
“Kadıköy 
adeta terapi”

Yaz Okulu 
mezunlarını verdi

 Tiyatro Festivali’nde Kadıköylülerle 
buluşacak olan oyuncu Can Gürzap 
ile çok sevdiği tiyatroyu, oyunculuğu 
ve Kadıköy’ü konuştuk. Gürzap, 
“Artan nüfusa ve gökdelenlere 
rağmen Kadıköy benim için hala bir 
terapi” diyor l Sayfa 16'da

 Kadıköy Belediyesi ile Suadiye 
Gönüllüleri’nin işbirliğiyle 
gerçekleşen ‘Geleneksel 6. Yaz Okulu’ 
projesi kapsamında Münevver 
Şefik Fergar ve İnönü İlköğretim 
okullarından 130 öğrenci mezun oldu  
l Sayfa 14'te

Uzun sahili, parkları ve kafeleriyle 
özellikle yaz aylarında buluşma 
noktası olan Kadıköy, gerek 
eğitim gerekse sosyal yaşama dair 
imkanlarıyla gençlerin vazgeçilmez 
ilçelerinden…  l Sayfa 2'de

Kadıköy, bisiklet tutkunlarının rahat 
yolculuk yaptığı ilçelerin başında geliyor. 
Biz de İnönü Caddesi’nden yola çıktığımız 
bisiklet gezimizde, Caddebostan sahil 
yoluna varıncaya dek türlü türlü 
maceralar yaşadık  l Sayfa 12'de

Gençler bu ilçeyi seviyor

Kadıköy’ün 10 sahafı
Kitapların yaşanmışlığından keyif alan, okumayı seven herkesin 

müdavimi olduğu sahaflara Kadıköy’ün gözünden bakıyoruz. Eski kitapların 
kokusunu içinize çekmeniz, sayfalarını karıştırmanız için 

Kadıköy’den 10 sahaf önerisi  l Sayfa 10'da

Kadıköy’de 
Demokrasi Nöbeti
15 Temmuz Darbe Girişimi 
sonrası İstanbul’un pek çok 
ilçesiyle birlikte Kadıköy’de de 
Demokrasi Nöbeti tutuluyor. 
“Darbeye Hayır, Demokrasiye 
Evet” sloganları eşliğinde 
nöbet tutan vatandaşlara 
görüşlerini sorduk  l Sayfa 4'te

Sokaklarda bisiklet turu

Mevsim 
normalleri :)

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz
Göremediklerimiz (15)

MARIO LEVI  10'da
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Adres: Tanzimat Sok. No:24 Tunç Ok Apt. Caddebostan  
Tel: (0216) 553 1 777   Email: drykadinca@gmail.com

Günlük kıyafetlerde  10 parçası 80 TL
KAMPANYA

14. yılda 
14 güne 14 oyun

Kadıköy Belediyesi’nin 14 yıldır aralıksız düzenlediği Tiyatro Festivali, 5 Ağustos’ta 
başlıyor. Kadıköylüler, festivalin 14’üncü yılında 14 gün boyunca her gün farklı bir 

oyunu ücretsiz izleyecek. Yıldızlar gökyüzünden sahneye inecek l Sayfa 6'da

geçer mi?

Bu istasyondan
tren
19 Haziran 2013’ten beri kapalı olan 
banliyö tren hatlarında çalışmalar 
sürüyor. Binlerce Kadıköylü hattın ne 
zaman açılacağını merak ederken, 
Birleşik Taşımacılık Sendikası 1 
No’lu Şube Başkanı Avukat Ersin 
Albuz, 2018 yılında hizmete açılacağı 
söylenen projenin belirlenen tarihte 
bitirilemeyeceğini iddia ediyor  l Sayfa 8'de
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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 !

Geleceğin

Kadıköy’de
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğ-
rencileri, Kadıköy Belediyesi ve Türk Mimar ve Mü-
hendis Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenle-
nen Yaz Okulu projesi kapsamında Kadıköy’e geldi. 
15 gün sürecek Yaz Okulu, 2 Ağustos Salı günü Be-
lediye binasında düzenlenen sunumla başladı. Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, öğrencilere Kadı-
köy ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. Daha sonra gençler, Kadıköy Belediyesi’nin Ka-
rikatür Evi, Gençlik Merkezi, Bahriye Üçok Ekoloji 
Kreşi, Suadiye’deki tarihi dükkânları ve Haldun Ta-
ner Öykü Evi'ni gezdi. Öğrencilere burada binaların 
restorasyonu ve fiziki yapısı hakkında bilgi verildi. 
Daha sonra Kadıköy’ün tarihi semtlerinden Yelde-
ğirmeni’ni gezen gençler Yeldeğirmeni Sanat Mer-
kezi’nde söyleşiye katıldı. 

KADIKÖY’Ü TANIYACAKLAR
TMMOB ve Kadıköy Belediyesi’nin ortak proje-
si olan “Kadıköy Yeldeğirmeni Mimarlık Öğrenci-
leri Yaz Okulu Programı” uygulaması kapsamında 
İstanbul’a gelen yaklaşık 20 öğrenci ve iki aka-
demisyenin oluşturduğu grup, Kadıköy Belediye-
si tarafından misafir ediliyor. Bu proje kapsamında 
öğrencilerin Kadıköy’ü ve Kadıköy’ün içinde barın-
dırdığı farklı doku ve kültürleri yakından tanımala-
rı hedefleniyor. Amaçları arasında Mimarlık Bölü-
mü öğrencilerine; kamusal alan, kente katılım, kent 
bilinci, kent yaşamı, kentli olma hakkı, kamu yararı, 
kamu hakkı, sürdürülebilir çevre, toplumsal eşitlik 
gibi kavramları tanıtmak ve bu kavramların savu-
nulabilmesine yönelik deneyim, fikir ve proje geliş-
tirme ortamları sağlamak bulunuyor. 

15 GÜNLÜK DENEYİM
Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı pro-
je sürecinde Tasarım Atölyesi Kadıköy başta olmak 
üzere belediyenin çeşitli birimlerinde ve Mimarlar 
Odasında gerçekleştirilen Yaz Okulu Programı kap-
samında, hem belediye yetkilileri tarafından, hem 
de mimarlar odası desteğiyle çeşitli üniversiteler-
den katılan akademisyenler tarafından çok sayıda 
sunum gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çoğunluğu-
nu kız öğrencilerin oluşturduğu grubun Yaz Okulu 
kapsamında edindikleri tecrübeleri kendi bölgele-
rinde yaygınlaştırma ve gelecek mesleki yaşamla-
rına taşımaları da programın katılımcılara sağladı-

ğı avantajlardan. Projenin gençlere yeni bakış açısı 
kazandırması, disiplinler arası çalışma ve yaratıcı-
lık ortamı sağlaması, mimari çevrelerden öğrenci-
lerin birlikte üretme anlayışına katkı sağlaması da 
hedefler arasında.

zun sahili, masmavi denizi ve parklarıy-
la özellikle yaz aylarında buluşma noktası 
olan Kadıköy, gerek eğitim gerekse sosyal 
yaşama dair imkanlarıyla da gençlerin uğ-

rak yerlerinden. Sınırları içinde birçok üniversite bulun-
masından dolayı “üniversite kenti” olarak da bilinen il-
çede genç nüfus sirkülasyonu gün içinde oldukça yoğun. 
Gençlerin çoğu, Kadıköy’ün sadece öğrenci ve gençler 

için değil, herkes için cazip bir kent olduğu fikrinde bir-
leşiyor. 

Kadıköy’ün kendine özgü yapısı, oluşumu ve imkân-
ları gençleri ilçeye çekiyor. Ara sokaklarındaki kendine 
has mimari, eski mahalleler, kafe ve kültür merkezleriy-
le gençlerin kendilerini rahatça ifade ettiği ortamları ba-
rındıran Kadıköy, tüm bu yoğun gündem içinde gençle-
rin nefes aldığı bir yer olmuş durumda. 

Biz de sokağa çıktık ve hem darbe girişimi öncesi 
hem de darbe girişimi sonrası gençlere Kadıköy’de ken-
dilerini nasıl hissettiklerini sorduk. Şimdi söz gençlerde;

l Beyza BAŞOĞLU

Gençlere
sorduk:

?
U

l Ahmet KODAN

Yaş ortalaması
 yüksek bir nüfusa 

sahip olan Kadıköy, 

gençlerin de vazgeçilmez 

mekânlarından biri. 

Hem yaşamak hem de 

vakit geçirmek için ilk 

tercihlerden biri olan 
Kadıköy’ü

gençlere sorduk…

KADIKÖY= ÖZGÜRLÜK DARBE SONRASI TEDİRGİNLİK
Aslı Sucu: Oturacak yerleri güzel, 

ferah ve rahat. Daha rahat yaşam 
tarzının olduğu bir semt. Türki-
ye’de başka bir yerde bu rahat-
lığa kavuşamıyorum. Bu tarafta 
oturuyorum ve Kadıköy’e geli-

yorum. Arkadaşlarımda aynı şe-
kilde Kadıköy’ü tercih ediyor.

Orkun Ayberk: Potansiyel bakımın-
dan kendinden kavrulan bir şehir. 
Ne çok yüksek ne de çok alçak 
bir kitlesi var. Göztepe’de oturu-
yorum ve Kadıköy’ü tercih edi-
yorum. Yaklaşık bir 10-15 senedir 
Kadıköy’de bulunuyorum. Beni bu-
raya çeken özelliklerinden biri ise öz-
gür yaşam biçimi. Buraya gelen kitle ise bilinçli. Alkol 
alan bir kitle kesinlikle birbirine sataşmıyor. Herkes bi-
linçli. Diğer insanlara da Kadıköy’ü tavsiye ederim.

Özgür Ümre: Buraya taşındığımızdan beri burada öz-
gür bir hayat yaşıyoruz. Kitabımı ve 

kahvemi alıp sahilde rahatça otura-
biliyorum. En önemlisi ise ailemle 
rahat gezebiliyorum. Buranın in-
sanları kültürlü ve bilinçli. Uma-
rım burası da diğer yerler gibi dış 

göç almaz. Burada özgürce yaşa-
maya devam ederiz.

Ali Kasarcı: Doğduğumdan beri bu-
ralardayım şimdi Kazasker’de 
oturuyorum. Arkadaşlarla ne za-
man eğlenmeye gitmeye karar 
versek, verdiğimiz karar Kadıköy 
ilçe sınırları dışında olmuyor. Bu-
rası ayrılsa ayrı bir il olsa çok daha 
iyi olur. Kendi kendine yetebilen bir 
ilçe ve içinde her şey var. Ufak tefek olumsuzluklar 
oluyor. Onlar da nazar boncuğu diyelim.

Oğuz Elinç: Öncelikle Kadıköy, insanların birbiri ile ileti-
şimi bakımından tam teşekküllü bir ilçe. Küçüklüğüm-
den beri iki ve ya üç defa ev değiştirdik. Taşındığımız 
evler hep Kadıköy sınırları içinde oldu. Bu semtten ai-
lecek kopamıyoruz. Aslında kendimizi başka yerde ya-
bancı hissediyoruz. Darbe gecesinden sonra tedirgin 
olduk. Uçak sesinden ürküyoruz. Darbeden sonraki iki 
üç gün evden çıkamadık. Etrafta asparagas haberler 
dolaşıyor. Kadıköy’e gidiyoruz derken evdekiler dik-
katli olmamız için uyarıyor. Bizim nesil darbe görme-
mişti. Kötü bir tecrübe oldu.

Barış Yangın: Biz yedi göbek İs-
tanbulluyuz. Çocukluğumdan beri 
buradayız. Kadıköy’e alışmışız. 
Mesela babam karşıda çalışırken 
ben gitmek istemezmişim yani 
küçükken hep buraları istermişim. 
Kadıköy’den zorunlu bir durum olma-
dıkça gitmeyi düşünmüyoruz. Bizim için her şey var. 
Canımız neyi yemek isterse yiyebiliyoruz. Lunaparka 
gitmek istersek gidebiliyoruz. İstediğimiz yere de ula-
şım mevcut bir genç için daha ne olsun. Buralar varken 
başka yere gitmeye gerek yok ve emin olun buraların 
keşfedilmemiş bir sürü yeri var. Darbe olduğu zaman 
ben Antalya’da stajdaydım. Duyduğum gibi ailemi ara-
dım. Bütün gün uyuyamadım ve ertesi gün İstanbul’a 
geldim. İstanbul’a geldiğim sabah sokaklar çok kötüy-
dü. Eve gittiğim zaman 24 yıldır çıktığım sokaklara ev-
dekiler çıkmama izin vermedi. 

Aycan Çiftsüren:  Kadıköy’ün iç ta-
rafları çok kalabalık bu yüzden iç 
taraflarını pek tercih etmiyorum 
ama Moda sahile kesinlikle gidil-
meli. Sahilde kendimi rahat hisse-
diyorum. Darbe günü Kadıköy’de 
değildim. O yüzden ailemin yanına 
geçemedim. Karşı tarafta Etiler’dey-
dim. Ailem köprüyü geçmeme izin vermedi ben de ar-
kadaşımda iki gün boyunca kalmak zorunda kaldım. 

Neden
Kadıköy mimarları
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016 yılının kira artış oranları belir-
lendi. Kira artış oranında eski Borç-
lar Kanunu’na göre bir üst sınır yok-
tu. Sözleşmede serbestliğin geçerli 

olduğu eski sistemin yerine kira artışlarının belir-
lenmesi için 2012 yılında yeni bir düzenleme ge-
tirilmişti. Yeni Borçlar Kanunu’na göre kira artış 
oranı “Üretici Fiyat Endeksi”ne (ÜFE) göre yapı-
lıyor. Yani ev ya da konut sahibi ÜFE’yi geçme-
yecek oranda kiraya zam yapabiliyor. 

ÜFE oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Kira 
zam oranı da aylık olarak açıklanan ÜFE oranla-
rına göre yapılıyor. Kira artış oranı hesaplanırken 
ÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Buna 
göre geçen yıl haziran ayında kira sözleşmesini ya-
pan bir kiracıya ev sahibi en fazla yüzde 4.91 artış 
yapabilir. Örneğin; kira bedeli 1000 TL ise yıllık 
kira zammı en fazla 49,10 TL şeklinde arttırabilir. 

KİRACILARIN HAKLARI NELER?
Öğrenci, memur ve işçilerin yoğun olarak ya-

şadığı Kadıköy’de kiracı sayısı da her geçen gün 
artıyor. Peki, kiracıların bu konuda bilmesi gere-
kenler neler. Kadıköy’deki kiracıların haklarını 
korumak için kurulan Kadıköy Kiracı Dayanış-
ması sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendir-
melerle Kadıköylülere hukuki destek sağlıyor. 
Dayanışma üyesi Avukat Zafer Koçak ile kira 
zammının hangi oranda yapılabileceğini ve kira-
cıların bilmesi gereken hukuki hakları konuştuk. 

Kiracıların en fazla merak ettiği konuların ba-
şında kira sözleşmesinin kaç yıllık yapıldığı ge-
liyor. Sözleşmelerin genellikle bir yıllık yapıl-
dığını ifade eden Avukat Zafer Koçak’a göre; 
sürenin dolması sözleşmenin bittiği anlamına 
gelmiyor. Kira sözleşmesinin kiracı tarafından 
bir yıl sonunda sonlandırılmaması halinde bir 

yıl daha devam edeceğini belirten Koçak, yıllık 
kira artışlarının ise kanunda belirtilen hükümlere 
göre yapılmadığı görüşünde. Yeni kira dönemiy-
le birlikte kira bedelinin de arttırılacağını söyle-
yen Koçak, “Esasında kira bedellerinin bu den-
li hızlı ve kontrolsüz bir şekilde artmasının ana 
nedeni kiracıların mal sahiplerinden gelen artırım 
talepleri karşısında rıza gösteren tutumları. Örne-
ğin aylık kirası 1000 TL olan bir konutun kirası 
yıl sonunda konut sahibi tarafından yüzde 25 ar-
tırıldığında ve bu durum birkaç yıl devam ettiğin-
de enflasyon oranının çok üzerinde kira bedelle-
ri oluşuyor ve birkaç yıl içerisinde aynı bölgedeki 
kira bedelleri yüzde 100’ün üzerinde artış göste-
riyor.” değerlendirmesini yaptı. 

“BELİRLENEN ORANI GEÇEMEZ”
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine 

göre kira bedelinin bir önceki yılın üretici fiyat 
endeksini geçemeyeceğini belirten Koçak, Söz-
leşmede ne yazarsa yazsın kira artışının bu ora-
nın üzerinde olamayacağına dikkat çekti. Mal 
sahibinin yaptığı kira artışını kabul etmeyen ki-
racının bu sebep yüzünden tahliye edilemeyece-
ğini vurgulayan Koçak, “Bu oranlara internetten 
rahatlıkla ulaşılabilir. Bu oranların esas alınması 
hem kiracının menfaatine olacak hem de herkes 
tarafından bu hassasiyet gösterildiğinde tüm böl-
gede kira bedellerinin kontrolsüz bir şekilde yük-
selmesinin önüne geçilebilecek” değerlendirme-
sinde bulundu.

“BELGE SAKLANMALI”
Koçak’ın üzerinde ıslarla durduğu başka bir 

konu ise kira bedellerinin ödenme şekli. Kira be-
dellerinin mutlaka mal sahibine ya da kira söz-
leşmesinde kiraya veren sıfatıyla bulunan kişiye 
ödenmesi gerektiğine dikkat çeken Koçak, “Kira 
bedelini mal sahibinin banka hesabına yatırırken, 
hangi ayın kira bedeli olduğu da belirtilmelidir” 
dedi. Vatandaşların bu konuya dikkat etmediği 
için son yıllarda çok fazla sorun yaşandığını ifa-
de eden Koçak şu uyarılarda bulundu: “Örneğin 
mal sahibinin ‘Benim şu kişiye borcum var bu 
ay ki kirayı şu hesaba yatır’ gibi taleplerin ke-
sinlikle kabul edilmemesi gerekir. Kira ilişkisin-
de kiracının borcu mal sahibinedir. Ödemeyi de 
mal sahibine yapması gerekiyor. Kira ödemeleri-
nin elden yapılması halinde mal sahibinden mut-
laka makbuz alınması gerekmektedir. Pratik yolu 
ise basılı kira sözleşmelerinin son sayfasında bu-
lunan kira ödemeleri cetveline mal sahibinin her 
ay ödeme karşılığında imzasının alınmasıdır. Eli-
nizde banka dekontu, yazılı makbuz ya da mal 
sahibinin ödemeyi aldığına ilişkin imzası yoksa 
kira bedellerini ödediğinizi ispat etmek son de-
rece zor olacak ödemiş olduğunuz kira bedelle-
ri bile tarafınızdan talep edilebilecektir. Hatta bu 
durum mal sahibi tarafından sadece taşınmazdan 
tahliye edilmenizi sağlamak için de kullanılabi-
lir. Böyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak 
adına ödemeye ilişkin yazılı bir belge mutlaka 
saklanmalı.”

Kiracılar, bu habere dikkat!
l Erhan DEMİRTAŞ
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Kentsel yenileme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam 
ettiği Kadıköy’de müteahhit firmalarla anla-
şan ilçe sakinleri evlerini boşaltıp, yeni 
evleri yapılana kadar yaşayacakla-
rı başka yerlere taşınıyor. Kadı-
köy, İstanbul’da en fazla taşınma 
yoğunluğunun yaşandığı ilçele-
rin başında geliyor. Taşınma işle-
mi sırasında bilinmesi gerekenle-
ri, İstanbul Evden Eve Nakliyeciler 
Derneği (İSTEEND )Başkanı Davut 
Ukan’a sorduk.
Taşınmadan önce müşterinin dik-
kat etmesi gereken konuları sıralayan 
Davut Ukan, taşınacak kişinin taşıma fir-
masıyla anlaşmadan önce evini ekspertiz yap-
tırmasını, bunun sonunda ne tür bir araç ve nasıl bir am-
balajlama sisteminin kullanılacağına karar verileceğini 
vurguladı. Sonrasında fiyatın belirlenip, sözleşme aşa-
masına geçilebileceğini anlatan Ukan, “Müşterilerimi-

ze ricamız şu: Mutlaka evinizi ekspertiz ettirin. Anlaşma 
aşamasına gelindiğinde ise, firmaya K3 Yetki Belgesi’nin 
bulunup bulunmadığını sorun. Varsa kimin ismine oldu-
ğu öğrenilmeli. Müşteri, firmanın K3 Yetki Belgesine sa-
hip olup olmadığını Ulaştırma Bakanlığından veya e-dev-

let’ten de öğrenebilir. K3 Yetki Belgesi yoksa bu firma 
geçici bir firmadır. Sözleşmede ise taşıyıcı firmanın 

size taahhüt ettikleri not olarak yazılmalı. K3 Yet-
ki Belgesi olan firmalarla taşının. Bu konuda der-

neğimizle irtibata geçebilirsiniz” dedi.

NAKLİYECİLERİN DERNEĞİ
20 yıldır evden eve nakliye işleri yaptıklarını, 

3 yıldan bu yana da dernek çatısı altında çalış-
malarını sürdürdüklerini belirten Ukan, ev taşı-

macılığının sektörel hale gelmesiyle firmaların da 
çoğaldığını söyledi.  Ulaştırma Bakanlığı’nın 2003 

Avrupa Düzenleme Kanunlarına göre K3 Yetki Belge-
si uygulaması getirmesinin ardından evden eve nakliye-
ciler olarak, kurumsal düzeyde hizmet verebilmek, daha 
kaliteli hizmet sunmak, müşterilerin güvenini kazanmak 
için üç yıldır dernek çatısı altında faaliyet gösterdikleri-
ni ifade etti.

223 üyeli İSTEEND’in İstanbul ve Marmara Bölgesi ge-
nelinde hizmet sunduğunu, dernek olarak üyelere yöne-
lik mesleki bilinçlendirme çalışmalarına önem verdikleri-
ni söyleyen Ukan,  en önemli sıkıntıyı korsan nakliyecilik 
konusunda yaşadıklarını ifade ederek, mevsimlik evden 
eve nakliyecilik yapanlar olduğunu belirtti. 
Taşınma konusunda halkın bilinçlenmesi için öncelikle 
www.istanbulevdenevenakliyeciler.org.tr adlı bir inter-
net sitesi kurduklarını anlatan Ukan, “Dernek üyesi olan 
tüm nakliyeciler bir sıkıntı yaşadığı, müşteriyle bir prob-
lemi olduğu zaman biz araya girip çözüyoruz. Biz çoğun-
lukla müşterinin yanındayız. Müşterimiz, bizim üyeleri-
mizle taşındıkları zaman taşımacılık sırasında yaşadığı 
tüm problemlerde gereken arabuluculuğu yapıyoruz, bir 
hakem heyetimiz var. Hem müşterimizi hem nakliyeciyi 
dinliyoruz. Hakem heyetimiz de yıllarca bu işi yapan nak-
liyecilerden oluşuyor.” diye konuştu. 
Ukan, dernek üyesi olmayan firmalarla yaşanan sorun-
larda da vatandaşlara haklarını arama noktasında yar-
dımcı olduklarını da ifade etti. 

TAŞINMADA KALİTE FAKTÖRÜ
Taşınma konusundaki bir bilgi kirliliğine de dikkat çeken 
Davut Ukan, “Genellikle müşterilere şu deniliyor: Eviniz 
sigortalı bir şekilde taşınıyor. Evet, sigortalı taşınıyor ama 
sigorta, araba içinde olabilecek hasarları karşılıyor. Taşı-
yan işçinin size verdiği zararı sigorta şirketi karşılamaz. 
Ama işçinin merdivende inip çıkarken yaptığı bir zara-
rı kaliteli firma karşılar. Bu riski en aza indirmek tecrübeli 
elemanlar, kaliteli ambalaj kullanımına bağlı” dedi.

Taşınma deyip geçmeyin

Kentsel yenileme çalışmaları dolayısıyla en fazla hiz-met verdikleri ilçenin Kadıköy olduğunu belirten Davut Ukan, İSTEEND olarak yaptıkları istatistik verileri de paylaştı. Bu verilere göre; • İstanbul’da en fazla göç veren ilçeler arasında Kadı-köy yüzde 18-23 oranıyla birinci. • Kadıköy’ü Bakırköy, Beşiktaş ve Üsküdar izliyor. • En fazla göç alan ilçeler de Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Başakşehir olarak sıralanıyor.Kadıköy’den taşınan müşterilerin genellikle 65 yaş ve üzerindekiler olduğunu ve bunların İstanbul dışına ta-şınmayı tercih ettiklerini de ifade eden Ukan, “Taşıdığı-mız yüzde 23 oranındaki müşterinin yüzde 10-11’i geri dönmeyi düşündüğünü ifade etti” dedi. 

KADIKÖY “TAŞINIYOR”

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin en yoğun 
yaşandığı Kadıköy, yapılan araştırmalara göre 
İstanbul’da en fazla göç veren ilçelerin başında geliyor
l Mustafa SÜRMELİ

Kiracı olan, evini ya da dükkânını
 kiralayanlar kira artış oranlarının neye göre 

belirlendiğini bilmek istiyor. Kadıköy Kiracı 
Dayanışması üyesi Avukat Zafer Koçak, 

hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların 
bilmesi gerekenleri gazetemize anlattı

Davut Ukan
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adresindeki kafeteryamın İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.                              
Mahmut YAĞIZ

stanbul’un pek çok ilçesiyle birlikte Kadıköy meydanlarında 
da Demokrasi Nöbeti tutuluyor. “Darbeye Hayır, Demokrasiye 
Evet” sloganları eşliğinde Kadıköy Belediyesi yanındaki 
meydana kurulan platform konuşmacıları ağırlarken; Kadıköylü 

vatandaşlar, gece geç saatlerden sabaha kadar meydanda nöbet tutuyor. 
Kadıköy’deki Demokrasi Nöbeti de diğer nöbetler gibi 7 Ağustos Pazar 
günü Yenikapı’da yapılacak büyük mitingle sona erecek. 

İşte Demokrasi Nöbeti’ne katılan Kadıköylülerin görüşleri:

Demokrasi Nöbeti
Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası vatandaş 

parti-görüş ayrımı yapmaksızın meydanlarda nöbet tutmaya 

devam ediyor. Kadıköy’de üç haftadır süren demokrasi 

nöbetinde vatandaşlar sokakları boş bırakmıyor

Kadıköy’de

İ
l Ahmet KODAN

“HER ŞEY 
VATAN İÇİN”
Ersin Akpınar:
Bu girişim vatan hainliğidir. Bu 
örgütlenmenin taviz verilmeden 
temizlenmesi gerekir. Muhalefet 
partilerinin bu konuda birleşmesi 
çok olumlu. Vatan konusu 
olunca herkes birbirine anlayışla 
karşıladı. Askerin içinde olan örgüt 
mensuplarını temizliyorlar. Her 
şey vatan için.

“DİMDİK AYAKTAYIZ”
Ömer Ursel:
Her gün nöbetteyiz. Kurşun 
sıkan herkesin suçlu olduğunu 
düşünüyorum. Fethullah Gülen’in 
en kısa zamanda Türkiye’ye 
gelmesi ve yargılanmasını 
istiyorum.

“BOĞAZ KÖPRÜSÜ’NE YÜRÜDÜM”
Sümbül Gürkan:
Bu girişimi lanetliyorum. Fethullah Gülen’in yargılanmasını 
istiyorum.  Müslümanım diye hepimizi kandırdı. Ben de 
yürüdüm Boğaz Köprüsü’ne oradaydım. Huzur istiyorum, 
birlik istiyorum. Herkes birlik olsun. AKP, CHP, MHP hepsi 
birlik olsun. Beraber vatanı koruyalım.

“YANIMDA ARKADAŞIM VURULDU”
Abdullah Sivrikaya: 

15 Temmuz, Türkiye için Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi. 
Ben 15 Temmuz’u saat 23.00’ten sabah 8.00’e kadar 
yaşadım. Yanımda arkadaşım vuruldu. Ben vuruldum 

diyor konuşamıyor ve şehit düşüyor. Bunları yaşadım 
ve gördüm. Türk halkı tüm dünyaya vatanın ne 

demek olduğunu gösterdi. Yüzyıllar sonra bunlar tarih 
kitaplarında yazacak. 

“İHANETİN BEDELİ 
ÖDENMELİ”

Fatma Baysan: 
Bu yaşadığımız olaylara ülkem, 

kendim, ailem ve bütün vatandaşlar 
adına çok üzüldüm. Bir daha 

milletçe böyle kötü olaylar yaşamak 
istemiyoruz. Bu ülkeye kim ihanet 

ediyorsa bedeli ödenmeli.

“BU ADAMLARA İNANDIK”
Nursaliye Şahin:
Hain saldırı karşısında dimdik 
duruyoruz.  Hepimiz bunları insan 
zannettik. İçimizde bir canavar 
yetiştirmişiz. Bizler onları 
Müslüman insan yetiştiriyor diye 
iyi sandık. Bu adamlara hepimiz 
inandık. Onca insan öldü, asker 
öldü. Terörün arkasında bile 
bu adamlar var. Bütün partiler 
birleşti, olması gereken oldu. 

Okulların açılışı ertelenmiyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamu-
da başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsa-
mında çok sayıda öğretmen açığa alınmıştı. Bu 
gelişme sonrasında kamuoyunda “eğitim za-
manında başlayacak mı?” sorusu gündeme gel-
mişti. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıkla-
mada okulların zamanında açılacağını ve 15 bin 
yeni öğretmenin alınacağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon ka-
nalında katıldığı programda bu konuda şu açık-
lamaları yaptı:

“Şu anda zannediyorum 23 bin civarında öğ-
retmen açığa alındı. Dolayısıyla ders sezonu ge-
liyor, öğretmen ihtiyacı var. Bu yüzden 15 bin 
öğretmen alınması konusunda bir karar aldık ve 
Milli Eğitim Bakanlığı’na talimat verdik. Süt-
ten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. 
Okul açılma tarihinde ise erteleme ihtimali söz 
konusu değil, okullar zamanında açılacak.”

MEB, yaptığı açıklamada, 2016-2017 eği-
tim öğretim yılının 3 Ekim 2016 tarihinde başla-
yacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadı-
ğını eğitim öğretim yılının 19.09.2016 tarihinde 

başlayacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) yaptığı yazılı açıklamada, 2016-2017 eği-
tim öğretim yılının 3 Ekim 2016 tarihinde başla-
yacağına yönelik haberlerin spekülatif haberler 
olduğunu belirterek, “Bugün bazı basın yayın or-
ganlarında, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 3 
Ekim 2016 tarihinde başlayacağına yönelik spe-
külatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz 

konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ba-
kanlığımızca daha önce eğitim öğretim yılı ça-
lışma takviminde açıklandığı gibi eğitim öğretim 
yılı 19.09.2016 tarihinde başlayacaktır. Bakanlı-
ğımızla ilgili her türlü resmi açıklama, duyuru ve 
haber Müşavirliğimizce yapılmaktadır. Bunun 
dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi-
ni rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, 
okulların zamanında 

açılacağını söyledi
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“Ayağını yorganına göre uzat”, “Pire için yorgan 
yakmak”, “Yorgan gitti kavga bitti’… Atasözlerinden de 
anlaşılacağı üzere yorgan; geçmişten günümüze günlük 
hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru. 

Yorgan sözcüğünün bilinen en eski söylenişinin Uy-
gur kaynaklarında ‘yourgan’ şeklinde yer aldığı ifade 
ediliyor. Eski Türkçe’de örtmek, sarmak, kaplamak an-
lamına gelen ‘yör’ sözcüğünden ‘yörgen, yorgan’ şeklin-
de türediği, günümüzde iki yüzü pamuk, yün ya da kuş 
tüyü doldurularak dikilen örtü olarak tanımlandığı ifade 
ediliyor.

Geçmişi uzun yıllar öncesine uzanan geleneksel yor-
gancılık, günümüzün değişen üretim koşullarının getirdi-
ği zorluklara rağmen bu işe gönlünü veren meslek erbap-
ları tarafından Kadıköy’de yaşatılıyor.

“YORGANCILIK SANAT MÜZESİ” 
Yorgancılığın korunması, gelecek kuşaklara aktarıl-

ması gerektiğini vurgulayan Nazmi İnce de bu mesleğe 
gönlünü verenlerden. Ömrünün neredeyse 40 yılını yor-
gancılık mesleğine adayan Nazmi İnce daha çocuk yaş-
larda geldiği Acıbadem Dörtyol’da mesleğe adım atmış. 
Trabzon’un Maçka ilçesinden olan Nazmi İnce, çırak 
olarak başladığı mesleğinde geçirdiği 40 yılın sonunda 
İstanbul Yorgancılar, Çeyizciler, Perdeciler Esnaf ve Sa-
natkârlar Odası Başkanlığı yapıyor.

İstanbul Yorgancılar, Çeyizciler, Perdeciler Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası’nın 1956’larda kurulduğunu belirten 
Nazmi İnce, şu anda Kadıköy’de 100-150, İstanbul’da da 
bine yakın meslektaşı bulunduğunu ifade ediyor.

Mesleğe adım atan birinin 3-4 ay gibi bir sürede ancak 
iğne tutmayı öğrenebildiğini, iki yılda da bir yorgancının 
yetiştiğini belirten İnce, yorgancı sanatkârlarının sayısı-

nın giderek azaldığına dikkat çekiyor. İnce, çıraklık yılla-
rında Kadıköy’de 500’e yakın yorgancı bulunduğunu, o 
yıllarda yorgancılığın büyük ilgi gören mesleklerden biri 
olduğunu, İstanbul’un büyük cadde ve sokaklarındaki bu 
dükkânların, çiçeklerle süslü vitrinleriyle dikkat çektiğini 
de hatırlatıyor. İnce, Kadıköy'de yorgancılık sanat okulu 
ve müzesinin kurulmasını istediğini de belirtti.

YAZIN SERİN KIŞIN SICAK
Yorgan imal edilirken sağlık, kalite ve ekonomiden 

ödün verilmemesi gerektiğini, kaliteli bir yorganın sağ-
lık demek olduğunu vurgulayan İnce, odaya kayıtlı ol-
mayan korsan yorgancılara da dikkat çekerek, “Bizim 

yorganımızda başta üç tane önemli şey var ‘sağlık, ka-
lite, ekonomi’. Çocuklarımızın sağlığını korumalıyız. 
Çocuklarımıza atlet alırken pamuk giysiler almaya ça-
lışıyoruz, yorganlarda da bunlara dikkat etmeliyiz. Yor-
gan insanın bir parçası. Bizim yorganlarımız özellikle 
kuzu yünü ve altın kozadan oluşuyor. Yorganlarımız 
klimalı oluyor yazın serin tutar kışın da sıcacık ana ku-
cağı gibi sarar’ diyor.

Günümüzde artan boyun ağrıları, boyun fıtıklarının 
sebebinin de sentetik ve sağlıksız ürünler olduğunu ifa-
de eden İnce, “Çocuklarımızı bu ürünlerden uzak tutalım. 
Yatağı, yorganı organik pamuk olmalı. Bir yorganın kul-
lanım süresi 25 yıl. Bazı müşteriler babaannemin yorganı 
diyor 60 yıl. Biz tarihle yaşıyoruz” şeklinde konuşuyor. 

“ÇIRAK YETİŞMİYOR”
Yaklaşık 45 yıllık yorgancı esnafı Cemal Teke de 

yorgancılık sanatının emektarlarından. Eski işlerin ol-
madığını, ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Teke, 
fabrikasyon yorganların çıkmasıyla yün yorganların da 
azaldığını belirtti. Yıllar önce çocuk yaşlarda gurbete 
çıktığını, Kadıköy’de mesleğe adım attığını anlatan Ce-

mal Teke, “Ben burayı 2007’de açtım o zamandan bu 
yana sadece 3 veya 4 saten yorgan diktik. Yün getirip 
yün dikiyoruz. Biten bir meslek. Zaten dünyada iki şey 
bitmiş kalaycılık ve yorgancılık. Çırak yok, bu işe heves-
li de yok.” diyor.

“İYİ Kİ BU MESLEĞİ SEÇMİŞİM”
1948 yılından bu yana yorgancılık sanatının yaşatıl-

dığı bir dükkânda bizi ağırlayan Hüseyin Genç, Trab-
zon’un Maçka ilçesinden gelip, 11 yaşında mesleğe 
başladığını anlattı. Yorgancılık mesleği denilince Trab-
zon Maçka ve Gaziantep’in geldiğini ifade eden Hüse-
yin Genç, “Benim rahmetli babam da bu işteydi. Biz kö-
kenden yorgancıyız. İlkokulu bitirdiğin zaman o yıllarda 
özellikle de Maçka’da hangi mesleği yapacaksın dedik-
lerinde yorgancılık diyorduk. Baba mesleği çünkü. Bir 
de imkânsızlıktan dolayı. Yorgancı dükkânında kalabi-
liyorsun. Yani en azından barınacak bir yer olduğu için 
bu mesleği seçtik. İyi ki de seçmişim bu mesleği, severek 
yapıyorum. Ama kazancı nedir diye sorarsan yıllardan 
beri çalışıyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Çünkü eskisi 
kadar bu mesleğe değer verilmiyor” şeklinde konuşuyor.

l Mustafa SÜRMELİ

Nazmi  İnce

Cemal Teke

Hüseyin Genç

Günümüzün 
unutulmaya yüz 

tutmuş sanatlarından 
olan yorgancılık, 

Kadıköy’de bu mesleğe 
gönül verenler 

tarafından yaşatılıyor



HAFTANIN 
PUSULASI

SİNEMA

KONSER

KİTAP

DVD

Rexx’te çok özel gösterim

Mülteci

Yeniden Başla

Woody Allen’ın yıldızlarla dolu 
son filmi Café Society’nin Türkiye 
prömiyeri, 9 Ağustos Salı günü 
İstanbul Film Festivali ve Bir Film 
işbirliğiyle, özel bir gösterimde 
Rexx Sineması’nda yapılacak. 
İKSV, sezon boyunca benzer 
sürprizlerle galalar düzenlemek 
için hazırlıklarını sürdürüyor.

2016 Cannes Film Festivali’nin 
açılış filmi olarak gösterilen Café 
Society’nin oyuncu kadrosunda 
Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, 
Blake Lively, Parker Posey, Steve 
Carell, Corel Stoll ve Sheryl Lee 
gibi isimler yer alıyor. Milyonerler, 
playboylar, profesörler, fahişe-
ler ve gangsterlerle dolu Café 
Society 1930’ların New York ve 
Hollywood’unun panoramik bir 
hikâyesini anlatıyor. Adını döne-
min bu renkli kişiliklerine veri-
len lakaptan alan film, hareketli 
olduğu kadar duygusal ve göz 
alıcı bir komedi. Café Society’nin 
görüntü yönetmenliğini üç Oscar 
Ödüllü Vittorio Storaro üstleniyor. 
Filmin senaryosunu yazan Woody 
Allen birçok filminde olduğu gibi 
anlatıcılığı da üstleniyor.
Etkinlik biletleri 20 TL (tam) ve 16 
TL (öğrenci) üzerinden 3 Ağus-
tos Çarşamba günü 10.30’dan 
itibaren Biletix satış noktaları ve 
İKSV’de satışa çıkıyor. Biletler 
ayrıca gösterim günü etkinlikten 
önce 18.00 – 21.30 arasında Rexx 
sinemasından da temin edilebilir.

Vedaları, kayıpları, kimliksizleştiril-
meyi, yok sayılmayı, açlığı, işsizliği, 
aşkı ve tutunma çabasını Türkiye’ye 
kaçmış Afgan bir mültecinin ağzından 
anlatan Kemal Siyahhan, Taliban’ın, 
Afgan kadınların yaşadıklarının, sava-
şın ve muhalifliğin etrafında ulusla-
rarası bir yarayı kanatıyor. Hikâyesi 
İstanbul’da kesişmiş, birbirinden 
farklı düşünceleri, beklentileri olan 
insanların çaresizlik içinde birbirlerine 
sarılmalarını ustalıkla resmederken 
mülteciler için umudun her şeye 
rağmen var olduğunu kanıtlıyor. Sel 
Yayınları / 191 sf / 15 TL

Sanal kitap mağazası babil.com’dan 
aldığımız bilgiye göre haftanın çok 
satan kitapları şöyle:
●  Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu 
/ Stefan Zweig / İş Bankası Kültür 
Yayınları / 68 sf / 6 TL
● Havvanın Üç Kızı / Elif Şafak / 
Doğan Kitap / 424 sf / 27 TL
● Bülbülü Öldürmek / Harper Lee / 
Sel Yayıncılık / 355 sf / 20 TL

Yeniden Başla – Demolition’da, eşini 
trafik kazasında trajik bir şekilde 
kaybeden yatırım uzmanı Davis 
Mitchell (Jake 
Gyllenhaal), duy-
gusal bir çöküntü 
yaşamaktadır. 
Davis, tüm haya-
tını sorguladığı 
bu dönemde gi-
derek kontrolünü 
yitirmektedir. 
Bir gün parasını 
kaptırdığı otomatı 
üreten şirkete bir 
şikayet mektubu 
yazar. Davis, bu mektup sayesinde 
şirketin müşteri temsilcisi Karen 
(Naomi Watts) ile yakınlaşacak ve bu 
beklenmedik ilişki, hem Karen hem 
de Davis’in tekrar hayata sıkı sıkıya 
sarılmasını sağlayacaktır.

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

ALBÜM

Fuat Saka / Lazutlar 2016
İki yıl süren bir çalışmanın ürünü 
olan Lazutlar 2016, Palamutbükü, 
Gürcistan ve Almanya’da kaydedildi. 
2013 ağustos ayında The Shin ile 
Palamutbükü’nde Sakafonic ton 
stüdyosunda canlı kayıt edilen bu 
albümün kayıtları Fuat Saka ve Zurap 
Gagnidze tarafından yapıldı. (Gelino, 
Caucasica, Cilveloy, Türkü Diyorum 
Sana) düzenlemeleri Fuat Saka ile The 
Shin yaptı. Mixi Fuat Saka, Barbaros 
Görkem, Zurap Gagnidze, mastering 
ise Hans-Phlipp Graf @ H-Peh 
Mastering Hamburg da yapıldı. 

Ruhu doyuran şarkılar:
● Can Bonomo / Bana bir saz verin
● Athena / Ben böyleyim
● Aylin Aslım / Ben kalender 
meşrebim

Şiirli şarkılar Kadıköy’de
Senem Demircioğlu (Mezzo Sop-
rano) ve İklim Tamkan (Piyano) 
tarafından hayata geçirilen Şiirli 
Şarkılar projesi, Pir Sultan Abdal, 
Ömer Hayyam, Nâzım Hikmet, 
Orhan Veli, Can Yücel, Metin 
Altıok, Behçet Aysan, Cemal Sü-
reya, Edip Cansever, Ahmed Arif 
gibi şairlerin şiirlerinden bestele-
nen şarkıların yer aldığı bir albüm 
projesi.
Kompozitör ve piyanist Fazıl 
Say’ın sponsorluğu ve prodük-
törlüğünde hazırlanan albümün 
stüdyo kayıtları tamamlandı, 
Eylül ayında piyasaya çıkması 
öngörülüyor.
Türkiye’nin çeşitli illerinde uzun 
soluklu Şiirli Şarkılar konserlerine 
devam eden ikili repertuvarla-
rında; Barok Opera, Lied seriler, 
Klasik Opera ve Türk Opera 
aryalarından da kesitler koyarak 
dinleyiciye zenginleştirilmiş bir 
program sunuyor. Şarkılar Kadı-
köy’de konseri 13 Ağustos Cuma 
20.30’da Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi’nde. Bilet fiyatı: 20-25 
TL. Tel: (0216) 414 22 39

Cemal Süreya 
85 yaşında

adıköy Belediyesi, yaz ayla-
rında parkların tadını çıkara-
lım diye, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da bizleri etkinliklere davet 

ediyor. Kadıköy’ün altı parkında 22 Tem-
muz’da başlayan Yazlık Sinema Günleri 6 
Ağustos’ta sona eriyor. Eğer 

hala açıkhavada 
ücretsiz film iz-
leme keyfini ya-
şamadıysanız, 5 
Ağustos Cuma 
“Kardeşim Be-
nim” ve 6 Ağus-
tos Cumartesi 
“Nadide Ha-
yat” gösterim-
leri son şan-
sınız. Filmler 
Doğa, Moda, 

F e n e r b a h ç e , 
Kriton Curi parklarıyla Kadıköy Akade-
mi’nin bahçesinde saat 21.00’de başlıyor.

SIRA TİYATRODA
Açık havada film izleme keyfi bitiyor 

ama üzülmeyin! Kadıköy Belediyesi’nin 14 
yıldır aralıksız düzenlediği Tiyatro Festiva-
li başlıyor. 

Kadıköylüler 5 Ağustos-18 Ağustos ta-
rihleri arasında bu sefer yıldızlar altında ti-
yatro izlemenin keyfini yaşayacak.

14 gün sürecek olan festivalde seyirciler 
sezon boyunca izleyemedikleri oyunları açık 
havada izleme olanağı bulacaklar. 5 Ağustos 
Cuma akşamı Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunun 
“Ben Eskiden Küçüktüm” oyunu ile başla-
yacak festival, 18 Ağustos Perşembe akşamı 
Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosunun “Mar-
kopaşa Müzikali” ile sona erecek.

Tüm oyunların ücretsiz olarak izleyi-
ciyle buluşacağı festival davetiyeli olacak. 
Festival davetiyeleri, Özgürlük Parkı’nda 

bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden saat 
16.00 itibariyle temin edilebilir. 

Yaş sınırının olduğu oyunlar her akşam 
21:00’de başlayacak. 

Festival programı ise şöyle:
5 Ağustos Cuma / Ben Eskiden Küçük-

tüm / Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu / Oynayan: 
Ali Poyrazoğlu

6 Ağustos Cumartesi / Fü / İkinci Kat 
Gösteri Sanatları / Oyuncular: Deniz Tür-
kali, Serra Yılmaz, Canan Atalay, Aziz Ca-
ner İnan

7 Ağustos Pazar / Anlatılan Senin Hikâ-
yendir / Tiyatro İstanbul / Oynayan: Levent 
Üzümcü

8 Ağustos Pazartesi / Ölü Ozanlar Der-
neği / Tiyatro Kedi / Oyuncular: Can Gürzap, 
Tayfun Yılmaz, Sadi Özen, Alev Sezer…

9 Ağustos Salı / Yalınayak Müzikhol / Al-
tıdan Sonra Tiyatro / Oyuncular: Aslı Can Kor-
tan, Candan Seda Balaban, Gülhan Kadim…

10 Ağustos Çarşamba / Nilgün Bel-
gün’le Aşk ve Komedi / Nilgün Belgün Ti-
yatrosu / Oynayan: Nilgün Belgün

11 Ağustos Perşembe / Polisler / 3mota 
Oyuncuları Ümit Çırak / Oynayanlar: Çağa-
tay Çatal, Rüzgar Aksoy, Tolga Çıklaçiftçi…

12 Ağustos Cuma / Temizlik İşleri / 
Taşra Kabare / Oyuncular: Sinan Koç, Ce-
mal Toktaş, Nergis Öztürk…

13 Ağustos Cumartesi / Üç Nokta / Ti-
yatro Ak’la Kara / Oyuncular: Kerem Ko-
nanbay, Bedia Ener, Buket Dereoğlu

14 Ağustos Pazar / Kim Var Orada? 
Muhsin Bey’in Son Hamlet’i / Boğaziçi 
Gösteri Sanatları Topluluğu / Banu Açıkde-
niz, Cüneyt Yalaz, İlker Yasin Keskin

15 Ağustos Pazartesi / Ne Ala Temaşa 
/ Doğaçlama Kabare / Oynayanlar: Evren 
Duyal, Koray Tarhan, Mahmut Fikirsindi…

16 Ağustos Salı / Uşak, Kral ve Öteki-
ler / Bo Sahne / Oynayanlar: Köksal Engür, 
Merve Engin

17 Ağustos Çarşamba / Sadece Dikta-
tör / Emek Sahnesi / Oynayan: Barış Atay

18 Ağustos Perşembe / Markopaşa Mü-
zikali / Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu / 
Oynayanlar: Necla Uygur, Süheyl Uygur, 
Behzat Uygur…

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’nin 
açılış günü olan 28 Temmuz, Mehmet Ali 
Işık’ın önerisi üzerine 2003 yılından beri 
Cemal Süreya’nın doğum günü olarak kutla-
nıyor. Usta, bu yıl da yani 85. yaş gününde, 
yine çok sevdiği Bostancı’daki Hatay Resta-
urant’ta anıldı.

Cemal Süreya hayranı Ömür Sever tara-
fından düzenlenen etkinliğe M. Ali Işık, Se-
vim Yazar, Tülay Ferah, Melahat Babalık, 
Ümit Öztürk, Hakan Sipahi, Rıdvan Ardıç 
ve edebiyatseverler katıldı.

Etkinlik Cemal Süreya’nın yaşamından 
çeşitli kesitlerin gösterildiği slayt gösterisi 
ile başladı. Slayt gösterimi sonrası kısa bir 
konuşma yapan Ömür Sever, Cemal Süre-
ya’nın şiirlerini, yazılarını çok sevdiğini be-
lirterek, “Cemal Süreya benim için çok de-

ğerli bir isim. 85. doğum gününü müdavimi 
olduğu Hatay Restaurant’ta kutlamak daha 
anlamlı geldi bize... Süreya’nın göçebe ha-
yatı, kişiliği, duruşu, sadeliği beni çok etki-
ledi. Yaşı kaç olursa olsun herkesin kitap-
lığında Cemal Süreya’nın ‘Sevda Sureleri’ 
adlı kitabı olsun ve herkes mutlak bir Cemal 
Süreya şiiri ezberlersin” dedi ve en  sevdiği 
Cemal Süreya şiirini okudu.

Rıdvan Ardıç da yaptığı kısa konuşma-
da Cemal Süreya’nın idolleştirme ve mitleş-
tirme yerine fikirleştirilmesi gerektiğini ifa-
de etti.

Melahat Babalık ise Cemal Süreya’nın 
edebiyatımızın çağlayan ırmağı olduğunu 
belirterek, “Hayatı acılarla yoğrulduğu için-
dir, şiirlerinin hüzünlü olması... Hayatın her 
anını Cemal Süreya şiirlerinde bulabilirsi-
niz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cemal Süreya 
için hazırlanan 85. yaşgünü pastası kesildi.

TIYATRO
Kadıköy 

Belediyesi’nin 
parklarda açık 
hava sineması 

nostaljisi yaşattığı 
Kadıköylüler 

şimdi de tiyatro 
maratonuna 

başlıyor

Şair Cemal Süreya 85. doğum gününde müdavimi 
olduğu Bostancı’daki Hatay Restaurant’ta 
düzenlenen bir etkinlikle anıldı

K

Sinema bitiyor

● Kadir İNCESU

PK: HATAY RESTAURANT
Cemal Süreya, Hatay’ı şöyle anlatıyor: 
“Hatay bir içki evi. Ama biz sanatçıla-
rın özellikle de Kadıköylülerin haya-
tında işlevi niteliklerini aşan bir ağırlı-
ğı da olmuş.
Evimiz olmuş bizim. Duvarlarına ya-
zarların fotoğrafları, dergi sayfaları 
asılan bir yer Hatay... Defteri olan tek 
meyhane belki de... 
Cevat Dereli, Burhan Uygur, Edip Can-
sever gelir, o deftere resim yapar, şiir 
yazarlar. Yüzlerce şairin dizeleri birbir-
leri için yazdıkları satırlar.
Bir kahvedir aynı zamanda: Çay içmek 
için de gidebilirsin: Ben birçok yazımı 
orada yazdım.
Posta Kutusu: Mektuplar oraya gelir.
Bir taşra lokantası gibidir, yeme içme 
de şart değil...”

başlıyor!
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SİNEVİZYON

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı
Manhattan’da bir apartman dairesinde 
sahibi Katie ile mutlu bir hayat yaşayan 
Terrier türü Max, sahibinin bir gün eve 
kırma bir köpek olan Luke’u getirmesiyle 
birlikte gözden düştüğünü hissetmeye 
başlar. İkili arasında başlayan rekabet 
kısa sürede yerini iş birliğine bırakacaktır, 
nitekim Snowball adlı beyaz tavşan, 
sahipleri tarafından terkedilmiş tüm ev 
hayvanlarını örgütleyerek evlerinde 
mutlu yaşayan hayvanlara ve sahiplerine 
büyük bir komplo planlamaktadır.
Sahipleri çıkınca evde kalan hayvanların 
yalnızken neler yaptığını merak edenler 
için The Secret Life of Pets, 5 Ağustos 
2016’da gösterime girecek.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Eyvah Annem Dağıttı! 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00
Jason Bourne 11:00 13:45 16:30 19:15 
22:00
Hayalet Avcıları 11:00 13:45 16:30 19:15 
22:00
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan/ (216) 3580202  

Kadıköy Rexx
Hayalet Avcıları 11:15 13:45 16:15 18:45 
21:15
Prensim 12:15 16:45 21:15
Jason Bourne 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Göztepe Avşar Optimum 
Eyvah Annem Dağıttı! 11:45 14:15 16:45 
19:15 21:30
Hayalet Avcıları 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:30
Şeytanın Oyuncakları 11:15 13:15 15:15 
17:15 19:15 21:15
Adres: Optimum, Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. No:10/4 Ataşehir  

Kozyatağı Avşar Kozzy
Hayalet Avcıları 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:30
Jason Bourne 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:15
Eyvah Annem Dağıttı! 11:45 14:15 16:45 
19:15 21:30
Adres: Bayar Cad. Buket Sok. No:14 
Kozyatağı (216) 6580000

inestetik Art Cafe, Yeldeğirme-
ni semtinin yeni kafelerinden 
biri. Açılalı henüz bir yıl bile 
olmadı. Ancak buranın, diğer 

mekânlardan bir farkı var; sadece yiyecek/
içecek sunan bir yer olmanın ötesinde, bir 
‘sanat alanı’ olarak kurgulanması…

Sinestetik’in kurucusu, sanat tarihçisi 
ve sanat yazarı Şeref Akşit. Sanat yaşamı 
boyunca müzik, edebiyat, tiyatro gibi sanat 
dalları ile de uğraşan Akşit, sanatın bütün-
leştirici yanına özel bir ilgi duyduğu için, 
disiplinlerarası sanat algısına aşina. Esa-
sen, bir ‘sanat kafe’ kurma fikri de buradan 
çıkmış. Hem yemek yenilebilen hem fark-
lı dallarda sanat üretilen bir yer… Akşit 
ve sanatçı dostlarının aklında bu fikir son 
15-20 yıldır varmış, temeli de Beyoğlu’n-
da atılmış ama Akşit’in deyişiyle bu maya 
orada tutmamış. 

YELDEĞİRMENİ SANATÇILARI
Sinestetik’in nasıl ve neden Yel-

değirmeni’nde hayat bulduğunu Şeref 
Akşit şöyle anlatıyor; “Çünkü Beyoğ-
lu daha ‘vahşi’ bir yer. Kadıköy’de ise 
paylaşımlar, arkadaşlıklar, bağlar kuv-
vetli. Aslınsa bir 4-5 yıl önce, Moda’da 
arkadaşlarla böyle bir sanat kafe açmak 
için adım attık ama maddi nedenlerle 
yürümedi. Biz de zamana bıraktık. Şim-
di doğru zamanmış. İstanbul’da pek çok 
semtte ikamet ettim ama en çok yaşadı-
ğım yer Kadıköy oldu. Koca İstanbul’da 
kendimi ait hissettiğim tek yer de bu-
rası. Yeldeğirmeni semti ise sanatçılar, 
özellikle ressam ve heykeltıraşların yo-
ğun olarak yaşadığı/iş ürettiği bir yer ki 
çoğu arkadaşımdır. Onlarla son 2-3 se-
nedir karma sergiler düzenliyorum küra-
tör olarak. Böyle bir sanat kafe talebi de 
bana onlardan geldi diyebilirim hatta.”

TABLOYA BAKARKEN MÜZİK DUYMAK
Peki ‘Sinestetik’ adı nereden geliyor? 

Şeref Akşit yanıtlıyor: “Sinestetik, çoklu 
estetik demek. Sineztesi bir yetenek aslın-
da, algı birlikteliği. Mesela müzik dinler-
ken kokuyu algılamak ya da bir resme ba-
karken müzik duymak gibi.”

Akşit’in tanımına göre Sinestetik Art 
Kafe, ressam, heykeltıraş, sinemacı, mü-
zisyen, oyuncu gibi sanatçı ve sanatsever-
lerin, sanat öğrencilerinin kendilerini ait 
hissedebilecekleri bir mekân. Zaten amaç 
da burada farklı sanat dallarını harmanla-
yarak disiplinlerarası bir sanat ortamı ya-
ratmak, ‘sanatla yaşayan, sanatsız yaşa-
yamayanlar’ı bir araya getirerek, onlara 
etkinlik yapabilmeleri için fırsat sunmak. 
Devamını Akşit’den dileyelim: “Burada 
pek çok etkinlik de düzenliyoruz ki bun-
lar birbirlerini etkileyen ve besleyen et-
kinlikler oluyor. Mesela bir konsere ge-
len birisi daha sonra film akşamlarımızın 
takipçisi oluyor. Ya da kahve içmeye ge-
len birileri, gitarlarımızı görünce doğaç-
lama mini bir konser veriyor. Ayrıca Yel-
değirmeni semtinde yaşayan sanatçılar 
ile mahallelinin kaynaşması açısından da 
rol oynuyor burası. Özellikle de genç sa-
natçıların sergi açabilmeleri, tanınmaları, 
güdülenmeleri önemli.”

Şeref Akşit, kafenin müşteri/sanatse-
verlerine bir de açık davette bulunuyor; 
“Burası herkese ve her fikre açık bir alan. 
Bir fikriniz, projeniz varsa gelin konuşa-
lım, birlikte uygulayalım.”

Hem yemek
hem sanat

Sanatçılara ve 
sanatseverlere 

açık bir alan olan 
Sinestetik’te, 

mutfağa girip yemek 
yapabilirsiniz ya 

da mekândaki 
sanatsal etkinliklere 

katılabilirsiniz

l Gökçe UYGUN

S

BU MUTFAĞIN 
ŞEFİ SENSİN!
Sinestetik’in sanat direktörü 
Evren Erbatur da bir dramaturg 
ve oyunculuk-tiyatro eğitmeni. 
Erbatur’un verdiği bilgilere göre 
mekândaki etkinlikler şöyle;
■ “Şef Sensin” adlı programımızda, 
kim hangi yemeği/menüyü iyi 
yaptığına inanıyorsa mutfağımıza 
davetli! Malzeme ve ekipman 
desteği sunuyoruz o kişiye, o da 
menüsünü hazırlıyor. Sonra o menü 
arkadaşlarına/müşterilere sunuluyor. 
Şimdiye dek İran, İtalya, Uzakdoğu ve 
Ermeni mutfağından yemekler yapıldı 
ve yenildi burada. Bu, sadece bir 
yemek etkinliği değil. Aynı zamanda 
-mesela Ermeni mutfağı gibi- yok 
olmakta olan mutfakları tanımış 
oluyoruz yahut kültüler arası yemek 
benzerliklerini görmüş oluyoruz. 
Kültürlerin, yemek sofrasında 
kaynaşması oluyor. 
■ Film gösterimleri, yoga dersleri, 
oyuncak yapımı atölyesi, kişisel 
gelişim seminerleri, film okumaları, 
resim sergileri, dinletiler gibi farkı 
sanat dallarında etkinliklerimiz 
var. Eylül’de sanatçı söyleşilerimiz 
olacak. Film akşamlarının programı 
zenginleşecek, belki tiyatro ile ilgili 
etkinlikler de yapılacak.



Kadıköy Çarşısı’nda iki de meyhane bulu-
nuyordu. 

Körler Sokağı ile Yasa Caddesi’nin bir-
leştiği yerde Hüseyin Efendi’nin meyhane-
si bulunuyordu. Hemen onun yanında da bir 
Rum tarafından işletilen başka bir meyha-
ne vardı.

Mühürdar Caddesi’nin başında, Ermeni 
Kilisesi’nin karşısında Sakallı Mardik Efen-
di’nin meyhanesi en güzel içkileri satmak-
la ün salmıştı. İkinci bir özelliği de sabaha 
kadar açık olması, kalburüstü müşterileri 
ve hiçbir rahatsız edici vak’anın meydana 
gelmemesi idi. O zamanın en güzel ve se-
vilen şarkıları Mardik’in gramofonundan 
bahçesine yayılır, bu güzel bestelere ba-
zen hafif bir sesle müştreler de katılırdı. En 
çok çalınan şarkılar; “Bu yaz geçen günle-
rimiz hatırımdan çıkmıyor” ve “Bir ihtimal 
daha var…” gibi günümüze kadar gelmiş 
bestelerdi. 

Atatürk’ün ilk mebuslarından Trabzon 
milletvekili Süleyman Sırrı Gedik Bey, Mar-
dik’in bahçe komşusu olmasına rağmen, 
hiçbir zaman şikâyet etmez, hatta zaman 
zaman hoşlandığın söylerdi. Yıllar sonra 
yaşlanmış ve tükenmiş bir Mardik Efendi, 
Süleyman Sırrı Bey’in gelininin boynuna 
sarılarak “Kadıköy’e ne yaptılar, bize neler 
oldu!” diye ağlayacaktır.

Gene Ermeni Kilisesi’nin karşısında Mu-
vakkıthane Caddesi’nde önünde büyük bir 
geyik boynuzu asılı olan meyhane, Markar 
adında bir Ermeni’ye aittti. Halk arasında 
“Boynuzlu Markar’ın Meyhanesi” diye isim 
yapmıştı. Bu bina Ermeni Kilisesi’nin vak-
fı idi. Bütün bu meyhanelerin kendine has 
havası, neşesi, sohbeti ve samimiyeti var-
dı. Müşteriler adetâ geniş bir ailenin fertleri 
gibi idi. O saygılı, efendi, kültürlü insanların 
bu dünyadan ayrılmasıyla, bir daha görme 
şansına erişemeyeceğimiz bir kuşak da 
yok oldu gitti. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY’İN EVİ
Mardik Efendi’nin Meyhanesi’ne bitişik 

Süleyman Sırrı Bey’in evi vardı.
Süleyman Sırrı Gedik, 1861 Of doğum-

lu olup, zamanının en iyi tahsilini yapmış, 
Medrese ve Mektebi Nuvap (Osmanlı Dev-
leti’nde kadı yetiştiren okul) mezunudur. 
Arapça, Farsça ve Rumca’yı anadili gibi ko-
nuşan Süeyman Bey, Osmanlı İmparator-
luğu’na bağlı doğu Müslüman ülkelerinde 
kadılık yaptı. Enver Talat ve Cemal Paşala-
rın en yakın arkadaşıydı. Mustafa Kemal’in 
hemen ardından Anadolu’ya geçti ve Ata-
türk’ün arzusuyla önce Ankara Kadısı oldu. 
Sonra 2., 3., 4., 5. ve 6. dönemlerde Trabzon 
milletvekili seçildi. 

Şapka devriminde ilk şapka giyen mil-
letvekili olup, bazı genç arkadaşlarının şap-
kasının kalıpsızlığı ile alay etmesine verdiği 
cevap, o zamanlar bütün meclisi hayran 
bırakmıştı. “Ben sizler gibi çarşı, pazar do-
laşıp şapka aramadım. Zaten şapkam var-
dı. Bana sandıktan çıkarıp, giymek kaldı”. 
Çünkü Süleyman Sırrı Bey, sık Avrupa’ya 
gider, oraya gidince şapka giyerdi. Sandık-
tan çıkan işte bu şapka idi.

Atatürk’ün her zaman ayrıcalık göster-
diği sağlığı ile çok yakından ilgilendiği, hafta 
resepsiyonlarda çok sıkıntı çektiğini bildiği 
için papyon-kravat takmamasını tembih 
ettiği Süleyman Sırrı Bey, Kadıköy’ün en 
renkli, sevilen siması idi. Bu ince, uzun, sa-
rışın ve son derece yakışıklı adam, herkesin 
derdine çare bulmaya çalışır ve başarırdı da.

Bu özelliği dolayısyla, başta Ermeni 
komşuları olmak üzere, Kadıköy halkının 
tutucu bir kısmı, Mardik’in meyhanesinin 
kapanması için Süleyman Bey’e başvur-
muşlardı. Ancak Mardik’in meyhanesinden 
memnun olan Süleyman Sırrı Bey, bu iste-
ğe aldırmadı bile…

Ata’ın Yavuz zırhlısına konmuş cenaze 
merasimine gitme arzusuna özel doktoru 
Dr. Necmettin Rıfat Bey’in izin vermemesi 
nedeniyle, ancak Mühürdar Caddesi’ndeki 
42 numaralı evinin denizi gören dördün-
cü katından seyredebilen Süyelman Sır-
rı Bey’in gözlerinden bembeyaz sakalına 
yaşlar akıyordu. Yanında saygılı bir tavırla 
ayakta bekleyen ve onunla ilgili bu anıla-
rı anlatan büyük oğlu diş doktoru Necati 
Bey’e dönerek, “Artık hayatın ne neşesi ne 
de heyecanı kaldı. Her şey  bitti” dedi. 

Süleyman Sırrı Bey’in oturduğu ev, Çe-
koslavakyalı bir diş doktoruna aitti. Sonra 
evi, Prof. Necmettin Rıfat Bey satın almış, 
ilerki yıllarında Süleyman Sırrı Bey’e sat-
mıştı. Halen bir sanat galerisi olarak kulla-
nılmaktadır.

Sakallı Mardik Efendi’nin komşuların-
dan birisi de sarraflık yapan ve uzun yıllar 
Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakfı’nı idare 
eden Lafcıyan Efendi idi. Bu aile Kadıköy’ün 
en vasıflı ailelerinden biri idi.

TULU İÇKİLİ GAZİNOSU
Lokman Fırını’nın yerinde “Zevki Se-

lim’ isimli bir gazino vardı. Sonraları burasını 
Arnavut Şişman Hüseyin aldı ve Tulu İçkili 
Gazinosu olarak işletti. 

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

Söğütlüçeşme 
Caddesi’nin 
sol tarafındaki 
dükkanlar-IV

Temmuz 2014'te kaybettiğimiz, 
Kadıköy'ün kalbini dinleyen 
doktor Müfid Ekdal'ın geçmişte 
yazdığı yazıları bu köşede 
sizlerle paylaşacağız...
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stanbulların ve Kadıköylülerin en çok 
merak ettiği projelerden biri eski Hay-
darpaşa-Pendik banliyö tren hattının 
hangi tarihte biteceği. Şehir içi ulaşım-

da büyük kolaylıklar sağlayan tren seferleri üç yıl-
dır durmuş vaziyette. Trenleri yeniden kullanmak 
isteyen Kadıköylüler, projenin ne aşamada oldu-
ğunu, tarihi istasyonların akıbetini ve çalışmaların 
ne zaman biteceğini merak ediyor. Gazete Kadıköy 
olarak takibini bırakmadığımız bu soruların peşine 
bir kez daha düştük, hem istasyonları hem de tren 
hattını yeniden görüntüledik. 

İKİ HAT ÜÇ HATA ÇIKIYOR
Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası 

demiryolu hatlarının Endüstriyel Demiryolu Mi-
rası kapsamında koruma altına alınması için Bir-
leşik Taşımacılık Sendikası ve Mimarlar Odası 
30.07.2007 tarihinde Koruma Kurulları’na başvuru 
yapmıştı. Haydarpaşa Tuzla arası demiryolu hattı 
ve tesislerini değerlendiren İstanbul V No’lu Kül-

tür Varlıklarını Koruma Kurulu, 05.07.2010 tarih 
2655 sayılı kararı ile Haydarpaşa Tuzla arasındaki 
birçok demiryolu yapısını (üst geçit köprü) ve par-
seli tarihi eser ve sit alanı olarak tescilledi.

İstanbul V Nolu Kültür varlıklarını Koruma 
Kurulu 05.07.2010 tarih 2655 sayılı kararında;

Haydarpaşa İskele binasının, Erenköy, Gözte-
pe, Feneryolu, Suadiye, Bostancı ve Kızıltoprak 
İstasyon binası ve lokalinin tescilli olduğuna karar 
vermişti. Yine İstanbul V Koruma Kurulu’nun ka-
rarına göre hattın üzerindeki tarihi köprüler de ko-
runması gereken eserler arasına alınmıştı. Ancak 
yeni proje ile birlikte eskiden iki hat olan tren yolu 
üç hata çıkarılacak. Bu köprüler üç hatlı demiryolu 
geçişine uygun olarak yapılmadığı için aslına uy-
gun bir şekilde başka noktalara inşa edilecek. 

TARİHİ KÖPRÜLER TAŞINIYOR
Yenileme çalışmaları nedeniyle 2013 yılında 

durdurulan ve 2018’de hizmete açılması planlanan 
Haydarpaşa-Pendik banliyö tren hattında çalışma-
lar sürüyor. Zemin düzeltme ve altyapı çalışmaları-
nın sürdüğü Ayrılıkçeşmesi- Bostancı banliyö tren 
hattı üzerinde bulunan üst geçitler yıkılarak yeni-
leri yapılıyor. Tarihi köprüler ise sökülme yönte-
mi ile başka noktalara taşınıyor. Şimdiye kadar Su-
adiye’deki Ayşe Çavuş Köprüsü yıkıldı ve şu an 
yerine yeni bir alt geçit inşa edildi. Yeldeğirme-
ni’nde bulunan iki tarihi köprünün de taşıma işle-
mi sürüyor. Halitağa Caddesi ve Uzun Hafız So-
kak üzerindeki tarihi taş köprülerin taşları tek tek 
söküldü. Köprülerin aslına uygun olarak Haydar-
paşa’ya inşa edileceği belirtiliyor. Bostancı’daki 
Kasdar Sokak Karayolu üst geçidi de önümüzde-
ki günlerde yenileme ve genişletme çalışmaları ne-
deniyle yıkılacak. 

“TRENLER GELMELİ”
“Gebze-Haydarpaşa, 

Sirkeci-Halkalı Banli-
yö Hatlarının iyileşti-
rilmesi” için ilk ihale 
2006 yılında yapıl-
mıştı. Ancak yapımı 
üstlenen firma, ma-
liyetlerdeki aşırı artı-
şı gerekçe göstererek 
2014 yılının ekim ayında 
çalışmaları durdurmuştu. 
Ulaştırma Bakanlığı, firmaya 
hatların tamamlanması için ek süre vermişti. Hat-
tın iki yıl sonra hizmete açılacağı açıklanmıştı ama 
bu tarih yaklaşık iki yıl daha ertelendi. Tren sefer-
lerinin ise 2018 yılında başlayacağı söyleniyor.

Çalışmaları yakından takip eden Birleşik Taşı-
macılık Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Avukat 
Ersin Albuz, projenin 2018 yılında bitirilemeye-
ceği görüşünde. Hattaki çalışmaların çok yavaş ve 
kısım kısım devam ettiğini belirten Albuz, “Mar-
maray setlerinin Haydarpaşa’ya gireceğinden şüp-
heliyiz. İktidar az sayıda bazı hızlı trenlerin Hay-
darpaşa’ya girmesini planlıyor sanırım. Oysa 
Anadolu yakasında tüm yolcu trenlerinin sirkülas-
yonunu sağlayacak büyüklükte tek gar Haydarpa-
şa Garı’dır.  Tüm yolcu trenlerinin Haydarpaşa’ya 
gelecek şekilde planlanması gerekiyor. Aksi halde 
çok ciddi tren ve yolcu trafiği sıkıntısı yaşarız” de-
ğerlendirmesinde bulundu.  

Tüm gelişmiş ülkelerde garların şehrin merke-
zinde olduğunu ifade eden Albuz,  “Demiryolu iş-
letmeciliğinin bilimsel değerler dikkate alınarak 
planlanması gerekmektedir. Aksi halde TCDD ge-
lecekte çok büyük problemler yaşar” diye konuştu. 

Marmaray Projesi nedeniyle yenilenen Haydarpaşa-
Pendik banliyö tren hattı ne zaman bitecek, çalışmalar 
ne aşamada, Haydarpaşa’ya trenler gelecek mi? 
Kadıköylülerin merak ettiği bu soruların cevabını aradık

l Erhan DEMİRTAŞ
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O tren
gecikir…

NELER YAPILDI?
■ 24 kilometrelik İbrahimağa-Pendik arası kesimde 
mevcut hat yapılarının söküm işlemleri tamamlandı
■ Zemin düzeltme ve dolgu işlemleri devam ediyor 
■ Hattın kenarına ses yalıtımını sağlayan beton 
duvarlar yapılıyor
■ Bostancı İstasyonu yeniden boyandı, Suadiye 
İstasyonu’nun ise yenilenme çalışmaları devam 
ediyor. Göztepe İstasyonu’nda henüz bir çalışma söz 
konusu değil. 

PROJE UZADI 
ESNAF MAĞDUR
Tren seferlerinin durdurulması sebebiyle yurttaşlar 
yaklaşık üç yıldır kamu hizmetlerinden mahrum 
kaldı. Bu süre içerisinde ana hat trenlerinden 7 
milyon, banliyö trenlerinden ise 29 milyon yolcu 
yararlanamadı. Bu durumdan sadece yolcular 
etkilenmedi. İstasyonların kapanması ile birlikte 
Kadıköylü esnaf da üç yıldır mağduriyet yaşıyor. 

Bostancı İstasyonu 
yakınında 20 yıldır kafe 
işleten Nazmi Acar,  
çalışmalar nedeniyle 
işlerin gittikçe kötüye 
gittiğini söylüyor. Müşteri 
sayısının düşmesinden 
şikâyetçi olan Acar, 
“Eskisi kadar müşteri 
gelmiyor. Müşterilerle 
konuştuğumuz zaman 

da istasyon yüzünden gelmediklerini söylüyorlar. Artık otobüsleri 
ya da minibüsleri kullanıyorlar. Bu yüzden bize uğrayamıyorlar. Biz 
daha erken bitmesini isteriz ama 2018’de biteceğini söylüyorlar. 
Beklemek zorundayız” diye konuşuyor. 
Suadiye İstasyonu 
kapandığı için işlerinin 
kötüye gittiğini 
söyleyen başka 
bir esnaf da Cemal 
Kıvanç.  Çalışmalar 
nedeniyle çevreye çok 
fazla toz yayıldığını 
söyleyen Kıvanç,  
“Çalışmalar sadece 
bizi değil bu çevredeki 
bütün esnafı etkiledi. 
Eskiden daha kalabalık bir müşteri yoğunluğu vardı. Bunun dışında 
köprüler de yıkılıyor. Yaya ve araç trafiği kapatıldığı için dükkâna 
kimse uğramaz oldu. Bizim isteğimiz en kısa zamanda çalışmaların 
tamamlanması” temennisinde bulunuyor. 

Erenköy 
İstasyonu’nda gazete 
ve dergi satan İlhan 
Aktaş da satışların 
durgun olduğunu 
belirtiyor. Eskiden 
bin gazete sattığını 
söyleyen Aktaş, 
bu sayının yarıya 
indiğini söylüyor. 
İstasyonların 
açılmasını ve 

insanların eskisi gibi trenleri kullanmasını isteyen Aktaş, şöyle 
konuşuyor: “Burada 3-4 ay zaten kimse yok. Yeni yapılan ve 
yıkılan binalar var bunlar yüzünden eski müşterilerimiz de gitti. 
Karşımdaki, yanımdaki kısacası etrafımdaki bütün esnaf oldukça 
mağdur. Buraya bir yetkili gelmedi, 
gazeteciler falan geldi. Bizim isteğimiz 
bir an önce buranın bitmesi.” 
Göztepe İstasyonu’nun kenarında 
kırtasiye işleten Anıl Doğan da 
yetkililerin proje hakkında yeterince 
bilgi vermemesinden şikâyetçi. 
“İstasyon ve kentsel dönüşümden 
dolayı işlerimizde gözle görülür bir 
düşüş var” diyen Doğan, “İstasyon 
yıkılacak mı? Yıkılmayacak mı? Benim 
gibi çevre halk da yıkılmasını istemiyor. 
Yıkmasalar iyi olur” diyor. 

FENERYOLU

BOSTANCI

GÖZTEPE

SUADİYE

1985 yılı Bostancı-Suadiye tren yolu

Nazmi Acar

Cemal Kıvanç

İlhan Aktaş

Anıl Doğan

Ersin Albuz
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adıköy, son 40 yıldır büyük 
bir değişim ve gelişim gösteri-
yor. Bunu, o döneme ait fotoğ-
raflarla, bugünün fotoğrafları-

nı karşılaştırıp anlamak mümkün. Ama bu 
dönüşüm sokakları, caddeleri, apartmanla-
rı da değiştiriyor. Aslında hiçbir şey eski-
si gibi olmuyor. Eski komşularınızın yerini 
yeniler alıyor. Eskiden alışveriş yaptığınız 
mahalle esnafının yerine AVM’ler açılıyor 
ve onlar da değişiyor. Ama değişmeyen 
bazı şeyler de oluyor. Bunun en güzel örne-
ği Acıbadem Dörtyol’daki “Metin Kasap”.

30 YILLIK HİKÂYE
30 yıl önce şu anki yerinde açılan Metin 

Kasap, mahallenin en eski esnaflarından. 
Hatta mahalledeki iki kasaptan biri. Dük-
kânın ismi Metin Kasap ama sahibi Murat 
Göçeroğlu. Mesleğine tutku ile bağlı olan 
Göçeroğlu’nun ise ilginç bir hikâyesi var. 

30 yıldır 20 metrekarelik bir dükkânda 
çocukluğunu ve gençlik yıllarını geçiren Gö-
çeroğlu, aslen Kırıkkaleli. 12 yaşında ailesi 
ile birlikte İstanbul’a gelen Murat Usta, oku-
la devam etmemiş. Aile büyükleri ise onun 
berber dükkânı ya da bir elektrikçide çırak 
olarak çalışmasını istemiş. Ama Murat Usta 
bunların hiçbirini istememiş. Neden baş-
ka bir meslek yapmak istemediğini ise şöy-
le anlatıyor: “Aklımızda bir meslek yoktu. 
Memlekette babamın kasap bir arkadaşı var-
dı. Yaz tatillerinde onun yanında çıraklık ya-
pardım. İstanbul’a geldiğimde de bir iş ya-
pacaksam mutlaka kasap olmalıyım dedim.” 

Bir kasabın yanında çırak olarak çalış-
maya başlayıncaya kadar bir süre oto tamir-
cisinde çalışmış. Ama sonunda şans yüzüne 
gülmüş Göçeroğlu’nun. O günleri hüzünle 

karışık bir gülümse eşliğinde anlatan Göçe-
roğlu, hikâyenin devamını şöyle anlatıyor: 
“Hiç unutmam. 1987 yılıydı. Hatta yılbaşı-
na bir hafta vardı. Bir gün buradan geçiyo-
rum bir de ne göreyim? Dükkânın camında 
‘Metin Kasap yakında hizmetinizde’ yazı-
lı bir afiş asılı. O an ‘Bu defa işimi buldum. 
Mutlaka burada çırak olarak çalışmalıyım’ 
dedim. Hemen karşı dükkânda elektrikçilik 
yapan dayımın yanına gittim, durumu anlat-
tım. ‘Tamam, hallederiz’ dedi ama aradan 
bir ay geçti ses seda yok. Bu defa küçük da-
yımın yanına gittim. Elimden tuttuğu gibi 
beni Metin ustamın yanına götürdü. Usta 
‘çalışır mısın’ diye sordu ben de göğüs ka-
fesimi doldurduğum nefesin gücü ile ‘el-
bette çalışırım’ dedim. O zaman ‘gel başla’ 
dedi. Montumu askıya astım bismillah de-
yip işe koyuldum. Aralıksız 30 yıldır da her 
sabah bu dükkânın kapısını açıp, akşam da 
kepenklerini kapatıyorum.”

USTASINI UNUTMADI
Günler, aylar ve yıllar geçtikten son-

ra Murat Göçeroğlu da çırak olarak girdi-
ği dükkânda önce kalfa oldu sonra da usta. 
Ama kötü şeyler de olur maalesef. Asıl adı 
Mehdi olan ama mahallelinin “Metin ko-
lay söyleniyor. Senin adın bundan sonra 
Metin olsun” dediği Metin Saban kalp kri-
zi geçirir ve 68 yaşında emekli olur. Metin 
Usta uzun yıllar çalıştığı dükkânı ise oğlu 
gibi sevdiği Murat Göçeroğlu’na bırakır. 
Ustasına vefa göstermek için dükkânın is-
mini değiştirmez Murat Usta. Hatta usta-
sını o kadar çok sever ki çocuğunun adını 
“Metin” koyar. “Anadolu kültüründe vefa 
unutulmaz” diyen Murat Usta, usta çırak 
ilişkisinin eskide kaldığını söylüyor ve ek-
liyor: “Benim babam çok serttir. Babamla 
yaşayamadığım şeyleri ustam ile yaşadım. 
Ama şimdilerde böyle bir usta çırak ilişki-

si yok. Aslında usta sadece işi öğreten kişi 
değildir. Eğer kadir kıymet bilen bir usta 
ise size çok şey öğretebilir. Benim de şan-
sım varmış ki karşıma Metin Saban gibi 
birini çıkardı.” 

“ANAHTARINI BIRAKANLAR VAR”
Son birkaç yıldır televizyon ekranla-

rında dönem dizileri moda. Bol nostalji-
li bu dizilerde ise eski mahalle kültürü ve 
mahallelinin küçük esnafla olan sıcak, sa-
mimi ilişkisi anlatılıyor. Ama bunları gör-

mek için dizileri izlemeye gerek yok. Ka-
dıköy’ün bazı mahallerinde hala böyle 
ilişkiler yaşanıyor. Metin Usta ile sohbet 
edip çaylarımızı yudumladığımız bir saat 
içinde, bir müzik öğrencisi öğretmenine bı-
rakılması için klarnetini, yaşlı bir teyze de 
torunun teslim alması için evin anahtarını 
dükkâna emanet etti. “Ben bu işi bu yüz-
den seviyorum” diyen Göçeroğlu, insanlar-
la sohbet etmekten, onlarla dertleşmekten 
oldukça keyif alıyor. Günün her saatinde 
ise demli çayı hazır. 

 “İŞİMİ SEVİYORUM”
Metin Kasap’ın Maltepe’den de müş-

terisi var Sarıyer’den de. “Oralarda kasap 
yok mu?” soruma ise aldığım cevap şöy-
le oluyor: “Bence ne iş yaptığın önemli de-
ğil. Asıl önemli olan şey; işini severek ve 
isteyerek yapmak. Ben de işimi seviyorum, 
işime önem veriyorum. Gece saat 03.00, 
04.00 hiç fark etmez. Kalkar mezbahaları 
gezerim. Etin en tazesini, sağlıksını bulmak 
için. Bu konuda alçakgönüllü olmama ge-
rek yok. İşimi iyi yaptığım için sadece Ka-
dıköy’den değil, İstanbul’un her yerinden 
müşterim var.” Murat Ustanın bu cevabın-
dan sonra bir müşteri araya girerek şunları 
söylüyor: “Hakikaten doğru. Ben Burhani-
ye’deki kasaba hediye olarak buradan et gö-
türüyorum”, hepimiz birden gülüyoruz. 

YEMEK TARİFİ DE VERİYOR
Uzun yıllar boyunca belirli bir dük-

kândan alışveriş yapanlar, esnafın müşte-
riyi yakından tanıdığını bilir. Tıpkı Murat 
Göçeroğlu gibi. Murat Usta müşterilerini o 
kadar iyi tanıyor ki, dükkâna giren müşteri 
ağzını açmadan siparişi hazırlamaya başlı-
yor. Ama eskiye de özlem duyduğunu söy-
lüyor Murat Usta. “20 yıl önce bir müşte-
ri dükkâna girer, yahni, köfte ya da pirzola 
yapacağım derdi. Ustam da ona göre et ha-
zırlardı. Şimdi müşteri geliyor ‘yağsız kıy-
ma istiyorum’ diyor. Yapacağı yemeyi 
söylemiyor. Çünkü yemek kültürü kalma-
dı, herkes hızlı olsun diye hazır yemekle-
ri tercih ediyor” diyen Murat Usta’nın fa-
vori yemeği ise güveç. Canınız çekti değil 
mi? Öyleyse ustanın tarifini dikkate alıyo-
ruz: “Güvecin altına kuyruk yağı koyacak-
sınız, onun üstüne de kemiksiz kuzu eti. 
Ondan sonra da mantar, yeşilbiber, sarım-
sak. Az ama öz. Güvecin tadı böyle çıkar. 
Bol etli sebzesiz.”

sen kasabı
Acıbadem’in
l Erhan DEMİRTAŞ

K

Murat Göçeroğlu, çırak olarak girdiği kasapta Metin Saban'ın desteğiyle usta oldu

30 yıl önce çırak olarak kapısından girdiği dükkânın sahibi olan kasap Murat Göçeroğlu, büyük bir özveri ile yaptığı mesleğini ve hayat hikâyesini anlattı
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Bedros Usta’nın iyi bir marangoz olduğunu artık 
çok az insan biliyor. 

Bu gerçeği hatırlarken ince bir sızı geçiyor 
içinden. Ama sonra kendisini kedere daha fazla 
kaptırmaktan vazgeçiyor. Faydası yok çünkü, 
biliyor. Hayatın biraz da unutmalar üzerine ku-
rulabildiğini de biliyor. Unutuluyor ve üzerinden 
geçiliyor. İnsan ilişkileri, hayat, biraz da böyle 
daha tahammül edilesi olmuyor mu? Bedros 
Usta hayatın bu yüzünü biliyor, hem de çok iyi 
biliyor, evet. Artık birçok konuda bir seyirci kal-
dıysa da biliyor. 

Arada sırada Yoğurtçu Parkı’na bakan müte-
vazı dairesinden çıkıp Çarşı’ya küçük yürüyüşler 
yapmaya gidiyor. Evde bazen sıkılıyor çünkü. 
Kendisini bekleyen  işlere rağmen sıkılıyor. Artık 
kendisini ağaç oyma işlerine verdi. Ahşaptan kü-
çük evler yapıyor, tekneler yapıyor. Şurada bu-
rada gördüğü, ilgisini bir şekilde çeken insanların 
küçük heykellerini yapıyor. Bunun için etrafından 
ilham alması lazım. Yürüyüşler biraz da bundan 
aynı zamanda. Sadece kendi deyişiyle şöyle bir 
kafa dağıtmak için değil. Yaptığının gizli bir tanık-
lık olduğuna iyiden iyiye inanmış. Bu duygu ona 
güç veriyor. Evindeki odalardan birini küçük bir 
atölyeye çevirmiş. Oraya saatlerce kapanıyor, 
sessizce çalışıyor. Bana bir keresinde o küçük 
odada, biraz da kendisiyle hafiften alay ederce-
sine, kaybetmek istemediği Anadolu şivesiyle 
neler hissettiğini şöyle bir sezdirmek istiyor gibi 
gelmişti.

“Artık sanatçı da olduk, gördün?”
Odasında  ufak bir dünya inşa etmiş gibi gö-

rünüyordu. Ufak ve huzurlu bir dünya… Huzuru 
bulmaya çalıştığı bir dünya… Hafızasının oyna-
dığı oyunlarla, hafızasının hissettirdikleriyle hep 
mücadele içindeydi çünkü. Hala öyle. Geçmişin 
bu takibinden kurtulması belki de hiç mümkün 
olmayacak.

Kendisiyle sanatçılığı hakkında, tabiri caiz-
se, dalga geçmesi ne kadar doğru? Yapılan işlere 
bakmak istediğiniz yere göre değişir. Yaptığı kü-
çük evler de, tekneler de, nasıl desem, çok canlı, 
çok hayatın içinden sanki. İnsanlarsa haydi haydi 
öyle. Hepsini gerçeğine benzetmeye çalışması, 
bilhassa çalışması gerçek bir sanatçılık gibi gö-
rülmeyebilir. Bedros Usta bu yüzden mi gülüm-
süyor? Kim bilir… Ama tanıklığına inanmasının 
başka bir yolu yok ki… Bugüne dek kaç heykel-
cik yaptı, bilmiyorum. Ama bunlar, nasıl desem, 
bir çeşit memleketimden insan manzaraları gibi 
gerçekten. Kimileri bugünden kimileri hiç şüp-
he yok ki geçmişten. Onun uzak geçmişinden… 
Sadece arada sırada bahsettiği, ama aslında 
pek fazla anlatmadığı geçmişinden… Kimin kim 
olduğunu en iyi o biliyor, hatta bir tek o biliyor. 
Bilsin. Bana kalırsa hikayenin bu tarafı da güzel. 
Belki de Bedros Usta günün birinde ardında, bu 
insanlarıyla, bize çözmemizi isteyeceği bir hikaye 
bırakacak.

Uzun uzun sanat tahlilleri yapmak harcım 
değil. Ama ben bu tavrın bile bir sanatçılık ya-
kıştırmasını hak ettiğine inanıyorum. Bu değer-
lendirmede, aramızdaki dostluk, duygusal bağ, 
önemli bir rol oynuyor olsa gerektir.

Aslına bakarsanız, uzun, ortası seyrelmiş, 
özenle arkaya taradığı, ensesini hafiften örten 
beyaz saçları, uzun favorileri ve gür, kalın bıyık-
larıyla bir sanatçıya fazlasıyla benzemiyor de-
ğil. İriyarı, kilolu bedeni, büyük, nasırlı elleri bir 
heykeltraşın görüntüsüne uygun düşüyor mu, 
bilmiyorum. Konuşması biraz kaba saba, kabul 
etmem gerekiyor. Ama ona sorarsanız bu üslubu 
doğallığından geliyor. Kıvırtarak konuşmayı ken-
disine yakıştıramıyor. Bunlar onun sözleri… Tek 
bir bildiğim, söyleyebileceğim var. O da bu kaba 
saba, bolca argo, hatta küfürlü konuşmasının 
ardında çok kırgın bir insanı sakladığı… Bunu da 
bazı laflarından, tavırlarından, hayat karşısındaki 
duruşundan, insanlarla ilgili yorumlarından bili-
yorum. Heykelciklerini gösterdiği günlerin birin-
de söyledikleri hala hatırımda.

“Akıntıya kürek çekmek nedir, bilirsin?.. 
Bizimki tam o… Biz gideceğiz, bunlar kalacak… 
Kime?.. Hiç kimseye… Her şey boş, çok boş…”

Bu sözlerin neden söylendiğini biliyordum. 
Kendisini çok yalnız hissediyordu. Karısı, can 
dostu Afro öleli iki yıl oluyordu. Üniversite tahsili 
için Viyana’ya gönderdiği tek oğlu Sarkis, Avus-
turyalı dul, iki çocuklu bir kadınla evlenip, kendi-
sine Salzburg’da bir hayat kurmuştu. İstanbul’a 
dönmeyi hiç düşünmüyordu. Babasını ne zaman 
görmeye geleceği bile belli değildi. Söylenenler 
bu sebeple içime çok dokunmuştu.

Çarpıcı bir hikayeydi aslında Bedros Us-
ta’nınki. Bilinmesi gereken bir hikaye… Tam da 
eskilerin uzun hikaye dedikleri türden… Onu da 
belki başka bir sohbette konuşuruz… Şimdilik 
tek yapacağımız kendisini Çarşı’da ellerini arkaya 
kavuşturmuş bir şekilde sessiz yürüyüşünü ya-
parken hayal etmek. Bir yerde, birilerinde, için-
den söylenmesine yol açacak bir kusur bulur o 
nasılsa, bırakalım.
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E n son ne zaman sahaftan içeri adım at-
tınız? Öğrencilik yıllarınızda mı? Yok-
sa geçen hafta mı? Ya da yakın zamanda 
gitmeyi mi planlıyorsunuz? Eğer böyle 

bir planınız varsa sizin için iyi bir haberimiz var. Bu 
hafta sizin için hazırladığımız “Kadıköy’ün 10 Saha-
fı” adlı haberimiz size yol gösterecek. 
Bilindiği üzere Kadıköy, tarihi vapur iskeleleri, si-
nema salonları ve elbette yıllardan beri geniş kitap 
yelpazeli sahafları ile anılır. Şehrin tam merkezinde 
yüzlerce sahaf, genç - yaşlı demeden eski kitapla-
rın kokusunu içine çekmek isteyen herkesi kitap-
larla buluşturuyor. Eğer olur da sevdiğiniz bir ki-
tabın ilk baskısını arar, hiç bilmediğiniz kitapların 
arasına girip kaybolmak isterseniz, buyurun Kadı-
köy ile adı sıkça anılan 10 sahafı tanımaya…

l Kaan DERTÜRK

Müteferrika, sizlere çok farklı bir sahaf deneyimi sun-
makta kararlı. Sahafların “amiral gemisi” olarak anılan 
Müteferrika, ismini İbrahim Müteferrika’dan alıyor. Yolu 
hiç Müteferrika’ya düşmemiş olanlar için tasvir etme-
miz gerekirse; beyaz sakallı, iri yapılı, babacan bir ta-
vırla 63 yaşındaki Lütfü Seymen sizi karşılayacaktır. 
Seymen’in sahaflık kimliğinin yanı sıra yazarlık kariye-
ri de var. 1993 yılından beri sahaflara yönelik ‘Müte-
ferrika’ isimli bir dergi çıkarıyor. Lakin sahaf arkadaş-
larının çoğunun bu dergiyi okumadığından yakınıyor. 
Ağırlıklı olarak Osmanlıca ve tarih kitaplarını barındı-
ran Müteferrika, 1995’ten beri Mühürdar Caddesi’nde. 
Seymen’in, sohbet arasında paylaştığı bir diğer bilgi ise 
kendisinin Akmar Pasajı’nı kuran iki kişiden biri olduğu. 
Seymen’in en büyük arzusu  Kadıköy’de bir sahaflar 
festivalinin yapılması…

Yusuf Atılgan’ın ünlü ‘Anayurt Oteli’ romanının ana 
karakteri olan Zebercet ile aynı ismi taşıyan sahaf, 
2010 yılından beri İhsan Ünlüer Sokak’ta kitapla-
ra kucak açıyor. Zebercet Sahaf, eski reklamcı Suat 
Köknel tarafından açılmış. Köknel, sahafın Kadife So-
kak konumuna yakınlığı nedeniyle yoğun bir müş-
teri akışına sahip olsa da, genel eğilimi genç okuyu-
cuların belirlediğini söylüyor. Zebercet Sahaf içinde, 
şiir, tiyatro, felsefe ve sosyoloji alanlarında yoğun bir 
birikim olduğu ilk anda göze çarpıyor. Köknel, Ka-
dıköy’de sahaflık yapmayı “kurtarılmış bölge” ola-
rak nitelendiriyor. Ayrıca Köknel’in, gelişen internet 
teknolojisiyle birlikte sahaf kültürünün zaman içinde 
daha kıymetli olacağı yönünde bir görüşü var. Zeber-
cet Sahaf’ta, geniş kitap arşivinin yanı sıra fotoğraf, 
dergi, kaset, kartpostal ve plaklar da bulunuyor. 

Eğer internette “Kadıköy’ün sahaf haritası” adlı bir lis-
te ile karşılaşırsanız bu listenin yaratıcısı Barış Sahaf’ın 
sahibi Barış Bingöl’dür. Sahaf serüveni babası sayesin-
de çocukluktan başlayan Bingöl, sayısı sürekli değiş-
mekle birlikte binlerce kitabı bünyesinde barındırıyor.   
Araştırma yapanların, akademisyenlerin ve öğrencile-
rin uğrak noktası olan Barış Sahaf, Osmanlıca, Yunan-
ca, Ermenice kitaplarıyla geniş bir bilgi dağarcı sunuyor. 
Barış Sahaf ayrıca felsefe ve sosyoloji alanlarına da 
meraklıysanız sizi fazlasıyla memnun edecek bir arşi-
ve sahip. Bingöl’ün okurlara yaptığı küçük bir öneri ise 
kitaplarını toplayacağı yazarların tüm eserlerine ula-
şılması yönünde. “Eğer yazarın sadece popüler kültür 
tarafından domine edilen yapıtlarına takılırsanız, arada 
kalan güzel şeyleri kaçıracaksınız” diyor. Unutmadan 
söyleyelim Bingöl, araştırma yapacak, konusuna kay-
nak arayacak herkesi Barış Sahaf’a davet ediyor. 

Müteferrika

Zebercet Sahaf 

Barış Sahaf 

Caferağa Mahallesi, 
Mühürdar Caddesi, 43/A

Caferağa Mahallesi, 
İhsan Ünlüer Sokak, 

No: 9/D, Moda

Caferağa Mahallesi, 
Mühürdar Caddesi, No: 

71/B, 

Eğer Kafkas Pasajı’na yolunuz düşerse mutlaka uğ-
ramanız gereken bir adres olan Şems Sahaf sizle-
ri bekliyor. Şems Sahaf, meraklısı için altın değerinde 
bir içerik sunuyor. Yüksel Gölpınarlı tarafından 12 yıl-
dır işletilen sahaf, binbir çeşit kitaba ev sahipliği yapsa 
da, tasavvufla ilgili kitap arşivi ile meraklı okuyuculara 
geniş bir katalog sağlıyor. Gölpınarlı, tasavvuf ile ilgili 
yapıtlarıyla ünlü, edebiyat tarihçisi merhum Abdülba-
ki Gölpınarlı’nın oğlu. “Babamdan dolayı kitabın içine 
doğdum” diyen Gölpınarlı ile dakikaların nasıl geçti-
ğini anlamadan hoş sohbetler yapabilirsiniz. Kitap al-
mayacak olsanız bile en kısa zamanda gidip, kitaplar 
arasında sohbetin keyfini yaşayabilirsiniz. Gölpınar-
lı’ya,“En sevdiğiniz kitap nedir?” sorusunu sorunca hiç 
düşünmeden Mevlana Celaleddin Rumi’nin, ‘Mesne-
vi’si diyor.

Adından da anlaşılacağı üzere sahafın kapısından 
içeri girer girmez Babil Krallığı’nda olduğunuzu his-
sedeceğiniz yer Babil Sahaf oluyor. Kitaplar üzerine 
samimi sohbetler yapmak isterseniz, kaybolan tar-
tışma kültürünü tekrardan yad etme arzunuz varsa 
Babil Sahaf size bunları fazlasıyla sunuyor.
 Lütfi Bayer tarafından kurulan Babil Sahaf’, Ba-
bil Kitaplığı’nı aratmayacak cinsten her meraka ve 
isteğe uygun kitap bulmak mümkün. Yaklaşık 30 
yıldır Kadıköy’de sahaflık yaptığını söyleyen Ba-
yer, arşivinin zaman içinde ince eleyip sık dokuya-
rak oluştuğunun altı çiziyor. “Hangi saatlerde açık-
sınız?” sorumuzu ise “her zaman, hiçbir zaman” 
olarak yanıtlayıp, samimi bir şekilde gülümsüyor. 
Konuşmamızı sonlandırırken “Herkes kendine ve 
kitabına mukayyet olsun” diyor. 

Balıkçılar Çarşısı’nda mısınız? Bir yere oturup soluk-
lanmak mı istiyorsunuz? Peki ya soluklanırken bir 
şeyler okumak istemez misiniz? İsteğinizi gerçekleş-
tirmek için çarşının tam orta noktasında Bahçeli Sa-
haf, 90 bin kitabıyla sizi konuk etmek istiyor. Erdoğan 
Tibin nev-i şahsına münhasır kişiliğiyle 20 sene-
dir gözü gibi baktığı sahafın duvarlarında el emeğini 
okurlarla paylaşıyor. Bahçeli Sahaf, kitaplarını üç ayrı 
katta sergiliyor. Katların hepsini gezmek isterseniz 
eğer keyifli bir asansör yolculuğu yapacağınız bizden 
söylemesi. Geçmişten günümüze resimler, minyatür-
ler ve gravürlerle süslenmiş sahaf, kitapların yanı sıra 
poster ve plak ağı ile de meraklısına her daim hizmet 
veriyor. Sahafını kitaplar için otel olarak niteleyen Ti-
bin, “Ben burada onları sadece misafir ediyorum. Şu 
an hepsi uykuda. Sahibi gelip alınca uykudan uyana-
caklar” yorumunu yapıyor.

Şems Sahaf 

Babil Sahaf 

Bahçeli 
Sahaf  

Patika Kitapevi & Sahaf, Ali Suavi Sokak nam-ı diğer 
Sanatçılar Sokağı’nın tam köşe noktasına konuşlan-
mış vaziyette. Olur da Patika Kitapevi’nde ilginizi çeken 
bir kitap olursa, hemen sahafın önünde duran masalara 
oturup zevkle okuyabilirsiniz. Dükkânında her türlü ki-
tabı bulundurmaya özen gösteren Günay Mete, sahaflı-
ğın daha çok kendilerine ulaşan kitaplarla şekil alan bir iş 
olduğunu söylüyor. Patika’nın kitapseverlere yaptığı bir 
diğer güzellik ise kitap mezatı. Açık arttırma yöntemi ile 
satılan kitaplar 1 lira fiyatla açılıp, çok yüksek meblağ-
lara varmadan yeni okurlarıyla buluşuyor. Hatta Oğuz 
Atay’ın ilk baskı kitaplarından biri, değeri 400 lirayı aş-
kınken yapılan mezatta 30 lira gibi cüzi bir ücretle yeni 
sahibini bulmuş. “Beklentimiz yok. Beklentimiz olun-
ca kaygımız artıyor” diyen Mete, “günü keyifli bir şekilde 
yaşayıp, olabildiğince fazla okurla buluşmanın” derdinde. 

Temoçin ailesi tarafından 1 Ocak 2002 tarihinde ku-
rulan Rengin Sahaf, 40 bin kitaplık arşive sahip olup, 
sahafiye kültürünün en büyük kalelerinden. Yaklaşık 
15 yıldır Kadıköy’de sahaflık yapan Serap Temoçin’in 
işlettiği Rengin Sahaf’a bizim gibi akşamüzeri gider-
seniz karikatürist eşi Zafer Bey ile dergicilik ve çizim 
üzerine hoş sohbetler yapabilirsiniz. Rengin Sahaf’ın 
diğer bir özelliği ise hatırı sayılır derecedeki Yeşilçam 
arşivi. Sahaftan içeri girmenizle birlikte sizi ilk karşıla-
yan Yeşilçam’ın efsane oyuncularının fotoğrafları olu-
yor. Hatta duyduğumuza göre Yeşilçam oyuncuların-
dan bazıları orijinal film senaryolarını koleksiyonlarına 
katmak için Rengin Sahaf’a geliyormuş! Kendilerinin 
zaman içinde biriktirdikleri kitaplarla sahaf açan Te-
moçin ailesinin favorisi ise dergiler. “Bilgiyi veren, içe-
riği güzel olan her dergi başımın tacıdır” diyor.

Moda’ya doğru keyifli bir yürüyüş yaparken, üzerine 
bir de eşsiz kitaplar almak peşindeyseniz Kitap Rafı 
muhakkak uğramanız gereken bir sahaf. Özgür Har-
man’ın 7 yıldan beri gözü gibi baktığı dükkânında ko-
leksiyonerlere yönelik binlerce kitabı bulmak müm-
kün. Daimi müşterileri tarafından sıkça ziyaret edilen 
Kitap Rafı’na, Avrupa Yakası’ndan bile kitapseverler 
geliyormuş. Harman, ayrıca ‘internet’ denince tüy-
leri diken diken olmayan sahaflardan. İnternetin hem 
okur için hem de sahaflar için olduğunu söyleyen 
Harman, İstanbul dışında olan ama istediği kitaplara 
ulaşamayan birçok okura internet aracılığıyla ulaş-
tığını vurguluyor. Er ya da geç ayakta kalmak iste-
yen sahafların, internet üzerinden kitap satışına ge-
çeceklerini söyleyen Harman, sahaflığın kaderinin bu 
yönde olduğunu söylüyor. Harman, “Etkileyici kitap 
temas edebilen kitaptır” diyor.

Patika Kitapevi 
& Sahaf 

Rengin Sahaf  
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Kaptan İş Merkezi

Ünü çoktan İstanbul sınırları-
nı aşmış olan Ün Sahaf’a sade-
ce aradığı kitap için kilometreler-
ce uzaktan gelen kitap dostları 
var. Mühürdar Caddesi üzerinde 
yürürken gözünüz tezgâh üze-
rindeki kitaplara çarparsa emin 
olun daha binlercesi Kaptan İş 
Merkezi’nde gelip görmeniz için 

sizleri bekliyor. Uzun yıllardan 
beri Kadıköy’de sahaflık yapan 
Ümit Kokulu, sahaflığı abisinden 
öğrenmiş. Abisinin oluşturduğu 
kitap arşivine zaman içinde ken-
di kitaplarını da ekleyince yak-
laşık 15 bin kitaplık bir katalog 
oluşmuş. Zaten sahaftan içeri 
adımınızı atmanızla birlikte kitap 

kokusunu ciğerlerinize çekme-
niz bir oluyor. Müzik derlemele-
rinden, masal kitaplarına kadar 
istediğiniz her türü bulabilece-
ğiniz Ün Sahaf’ın kapıları herke-
se açık. Kokulu’nun dükkânın-
dan seçip okuduğu son kitap ise 
Patrick Süskind’ın ‘Koku’ adlı ro-
manı. 

Kadıköy’ün
10sahafı



dını George Orwell’in kült romanı 1984’e 
atıfla alan “Büyük Birader” grubu şarkıla-
rında sistem eleştirisi, içsel hesaplaşmalar, 
yalnızlık gibi insanlığın ortak kaygılarından 

dem vuruyor. Kendi bestelerinden oluşan “Yol” isimli 
bir albümü olan rock grubu, Bora Biçer (gitar-vokal-har-
monika), Ulaş Tercan (bas-çello-gerivokal) ve Gerçek 
Dorman’dan (davul-perküsyon-geri vokal) oluşuyor. 
Buyrun, Büyük Birader kendini ve müziğini anlatıyor. 

● Büyük Birader’in kuruluşundan bahseder misiniz?
Bora Biçer: 2007’de Ankara’da kuruldu. İlk kad-

romuzda ikinci gitarda, Yalçın Altınkaynak, basgitarda 
Sercan Kara ve davulda Gerçek Dorman vardı. Yalçın ve 
Sercan gruptan ayrıldıktan sonra Ulaş Tercan’ın gelme-
siyle şu anki kadromuza kavuştuk. İlk adımız Manifes-
to’ydu. Ama bir rap grubunun bu ismin haklarını alma-
sıyla, adımızı değiştirip Büyük Birader dedik kendimize.

●  İlk albümünüz geçen yıl yayımlandı. Neden bu 
kadar geç? Ve nasıl bir albüm oldu?

B. Biçer: Askerlikler, kırgınlıklar ve maddi durum-
lar... Elimizde 40’ı aşkın beste var, emin olun şu an üçüncü 
stüdyo albümümüzü konuşuyor olurduk. Ama hayat işte…

Gerçek Dorman: Bomba gibi bir albüm! Üçümü-
zün enerjisi ayrı ayrı zaten çok yüksek. Birleştiğimiz za-
man bu katlanarak artıyor. Bu enerjiyi albüme de geçir-
dik. Dinleyenler yerinde duramayacaklar yani... 

● Grup ismi George Orwell’e atıf. Müzikle nasıl 
bağdaştırıyorsunuz bu ismi?

G. Dorman: Kara ütopyaların baş romanlarından bi-
risi. En büyük kara ütopya günümüzde yaşadığımız dün-
yanın ta kendisi. Bizim de bu sistem içerisinde yaratmak 
istediğimiz bir farkındalık var, sesimizi çıkartıp dur de-
mek istediğimiz olaylar var. Yıkmak istediğimiz ya da 
şikayetçi olduğumuz tabular var. İnsan ilişkilerinin yan-
lış yönleri, sistemin köleleştirdiği yığınlar, yanlış yaşa-
nan aşklar vs… Büyük Birader ismi çelişkisini kendi 

içerisinde barındırıyor. Biz de müziğimizle insanları bu 
çelişkiler yumağından haberdar etmek istiyoruz. 

● Kendi müziğinizi nasıl tarif edersiniz?
B. Biçer: Aslında özünde gitar, bas ve davuldan olu-

şan klasik trio bir grubuz fakat üçümüzün de müzikal 
yelpazesinin geniş olması enstrüman ve tarz çeşitliliği-
ni de beraberinde getiriyor. Çello, dobro gitar, harmo-
nica ve perküsyon bizim müziğimizin renklerini oluştu-
ran enstrümanlar. Müziğimizi etiketlemeyi sevmeyen bir 
grubuz; bunun müzik endüstrisinin daha kolay tükettirip 
müziğin içini boşalttığını düşünüyoruz. Yol albümünü 
dinlediğinizde tür çeşitliliğini kesinlikle görebilirsiniz. 
Klasik bir rock grubu olduğumuzu kesinlikle düşünmü-
yoruz. Rock, Funk ,Country, Blues sevdiğimiz türlerin 
başında geliyor ve şarkılarımızda da duyabileceğiniz tı-
nıları oluşturuyorlar. Ayrıca müziğimizin bir duruşu ol-
ması, zaten bu işi ne kadar içten ve samimi yapıp hiçbir 
ticari kaygı taşımamızın da göstergesidir…

● Biraz da şarkılarınızdan bahsetseniz…
B.Biçer: Şarkılarımız yaşanmış hikayeler anlatıyor. 

Başkaldıran, asi, sözünü esirgemeyen bir duruşumuz ol-
duğunu düşünüyoruz. Modern hayatın çelişkilerinden ve 
yalnızlığından, günümüz Türkiye ve dünyasında siste-
min dengesizliklerine, naif ve gerçek aşk şarkılarına ka-
dar her şeyi... Yani yaşadığımız hayatı Büyük Birader’in 
gözünden anlatmaya çalışıyoruz.

● Bu ülkede müzik yapmaya dair hissiyatınız nedir?
B.Biçer:  Müzikal olarak şanslı bir coğrafyada yaşı-

yoruz. Bir çok müziğin harmanlandığı çok zengin, hem 
doğu hem de batılı olmanın getirdiği avantajların farkın-
dayız. Ne kadar batılı gibi çalıp söylesek de ta derinlerde 
doğulu tarafımız bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizim için en 
güzel örneği albümde yer alan Ali İsmail Korkmaz için 
bestelediğimiz “ Adım Ali “ şarkısı diyebilirim. Bu şar-
kıda belki de farkında olmadan yaptığımız şey batı ens-
trümanlarıyla kendi türkümüzü çalmak oldu. Bu coğ-

rafyanın renklerini sulandırmadan kullanmak çok kolay 
olmamakla beraber keyifli bir deneyim. 

U. Tercan: Her yerde söylendiği gibi doğu ve batı 
arasında bir köprü teşkil ediyor bulunduğumuz coğrafya. 
Bir müzisyen renklilikten doğru şekilde beslenilirse özel 
ürünler verebilir. Ama ne yazık ki ülkemizde uzun yıllar-
dır kültür sanat alanında ciddi bir erozyon var. Dünyada 
esen rüzgarları bence yanlış yerden yakalayıp hem ken-
di kültürümüzden hem de evrensel anlamda kalıcı olan, 
tüketime yönelik olmayandan uzaklaşıyoruz. İnsanımız 
bir müzik beğenisi oluşturacak vizyondan uzak. “Kula-
ğıma hoş gelen herşeyi dinliyorum” cümlesi altında ana 
akım medyanın sundukları dışında hiçbir şey dinlemiyor 
demek. Bu, müzisyenlerin işini maddi manevi zora so-
kuyor. Maddiyat öncelikli olmasa bile müzisyen bir yer-
den tatmine ulaşmak zorunda. O da olmayınca motivas-
yon düşüyor. Türkiye’de müzik yapmak bazen çok zor 
olabiliyor o açıdan.

● Müzik sektöründe değişmesini istediğiniz neler 
var mesela?

B.Biçer : Türkiye’de müzik endüstrisi değil, ‘başın-
da gözü dönmüş tüccarların olduğu, birbirinin aynı kop-
ya grup ve şarkıcılar üreten sömürü üzerine kurulu bir 
pazar’ var! Müziğe ve müzisyene değer veren, daha ce-
sur ve vizyon sahibi insanların olduğu bir müzik sektö-
rü isterdim.

G. Dorman: Türkiye’de müzik piyasasının iki tara-
fının da bilinçlenmesi gerekiyor. Dinleyiciler müzik hak-
kında daha fazla bilgilenmeli ki müzik yapanları daha iyi 
müzik yapmaya itmeliler. Müzik üretenler de kolay para 
kazanmak yolundan çıkarak, daha iyinin peşinde olmalılar.  

● Dinleyiciler ile bağınız nasıl? Sizi kimler dinli-
yor/dinlesin?

G. Dorman: Etrafımızda dolaşan fan kitleleri aramı-
yoruz. Bizler müziğimizi anlayan, anlatmak istediğimiz 
düşünceleri bizlerle paylaşan dostlar arıyoruz. 
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Hayatını müziğe adamış keman virtüozu Cihat Aşkın’ın hayatını anlatan 
“Artık Melekleri Hissetme Vaktidir”  kitabı yayınlandı. Ara Güler’in 
çektiği kapak fotoğrafıyla, Pan Yayıncılık’tan çıkan kitabı Hilal Doğanay 
kaleme aldı. Anı-biyografi kitabı, Aşkın’ın müziğe olan tutkusunu, 
azmini, ısrarını, hırsını, inancını anlatırken, hayatına dokunan aşklarını 
da, hayal kırıklıklarını da bir bir dile getiriyor. “Kemana başlamanın 
yaşı yoktur, tıpkı mutluluğu hissetmenin yaşının olmadığı gibi.” diyen, 
ilk konserini 12 yaşında veren ve bugün tüm dünyanın tanıdığı bir 
müzisyen olan Aşkın’ın müzik yolculuğunun yanı sıra özel yaşamının 
sırları da bu kitapta yer alıyor.

“Artık Melekleri 
Hissetme Vaktidir”  

ROCK’UN KALESİ KADIKÖY
B. Biçer: Kadıköy, İstanbul’da hatta Türkiye’de rock 
müziğin kalesidir. Rock tarihine adını yazdırmış bir 
çok grup Akmar’ın tozunu yutmuştur. Yazdığım bir-
çok şarkıda Kadıköy’ün ruhunu hissedebilirsiniz. 15 
yıldır Ankara’dan İstanbul’a bir türlü dönemeyen biri 
olarak Kadıköy’e özlemim hiç bitmedi. İkinci albümde 
yer alması muhtemel “Kadıköy Meydanında” diye bir 
şarkımız var zaten. Bir de o güzel isyan günlerini an-
latan Akmar Pasajı hakkında bir şarkı yapmak istiyo-
rum. U. Tercan: Ankaralıyım. 80’ler sonu, 90’larda An-
kara’da bir ruh vardı, severdim. Sonra o ruh kayboldu. 
Sanırım o ruh büyük ölçüde ülkeyi terk etti ama Ka-
dıköy’e geldiğimde onu tekrar hissediyorum. 
G. Dorman: Kadıköy’ü Bora sayesinde bildim ve sev-
dim. İstanbul’un diğer kesimlerine göre daha samimi, 
daha rahat ve huzurlu bir yanı var. 
www.facebook.com/BBiraderBand

Son Teslim Tarihi: 30 Aralık 2016
Final Konseri: 06 Mart 2017 - 20.00

Birincilik Ödülü 10.000TL
İkincilik Ödülü 7.500TL
Üçüncülük Ödülü 5.000TL
Bir adet Mansiyon 2.500TL

Seçici Kurul Üyeleri:
Cihat AŞKIN
Gürer AYKAL
Oğuzhan BALCI
Turgay ERDENER
Rengim GÖKMEN
Yalçın TURA
Hasan UÇARSU

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Bahariye Cad. No. 29 34710 Kadıköy İstanbul T. 0216 346 15 31 pbx.
www.sureyyaoperasi.kadikoy.bel.tr - sureyyaoperasi@kadikoy.bel.tr
www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr

KADIKÖY 
BELEDİYESİ
SÜREYYA 
OPERASI

ULUSAL
BESTE 
YARIŞMASI
2017

K a d ı k ö y  B e l e d i y e s i ’ n i n  b i r  k ü l t ü r  h i z m e t i d i r .

Büyük 
Birader

Müziği para kazanmak için değil de hayata karşı başkaldıran bir duruş olarak icra eden Büyük Birader grubu, “Modern hayatın yalnızlığından, 
günümüz Türkiye ve dünyasında sistemin dengesizliklerine dek pek çok şeyi, yani yaşadığımız hayatı Büyük Birader’in gözünden anlatıyoruz” diyor

leri…

İstanbul’un 
müziğini 
sen yarat
İnteraktif proje “Mix the 
City İstanbul”, İstanbullu 
müzisyenlere kayıtlarını dilediği 
gibi birleştirerek kendi müziğini 
yaratma imkânı sunuyor

British Council’ın Birleşik Krallık’ın önde gelen 
yaratıcı ajansı Flying Object, dijital prodüksyon 
şirketi Roll Studio ile deneysel müzik ve video 
sanatçısı Ophir Kutiel (sahne adıyla Kutiman)’la 
biraraya gelerek tasarladığı interaktif müzik projesi 
Mix the City, şimdi de İstanbul’u konu alıyor. Şehri 
müzisyenleriyle yeniden tanımlamayı hedefleyen 
proje kapsamında İstanbullu 14 müzisyen, kentin 
sesini yansıtan çalışmaları ile www.mixthecity.
com/istanbul  web adresinde bir araya geldi.Mix 
The City, müzikseverlerin web sitesi üzerinden 
farklı entstrüman kayıtlarını dinleyebileceği ve 
değişik aranjmanlar yapılabileceği interaktif bir 
ortam. Siteyi ziyaret edenler, müzisyenlerin 

kayıtlarını dilediği gibi birleştirerek kendi 
müzik seçkilerini tasarlayacak ve herkesle 
paylaşabilecekler. Sitede Kutiman’ın, İstanbul’un 
en ikonik noktalarında kaydettiği video-müzik 
çalışmasında kemençeden defe, duduktan tanbura 
pek çok yerel enstrüman kullanılıyor.
British Council Türkiye Sanat Direktörü Esra 
Aysun, “Çok kimlikli bir dünya kenti olan İstanbul’u 
müzisyenlerin gözünden anlatan bu dijital 
platformu hayata geçirmiş olmanın mutluluğu 
içindeyiz. Mix the City İstanbul ile  müzikseverler 
sanatçıların eşsiz yorumlarını kendi yaratıcılıkları ile 
şekillendirerek İstanbul kliplerini yapabilecekler.” 
dedi. 

Müziğin 



Konu bisiklet olunca Kadıköy’de 
ilklerin ve yeniliklerin yaşandığı 
bir gerçek. Kadıköy, İstanbul’un 
diğer ilçelerine göre daha düz bir 
coğrafyaya sahip olduğu için bi-
siklet kullanımı daha yaygın. Bi-
siklet kullanımının ilçede yaygın 
olmasının sebebi sadece Kadı-
köy’ün coğrafi olarak uygunlu-
ğu değil elbette. Kadıköylülerin 
bisikleti bir ulaşım ve spor aracı 
olarak görmesi de bisiklet kul-
lanıcılarının daha da artmasına 
vesile oluyor. Her yaştan Kadı-
köylünün bisiklet kullanmak için 
gösterdiği çaba elbette yenilik-
leri de değişiklikleri de berabe-
rinde getiriyor. 

“TÜRKİYE’DE İLK”
Üç yıl önce Bostancı’da kuru-
lan “Bisiklet Evim” de bu alan-
daki ilklerden biri. Yaşar Efendi-
oğlu tarafından kurulan Bisiklet 
Evim’i şu anda Eyna Gençtürk 
işletiyor. Bisiklet Evim hem bi-
siklet satışı ve tamirinin yapıl-
dığı bir bisiklet mağazası, hem 
de mola vermek isteyen sürü-
cülerin bir şeyler yiyip içece-
ği bir kafe.  Türkiye’de bu tarz-
da başka bir mekânın olmadığını 
ifade eden Gençtürk, “Bu kon-
septte bir mekân açmanızın se-
bebi neydi, bu fikir nasıl oluştu” 
sorusuna şöyle cevap veriyor: 
“İzmir’den Kadıköy’e geldiğim-
de hemen hemen herkesin Bos-
tancı’da, Caddebostan Sahili’n-
de bisiklet sürdüğünü gördüm.  
Ben de bir bisiklet aldım ve bu 
bende bir tutkuya dönüştü. Ar-
kadaşlarımla beraber arazide, 
çamurlu ve tozlu yollarda sürüş 

yapmaya başladık. Bu sürüş-
ler sonrasında üstümüz başımız 
çamur içinde kalırdı. Çoğu sü-
rücü bu şekilde eve gitmek is-
temez. Benim de aklıma sürü-
cülerin bisikletlerini yıkayacağı, 
dinlenebilecekleri ve bir şeyler 
yiyip içecekleri bir mekân aç-
mak geldi. Bisiklet Evim ve Bike 
Cafe bu şekilde ortaya çıktı.”

MOLA, DUŞ, KAHVE…
Bisiklet Evim ve Bike Cafe iki 
ayrı işletme türünün yan yana 
gelmesinden oluşuyor. Bir yan-
da yağlı, çamurlu bisikletlerin 
tamiri yapılırken, diğer yanda 
kahve içip dinlenmek mümkün. 
Hatta uzun sürüşlerden evine 
dönen kullanıcılar için duş imkâ-
nı bile var. Yani kullanıcılar hem 
kendilerini hem de bisikletlerini 
yıkayabiliyor. 

BİSİKLET EĞİTİMİ VERİLİYOR
Bisiklet Evim’in müşteri profili 
profesyonel ve amatör bisik-
let kullanıcılarından oluşu-
yor. Ancak bisiklet kul-
lanmak isteyen adaylar 
için de bir uğrak noktası. 
Çünkü burada aynı za-
manda bisiklet sürüşü 
eğitimi veriliyor. Bisik-
lette üzerinde dengede 
durmanın önemli olduğuna 
dikkat çeken Gençtürk,  en 
fazla üç dersten sonra bisiklet 
kullanmayı öğrenmenin müm-
kün olduğu söylüyor. Bisiklet 
sürüş eğitimi bisiklet kullanımı 
için ideal olan Bostancı ve Cad-
debostan Sahili’nde veriliyor. 
Siz de yeni bir bisiklet alıp sa-
hilde, sokakta ve caddelerde 
doyasıya pedal çevirmek isti-
yorsanız Bisiklet Evim’i ziyaret 
edebilirsiniz. 
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Bostancı’daki Bisiklet Evim Bike 
Cafe, bisiklet kullanıcıları için iki 

farklı alternatifi bir araya getiriyor. 
Sürücülerin mola verdiği bu 

mekânda bisikleti tamir etmek ve 
kahve içip dinlenmek de mümkün

isiklet denince kimilerimizin aklına ulaşım 
aracı, kimilerimizin ise hafta sonu vakit ay-
rılan keyifli bir hobi geliyordur. Bisikletle il-
gili görüşler farklı farklı olsa bile şu bir ger-

çek ki, çocukluğumuzdan itibaren bizleri ağına düşüren 
bisikletten bir türlü kopamıyor oluşumuz. Oysa iki teker 
üstünde dengede durmaya çalışırken ne çok acılar çektik. 
Bazılarımız bisikletten düşüp, koşarak annesine sarıldı. 
Bazılarımızın dizleri kanayıp, tentürdiyodun yakıcı acı-
sıyla erkenden tanıştı. Hatta bazılarımızın kolu kırılıp, bi-
siklete erkenden küstü! Bunların hepsini pedal çevirmek 
uğruna yaşadığımız su götürmez bir gerçek. Fakat bu 
su götürmez gerçek, bisiklete binmeyi öğrendikten son-
ra daha keyifli hale geldi. Özellikle çoğumuzun kulakla-
rında yer edinmiş olan: “Bisiklet sürmeyi bir kez öğren-
dikten sonra yıllar geçse bile unutmazsın” klişesi. Ne de 
olsa öğrenebilmek için fazlasıyla ter akıttık hemen öyle 
kolayca unutmak olmazdı değil mi ama? Biz de bu klişe-
nin doğruluğunu ölçmek için Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan yeni yapılan ve halen gelişmekte olan İnönü Cadde-
si’ndeki bisiklet yolunda pedal çevirdik. Rotamızı İnönü 
Caddesi - Caddebostan Sahil olarak çizip, bir buçuk saat-
lik uzun bir macera yaşadık. 

MAVİ ASFALT ÜZERİNDE…
Eğer Kadıköy sokaklarında maviye boyanmış asfalt 

görürseniz bilin ki bisikletliler için ayrılmış özel bir yol-
dur ve pedal çevirmemiz için bizleri bekliyordur. Mavi 
asfaltları daha fazla bekletmeden İnönü Caddesi üzerin-
de Sümer Sokak’ta bisiklet yolu ile buluşuyoruz. Ön-

celikle belirtmekte fayda var. Bisiklet yoluna şöyle bir 
uzaktan baktığımızda kavis, engel hiçbir zorlayıcı düz-
lük yok! Bu özellikler hiç de yabana atılmayacak cins-
ten. Çünkü zorlu yolları aşmamız için ne profesyonel bir 
bisiklete ne de çok fazla güç sarf etmemiz gerecek. Yani 
anlayacağınız bisikletinizle birlikte bu özel yola geldiği-
nizden itibaren siz de birer pedalşör olup, rüzgârı arkanı-
za alabilirsiniz! Bisiklet selesine oturup, pedalları şöyle 
bir çevirmemizle birlikte yolculuğumuz başlamış oluyor. 

GÜVENDEYİZ VE HIZLIYIZ
İnönü Caddesi - Caddebostan Sahil arasında alacağı-

mız mesafe, toplamda altı kilometre. Lakin bu altı kilo-
metre gözünüzü korkutup, sizi iki tekerden uzaklaştırma-
sın. Bisiklet ile ulaşımı sağlayınca kilometrelerin önemi 
pek kalmıyor. Ortalama bir sürücünün yaklaşık bir saat 
içinde alabileceği bir mesafeden bahsediyoruz. Hem ide-
al spor süresi hem de keyifli bir yolculuk için yeterli za-
man olduğundan bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Mavi 
asfaltta ilerlerken sıklıkla göreceğimiz diğer bir renk ise 
turuncu. Bu turuncu renk, güvenliğimiz için geliştirilmiş 
kilitli bariyerlerin renkleri. Her iki gidiş - geliş yolunun 
sınırlarını çizmek ve araç trafiğiyle, bisiklet yolunu ayır-
mak gibi önemli vazifeleri üstleniyorlar. Bu arada mavi 
rengi yeniden anmak gerekir. Her yüz metrede bir oto-
mobil sürücülerini, bisiklet yolu olduğu konusunda ikaz 
eden tabelalar da mevcut. Ayrıca bariyerler arasına çeki-
len zincirlerle de kendimizi ekstra güvende hissediyoruz. 
Bisiklet turunu gerçekleştirirken durup, birçok fotoğraf 
çektiğimizi düşünürsek emniyette olduğumuzu söyle-
mek yanlış olmayacaktır. Yoksa başka nerde akan tra-
fik üstünde fotoğraf çekilebilirsiniz? Biraz hızımızı art-
tırıp, Kozyatağı’ndan, Erenköy istikametine doğru yol 
alıyoruz.

TRAFİK LAMBAMIZ VAR 
Erenköy sınırından giriş yapar yapmaz bizi tanıdık 

bir sima karşılıyor: Trafik lambası. Fakat bu defasın-
da kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar bisikletlilerin güvenliği 
için yanıyor. İlkokulda öğrendiğimiz bilgiye sadık kala-
rak yanan kırmızı ışıkta bekliyoruz. Yaklaşık 20 saniye-
lik bir beklemeden sonra yeşil ışık bizler için yanıyor ve 
güvenli bir şekilde yola devam ediyoruz. 

YOL ARKADAŞI BULDUK
Hızımızı düşürüp yavaş yavaş Göztepe’ye doğru yol 

alıyoruz. Yolda ilerlerken hemen arkamızdan başka bir 
bisikletlinin geldiğini duyuyoruz. Belli ki baya hızlı sür-
müş, kan ter içinde 
kalmış! Soluklan-
mak için durduğu 
sırada konuşma-
ya başlıyoruz. Lise 
öğrencisi olan Arif 
Karabul, bisiklet 
yolundan oldukça 
memnun olduğu-
nu belirtiyor. Hatta 
bisiklet yolu yapıl-
madan önce aile-
si, araç trafiğinden 
ötürü bisiklete bin-
mesine izin vermi-
yormuş. Yeni ya-
pılan bisiklet yolu 
ile yeniden bisiklet 
sürmeye başlamış. Bisikletlere dair gerçekleştirdiğimiz 
konuşma sonrasında yollarımız ayrılıyor. Arif evine, biz 
ise Kadıköy’e doğru pedal çeviriyoruz.   

KALDIRIMLAR DA BİZİM!
Peki ya yolculuk sırasında hiç mi zorlukla karşılaş-

madık? Doğruyu söylemek gerekirse karşılaştık. Fakat 

bu zorluklar bizim yerimize çoktan çözülmüştü. Bisik-
let yolunun daraldığı noktalarda, bizlere ayrılan özel yol, 
kaldırımlara taşınmıştı. Artık kaldırımlar da bizim ol-
muştu. Mavi asfalttan sonra mavi kaldırımlarda, teker-
leklerimiz hareket ediyordu. Kaldırımlarda da yine aynı 
güvenlik önlemlerinin alındığını gördükten sonra gönül 
rahatlığıyla birkaç fotoğraf çekmek için molamızı verdik. 

KADIKÖY’DEYİZ! 
Artık Kadıköy Belediyesi’nin önündeyiz ama yolcu-

luğumuz daha bitmedi. Sadece birinci aşaması tamam-
lanmış oldu. Bundan sonraki hedefimiz Yoğurtçu Par-
kı. Çünkü Yoğurtçu’da, Caddebostan Sahil’e çıkmamızı 
sağlayacak başka bir bisiklet yolu bizleri bekliyor. Pedal-
larımızı hızlıca çevirerek, Yoğurtçu Parkı’na ulaşıyoruz. 

İSTİKAMET: CADDEBOSTAN 
Yoğurtçu Parkı’nda bizi, yine maviye boyanmış bir 

asfalt karşılıyor. Lefter Heykeli’ne selam vermemizin ar-
dından yolculuğumuzun ikinci kısmı başlıyor. Kısa he-
defimiz Fenerbahçe, uzun hedefimiz ise Caddebostan ol-
mak üzere yolculuğumuz devam ediyor. İyi haberse beş 
kilometrelik bir mesafeyi geride bıraktık!

KISA BİR MOLA 
Fenerbahçe Muhtarlığı’nı görür görmez artık ‘ZA-

FER’ diye bağırsak hiç yanlış olmazdı. Fakat tabii ki ba-
ğırmadık. Haklı gururun sevincin içimizde yaşayıp, ken-
dimizi küçük bir mola ile ödüllendirdik. Behice Yazgan 
Parkı tüm yeşilliği ile bize kucak açmışken böyle bir yer-
de mola vermemek olmazdı. Kısa bir molanın ardından 
tekrardan bisiklet tepesine çıkıp, yolculuğumuzun son 
durağına doğru seyrediyoruz.

GÖREV TAMAM 
Caddebostan yazılı tabelaları ve üzerimize gelen in-

san yığınını görmemizle birlikte hedefe ulaştığımız ke-
sinleşiyor. Saatler 18.30’u gösteriyor. Fotoğraf çekmek 
için durduğumuz anları da sayarsak yaklaşık bir buçuk 
saattir pedal çevirerek hedef noktamıza ulaşmış oluyo-
ruz. Tüm yeteneklerimizi kullanarak bitirmiş olduğumuz 
yolculuğumuzda artık sıra çimenlere uzanıp, gün batımı-
nı Caddebostan Sahil’de izlemek kalıyor…

B
l Kaan DERTÜRK

l Erhan DEMİRTAŞ

FEMOFLOR-16 ÜROGENİTAL 
MİKROBİYOTA TESTİ

Kadın ürogenital sistemindeki mevcut 
mikrobik durumu, floradaki denge 
ve bozulmayı moleküler yöntemle 

ortaya koyan, ÜROGENİTAL CHECK-UP 
niteliğindekiFemoflor-16 Ürogenital 

Mikrobiyota Testi Türkiye’ de ilk 
olarak laboratuvarlarımızda yapılmaya 

başlanmıştır.
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 

Gençtürk, “Kutundan 
çık, kendini aş, bir 
hayat seç ve bisiklet 
sür” diyor

İnönü’den,
Caddebostan’a

Bisiklet
tepesinde

Sizler için
 Kadıköy’ün 

yeni bisiklet yolunda 

keyifli bir sürüş 

gerçekleştirdik. İnönü 

Caddesi’nden başlayan 

rotamız, Caddebostan 

Sahil’de gün batımını 

seyrederek 
 son buldu

bisiklet sür
Kutundan çık, KIZILAY’DAN 

KİRALIK DAİRE
Kızılay dan kiralık  daire  teklif 

almak uslu ile kiraya verilecektir.  
Teklifleriniz fax ve  e-mail yolu ile  de 

gönderebilir kamoyuna ve ilgililere 
saygıyla duyurulur.  

İlgilenenlerin aşağıdaki email 
adresine yazılı baş vurabilir.  

Hasanpaşa Mahallesi müverrihata 
Sokak Kızılay Apt. no: 57 D:1 

(Bahçe dublex) Kadıköy / İstanbul 

Tel: (0216) 336 05 66
GSM: 0 536 254 11 61 
GSM: 0542 661 39 47 
Fax: (0216) 336 99 07 

hadi.karabag@kizilay.org.tr
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Bir arkadaşımız “nasılsın” sorumuza,
çoğu kez “normal...” diye cevap verirdi.
Bizler, yani yaşama arsızları bu sakin ceva-
bı beğenmez,
çok iyiyim  de, çok çok çok iyiyim de benzeri 
cümleleri talep ederdik.
Normal vasat gelirdi, ortalamanın tarifiydi, 
sevmezdik.
Ne güzelmiş normal olabilmek diyoruz şimdi:)
Tepemizden jetlerin geçmemesi.
Olan biteni kolayca anlamlandırabilmek ,
Aklımızın fikrimizin yerinde olması.
En büyük derdimizin ilk onbir,
Ahmet'le Mehmet yanyana oynamaz ki ol-
duğu.
O günlerde, güzel bir dünya memleketinde,
Ahh Türkiye diye karşılanmak ne güzelmiş.
Ne güzel ülkeniz var cümlelerinin yerini,
Şimdilerde içinden vah yazık bulutları geçen 
bakışlar almış.
Üzülüyor insan.
Bir an önce mevsim normallerini hayal ediyor.
Havalar da öyle olsun, çivalar da.
Doksan dakikalarda mest olalım yeniden. 
Dile özen gösterelim.
Gerçi benim için yeni tercih değil,
içinden şiddet geçen tarifleri hiç sevmezdim,
Şimdi hiç hiç hiç sevmiyorum.
Bizim yakışıklı bomba gibi şut atmasın misal.
Şutu için adrese teslim bazuka
denmesin.
Mübarek bir vurdu, füze gibi denmesin.
Çok konuşana makineli tüfek gibi bi susma-
dı denmesin.
Roket hızında  olmasın ayaktan çıkan top.
Güzel kadınlar da sarışın bomba olmasın por 
favor:)
Esmer bomba olmasın.
Dilimizdeki masum görünen şiddetle hızlıca 
vedalaşalım.
Televizyonlarda,
Gazetelerde, radyolarda.
Günlük hayatta, okulda, çarşıda pazarda.
Malum,
Masum değiliz hiçbirimiz!!
Belki iyi gelir ruhumuza,
Daha yaratıcı oluruz, olur olur:)))
Fenerbahçe’m, sen konuyu zaten biliyorsun.
En iyi sen bildin, gene bil:)

Mevsim 
normalleri :)

FERYAL 
PERE

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Sü-
per Lig’de 2016-2107 sezonunun Turgay Şeren Sezonu ola-
rak isimlendirilmesini kararlaştırdı. 84 yaşında vefat eden 
Milli Takımımızın efsane kalecilerinden, Berlin Panteri la-
kaplı kaptan Turgay Şeren’in adı, Süleyman Seba ve Hasan 
Doğan’ın ardından bir Spor Toto Süper Lig sezonuna verildi.  
2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu fiks-
tür çekimi TFF’nin Beykoz, Riva’da yer alan idari merke-
zinde yapıldı. 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig, PTT 
1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig ve Ziraat Türki-
ye Kupası planlaması belli oldu. Planlamaya göre Spor Toto 
Süper Lig’de 2016-2017 Sezonu 19-20-21-22 Ağustos tarih-
lerinde başlayacak. Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk ya-
rısı 16 hafta, ikinci yarısı ise 18 hafta oynanacak. İlk yarı 
24 Aralık 2016 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 7-8-9 
Ocak 2017 tarihlerinde başlayacak. Spor Toto Süper Lig’de 
sezon 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. Hafta müsaba-
kalarıyla sona erecek, Ziraat Türkiye Kupası Finali 28 Mayıs 
2017’de oynanacak.

DERBİ HAFTALARI 
Süper Ligin ilk yarısında; 5. haftada Beşiktaş-Galatasa-

ray, 11. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi var. Fe-
nerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 13. Haftada. Süper Ligin ikin-
ci yarısında ise 22. haftada ise Galatasaray-Beşiktaş derbisi 
oynanacak. 28. haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 30. haftada 
Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri oynanacak.

TRANSFER SEZONU DEVAM EDİYOR
2016-2017 futbol sezonu transfer dönemi 31 Ağustos’a 

kadar devam edecek 10 Haziran 2016 tarihinde başlayan 
2016 - 2017 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döne-
mi, 31 Ağustos 2016 tarihinde bitecek. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre 2. Trans-
fer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2017 tarihinde başlayıp, 31 
Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Transfer sezonunun baş-
lamasıyla birlikte kulüpler de transfer çalışmalarına başladı. 

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ
Yaptığı transferlere rağmen geçtiğimiz sezon beklenen 

başarıyı sergileyemeyen Fenerbahçe, bu sezon şanssızlık-
lar yaşamak istemiyor. Nani, Bruno Alves, Diego Ribas, Ca-
ner Erkin, Kadlec ile yolları ayrılan Fenerbahçe yeni sezonda 
kadrosuna yeni isimler kattı. Fenerbahçe; Liverpoldan trans-
fer ettiği Martin Skrtel, Paris Saint Germain’den transfer et-
tiği Van Der Viel, Emanuel Emenike, Neustadter, Sivas’tan 
transfer edilen Chahechouhe, Beşiktaş’tan transfer edilen İs-
mail Köybaşı ile kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca geçtiğimiz se-
zon Bursaspor’da oynayan Miroslaw Stoch ile sözleşme ye-
nilendi. Roma’da kiralık oynayan Salih Uçan yuvaya döndü.

RAMİREZ KALEYE 
Valladolid, Recreativo Huelva ve Real Betis, Deportiva 

La Coruna’da oynayan Fabricio Agosto Ramirez, 2016-17 
sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. 2007 yılın-
dan beri 60 kez ay-yıldızlı formayı giyen, Fenerbahçe’de sağ 
bek pozisyonunda oynayan Gökhan Gönül, 2016-17 sezonu 
başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Diğer taraftan Beşik-
taş, Barselona’da oynayan Brezilyalı sol bek Adriano Corre-
ia’nın transferini gerçekleştirdi. 

Galatasaray ise transfer konusunda temkinli. Gazete-
miz yayına hazırlandığı sıralarda; Eren Derdiyok’un İstan-
bul'a geldiği, kendisini sarı kırmızılı yapacak imzayı cuma 
günü atacağı ifade ediliyor.

İstanbul Büyük Erkekler Basketbol Erkekler Ligi 
(IBEL) 2015-2016 sezonu şampiyonluk kupasını Ka-
dıköy’e getiren Bostancıspor önemli bir başarıya imza 
attı. IBEL 2015-2016 Sezonu Şampiyonunun belli ol-
duğu maç Basketbol Akademi ile Bostancı Spor Ku-
lübünün karşılaştığı final maçı sonunda oldu. Karşı-
laşmanın başından itibaren Bostancı SK üstünlüğünü 
koruduğu maçta 72 – 54’lük skorla galip gelerek 2015-
2016 IBEL Ligi Şampiyonluğunu kazandı. İstanbul 
Büyük Erkekler Basketbol Ligi 2015-2016 Sezonun-
da tecrübeli teknik adam Derya Dizdar antrenörlüğün-
de Bostancıspor şampiyon olurken, Kaan Aykut ve 
Kaan Sunman tarafından 17 Mayıs 2010 tarihinde Ka-
dıköy’ün Moda semtinde kurulan ilçemizin başka bir 
kulübü, Dinamo Basket de ligde ilk dörtte yer aldı.

YENİ SEZONDA DA ŞAMPİYONLUK
2015 -2016 yılı sezonu için organizasyona katı-

lan ve destek veren tüm takımları tebrik eden Bostan-
cıspor Antrenörü Derya Dizdar, Bostancıspor’un şam-
piyonluğa uzanan başarısını şöyle anlattı: “Her şeyden 
önce birbirini çok iyi tanıyan, birbirine saygılı, her za-
man, saha içinde topu paylaşan ve birbirine saha için-
de destek olan ve en önemlisi basketbol oynamaya 
çalışan bir ekip olmaya çalıştık. Saha dışındaki arka-
daşlık, sahaya da yansıyınca, şampiyonluk geldi.”

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına eylül ayı itibariy-
le başlayacaklarını, takım olarak iyi basketbol oyna-
mak hedefiyle her yıl final oynamayı amaçladıkları-
nı anlatan Derya Dizdar, “Yeni sezonda da amacımız 
önce iyi basketbol oynamak olacak. Seyir zevki gü-

zel, oynayanların da zevk almaya devam edeceği, bir 
basketbol ortaya koymaya çalışacağız. Mevcut rakip-
lerimizin de bu sene bizi çok zorladıkları zamanlar 
oldu. Bu sene de bu şekilde olacağını düşünüyorum. 
Özellikle final grubu maçları hem bizler hem de sey-
redenler için çok keyifliydi. Kalitenin artmasını umu-
yorum. Lakin bu sene bizi zorlayan konulardan bir 
tanesi de fikstür problemi; zaman geldi bir haftada 
üç maç yaptık, zaman geldi bir ay maç yapamadık. 
Bu durum da konsantrasyon eksikliklerine, kimi za-
man da sakatlıklara sebebiyet verdi. Umarım bu yıl 
bu durum  daha iyi organize edilen bir yapı tarafın-
dan üstlenilir. Eğer iyi organize edilirse her takımın 
pozitif yönde motivasyonu artacaktır. 2015 -2016 yılı 
sezonu için organizasyona katılan tüm takımları tek-
rar  tebrik ederiz” diye konuştu.

Baskette şampiyon 

Süper Lig’de 
Turgay Şeren 
Sezonu 2016-2017 

Spor Toto 
Süper Lig 
Turgay Şeren 
Sezonu 19-20-
21-22 Ağustos 
tarihlerinde 
başlayacak

YELDEĞIRMENI TOPBAŞI YAPTI
Yel değirmeni Spor Kulübü, 2016-2017 futbol sezonunu teknik direktör Tansu Açabey yönetiminde 
Fikirtepe Dumlupınar tesislerinde yaptığı idmanla açtı. Dış transferde Mahmut Sogurman, Emre Çeken, 
Tolga Eren, Adnan Sohtorik, Nusret Safa Alkuş, Sinan Turan gibi isimleri renklerine bağlayan Yeldeğirmeni, 
kulüp tarihinde ilk kez çıktığı Süper Amatör’de oldukça iddialı olacağı mesajını veriyor. Mevcut kadrodaki 
futbolcular ve yeni transferlerin katılımıyla 24 kişi ile gerçekleşen sezon açılışına yönetim kurulunun tam 
kadro katıldığı gözlendi. Sezonun ilk antrenmanında yeni futbolcuların takımla kısa sürede kaynaştığı, 
takım arkadaşlarıyla uyum sergilediği gözlendi. 

Bostancı Spor

Fabricio Agosto 
Ramirez

Emanuel 
Emenike

Adriano Correia
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adıköy Belediyesi Suadiye Gö-
nüllüleri “Geleneksel 6. Yaz 
Okulu” projesinde bu yıl, Mü-
nevver Şefik Fergar ve İnönü İl-

köğretim okullarına kucak açtı. Suadiye Gö-
nüllüleri’ne büyük katkısı olan ve geçtiğimiz 
süreçte de başkanlık görevini gerçekleştiren 
Ümit Ağan’ın altı yıl önce hayata geçirdiği 
proje, her sene yüzlerce çocuğun hem zihin-
sel hem de fiziksel gelişimine katkı sağlıyor. 

Fikirtepeli 130 öğrenciyi eğitimde fır-
sat eşitliğine kavuşturan Yaz Okulu’nda, ço-
cuklar bir ay boyunca farklı branşlarda eğitim 
gördü. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ge-
liştiren Yaz Okulu’nda: İngilizce, drama, mü-
zik, el sanatları, spor, satranç ve yemek eğitimi 
alanlarında yoğun bir öğrenim süreci gerçek-
leştirildi. Derslere 10-12 yaş aralığındaki öğ-
rencilerin katıldığı Yaz Okulu’nda, eğitimler 
uzman öğretmenler tarafından verildi. 

Yaz Okulu maratonu, 28 Temmuz Per-
şembe günü Saat 17.00’de büyük bir kapanış 
töreniyle son buldu. Öğrenciler, eğitim gör-
müş oldukları dans, ritim ve drama alanında 
gösteri sergiledi. Seyircilerin arasında Kadı-

köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Ka-
dıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Çetinkaya, Kadıköy Belediyesi Meclisi Üye-
leri ve Suadiye Gönüllüleri yönetimi de var-
dı. Kapanış töreni, öğrencilerden oluşan ko-
ronun söylediği şarkılar ile son buldu.

 “MUTLULUK VERİYOR”
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
öğrencilerin erken yaşta sanat ve sporla tanış-
masından memnuniyet duyduğunu belirterek, 
“Tüm bu çalışmaları gönüllülerimiz ile birlikte 
yapmak bizlere mutluluk veriyor. Sizler, ülke-
nin geleceklerisiniz. Sizlerin iyi eğitim görüp, 
hayatınızda başarılı olmanız bizim en büyük 
arzumuzdur. Donanımlı gençlerin yetişmesiy-
le birlikte ülkemiz, daha mutlu ve huzurlu ola-
caktır. Velilerimizin gülen yüzlerini görmek 
bizlere de güç veriyor. Gönüllülerimize, öğret-
menlerimize, velilerimize ve birbirinden güzel 
gençlere teşekkür ediyorum. Yapacağımız her 
çalışmada birlikte olup, daha güzel şeyler ba-
şaracağımıza inanıyorum.” dedi.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER
Yaklaşık bir buçuk saat süren tören, öğ-

rencilere Yaz Okulu’ndan mezun oldukla-

rını belirten sertifikaların verilmesinin ar-
dından tamamlanmış oldu. Sertifikaların, 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Çetinkaya tarafın-
dan verildiği törende, öğrenciler birbirinden 
güzel hediyelerin sahibi de oldu. Her öğren-
ciye özel hazırlanan hediyelerde futbol topu, 
şapka ve tişört vardı.

“GÜVENLE TESLİM EDİYORUM” 
Sertifika töreninin ardından velilere hem 

Yaz Okulu’nu hem de izledikleri gösterilerle 
ilgili düşüncelerini sorduk. Münevver Şefik 
Fergar İlköğretim Okulu’nda dördüncü sı-
nıfta eğitim gören Sami Efe Balta’nın annesi 
Fatma Balta, Yaz Okulu hakkında gazetemi-
ze şunları söyledi: “Çocuğum bir aylık eği-
tim aldı. Açıkçası bu kadarını beklemiyor-
dum. Bugün sergiledikleri görsel şölen için 
sanki yıllardan beri çalışıyorlarmış gibi us-
taca sahne aldılar. Kendi çocuğumu sahnede 
görmek oldukça gurur vericiydi. Çocukları-
nın iyi olmasında eğitmenlerin de payı çok 
büyük. Bu gösteri yetenekli çocukların, uz-
man eğitmenler ile çalışırsa ortaya neler çı-
kacağının kanıtı oldu. Çocuğumun, yazın 
evde kalmasını istemiyordum fakat güvenle 
teslim edecek bir yer de bulamıyordum. Pro-

jenin arkasında Kadıköy Belediyesi’nin ol-
duğunu görünce evladımı güvenle teslim et-
tim. Gösteriyi izledikten sonra iyi ki teslim 
etmişim diyorum.” 

“HER ŞEY MÜKEMMELDİ”
Çocuğunun, yaz tatilini dolu dolu geçir-

mesini isteyen Nurcan Bedir, yapılan çalış-
malardan son derece memnun olduğunu söy-
leyerek, “Her şey mükemmeldi. Bu gösteriyi 
izleyen tek bir kişi bile kötü yorum yapamaz. 
Katkılarından dolayı Kadıköy Belediye Baş-
kanımıza, Suadiye Gönüllüleri’ne ve emeği 
geçen her eğitmene teşekkür ediyoruz. Bura-
da çocuklarımızın ve eğitmenlerimizin ciddi 
bir emeği var. Diğer birçok veli ile konuşma 
fırsatı buldum. Hepsi yapılan bu çalışmalar-
dan fazlasıyla mutlu. Veliler olarak ortak is-
teğimiz bu etkinliklerin hiçbir zaman son bul-
maması, çoğalarak devam etmesi.” dedi.

“DEVAMINI İSTİYORUZ”
“Yaz Okulu’nun devamını istiyoruz” di-

yen Songül Savran, mutluluğunu dile ge-
tirerek, “Bu kadar memnun olacağımı dü-
şünmezdim. Çocuğunuzu sahnede izlemek 
bambaşka bir duyguymuş. Bu duyguyu biz-
lere yaşattığı için belediyemize teşekkür ede-
riz. Bir aylık bir süre böyle yetenekli çocuk-
lar için az bile kalıyor. Bu tarz etkinliklerin 
muhakkak devamı gelmeli. Kızım da çok 
mutlu oldu. Normalde dışarıya çıkmayı se-
ven bir çocuk değil ama Yaz Okulu’na seve-
rek ve isteyerek geldi. Hem veliyi hem de öğ-
renciyi memnun eden çalışmalar günümüzde 
neredeyse yok gibi. Artık belediyemizin ve 
gönüllülerin yapacağı her çalışmayı sıkı bir 
şekilde takip edeceğim.” şeklinde konuştu.

Gönüllülerin Yaz Okulu
Kadıköy 

Belediyesi’nin 
verdiği destekle 

Suadiye 
Gönüllüleri’nin 

düzenlediği 
Yaz Okulu sona 

erdi. Çocuklar 
sertifikalarını, 

Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu’ndan aldı

l Kaan DERTÜRK

K

Songül Savran

Suadiye Gönüllülerinin 
Yaz Okulu, ilk kez 
6 yıl önce emektar 
başkan Ümit Ağan'ın 
önderliğinde 
gerçekleşti

Çocuklar Yaz Okulu'nda 
öğrendiklerini sergiledi



5 - 11 AĞUSTOS 2016 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 31 4 5 6 7 8 9 10 12 1311 14 15 16 17 18 19 20

5 Ağustos Cuma

SOLDAN SAĞA
1-Tiyatro ve televizyon çalışmalarının yanı sıra ‘Aslan Bacanak’, ‘Petrol Kralları’ gibi 
sinema filmleriyle de tanınan ünlü aktör ve yönetmen… Yapılan iş, edim, fiil… Geminin 
yürümesine hizmet eden direk, seren, ip,halat ve yelken takımı. 2-Uyarı… Alabalığa verilen 
bir ad… Kadıköy’de bir semt. 3-Patika… Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla 
geziye çıkan kimse… ‘Küçük ve orta boy işletme’ler için kullanılan kısaltma… Bir bağlaç. 
4-İyiden iyiye, iyice… Kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etme. 
5-Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı aracı… Erken… Genellikle burun zarı 
üzerinde çıkan bir ur türü, polip… Yunan mitolojisinde en büyük tanrı. 6-Çabuk anlama 
ve kavrama, zeyreklik… Başlıca içeceğimiz… Kansızlık. 7-Yemek… Yerini değiştirmeyen, 
hareketsiz, sabit… Blanchett soyadlı aktris… Su. 8-Aldatma, hile… Rütbesi general ile aynı 
olan deniz subayı… ‘Yol’,’Yolcu’,’Böcek’ gibi filmleriyle tanınan aktör. 9-Türk Standartları 
Enstitüsü’nün kısaltması… Üç beyazdan biri… Sıkı dokunmuş bir tür pamuklu kumaş… 
Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en 
koyu biçimiyle Hindistan’da görülen toplumsal sınıfların her biri. 10-Gezme, gezinme… 
Gazete, dergi vb. yayınlarda sayfa düzen yapma… Mavi. 11-Kadıköy’de bir semt… Hayat… 
Mağara. 12-Düz, yazı, kır… İlave… Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç… 
Lehçe. 13-Magnezyumun simgesi… Dondurulmuş krema… İlgeç… Cennette yaşadığına 
inanılan dişi varlık. 14-En küçük toplumsal birim… Bir bağlaç… Norveç’in para birimi… 
Fizik öğretmeni. 15-Toplum bilimci… İtalya’da bir kent… Polonyalı. 16-Elektrik tesisatında 
lamba ya da fiş konacak kolların her biri… İridyumun simgesi… Özel… Bakla tanelerinin 
kabuğu soyulduktan sonra yapılan zeytinyağlı yemek. 17-Kamer… Saymaca… ‘Kanun 
hükmünde kararname’ anlamında kısaltma… Boru sesi… Mağara. 18-Hıristiyan... Bir sayı… 
Eklembacaklıların, solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı. 19-Argoda yalan 
dolan, tuzak, düzen… Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi. 20-Hastalıklı, sakat… 
Malezya’nın başkenti… Görme engelli.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-‘Ateşten Günler’, ‘Kurtuluş’ gibi televizyon dizilerinin yanı sıra ‘Cumhuriyet’ ve 
‘Abdülhamid Düşerken’ gibi sinema filmleriyle tanınan ünlü yönetmen… Manisa’nın 
bir ilçesi… Yıldırım. 2-Yankı… Brezilya’nın para birimi… ‘Barış Adlı Çocuk’, ‘Yıldırım Bölge 
Kadınlar Koğuşu’ gibi kitaplarıyla tanınan ünlü yazar. 3-Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti 
arabası… Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez… Bir 
tür tuzsuz beyazpeynir… Hitit. 4-Anlayış, anlama yeteneği… Bir ilimiz… Bir bölgenin en 
ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik. 5-Ukrayna’nın başkenti… Bileşiminde % 75’ten çok 
kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz renkli ve damarlarlısı da olan, cilalanabilen, 
billurlaşmış kireç taşı… Kayıp. 6-Bir nota… Borç ödemede güvenilir olma durumu… 
Bükme ve fırlatma tekniklerini kullanması ve saldırganın gücünü ve hamlelerini ona karşı 
kullanmayı amaçlaması bakımından jiujitsu ve judo dövüş tekniklerine benzeyen kendini 
savunma sistemi… ‘Birleşik Krallık’ anlamında kısaltma. 7-Viyola… Portakala benzeyen, 
suyu acımtırak bir meyve… Çanakkale’nin bir ilçesi. 8-Fin hamamı… Akira Kurosawa’nın 
bir filmi… Ben… Kıyaslayarak, nispeten. 9-Ruhla ilgili… ‘Ayaşlı ve Kiracıları’ yazarının ad ve 
soyadının baş harflerinden oluşan kısa adı… Kilogramın kısa yazılışı… Vilayet. 10-Gösteriş, 
çalım, caka… Sorguç… Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, reosta… 
Listebaşı. 11-İsimler, adlar… Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği parça… Kızıl (at 
donu)… Mecazen, gösteriş. 12-Yemin… Orta Amerika’da bir ülke… En iyi, katmerli. 13-Kuzu 
sesi… Bir rengin koyuluk ya da açıklık derecesi… Bir tür kömür… Sağlam, sağlamlaştırılmış. 
14-Dikizci, gözetleyici… Hisse… Parmak uçlarıyla yapılan hafif vuruş. 15-Fransa’da bir 
kent… John Huston’ın bir filmi… Lucy önadlı aktris. 16-Çok şişmanlık… Bir tür pencere 
kapama düzeni, şerit perde… Ad, unvan, etiket. 17-Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün 
yıl süresince düzenli esen rüzgar… Kudret, iktidar… Hukukta, geçerli… Uluslararası Güreş 
Federasyonları Birliği. 18-Rutenyumun simgesi… Optik kaydırma… Tasa, kaygı, üzüntü… 
Lapinagillerden bir balık… Bir göz rengi. 19-Küsmüş, dargın… Uygun, elverişli… Çevirme işi. 
20-Soylu… Kışla, fabrika, okul vb. yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer… 
Dünya… Eski Mısır inanışında üretici güç.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Gani Müjde, Aroma, Pala 2-Ünite, Erteleme, Kaşar 3-Laterit, Ok, Patrona 4-Enam, Ali Poyrazoğlu 5-Eklektik, Ma, 
Ro, Ip 6-Ba, İlke, Utangaç, Ga 7-İlk, Mn, Amele, Ton 8-Rb, Taarruz, Vombat, Ki 9-Sefir, Hı, Abat, Ağabey 10-Enerji, Nd, Az, Akın, Ra 
11-Reisicumhur, Akan 12-Ph, Nihayet, Aparkat 13-Alalama, Ur, Anele, Yaz 14-Sanal, Tm, Cam, Sisam 15-Ekşi, Faaliyet, Yerel 16-Enli, 
He, Arabesk, Em 17-Kin, Elalem, İma, İtina 18-Rastgele, Kak, Rafinaj 19-Onomatope, Tavır, Ki 20-Ney, Lor, Şua, Eşik, Şer.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Gülse Birsel, Asenkron 2-Ana, Kalben, Plak, İane 3-Nitel, Ferhan Şensoy 4-İtenek, Tire, Lain, Tm 5-Merak, 
Marjinal, Legal 6-İmtina, İsim, Fileto 7-Jet, İl, Rh, İhata, Alor 8-Dr, Akkarınca, Mahlep 9-Etol, Emu, Duyu, Lee, Eş 10-Ekim, Eza, Merci, 
Mk 11-Al, Paul, Baht, Aya, Ata 12-Repo, Tevazu, Amerika 13-Omayra, Ot, Ran, Tam, Ve 14-Metronom, Pes, Barış 15-Ra, Bakkaliye, Ari 
16-Kozyatağı, Resesif 17-Pano, Çotanak, Arktik 18-Aşağı, Kayme, İniş 19-La, Lpg, Kerata, Lena 20-Arzu, Aşiyan, Zn, Majör.

Yaşam

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Üniver-
sitesi’nden uzmanlarla önümüzdeki 
günlerde Kadıköy Çiğdemi’nin (Colchi-
cum chalcedonicum) yetiştirilebilme-
si için bilimsel çalışmalara başlayacak. 
Konuyla ilgili bilgi veren Kadıköy Be-
lediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erol 
Yılmaz, nesli tükenen bitkilerle ilgili ya-
sal bir düzenleme olduğunu ve bu ya-
sal düzenleme gereğince üniversite-
ler tarafından bu tür bitkilerin koruma 
altına alındığını söyledi. “Kadıköy Çiğ-
demi de İstanbul Üniversitesi Botanik 
Fakültesi tarafından koruma altına alın-
mış durumda. Doğada bulunması çok 
zor. Benzerleri var fakat genetik ince-
leme sonucu bunların Kadıköy Çiğde-
mi olmadığını anladık. Üniversiteden 

biz talep ettik birlikte çalışmayı, on-
lar da kabul etti” diyen Erol Yılmaz, Ka-
dıköy Çiğdemi’nin yetişme ihtimalinin 
bulunduğu yerlerde üniversiteden uz-
manlar tarafından incelemelerin yapıl-
dığını da belirterek, çok az da olsa elde 
bulunan Kadıköy Çiğdemi’nin yetişmesi 
için gerekli şartların oluşturulabilmesi 
için çalışmaların sürdüğünü ekledi. Ko-
nunun Kadıköy Belediyesi Meclis top-
lantısında da gündeme geldiğini, Üni-
versiteye bu konuda gerekli desteğin 
sağlanacağını anlatan Yılmaz, “Kadıköy 
Belediye Meclisi’nden onay çıktı. Prof 

Doktor Nermin Gözükırmızı ve Doç. Dr 
Erdal Üzen’in yardımcılığında bu çalış-
ma başlayacak. Bunun başarı ile so-
nuçlanacağını umuyoruz. En az iki se-
neyi bulabilecek bir çalışma” dedi.

ENDEMİK BİR TÜR
Kadıköy Çiğdemi’nin sadece Kadıköy 
civarında yetişen endemik bir tür ol-
duğunu, zaman içinde yaşanan küresel 
ısınma, değişen iklim koşulları ve yo-
ğun kentleşme gibi nedenlerle yok ol-
duğunu, doğada çoğaltılmasını sağla-
manın da mümkün olmadığını anlatan 

Yılmaz, “Diğer değişen çiğdemler var. 
Bunlar genetik olarak Kadıköy Çiğde-
mi değil. Khalkedonyum bölgesinde 
olan, başka bir yerde olmayan ende-
mik bir bitki. Geçmişi çok eskilere da-
yanan bir bitki. Üniversiteden malze-
me desteği istenildi, bunları veriyoruz.” 
diye konuştu. Erol Yılmaz, sadece Ka-
dıköy civarında yetişen birkaç endemik 
tür bitkinin daha bulunduğunu bunla-
rın da korunması için çalıştıklarını ifade 
etti. Üniversiteden uzmanların Kadıköy 
Çiğdemi’ne ait taze soğanları aramakla 
işe başlayacakları belirtildi.  

adıköy Belediyesi desteğiyle 
Saint Joseph Lisesi öğrencile-
rinin Fenerbahçe Parkı içinde, 
yaklaşık 1 dönüm alan üzerinde 

doğal tarım yapmak için oluşturdukları bah-
çede, hasat keyfi başladı. Domatesten bibe-
re, soğandan, kabak, karpuz hatta elma ve 
armuda kadar pek çok ürünün bulunduğu 
bahçe görenleri hayran bırakıyor.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI BAKIYOR
Öğrenciler tatile gidince bahçe bugün-

lerde belediye çalışanlarına kalmış. Onlar 
da yaz sıcağında bahçenin yemyeşil orta-
mında bakım ve hasat işlerini gerçekleştiri-
yorlar. Yetişen ürünlerden de tohumlukları 
ayırmayı ihmal etmiyorlar.

Parkın yanı sıra bahçeyle de ilgilendi-
ğini söyleyen Kadıköy Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Hay-

dar Kabakçı(58), gönlünü adeta bah-
çeye vermiş. Çiftçilikten geldiği-
ni, tarım ve bahçecilik konusunda 
sertifika sahibi olduğunu öğren-
diğimiz Kabakçı, bahçede çalış-
maktan dolayı çok mutlu 
olduğunu, “Toprakla 
uğraşmak çok güzel. 
Bakmak, yetiştirmek 
çok zevkli bir iş. Bu-
rada çok mutluyum. 
Kendimi aynı köyde 
gibi hissediyorum’ 
şeklinde ifade ediyor.

LEZZETLİ VE  SAĞLIKLI
İlk hasadın mayıs ayının sonunda ya-

pıldığı belirtilen bahçede şu sıralar doma-
tes, biber ve fasulyelerin hasadı yapılıyor. 
Karpuz, kabak gibi ürünler de yakında ha-
sat edilecek. Dalında yavaş yavaş olgunla-
şan elma ve armutları da unutmamak gerek. 
Salatalığın ikinci defa hasadı bekleniyor. 

Su kabakları ve ayçiçekleri de 
adeta bahçenin süsü gibi. Ye-
şil soğan, roka, tere gibi ye-
şillikler ile turp da ekilecek. 
Tatları, kokuları harika. Sa-
latalık yerken kokusunu alı-

yorsunuz. Bahçedeki ürünler-
den tohumluklar da ayrılıyor. 

BAHÇEYE İLGİ
Organik tohumlar ekilerek oluşturulan 

bahçe, Kadıköy gibi büyük bir kentin orta-
sında adeta köy ortamı yaşatıyor görenlere. 
O çevrede yaşayan Kadıköylüler bahçedeki 
çalışmaları ve hasat dönemini merakla takip 
ettiklerini belirtiyorlar. 

Serra Hanım da bahçe çalışmalarından 
çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden-
lerden; “Şu anda bahçenin içinde kendi-
mi çocukluğuma gitmiş gibi hissediyorum. 
Tatları da harikulade. Eski günlere gittim. 
Kadıköy Belediyesi’ne çok çok teşekkür 
ediyoruz” diyor.

Öğrencilerin, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle kış sonlarında 
Fenerbahçe Parkı’nda yaptıkları bahçe, ürünlerini verdi

Kadıköy Çiğdemi için umut doğdu
Kadıköy Belediyesi, kent tarihinin çok eski dönemlerine ait bir bitki 
olan Kadıköy Çiğdemi’nin yetiştirilebilmesi için çalışmalara başladı

l Mustafa SÜRMELİ

K

1911 yılında keşfedilen Kadıköy Çiğdemi’nin (Colchicum 
chalcedonicum), dünyada sadece İstanbul’da yetişen 
39 tür bitkiden bir tanesi olduğu belirtiliyor.

hasat zamanı
Öğrencilerin bahçesinde
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nlarca oyunda rol aldı, pek çok 
oyun yönetti, İstanbul Devlet Ti-
yatrosu’nun kurucu müdürü oldu 
hala büyük bir aşkla bağlı tiyat-

roya.  Doğma büyüme Kadıköylü olan oyun-
cu, yazar ve eğitimci Can Gürzap, şimdi de 
çok sevdiği Kadıköy’ünde seyirci karşısı-
na çıkmaya hazırlanıyor. Kadıköy Beledi-
yesi’nin Tiyatro Festivali kapsamında ‘Ölü 
Ozanlar Derneği’ oyunu ile ücretsiz olarak 
sahne alacak olan Gürzap ile, diksiyon ders-
leri vermekte olduğu Kalamış’taki Dialog 
Sunuculuk ve Dil Okulu’nda buluştuk.

• Tiyatro Kedi’nin Ölü Ozanlar Derneği 
oyununda edebiyat öğretmeni John Keating 
karakteri ile 5 yıl aradan sonra sahneye dö-
nüyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Bazı sorunlar oldu, o arada televizyon di-
zilerinde rol aldım derken sahneden uzak kal-
mıştım. Şimdi tekrar tiyatro ile yaşıyorum, 
tiyatrosuz yaşam çok zor. Gerçi o da zor ve 
yarım bir yaşam çünkü sahnemiz yok. Bir ti-
yatronun en önemli ihtiyacı salondur. Biz de 
pek çok tiyatro gibi değişik salonlarda ayda 
ancak 7-8 kez oynayabiliyoruz. Ayda 7-8 
oyun oynayınca oyunun ritmini kaçırırsınız. 
Bir oyun haftada en az 4-5 kez oynanmalıdır.  

• Nasıl gidiyor oyun? Kaç temsil oldu 
şimdiye dek?

20’ye yakın temsil olmuştur. 2-3 sene sü-
receğini tahmin ediyorum, umuyorum. Çok 
güzel bir oyun ama çok zorluk çektim. Çün-
kü metinde uzun tiratlar, şiirler var ki bunla-
rı ezberlemek zordur.  Ezberde bu kadar zor-
landığım bir oyun daha olmamıştır.  

• Biz N.H. Kleinbaum’un bu romanı-
nı, Robin Williams’ın unutulmaz oyunculu-
ğunda film olarak tanıdık. Şimdi siz bu öğ-
retmeni tiyatro sahnesine taşıyorsunuz.

Evet, çok sükse yapmış bir film. Hatta o 
filmden sonra pek çok Batı ülkesinde lise eği-
timinde yeniden düzenlemeler yapılmıştı.

• Bu da sanatın gücü, değil mi?
Kesinlikle. Ama biz sanata da eğitime de 

yeterince önem vermiyoruz. Bundan da başı-
mıza çok dert geliyor. Türkiye’de eğitim her 
zaman sorunlu olmuştur. Türkiye işini gücü 
bırakıp kaliteli öğretmen yetiştirmeli, o öğ-
retmenleri de yüksek maaşla görevlendirerek 
çağdaş bir eğitim sistemi kurulmalı. 

• Bu oyun da buna dikkat çekiyor.
Evet, özgür düşünce, meselelere değişik 

açılardan bakabilmek... Kafalara çimento dö-
kerek, kalıplarla düşünmemek lazım.

• Sizce düşüncelerimizi özgürce ifade 
edebildiğimiz bir ülkede miyiz?

Sizce? Görüyoruz işte maalesef… De-
mokrasi hiç olmadı bu ülkede, ‘demokrasim-
si’ oldu hep.

• Siz sanat yaşamınız boyunca oyunları-
nızı rahatça oynayabildiniz mi? 

Hiçbir oyunum sansüre takılmadı. Ama 
sansür vardı… 12 Eylül döneminde başımı-
za şöyle bir şey geldi ama; çekimleri 3 buçuk 
yıl süren Yorgun Savaşçı filmimiz (Kemal Ta-
hir’in Kurtuluş Savaşı’nı anlatan romanı), 12 
Eylül darbecileri tarafından ‘Atatürk düşmanı’ 
diye yakıldı! Oysa her bölümün başında Ata-
türk’ün Nutuk’undan pasajlar vardı. Cahillik… 

• OHAL kararı, tiyatro dünyasını nasıl 
etkiledi?

Şu an yaz aylarındayız, tiyatrolar zaten is-
tirahatte. O nedenle bir şey diyemem. 

• Sizin bu konuda endişeniz var mı?
Yok demek isterim.
• Oyunlara müdahale edilir filan diye…
Ha onu bilemem. Endişemin olmaması-

nı isterim. 
• Bir röportajınızda “Galiba tiyatro se-

vilmiyor Türkiye’de” demişsiniz. Hala aynı 
görüşte misiniz?

Türkiye’de tiyatro ve diğer sanat dalları 
biraz ‘adet yerini bulsun’ diye yapılıyor san-
ki. Ülkeyi yönetenlerden bahsediyorum el-
bette, seyirciden değil. Çünkü sanat hep mu-
haliftir.  

Seyirci seviyor ama onun da fazla seçe-
neği yok. Evvelden özel tiyatrolar daha fazla 
idi, seyircisi çoktu. Bir aylığına İzmir’e, An-
kara’ya turnelere giderlerdi. Şimdi haftada üç 
temsili zor çıkarıyorlar.

Sanat
strese iyi gelir
Efsane eser Ölü Ozanlar Derneği’nin unutulmaz öğretmenini sahnede 

canlandıran oyuncu Can Gürzap, “Bizim gibi sürekli gerginliğin 
olduğu bir ülkede, stresimizi sanatla atabiliriz” diyor

O
l Gökçe UYGUN

Ölü Ozanlar Derneği, aşırı disiplinli 
bir yatılı okulda öğrencilerin 
hayatının, okula yeni atanan 
öğretmenle birlikte değişmesini 
konu ediyor

‘Ölü Ozanlar Derneği’ oyunu,  8 Ağustos akşamı saat 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı Anfitiyatro’da ücretsiz olarak sahnelenecek

“KADIKÖY’E AŞIĞIM’’
■ Biz 7 kuşak Kadıköylüyüz. Anneannem Yoğurtçu Parkı yokuşunda yaşardı. 
Bahariye’deki Halk Eğitim’in arkasındaki Canan Sokak, zamanında bizim 
bahçemizdi! Yanmış eski ve büyük bir konakta babaannem ve amcamlarla yaşardık. 
■ Kadıköy bir terapidir bence. Nüfusun bu kadar artmasına, gökdelenlere rağmen 

çok güzel hala. 
■ Tiyatro bende büyük bir aşktır ailemden gelen. Ailecek, kuşaklardır tiyatrocuyuz. 

Ben, Arsen Gürzap, Arsen’in abisi, babam, eşi… Hatta büyükbabam zamanında 
Kadıköy’de ‘Büyük Tiyatro’ diye amatör bir tiyatro yönetmiş. Bu aile tiyatroya 250 

yıldır emek veriyor. İdealim Süreyya’da (şimdiki opera) oynamak. Çünkü 
babam Reşit Gürzap da ilk kez orada sahneye çıkmış. 

■ Özgürlük Parkı’ndaki Açıkhava Tiyatrosu çok güzel. Açıkhavada 
oynamak zordur aslında ama orada o zorluğu yaşamıyorum. 
Mimarisinden ve Kadıköy seyircisinden kaynaklanan sıcak, samimi bir 
ortam oluyor.
■ Kadıköy’de, önceden de yoğun bir tiyatro, sinema, opera faaliyeti vardı. 
Kadıköy seyircisi bu gelenekten geldiği için kalitelidir. Oyunun başlama 
gongu çaldıktan sonra konuşmaya devam eden seyirci kötüdür. Hemen 
susuyorsa iyi seyircidir o. Ankara seyircisi böyledir, İstanbul seyircisi de 
iyidir ama Kadıköy izleyicisi bambaşkadır...  
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