerle 
buluşma
Moda Gönüllüevi’nde 19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayra-
mı etkinlikleri kapsamında gönüllü-
lerden Agop Bey ve Dikran Hanımın 
sevgili torunları Sarin Nevruz, ke-
man dinletisi verdi. 
Moda Gönüllüevi ayrıca Anneler 
Günü kermesinde sulu boya resim-
lerden seramiklere, deri çantalar-
dan tasarım tişörtlere kadar bütün 
ürünler el emeği ürünlerini sergiledi. 

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

GDO’lu ürünlerin zararları
Merdivenköy Gönüllüleri Sağlık Komitesi, GDO (Genetiği Geğiştirilmiş Organizmalar)’ı anla-
tan bir panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak katılan Dr.Gülderen Dolunay GDO’nun öldü-
rücü derecede alerjilere neden olabildiğini belirterek “Yemlere karışınca hayvanların antibiyotik 
direnci artar bu sebeple antibiyotiklerin etkisi azalır. GDO’lar tozlaşma yoluyla süper dayanık-
lı böcek, yabani bitki gibi doğal türlere bulaşarak biyoçeşitliliğe zarar verir, eko-sisteme, tarı-
ma büyük tehdit oluşturur. Sağlıklı beslenmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeye 
özen göstermeliyiz” dedi.

“MİLENYUM İKİLEMİ GDO’LAR 2”
Moda Gönüllü Evi’nde, Moda Gönüllüsü Korel Haksun’un 
davetlisi olarak gelen Prof. Dr. Şeminur Topal da GDO’lar 
hakkında bilgi verdi. GDO'nun Türkiye ve dünyadaki etkile-
ri ve ne şekilde kullanıldığını anlatan Topal, Türkiye’deki mı-
sır, nişasta vb. gıdalardaki alerji yapıcı etkilere dikkat çekti. 
Prof. Dr. Şeminur Topal, GDO’nun ya tutarsa teknolojisi gibi 
algılandığını, çiftçinin kullandığı tohumlardan dolayı çev-
reye zarar verdiğini ve insanlar üzerinde diyabet artışının 
gözlemlendiğini söyledi.



adıköy Belediyesi, öğrencilerin hayalini 
gerçeğe dönüştürdü. Kadıköylü öğrenciler; 
Kadıköy Belediyesi’nin, Fenerbahçe Par-
kı’nda kendilerine permakültür (topluluk 

bahçesi) projesi çalışması kapsamında bahçe yapmaları 
için temin ettiği yaklaşık 900 metrekarelik alanı yemye-
şil bitkilerle donattı. Adeta botanik parkına dönen bah-
çe son görüntüsüyle görenleri cezbediyor. 

Fenerbahçe Parkı’nda doğal yöntemlerle sürdürüle-
bilir tarım bahçesi yapan öğrenciler, doğaya zarar ver-
meden ve hiçbir kimyasal madde kullanmadan toprağı 
tarıma hazırlayıp ekti.  Çalışma kapsamında öğrenciler 
kompost gübre denilen doğal gübreyi de kendileri yaptı. 

Öğrencilerin ilk çapayı mart ayında vurduğu bahçe 
şimdiki haliyle yeşillikler içinde. Ahududu, elma, bö-
ğürtlen, kabak, mısır, biber, armut, erguvana kadar pek 
çok bitkinin yanı sıra ahşaptan kamelyası, kulübesiyle 
oldukça şirin bir görüntüye sahip olan bahçeye bir ba-
kan bir daha bakıyor.

Pek çoğu ilk defa bahçe işleriyle uğraştığını söyleyen 
öğrencilere Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü çalışanları, öğretmenleri ve sürdürülebilir tarım 
(permakültür) eğitmeni Taner Aksel yardımcı oldu. 

ÖĞRENCİLERLE BAHÇEYİ GEZDİ
Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesinin açılışı 8 Ha-

ziran Çarşamba günü Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan 
Nuhoğlu, öğrencilerle bahçeyi gezip, çalışmalar hak-
kında bilgi alırken, öğrencilerin doğal tarımı başarıyla 
uygulamasından duyduğu memnuniyeti belirterek, ba-
şarı diledi.

TOPRAĞI, TARIMI, ÜRETMEYİ ÖĞRENDİLER
İlk fideleri mart sonunda ekip, okuldan vakit bul-

dukça bahçeye gelip çalıştıklarını söyleyen öğrenciler-
den Defne Aksel, açılışa Kadıköy Belediye Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve ekibini davet ederek, te-
şekkür ettiklerini ifade etti. Marul, soğan gibi bazı ye-
şillik ürünlerin de hasadına başladıklarını söyleyen Ser-
ra Özsoy, büyüyenleri bir kenara ayırdıklarını, minik 
domatesler ve armutların da yavaş yavaş büyüdüğünü, 
bahçeye şeker pancarı bile ektiklerini anlattı. 

Tarım ve toprak ile ilgili daha önce bilgi sahibi ol-
madığını, bahçe çalışmalarına katıldıktan sonra çok şey 
öğrendiğini belirten Alp Bolluk, “Kent ortamında zaten 
imkân da yoktu. Toprak, gübre taşıyıp tohumları, fide-
leri ektik. Çok şey öğrendim” dedi.

Alara Tizer de daha önce bahçe işlerini hiç bilmedi-
ğini ancak bahçe çalışmasıyla bitkileri tanırken, ürün-
lerin yetişmesinin kolay olmadığını gördüğünü söyle-
di. Zeynep Yılmaz, toprağın nasıl hazırlanıp verimli 
hale getirildiğini, fide ve tohum ekiminin nasıl olma-
sı gerektiğini yaptıkları çalışmalarla öğrendiğini ifade 
ederken,  Doğa Pınarlı ise toprakla uğraşmanın yanın-
da yetiştirilen bitkileri kargalardan korumak için tah-
ta parçaları ve eski kıyafetlerden korkuluklar yaptıkla-
rını, çok eğlendiğini anlattı. Eda Haznedaroğlu da ot ve 
yapraklardan, meyve ve sebze kabuklarından tamamen 
doğal kompost gübre yapmayı ve bahçede ürün yetiş-
tirmekte kullanmayı öğrendiğini anlattı.  Tan Dedebaş 
ise Alp ile birlikte çapa, kürek, kazma ile toprağı ekime 
hazırlama işlerinde çalıştıklarını, daha önce bu konuda 
hiçbir bilgisinin olmadığını belirtti. 

LEZZETLİ ÜRÜNLER YETİŞİYOR
Sainth Joseph Okul Aile Birliği Başkanı Sinem 

Üner Yanılmaz ise bahçedeki ürünlerden biberi tattığı-
nı ve çok lezzetli bulduğunu belirterek, “Çocuklar sü-
per iş çıkardı” dedi. 

Okul Aile Birliğinden Dr. Sevda Gürsel de tama-
men organik şekilde öğrencilerin yetiştirdiği marulun 
lezzetli olduğunu ifade etti.

Uludağ eteklerindeki çiftliğinde 5 yıldan bu yana 
tamamen doğal yöntemlerle sürdürülebilir tarım uygu-
laması yapan İnşaat Mühendisi-Permakültür Eğitmeni 
Taner Aksel ise birkaç ay önce hiçbir şeyin olmadığı 
bahçenin son halini görünce heyecanlandığını belirte-
rek, “Bereketi görüyorsunuz değil mi? Her taraf yeşer-
miş, coşmuş, her taraf bitkilerle dolmuş, sağlıklı, dinç, 
canlı görünüyor. Çok iyi bir iş yapmışız” dedi. 
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10 Haziran Cuma

SOLDAN SAĞA
1-‘Gelin’, ‘Düğün’, ‘Diyet’, ‘Derman’, ‘Kurbağalar’ gibi filmleriyle Türk sinemasının en büyük 
yıldızlarından biri olmuş ünlü aktris… Tuğla biçimli bir yapı gereci. 2-Maksim Gorki’nin bir 
romanı… Dayanarak… ‘Bir Cümlelik Aşklar’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan yazar. 
3-Önder, şef… Oyunda yenmek, ütmek… Giyeceklerde t akım… Buyuran, buyurucu. 
4-İnançlı, imanlı… Türk halk müziğinde kullanılan telli bir çalgı. 5-Şehir… İlaç, merhem… Japon 
tiyatrosunda bir tür… Macun. 6-Utanma, utanç duyma… ‘Puslu Kıtalar Atlası’, ‘Suskunlar’ 
gibi romanlarıyla tanınan yazar… İsim. 7-Etki eden şey, faktör… Duman lekesi… An. 8-Yatısız, 
gündüzlü (okul, öğrenci)… Eskiden biten bir yazının altına konulan işaret… Dağlalesi… İpucu, 
emare. 9-İskambilde birliye verilen bir ad… Magnezyumun simgesi… Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti’nin eski adı… Melih Cevdet önadlı şair, yazar. 10-Metin Erksan’ın bir filmi… Tümör… 
Herhangi bir törende ya da gösteride yer alan topluluk. 11-Bromun simgesi… Kuzey Anadolu 
dağlarının ormanlarında yetişen, toprak altında bilek kalınlığında kökü bulunan bir bitki… 
Lityumun simgesi… Çabuk davranan, çevik… Tarihte, yeniçeri kışlası. 12-Açıkça, gizlemeden… 
Bruce önadlı efsanevi aktör… Su, ma… Büyük Sahra’da kumullarla örtülü bölge… Erken. 13-Tel… 
Tiyatro oyunu yazarlığının yanı sıra yönettiği ‘Çıplak Vatandaş’, ‘Asılacak Kadın’ gibi filmleriyle 
de tanınmış yazar, yönetmen. 14-Kendi kendine anlamında bir önek… Güzellik duygusu ile ilgili 
olan… Merkür gezegeni. 15-Bir tür dut… İzmir’de bir antik kent… Hoş kokulu. 16-Kırgızistan’da 
bir ırmak… En, genişlik… Bir renk… Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan 
bir yemek türü. 17-Genellikle… Alem’in ünlüleri… Diyanet. 18-Birden çok çalgının bulunduğu 
takım… Spor karşılaşması… Geçim, geçinme… Kuzu sesi… Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı. 
19-Uzak… Soluk… Yakanın göğse doğru inen devrik bölümü… Bir sayı. 20-Aynı çiçekte oluşmuş 
birbirine yapışık iki meyve… Bir kimseye ya da aileye sonradan takılmış ad… James Cameron’un 
bir filmi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan yazar. 2-Birlikçi, birlikten yana, birleştirici (siyaset)…  
Yöresel dilde delişmen, deli… Altın elementinin simgesi… Çıplak. 3-Çamgillerden bir orman 
ağacı… Fena değil… Güç, çaba… Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi. 4-Her yiyeceği canı çeken… 
Ürdün’ün başkenti… Yemek… İlgi eki. 5-Bir değiştokuşta üste verilen şey… Selim İleri’nin 
bir romanı. 6-Bir bağlaç… Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli ya da emziksiz olabilen, toprak, 
cam, metal vb. maddelerden yapılan su kabı… Saç ve elleri boyamakta kullanılan bir toz… 
Mütehassıs.  7-Onma işine konu olmak… Yunan rakısı… Sıkma, sıkarak bağlama… Mersin 
ilinin eski adı. 8-Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü… Rutubet… Bir konuyu 
açıklamak için hazırlanmış resim ya da levhalardan oluşmuş kitap… Dünya’nın uydusu… Bir 
nota. 9-Ağızotu… Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, 
tekçilik… Tehir etmek, tecil etmek. 10-Dogma, nas… Ne yazık ki anlamında sözcük… Üzüntülü 
düşünce durumu, kaygı. 11-Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların 
şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri… Kayın, kayınbirader… Mecazen heyecanlı, coşkulu. 
12-Alamet… Kadınların boyunlarına aldıkları yılan biçiminde dar ve uzun kürk… Saf, halis… 
Okyanusların güneş ışının ulaşamadığı derin yerleri… Eski dilde gözyaşı. 13-Bozuk, zor çalışan 
ya da eski kara taşıtları için kullanılan bir söz… Tekrar, gene… Saçma (söz, kişi, davranış)… 
Gözde sarıya çalan kestane rengi. 14-Raksı meslek edinmiş kadın… Klasik Türk müziğinde 
kullanılan telli bir çalgı... Az tavlı, yarı yaş yarı kuru olan (toprak). 15-Gücü tükenmiş olan, çok 
yorgun… 1903 Nobel Fizik Ödülü’nü Pierre Curie ve Henri Becquerel ile paylaşmış, 1911’de ise 
Nobel Kimya Ödülü’nü tek başına kazanmış fizikçi… Panama’nın plaka işareti. 16-Romanya’nın 
plaka işareti… Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal ölçü modeli… Yağda ya da 
fırında kızartılan küçük küp biçimindeki ekmek parçası… Parlak olmayan, donuk. 17-Bildirme, 
anlatma… Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken… Bir işi yapmaya hazır. 18-Erzincan’ın 
bir ilçesi… Telefon konuşmasında kullanılan ilk sözcük… Yeryüzü parçası, toprak… İridyumun 
simgesi. 19-Bir şeyin içindeki öz, lüp… Pierre Loti’nin bir romanı… Felsefede, araz. 20-Ok atan… 
Mahluk… Örgü örmekte kullanılan, metal,ağaç, kemik vb. nden yapılan uzun çubuk.  

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Onur Ünlü, Narin, Ahali 2-Sarpa, Fetiş, Elalem 3-Ulufe, Kürşat Başar, Ma 4-Zalimce, İr, İade, 
Avam 5-Av, Neo, Otizm, Eleman 6-Çekmeköy, Laterit 7-Aşar, On, Zamir, Kg, Kap 8-Yeğin, Sb, Te, Ol, İdame 
9-Nl, Öneri, Damat, Oy 10-Adapte, Enver Aysever 11-Kebir, Aza, Nite, Fr, Fa 12-Ürün, Aritmi, İmaret 13-Mey, 
Sual, Ayakucu, Afi 14-Üye, Sydney, Tezene 15-Lek, Metanetli, Mb, Ira 16-Alamana, Av, Anakent 17-Taka, İlk, 
Tüyo, Si 18-Çim, Libya, Çir, Kros 19-Realite, Ralli, Detay 20-Yy, Tablet, İstirahat.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Oğuz Atay, Akümülatör 2-Lav, Şendere, Ela, Ey 3-Usul, Çağla Büyükakçay 4-Rafineri, 
Pin, Mail 5-Üremek, Nötr, Sema, Mit 6-Np, Como, Ne, Au, Enf, Ta 7-Lake, Ense, Arasta, Leb 8-Ok, Brezilya, 
Ti 9-Fritöz, İnat, Dna, Bre 10-Neşriyat, Maneviyat 11-Ata, Medeniyet, Lal 12-Ritimli, Ari, Aylak, Li 13-İşba, 
Aromatik, İn, Çis 14-Adet, Layemut, Ati 15-Eşelek, Ts, Acemkürdi 16-Ala, Ergi, Efruz Bey, Er 17-Harami, Devre, 
Nokta 18-Al, Vatka, Tanıt, Rah 19-Leman, Amorf, Fer, Soya 20-İmam, Epey, Ahi, Akis.  

Kadıköylü öğrenciler bahçe 
yapmak istedi, Kadıköy 
Belediyesi onlara bahçe 
yapacak alan temin etti. 
Şimdi o bahçede onlarca 
çeşit bitki ve ürün yetişiyor

l Mustafa SÜRMELİ

K

Soğan ve marulların hasad zamanı geldi Mahsüller tadıldı Öğrenciler çapa yaparken

bahçe yaptı

Öğrenciler
ŞEHIRDE
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Bir akşam masası, iki kişiyiz sen ben
Gidiyorsun hiç bir şey söylemeden, birden

Kadıköy'de bir yağmurlu bahçeden…

Ezginin Günlüğü, Kadıköy şarkısında bu dizeleri dile getirmiş. 
Çoğu insanın ortak noktasıdır Kadıköy. İşi olsun olmasın insanlar bir şekilde 

Kadıköy’den geçer. Yolları bir dönem Moda’nın tramvaylı sokaklarına düşer…  
Yıllardan beri şiirlere, şarkılara, kitaplara konu olmuş bir semtten bahsediyoruz. 

Cemal Süreya’nın sokaklarında dolaşıp şiirler yazdığı, Yusuf Atılgan’ın 
Moda’daki evinde Canistan’ı kaleme aldığı,  Ziya Osman Saba’nın şiirinde 

“Benim Kadıköy’üm” diye seslendiği  Anadolu Yakası’nın göz bebeğinden…
Kadıköy’ü sevmek için çok neden var ama biz, siz okurlarımız için vazgeçilmez 

10 özelliği vurgulamak, bir kez daha hatırlatmak istedik.

KADIKÖY’Ü SEVMENİZ İÇİN

10
NEDEN

Vatandaşlara sarılan bir belediye var 
Kadıköy Belediyesi çoktandır sosyal medyada fenomenliğini 
ilan etmiş vaziyette. Gerek yıllardır yaptığı belediyecilik 
faaliyetleriyle gerekse sosyal medyada tüm kullanıcılara 
verdiği hızlı ve içten cevaplarla Kadıköylü olsun ya da olmasın 
pek çok kişinin gönlünü fethetmiş durumda.

Hayat, Kadıköylüye kolaydır
Kadıköy’ün merkez olma özelliği ile Anadolu Yakası,  Kadıköylünün 
ayağının altına serilir. Kadıköy’de yaşayanlar en gözde mekanlara, 

cafelere yakın olurlar. Evlerinden çıktıktan sonra Balıkçılar Çarşısı’nda 
alışverişini yapıp şehrin güzelliğine tanıklık ederek evlerine dönerler. 

Muntazam kaldırımlar, parklar ve bahçeler eşliğinde Kadıköylü 
yeşillikle iç içe şekilde zevkli ve kolay bir yaşam sürer. 

Koleksiyonerler için Kadıköy altın 
değerindedir
Nostalji sevenler, pikap sahibi olanlar Kadıköy’ü 
severler. Çünkü Kadıköy sanata ev sahipliği yapar. 
Farklı mağazaların bünyesinde bulundurduğu antika 
eşyalar, plaklar, retro kıyafetler ile koleksiyonerlerin 
uğrak noktası olmuştur Kadıköy.

Kadıköy, bisiklet sevdalılarını unutmaz
Trafik ne ola ki? sorusunu boşuna sormaz Kadıköylü. Trafik çilesini 

bitiren, bisiklete binen Kadıköylünün kendisidir. Şehir 
içinde bisiklete binmek oldukça zordur. Lakin Kadıköylünün sahip 

olduğu bisiklet yolları ve sahiline sahipseniz bisiklete binmek 
oldukça rahat ve keyiftir size.

Kafanızı çevirirsiniz, sokak sanatını görürsünüz 
Ülkemiz sınırları içinde pek karşılaşma imkânımız olmadığı fakat 
Kadıköy sokaklarında yürüdüğünüzde adım başında görebileceğiniz, 
gözlerinizi kamaştıracak sokak sanatı örnekleri bolca mevcut. 
Kadıköy Moda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi duvarına yapılmış 
bu graffiti çalışması görselliğiyle olduğu kadar kız çocuklarının okumasına 
yaptığı vurguyla da dikkat çekiyor.

İlk aşklar Kadıköy’de yaşanır 
Okuldan çıkanlar, vapurdan inip rıhtımda yürüyenler… 
İlk aşkını Kadıköy’de görüp sevdalananlar çoktur. 
Aşklarını, semtin apartmanlarına 
kazıyıp ölümsüzleştirirler.

Kadıköy’de 
deniz var!  
Martılar var! 
Denizsiz yapamam. Deniz 
havası almalıyım, martılara 
simit atmayalım diyorsanız 
Kadıköy sizin için biçilmiş 
kaftan. Maviliklere karşı 
konumuyla, tarihi Moda ve 
Beşiktaş iskeleleriyle Kadıköy 
herkesi denize doyuruyor.

Kadıköy’de
en çok hayvanlar 
sevilir 
Kadıköy’ün duyarlı insanları 
ve belediyesi hayvanları çok 
sever. Kadıköy sokaklarında 
yürürken çoğu evin önünde 
hayvanlar için bırakılmış 
yemek ve su kaplarını 
görebilirsiniz.

Kadıköy’ün kaldırımlarında şiir yazar, yürürken 
okursunuz 
Cemal Süreya, Kadıköy ile anılır. Şiirlerini Moda’nın sokaklarında kaleme 
almıştır. Kadıköy Belediyesi bizlere bu mirası unutturmamak için Kadıköy 
kaldırımlarına en güzel şiir dizelerini kazımış. Sadece Süreya değil, 
Özdemir Asaf da dizeleriyle sokaklarda artık. Biz baktıkça ruhumuz 
sanata doysun diye.

Kadıköy’de yeşil alan çok! 
Kadıköy, parkları ve bol yeşiliyle de anılır. 
Betonlaşmamış, kilometrelerce yeşillik alan piknik 
yapmanız için sizi bekler. Ünü şehir dışını aşan 
Kadıköy’ün, Caddebostan ve Moda sahillerinde çimlere 
uzanıp, kitabınızı okurken kendinizi evinizde gibi 
hissedersiniz.

l Kaan DERTÜRK
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