
Kadıköy’e 
yeni etüt merkezi 

Belediyeden evlere 
kuaför hizmeti

 Kadıköy Belediyesi’nin yeni 
etüt merkezi “19 Mayıs Gençlik ve 
Çocuk Eğitim Merkezi”nde Türkçe, 
Matematik, İngilizce dersleri ile 
beraber müzik, drama ve resim 
dersleri de verilecek  l Sayfa 9'da

 Kadıköy Belediyesi, ilçenin 65 yaş 
üstü sakinlerine kendi evlerinde 
ücretsiz olarak kuaförlük hizmeti 
sunuyor. Kadıköylüler, kuaförlerin 
evlerine kadar gelmesinden 
memnun  l Sayfa 7'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada 
‘’Bizim işimiz sadece plan onaylamak değil’’ diyen Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Meclis üyelerini kentin tüm  
sorunları karşısında sorumluluk almaya davet etti  l Sayfa 8'de

Nuhoğlu, İBB Meclisi’ni 
göreve çağırdı

Karikatürist-yazar İzel Rozental, 
‘’Moda Sevgilim "Yeniden" adlı 
kitabında semtine duyduğu derin 
sevgi ve bağlılığı, Moda’nın aşina 
simaları ve anıları üzerinden 
anlatıyor  l Sayfa 5'te

50 yıldır Kadıköy’de esnaflık yapan 
Karaca Kardeşler, “Babamızdan 
kalma bu bakkalda, 65 çeşit 
gazozla nostaljiyi arayan herkese 
kucak açıyoruz.” diyor  
l Sayfa 7'de

O’nun sevgilisi Moda…

Öğrenci ve velilerden 
“Proje okul” protestosu

Kadıköylü velilerin ve öğrencilerin “Proje okul” uygulamasına tepkileri devam 
ediyor. Veliler İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaparken, 

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri de başka okullara zorunlu tayin edilen 
öğretmenleri için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı  l Sayfa 10'da

Kardeşlerin gazoz sevdası…
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101 can 
Kadıköy’de anıldı
Ankara Katliamı'nın birinci 
yıldönümünde Kadıköy’de 
anma etkinliği düzenlendi.  
9 Ekim Pazar günü İskele 
Meydanı’nda bir araya gelen 
yüzlerce vatandaş, 10 Ekim 
2015'te Ankara'da yaşanan 
canlı bomba saldırısında 
yaşamını yitirenleri andı
l Sayfa 3'te

Vatan millet 
sarı kanarya 
mevzuları :)

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (22)

MARIO LEVI  10'da

Türkiye'de bir ilk:

Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası Kadıköy’de açılıyor. Kadıköy 
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bahriye Üçok Ekolojik 
Çocuk Yuvası 15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla saat 15.00’da açılacak  l Sayfa 9'da
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Kışlalı’nın büstü
yeniden yapıldı
Kozyatağı Mahal-
lesi’ndeki Ahmet 
Taner Kışlalı Par-
kı girişinde yer alan 
Ahmet Taner Kışla-
lı büstü iki ay önce 
çalınmıştı. Heykel-
tıraş Ümit Öztürk 
tarafından yapılan 
Ahmet Taner Kışlalı 
büstünün aynısı  sa-
natçı tarafından  ye-
niden hazırlandı ve  
11 Ekim günü Ah-
met Taner Kışlalının 
kızı Dolunay Kışlalı 
Edis’in de katılımıyla 
yerine yerleştirildi.
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Türkiye Cumhuriyetinin 6. Cumhurbaşkanı Fah-
ri Korutürk, ölümünün 29. yılında yaşadığı semt 
olan Moda'daki büstü önünde anıldı.  Kadıköy 
Belediyesi’nin düzenlediği ve koordinatörlüğü-
nü Modalı gazeteci-yazar Muzaffer Ayhan Ka-
ra'nın üstlendiği törene Eski Bakan ve Milletve-
kili Ali Topuz, İstanbul Vali Yardımcısı ve Kadıköy 
kaymakam vekili Yusuf Ziya Karacaev, Gazete-
ci Zeki Sözer, Emekli Deniz Albayı Toygun Çanga, 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temur-
lenk, Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman, 
Meclis üyeleri, Moda Gönüllüleri ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşti. 
Gazeteci Sözer, Korutürk'e "Korutürk" soyadı-
nı verişinin öyküsünü anlatırken, emekli Deniz Al-
bayı Çanga da 4 seneye yakın Korutürk ile görev 
yaptığını belirterek, "Etrafına güven veren, saygı 
veren, dakikası dakikasına program dahilinde ha-
reket eden mükemmel bir insandı" dedi. Eski Ba-

kan ve Milletvekili Topuz, "Fahri Korutürk'ü anar-
ken eşi Emel Korutürk'ü de anıyoruz. Her ikisinin 
de çok özel çok nitelikli kimliklerini yakından gör-
müş ve hayran kalmış bir kişi olarak her ikisine 
birden rahmet diliyorum" dedi. Kadıköy Belediye 
Başkan Yardımcısı  Temurlenk de şunları söyle-
di; "Ülkemizin münevver, çağdaş siyasetçilerinin 
değerini daha iyi anladığımız bu günlerde böylesi 
anmaların önemi de artıyor. Korutürk'ün ailesine 
şükranlarımla söylemek isterim ki, kıymetli Ko-
rutürk'ün vefatından sonra tanıklık ettiği yılların, 
deneyimlerin izini sürebileceğimiz kitapları Ka-
dıköy Belediyesi Tarih Sanat Edebiyat Kütüpha-
nesi (TESAK)'a bağışlanmıştır. Yıllar yılı biriktirdi-
ği kitaplarının önemli kısmını, yurt içi ve yurt dışı 
gezilerinin albümlerini ve vefatı sonrasında elçi-
liklerde açılan taziye defterleri TESAK’ta korun-
maya, orada ilgilisini, meraklısını beklemeye de-
vam edecek." 

Ekim'de yaprak dökümü…
Usta şair Attilâ İlhan ve tiyatro sanatçısı Levent Kırca ölüm yıldönümlerinde Kadıköy’de anıldı

Korutürk Moda'da anıldı

debiyatımızın “Kaptan’ı” ola-
rak anılan Attilâ İlhan ve geç-
tiğimiz yıl aramızdan ayrılan ti-
yatro sanatçısı Levent Kırca… 

Gazete Kadıköy olarak biz de sanatçılar 
için düzenlenen anma gecelerini izledik.    

“HUZURSUZ EDEN BİR ŞAİR”
Cumhuriyet dönemi edebiyatına ve dü-

şünce dünyasına çok sayıda eser veren Tür-
kiye’nin değerli aydınlarından Attilâ İlhan, 
10 Ekim’de Caddebostan Kültür Merke-
zi’nde anıldı. Kadıköy Belediyesi ve Attilâ 
İlhan Vakfı işbirliği ile düzenlenen anma 
gecesinde, İlhan’ın yaşamına tanıklık eden 
şair Haydar Ergülen ilk konuşmayı yaptı. 
Ergülen,“Attila İlhan diğer iyi şairler gibi, 
bizi huzursuz eden bir şair. Kendisiyle, ge-
rek okurların, gerek başka şairlerin ilişki-
si hep çatışmalı olmuştur ama bu çatışma-
lar, şiir ve düşünce açısından pek çok yarar 
sağlamıştır. Onun en büyük farkı, kendisi-
ne alıştırmamasıdır. Her zaman yenilikçi, 
sürprizli ve aykırıydı. Aykırılığından do-
layı da pek çok eser kazandırdı. Attila İl-
han’ı, babam okudu, ben de okudum, kızım 
da okuyor ve ondan sonra da okunacak. İl-
han, kuşakları aşan bir şair olmuştur.” diye 
konuştu. Gazeteci ve yazar Metin Celal “İl-
han’ın masası ve gönlü, her zaman açıktı. 
Aramızdan ayrılışına dek sohbetlerine işti-
rak etme, onunla birlikte çalışma şansı bul-

dum. Onun çıraklığını yaptım. Çok az bili-
nen yönünü, dergiciliğini de orada gördüm. 
O’nun gazeteci olmamda emeği büyüktür.” 
dedi. Attila İlhan hakkında akademik ça-
lışmalar yapan Yıldız Teknik Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Çelik 
ise “İlhan, halk kültürü içerisinde yetişti. 
Ömrü boyunca araştırmayı hiç bırakmadı. 
Hiç ‘kendi kendime yeterim’ diye düşün-
medi. Tarihten aldığı güçle, geleceğe dair 
tahminlerde bulunuyordu ve bu tahminle-
rinde hep başarılı oldu.” dedi. Konuşma-
ların ardından Erhan Bektaş, Levent Can, 
Yılmaz Gruda ve Kerem Alışık, İlhan’ın, 
unutulmaz şiirlerini piyano eşliğinde oku-
du. Dinletinin ardından Mazlum Çimen de 

İlhan’ın şiirlerinden bestelediği şarkıları 
seslendirdi. Anma gecesi Ahmet Kaya’nın, 
“Mahur Beste” parçasının hep bir ağızdan 
söylenmesi ile son buldu.

“BABAMA ACIKMIŞIM”
Ünlü sanatçı Levent Kırca da ölümü-

nün ilk yılında sevenleri ve yakın dostları 
tarafından 12 Ekim’de Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde anıldı. Levent Kırca Kül-
tür ve Sanat Merkezi tarafından düzenle-
nen anma gecesinde, ilk konuşmayı yapan  
Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca, “Babamın 
son bir yılı hariç her dakikası onun yanın-
daydım. Onu kaybettiğimizden beri tek bir 
fotoğrafına bile bakmadım. Anma gece-

si için sinevizyonda gösterilecek fotoğraf-
ları düzenlerken babama acıktığımı, özle-
diğimi anladım. Onun ses tonuna, dünya 
görüşüne, sesine fazlasıyla acıkmışım’’de-
di. Gazeteci Uğur Dündar, “Levent, gerçek 
bir sanatçı olduğu için her zaman dik dur-
du. Seyircisi dışında hiç kimsenin önün-
de eğilmedi. Bu nedenle de ölümsüzleş-
ti’’ yorumunu yaparken, oyuncu Müjdat 
Gezen ise ‘’İnanılmaz bir sahne sempati-
si vardı. Seyirci onu bağrına basardı. Onu 
ne kadar özlediğimi anlatamam.” diye ko-
nuştu. Gazeteci Yılmaz Özdil ise Kırca’nın 
yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğu-
nu söyledi. Yeri doldurulamamasının dik 
duruşundan geldiğini söyleyen Özdil, “Dik 
duruşundan asla taviz vermeyen, inandık-
ları uğruna her şeyi göze alabilecek bir in-
sandı. Yaşamı boyunca hep direndi. Levent 
bizlere rehber olmaya devam edecek. Onu 
çok seviyoruz ve özlüyoruz.” dedi. 

E

Ömrünün büyük bölümünü Kadıköy’de geçiren, so-
kaklarında soluk alan, Baylan’da, Koço’da, şimdi adı 
bile anılmayan Vagon’da dostlarıyla buluşan, sürek-
li “dargın” olduğu dostu Cemal Süreya gibi yaşadığı 
sokağa ismi verilen şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, bun-
dan 8 yıl önce 15 Ekim günü hayata gözlerini yum-
muştu. Dağlarca olmadan geçen 8 yılın anısına Ga-
zetemizin muhabirlerinden Kadir İncesu’ya röportaj 
veren, şairin yaşamına tanıklık eden Ertan Mısır-
lı,  “Dağlarca benim için şiirin Pisagoru’dur demiştim 
günlüğümde. Şiir-matematik ilişkisine değinmiştir 
hep söyleşilerimizde. Kendi şiirinin temel esin kay-
nağı olarak içindeki ‘sonsuz matematik kımıldanı-
şı’ndan söz açmıştır.’’ demişti. 

Şiirin “harika çocuğu” olarak bilinen usta şair Arif Da-
mar da ekim rüzgârına kapılıp aramızdan ayrılan sanat-
çılar arasında. Bundan tam 6 yıl önce, bir 20 Ekim gecesi 
aramızdan ayrılmıştı. 85 yaşındaydı ama yaşama da şiire 
de sıkı sıkı bağlıydı. Yaşamını yitirdiğinde. “Türkiye’nin 85 
yıllık tarihine tanık olmuş bir şiir işçisi” olan Damar, yok-
sulluk içinde büyüdü, kitaplarla, edebiyatla, şiirle çocuk 
yaşta tanıştı; cezaevlerinde yatmış, ekmeğini çıkarabil-
mek için çok çeşitli işler yapsa da şiirden hiç vazgeçme-
mişti.Vefatından 7 ay önce, 41 yıllık Kadıköylü olarak Ga-
zete Kadıköy’e Moda’daki evinin kapılarını açan Damar, 
“Ben hâlâ ölmedim demek ki dokuz canlıyım. Ben güzel-
liklere bakarım, doğaya, kadınlara… Güzelliklere bakınca 
uzun yaşarsın arkadaş!” diyerek kahkahalar atmıştı.

ŞIIRIN BARIKATI DAMAR… ŞIIRIN PISAGOR’u; DAĞLARCA…

Fazıl Hüsnü Dağlarca - Ertan Mısırlı

Fotoğraf: Sinem Tezer ÇATAL

Fotoğraf: Gürbüz ENGIN

Oğulcan Kırca
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nkara Katliamı’nın bi-
rinci yıldönümün-
de Kadıköy’de anma 
etkinliği düzenlen-

di. 9 Ekim Pazar günü İskele Mey-
danı’nda bir araya gelen yüzlerce 
vatandaş, 10 Ekim 2015’te Anka-
ra’da yaşanan canlı bomba saldı-
rısında yaşamını yitirenleri andı. 
Yaşamını yitirenlerin isimlerinin 
okunmasıyla başlayan eylem-
de, “1 yıl oldu. Unutmadık, affet-
meyeceğiz” yazılı pankart açıldı. 
Anmaya CHP Parti Meclisi Üyesi 
Kadir Gökmen Öğüt, HDP Millet-
vekili Ahmet Yıldırım ve CHP Ka-
dıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile çok 
sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 

“UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN”
Anmaya katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gök-
men Öğüt kısa bir konuşma yaptı. Öğüt, “Sesimizi 
kısmaya çalışıyorlar. Radyolarımızı, televizyonları-
mızı, gazetelerimizi kapatıyorlar. Ama yine sus-
mayacağız. Ama yine direneceğiz. Katliamlarda 
hayatını kaybeden tüm dostlarımızın anılarını ya-
şatacağız. Onların ideallerini yaşatmak için sava-
şacağız. Onları unutursak kalbimiz kurusun” diye 
konuştu.

“BİR SÜREÇ KAPATILMAK İSTENDİ”
Eylemde konuşan HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım 
da “10 Ekim 2015 tarihini Türkiye demokrasi güçle-
ri ve barışseverler açısından bir milat olarak kabul 
ediyoruz. Bu sebeple yarın birinci yılını dolduracak 
olan bu kirli katliamda aslında Türkiye’de halkla-
rın kardeşliği, eşitliği, büyük bir Türkiye barışı ve 30 
yıldır süren bir savaşın sonlandırılmasının kapısı-
nın aralanması ile yaşanan bir süreç kapatılmak is-
tendi” dedi. 

“DOSTLARIMIZI BİZDEN ALDILAR”
Öğüt ve Yıldırım’ın konuşmalarının ardından İstan-
bul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun ba-
sın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “101 insanımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımı-
zı bu ülkenin aydınlık yüzlü insanlarını Ankara Garı 
önünde bizden aldılar. 1 yıldır 365 gündür acımızla, 
öfkemizle yaşıyoruz. Bu ülkenin aydınlık yüzlü in-
sanlarını bizden aldılar. Bir yıldır acımızla öfkemizle 
yaşıyoruz. Barışa olan umudumuzu yok edemedi-
ler. Ankara Katliamı’nın faillerini biliyoruz. Müca-
delemiz onlardan hesap sorma mücadelesidir. 10 
Ekim’de yitirdiğimiz dostlarımızı unutmayacağız.” 
TTB Genel Sekreteri Dr. Samet Mengü ise “10 
Ekim’de Ankara’ya vardığımızda bir bayram hava-
sında oraya gelen kitleyi gördük. Ama faşizmin bu 
kadar alçalacağını öngöremedik. Oraya barışı, in-
sanlığı, kardeşliği haykırmak için gitmiştik. ‘Ba-
rış barış’ diyerek Ankara’nın yolunu tuttuk, burada 
resimlerini gördüğünüz barış elçilerinden 56’sının 
otopsisini alanda yaptım, 2 tanesi elimde öldü. Fa-
şizmin acımasız ve karanlık yüzlerini orada gördük” 
dedi.  Anmada son olarak hayatını kaybedenlerin 
anısına gökyüzüne 101 siyah balon bırakıldı. 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçti-
ğimiz hafta çok sayıda televizyon radyo kanalı 
kapatılmıştı. Bu kararların basın ve ifade öz-
gürlüğünü engellediğini ifade eden CHP İstan-
bul Gençlik Kolları ve Birleşik Haziran Hareketi 
üyeleri Kadıköy’de protesto eylemi düzenledi. 
9 Ekim Pazar günü İskele Meydanı’nda yüz-
lerce kişinin katılımıyla gerçekleşen eyleme 
kapatılan medya kuruluşlarının temsilcileri de 
katıldı. Eyleme katılan vatandaşlar akıllı tele-
fonlar üzerinden sosyal medyada canlı yayın 
gerçekleştirdi. 

“BASIN EMEKÇİSİ OLURUZ”
Eylemde ilk konuşmayı Birleşik Haziran Hare-
keti Yürütme Kurulu Üyesi Burak Yücel yaptı. 
Yücel, kapatılan televizyon ve radyoların ger-
çek habercilik ilkelerine göre yayın yaptığı-
nı ifade ederek, “Biz her zaman bu kurumların 
yanında omuz omuza olacağız.” dedi. CHP İstan-
bul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu da “FETÖ ile 
mücadele adı altında ne kadar muhalif basın orga-
nı varsa susturmaya, canlı yayınlarını basmaya, ka-
pattırmaya çalıştılar. Ama onlar ne yaparsa yapsın-
lar bu ülkenin vicdanlı insanları gerekirse ellerindeki 
telefonlarla birer basın emekçisi olurlar. Ama asla 
faşizme sessiz kalmazlar” diye konuştu. 

“DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ”
Eylemde kapatılan medya kuruluşlarının temsilci-
leri de konuşma yaptı.  İMC televizyonunun editörü 
Candan Yıldız  “Her birimiz bir gazeteci olarak bü-
tün bu engellemelere, sesimizin susturma çabaları-
na karşı birlikte dayanışarak ses çıkarmaya devam 
edeceğiz. Gazeteciler olarak susmayacağız daya-
nışma ile daha da büyüyeceğiz” diye konuştu. 

 “UMUDUMUZ DEVAM EDİYOR”
Özgür Radyo Yayın Koordinatörü Derya Oka-
tan ise, “Aslında yaşadıklarımız yalan ile ger-
çeğin bir savaşı. 23 kurum kapatıldı ve tüm 
mallarına el konuldu. Radyomuzun da 21 yıl-
lık emeğine el konuldu. Binalarımız mühür-
lendi. Ama bizim umudumuz ve direnişimiz 
devam ediyor. Bizler mutlaka yayınlarımıza 
devam edeceğiz. Esas sorumluluk izleyici ve 
seyircilere düşüyor. Toplumun tüm kesimleri-
nin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Kapatı-
lan medya kuruluşlarının çalışanları dayanış-
ma içinde olacak. Özgür basın susturulmaz” 
diye konuştu. 
TV 10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Küçükşa-
hin de “TV 10 olarak 6 yıldan beri yayın yapı-
yorduk. Alevi toplumunun inanç ve kültürleri-
ni ekranlara taşımaya çalıştık. Bunun yanında 
laik bir Türkiye mücadelesinin içinde olduk. 

Dişimizle tırnağımızla kurduğumuz kanalımızı ka-
pattılar. Ama gazetecilik yapmaya, hakikati ekran-
lara taşımaya devam edeceğiz” dedi.
Hayatın Sesi televizyonu editörü Meltem Akyol ise 
“Gazetecilik yaparken gerçeğin peşinde olduk ve 
buna göre yayın yaptık.  Gerçeği susturamayacak-
lar, biz farklı yöntemlerle yeniden yayın yapacağız” 
şeklinde konuştu.  
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sezontur@gmail.com/ facebook adresimiz : Sezon Tur / www.tatilkeyfiburada.com

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 15 -16  EKİM / 05-06 KSM CMT-PZR  İĞNEADA - ISTRANCALAR - 
LONGOZ GÖLLERİ - KIRKLARELİ  (1Gece -2 Gün ) 
• 22 - 23 EKİM / 12-13 KASIM CMT-PZR ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI  (1 Gece- 2 Gün )   
(PROMOSYON !!! ) 
• 29 - 30 EKİM CMT-PZR KIRKLARELİ & ÜZÜM BAĞLARI ŞARAP TANIM & TADIM  
(1Gece-2Gün)   
•  12- 13 KSM CMT.-PZR TARİHİ EDİRNE ( 1Gece -2 Gün) 

• 16 EKİM PZR. / 5 KASIM CMT. TARİHİ İZNİK (Yemekli)  
• 16 & 23 & 30 EKİM PZR  FENER- BALAT- KARİYE MÜZESİ (Yemekli)  
• 23 EKİM PZR / 6 KASIM PZR "BİLİNMEYEN YELDEĞİRMENİ"
( Kadıköy'ün En eski, En yeni & En renkli yüzü !!!) 
• 23 & 30 EKİM İSTANBUL'UN ARKA BAHÇESİ ÇATALCA ve "Doğada  Terapi 
Dahil" ( Yemekli )
• 29 EKİM CMT / 19 KASIM CMT YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI  (Mangal dahil ) 
• 30 EKİM / 20 KASIM PZR ULUABAT- CUMALIKIZIK ( Yemek Dahil ) 
• 05 KASIM CMT SAPANCA- MAŞUKİYE ( Zengin Brunch ) 

Gar katliamının 1. yılında

Kapatılmalara karşı CANLI YAYIN

Kadıköy’de anma
Ankara Katliamı’nın birinci yıldönümünde 

Kadıköy’de anma etkinliği düzenlendi. 
Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde “1 

yıl oldu. Unutmadık, Affetmeyeceğiz” 
yazılı pankart açıldı. Ölenlerin anısına 

gökyüzüne 101 siyah balon bırakıldı

CHP İstanbul Gençlik Kolları ve Birleşik Haziran Hareketi üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile televizyon ve radyoların kapatılmasını 
protesto etti.  “Susturamazsınız” adı ile Kadıköy’de düzenlenen eyleme katılan yüzlerce vatandaş akıllı telefonlarla canlı yayın yaptı

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ
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UĞUR DEMİR
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Atabey Sok. No:5 Kat:2 Hasanpaşa, Kadıköy-İSTANBUL
Tel.: (0216) 545 00 16 Faks: (0216) 545 00 17 Gsm: (0532) 697 78 19

www.ugurdemirsigorta.com • bilgi@ugurdemirsigorta.com 

Tüm sigorta çözümleriniz için
bizi arayın

(0216) 545 00 16

15 yıllık
deneyim

DASK • Kasko • Konut • Sağlık • Trafik • Nakliyat • Ferdi Kaza

adıköy’de tam 16 yıldır sessiz seda-
sız süregelen bir etkinlik serisi var. 
Adı ‘Us Atölye’. 2000 senesinde, 
felsefe çalışmaları yapmak üzere ku-

rulan atölye, özgür katılımla varolan, tek ama-
cı bolca felsefe yapmak olan, örgütlenmesi ya-
tay olan, başkanı bulunmayan sivil bir kolektif. 
Us Atölyesi ekibinden Aytaç Tolga Timur, ku-
rumsallaşmamaya bilhassa özen gösterdiklerini 
vurguluyor; “Çünkü kurumlar ‘kesinlikler’ ya-
ratıyorlar ve bu kesinlikler ciddiye alındığında 
kalbi öldürerek, hayal gücünü kelepçeliyorlar.”

“Felsefe tarihini bilmek, felsefe yapmak 
yani düşünmek için bir aradayız” diyen Timur, 
“Bu belki tek başına yapılabilir ama bir toplu-
luk içinde düşünceleri bir araya getirmek, tartış-
mak ve derinleşmek, daha kolay ve verimli” yo-
rumunu yapıyor. 

TEK DEĞİL ÇOK SESLİLİK
Timur, atölyelerde çok farklı fikirlere sahip 

katılımcıların biraraya geldiğini, tek seslilikten 
kaçındıklarını vurgulayarak, “Özellikle son yıl-
larda ülkemizde farklı seslere tahammül ede-
memek gibi bir durum gelişti. Oysa Us Atöl-
yesi’nde çok farklı hatta karşıt görüşe sahip 
katılımcılar, düzeyli bir şekilde düşüncelerini 
ifade ediyor. Konuşmak, sormak, öğrenmek ve 
üstelik bunu hiyerarşinin, tahakkümün olmadı-
ğı, kimsenin küçümsenmediği bir ortamda yap-
mak…Ülke öyle bir hal aldı ki gayet normal 
olan bu durum, bir ütopya gibi geliyor, ne ya-
zık ki!” diyor.

HER PERŞEMBE ÜCRETSİZ FELSEFE!
Her perşembe 20.00-22.00 arasında yapı-

lan ücretsiz toplantılar, 2003’ten bu yana Ba-
rış Manço Kültür Merkezi çatısı altında sürüyor. 
Aytaç Tolga Timur neden bu merkezi seçtik-
lerini de şöyle açıklıyor; “Sayıları gittikçe art-
masına rağmen, bunca kültür merkezinde aca-
ba nitelikli çalışmalar yapılıyor mu diye sormak 

gerekir. İstanbul’da her belediye kültür merkezi 
açıyor ama çoğunda oldukça amatör işler yapı-
lıyor; Çok üzücü. Us Atölyesi olarak biz, Türki-
ye’nin yetiştirdiği hemen bütün felsefe hocaları-

nı ağırlıyoruz. Örneğin bu yıl atölyenin açılışını 
Prof. Dr. Betül Çotuksöken yaptı. Yurtdışından 
da nitelikli konuklarımız oluyor. Her yıl ekim 
başından mayıs sonuna dek aralıksız süren et-
kinliğimiz, Barış Manço Kültür Merkezi’ni ni-
telikli işlerin üretildiği sayısı az kültür merkez-
leri listesine sokuyor.” 

Şimdiye kadar 10 bini aşkın kişiye ulaşan Us 
Atölyesi’ne, her yıl yapılan iki hazırlık toplantı-
sı ile konular ve konuşmacılar tespit ediliyor ve 
her yıl farklı gönüllü konuşmacılar davet edili-
yor. “Us Atölyesi olarak biz, Türkiye’nin yetiş-
tirdiği hemen bütün felsefe hocalarını ağırlıyo-
ruz” diyen Timur, Türkiye’nin –her ne kadar ana 
akımda yer bulamasa da- çok değerli felsefeciler 
yetiştiren bir ülke olduğunun altını çiziyor. 

ŞENLİKLİ FELSEFE
Peki ya bu etkinlikler nasıl oluyor da ücretsiz 

gerçekleştirilebiliyor, kimler katılabiliyor? Ay-
taç Tolga Timur yanıtlıyor; “Armağan ekonomi, 
değiş tokuş ve gönüllüler… Atölyemize her yaş-
tan insan katılıyor. Şenlikli bir eğitim yapılıyor. 
Konuşmacılar gönüllü, dinleyiciler istekli. 16. 
yılını kutlayan Us Atölyesi’ne emek veren, katı-
lan bütün felsefe severlere teşekkürler…”

Düşünmek için atölye!

CHP Kadıköy İlçe Başkanlı-
ğı’nın, Sosyal Demokrasi Vakfı 
(SODEV) ile birlikte düzenlediği 
“Sosyal Demokrasi Okulu” baş-
ladı. Siyasal kavramlar ve sosyal 
demokrasinin konuşulacağı eği-
tim programının 6 hafta sürme-
si planlanıyor. Sosyal demokrasi 
hakkında bilgiler verilen progra-
mın ilk eğitimi, 6 Ekim Perşem-
be günü CHP Kadıköy İlçe Baş-
kanlığı’nda yapıldı. Yaklaşık 60 
CHP’linin katıldığı eğitime, Yedi-
tepe Üniversitesi’nden, Yrd. Doç. 
Dr. Deniz Tansi konuşmacı olarak 
yer aldı. Programa, CHP Samsun İlkadım İlçe 
Başkanlığı da canlı bağlantı ile katıldı.

 
“YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM”
Programın açılış konuşmasını Sosyal De-

mokrasi Vakfı Başkanı Erol Kızılelma yaptı. 

Canlı bağlantı ile eğitimin Samsun’a ulaşmasın-
dan memnuniyet duyduğunu belirten Kızılelma, 
bu uygulamanın bir ilk olduğunun altını çizdi. 
Yoğunlaştırılmış bir eğitim verileceğini söyle-
yen Kızılelma, “Amacımız sosyal demokrasiyi 
en net şekilde anlatmak. Bu amaç ile 6 hafta sü-

recek bir program hazırladık. Program katılım-
cıları, eğitim bitiminde sertifikalarını alabile-
cek. Eğitimimizde, sosyal demokrasi bilincinin 
ne olduğu, yaşadığımız toplumda sosyal demok-
rasinin gerekliliği gibi kavramlara yanıt araya-
cağız. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

CKM’DE FELSEFE VE MİTOLOJİ
Kadıköy Belediyesi’nin büyük ilgi gören ücretsiz felsefe ve mitoloji seminer 
programı, geçen sene olduğu gibi bu yıl da sürüyor. Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde, her yaştan Kadıköylünün yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerler, 
felsefe ve mitolojiyle tanışmak isteyenleri bekliyor. Mitoloji seminerleri, her 
Çarşamba CKM B Salonu’nda saat 18.00’de İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Batu Duru tarafından veriliyor. Bu kapsamda, 19 Ekim’de “Yunan ve 
Roma Mitolojisi: Evren, Tanrılar, Dünya ve İnsanın Yaradılışı”, 26 Ekim’de de “Yunan 
ve Roma Mitolojisi: Kahramanlık, Aşk Ve Cezanın Hikayeleri” anlatılacak. Felsefe 
seminerlerini de Maltepe 
Üniversitesi Felsefe Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahu 
Tunçel ve aynı üniversiteden 
öğretim üyesi Doç. Dr. Muttalip 
Özcan veriyor. Her Cumartesi 
saat 10.00’da CKM B 
Salonu’nda yapılan seminerler 
kapsamında 15 Ekim ve 22 
Ekim tarihlerinde “Eskiçağda 
Felsefeye Yolculuk” konuları 
ele alınacak.  

CHP Kadıköy İlçe 
Başkanlığı ile 
Sosyal Demokrasi 
Vakfı’nın 
düzenlediği 
“Sosyal Demokrasi 
Okulu” ilk eğitim 
programını 
gerçekleştirdi

l Kaan DERTÜRK

CHP Kadıköy’den 
Sosyal Demokrasi Eğitimi

Us Atölye’nin Kadıköy’de her perşembe 
düzenlediği ücretsiz etkinliklerde, 

felsefeciler ve katılımcılar felsefe yapıyor!

l Gökçe UYGUN

K

www.usatolyesi.org 
Us Atölyesi, aynı isimdeki dergisiyle 

de, atölyeye katılamayanlara 
ulaşmayı hedefliyor
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yeni

konforlu

fonksiyonel

Sürme Sistemlerde Konforun Yeni Adı

Üstün ısı ve ses yalıtımı
Kullanım kolaylığı ve yüksek konfor
Özel tasarım profil ve aksesuar
İç mekanda maksimum yaşam alanı
Modern mekanlara uygun renk seçenekleri

Kasa Profil Genişliği
Kanat Profil Genişliği
Conta
Conta Sayısı
Çıta
Cam Kalınlıkları

:  149 mm
:  76 mm
:  TPE Gri / Siyah
:  2
:  Tek Tırnaklı - PCE Contalı
:  24, 30, 36, 44, 52 mm

oda sakini karikatürist-ya-
zar İzel Rozental, semti-
ne duyduğu aşkını satırla-
ra döktü, “Moda Sevgilim 

‘Yeniden’” diye bir kitap yazdı. Kır-
mızı Kedi Yayınları’ndan çıkan kitap-
ta, 40 yılı aşkın sürede değişen semtin 
nabzını tutuyor. Bunu yaparken de kâh 
anılarından, kâh hayallerinden kâh Mo-
da’nın ikonik isimlerinden besleniyor.

Rozental ile semtin en sevdiği 
mekânlarından olan Moda Deniz Kulü-
bü’nde buluştuk, iflah olmaz Moda sev-
gisini konuştuk.

● Aslında bu kitabın ilki-
ni 7 yıl önce yazdınız “Moda 
Sevgilim” adında. Şimdi ne-
den tekrar kaleme alma ihti-
yacı duydunuz?

Aslında ilk kitap Heyamo-
la Yayınları’nın “40 Semt 40 
Kitap” serisinin bir parçası idi. 
Açıkçası bana sipariş edildi böy-
le bir kitap hiç aklımda yokken. 
Biraz aceleye geldiği için biraz 
eksik kalmıştı. Yazamadığım 
yerler, kişiler vardı. Ağzımda bu-
ruk bir tat bırakmıştı kitap. O ne-
denle şimdi yeniden yazdım ki-
tabı. Bazı öyküler aynı kaldı ama 
eklemeler, kısaltmalar yaptım. 

● Size ‘sonradan Modalı’ desek doğ-
ru olur mu?

Evet. Eşim Nita Modalı. Evlenip ‘içgü-
veysi’ geldim buraya! (gülüyor)

● Caddebostan’da yaşarken Moda’ya 
gıptayla bakarmışsınız…

Öyle. Nişanlandığım güne dek Moda-
lı olamamıştım. Moda’ya, kedinin ciğere 
baktığı gibi hep uzaktan bakmıştım. Ka-
rım Modalı olduğu için onu sevdim diye-
cek halim yok da (gülüyor),  ama hakika-
ten güzel bir tesadüf oldu. 

● Moda, sizi aşkta da kendine çekmiş…
Moda aşk yeri zaten. Hatta bence Moda 

sahil yoluna ‘Âşıklar Yolu’ filan denilmeli. 
Hatta belki böyle bir isim konulursa insan-
lar daha sahip çıkarlar, daha temiz tutarlar. 

● ‘Sanatçı olun-
maz, doğulur’ diye 
bir klişe vardır. Peki 
ya ‘sonradan Moda-
lı’ olunabiliyor mu?

Bu semtin, insa-
nı kendine çeken bir 
tılsımı var. Belli bir 
süre burada yaşadık-

tan burası benimsendikten sonra Modalı 
olunabilir. Zira buranın çok kültürlü bir ya-
pısı var ve o hiç değişmez. Her sosyal kat-
mandan insan bir süre sonra Modalı olur.

● Ama sanki bu bahsettiğimiz çok kül-
türlülük, geçmişte daha yoğundu. Mesela 
belki de o nedenle 6-7 Eylül olayları bura-
da o kadar da sert yaşanmadı. Ne dersiniz?

Yok, 6-7 Eylül burada da sert yaşandı. 
Ama bunu yapanlar Modalı değil, dışarı-
dan gelenlerdi. Yani hiçbir Modalı, kom-
şusu olan gayrimüslimlere zarar vermedi. 
Evet, Moda’da çok kültürlülük hala var, 
azınlıklar rahatça yaşıyorlar. Çünkü kom-
şunu tanıdıkça düşman olmazsın. Gerçi Er-
meniler hala tehcirden, Rumlar mübadele 
ve 6-7 Eylül’den bahsetmezler, Yahudiler 
zaten çok kapalı bir toplumdur. 

● Modalı olmanın yazılı olmayan ku-
ralları var mı sizce?

En başta saygı! Çok enteresandır bura-
da siyasi kavga olmaz. Sert tartışmalar olur 
ama kavgaya varmaz. Moda’da sağ kesim 
de sol kesim de üst düzeyde temsil edilmiş. 
Düşünün ki bir yanda DP’lilerin geldiği 
Moda Deniz Kulübü, öte yanda CHP’lile-
rin Lozan Kulübü vardı. 

Modalı, semtine zarar verecek girişim-
lerin karşısında hep sesini yükseltir. İçki 
yasağı, Moda sahil yolunun otoyol olması 
protestolarını hatırlayın. Ayrıca, Modalılar 
alışkanlıklarına bağlı insanlardır. Aynı es-
nafı tercih ederler hep. 

● Semtin ikonik isimleri varmış. Peki,  
şimdi var mı öyle kişiler? Misal bundan 
50 yıl sonra biri Moda’yı yazsa, bahsede-
cek isim bulabilir mi?

Belki kitapta bahsettiğim kişiler artık 
hayatta değil ama mesela emekli olan tak-
sici-dolmuşçuların oğulları, akrabaları var 
şimdi de. O gelenek sürüyor yani. Çünkü 
Modalının esnafla kurduğu bir ilişki vardır, 
kolay kolay bozulamayan, hep canlı kalan. 
Şimdi de var elbette. Mesela Kadıköy Be-
lediyesi’nin Bülent isminde bir temizlik 

görevlisi var. Ben hangi saatte Moda sahi-
le gidersem gideyim hep on görevi başında 
görürüm. Her sabah sahili boydan boya ge-
zer, çöpleri toplar. Hatta kargalar çöp po-
şetini delip, çöpleri ortalığa saçar. Bülent o 
çöpleri tekrar tekrar toplar. Onun hikayesi 
yazılmaz mı hiç?

● Moda’nın bir özelliği de sokak hay-
vanlarına sevgisi.

Evet, o kesinlikle Moda kültürüne ait 
bir şey. Öyle ki, biri tatile çıkınca sokak 
hayvanlarını besleme nöbetini hemen di-
ğer Modalılar aralarında paylaşılıyor. Kö-
peğimiz Tarçın’ın ölümüne çok çok üzül-
düler mesela…

● Modalıların semt tutkusunu başka 
bir ilçede pek görmedim ben. Düşünseni-
ze Moda aşkı size 200 sayfalık kitap yaz-
dırmış! Nasıl bir sevgi bu?

Moda’nın havasından sanırım! Bura-
dan pek çok yazar, sanatçı, şair, müzis-
yen çıkmış. Nazım Hikmet bile ülkesini 
terk edip Rusya’ya gitmeden evvelki gece 
Mühürdar Gazinosu’ndan güneşin batışını 
seyretmiş. Moda’nın böyle bir tılsımı var.

Çok fazla da reklam yapmayalım (gü-
lüyor). Modalılar rahatsız oluyor çok insan 
geliyor diye.

● Evet, o çokça tartışılan bir konu. 
Ama İstanbul’un başka yerlerinde yaşa-
yan insanların Moda’ya gelmesini engel-
leyemezsiniz ki…

Yok yahu, niye engelleyelim ki! Gel-
sinler tabi, Moda’yı, İstanbul’u tanısınlar. 
Ama özelikle metronun yapılışından son-
ra çok kalabalıklaştı Moda. Modalılar bil-
hassa hafta sonu dışarı çıkmamayı tercih 
ediyor. Moda’yı bir atraksiyon alanına, bir 
lunaparka çevirmemek lazım. Mesela Ka-
dıköy Lisesi’nin bahçesinde panayır gibi 
bir şey yapılıyor. Keşke olmasa…

Tutucu biri değilim. ‘Ah geçmiş çok 
güzeldi’ diye nostalji yapmıyorum. Deği-
şim şart. ‘Değişmeyen tek şey değişimin 
kendisi’ demiş filozof. Moda da zaten ken-
diliğinden değişiyor, yeter ki zorlama ol-
masın. Buranın zaten kendini cazip kılan 
doğal güzellikleri var, ekstra bir şey ekle-
me gerek yok. Moda doğal haliyle çok gü-
zel ve bu şekilde korunmalı.

● Gökçe UYGUN

M

İlk aşkım MODA…
Moda sevgisini 
kitap yapan 
Karikatürist-
yazar İzel 
Rozental, ‘’Moda 
benim ilk aşkımdı, 
hala da öyle. Ama 
bu aşka karşılıksız 
kalmadı, Moda 
da bana çok şey 
verdi’’ diyor

Moda’nın lodosu meşhurdur…

Adına Moda’da sokak bulunan ressam Şeref Akdik’in Moda resmi

Havadan Moda…

Yılların eskitemediği Moda İskelesi



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO

SÖYLEŞİ

KİTAP

DVD

Yastık Adam sahnede

İvan İvanoviç var mıydı, 
yok muydu?

Kadınlarla ezilenlerin 
tiyatrosu

Çatıdaki Gezegen

Beşir’le Vals

Totaliter bir ülkede sorguya çekilen 
bir yazar, işlenen çocuk cinayetleri 
ve soruşturma boyunca beklenme-
dik şekilde geçmişlerine yolculuk 
ettiğimiz kişiliklerin sıra dışı kome-
disi… Kadıköy’ün en yeni sahnelerin-
den Entropi, sezonu Yastık Adam ile 
açıyor; 16 Ekim Pazar 20.00’de. 0216 
337 1714

Nâzım Hikmet’in 1954 yılında Mosko-
va’da yazdığı ve her dönem güncelli-
ğini koruyan eseri ”İvan İvanoviç Var 
mıydı, Yok muydu?” Emrah Eren rejisi 
ve Tiyatroadam yorumu ile yeniden 
sahneleniyor.  “İvan İvanoviç Var mıy-
dı, Yok muydu?” 23 Ekim Pazar saat 
19.00’da Kadıköy Halk Eğitim Merke-
zi'nde izlenebilir. 0216 336 1200

ATÖLYE

SERGİ

Çocuk edebiyatı yazarı 
olmak isteyenlere…

Bahariye’de uluslararası 
karma sergi

Suluboya severlere…

Çocuk edebiyatıyla ilgilenenler ve 
bu alanda ürün vermek isteyenler 
için yazar Fatma Burçak’ın eğitim 
vereceği, ‘Kitap Yazdım Başucuna 
Bıraktım Yazı Atölyesi’ 23 Ekim’de 
başlıyor. Atölye, pazar günleri 17-19 
saatleri arasında yapılacak ve 8 hafta 
sürecek. www.akademijurnal.com

Bahariye Sanat Galerisi, “Şimdi/
Now” adlı Uluslararası Karma Ser-
gi’ye ev sahipliği yapıyor. 
Sergide farklı ülkelerden 20 sanatçı-
nın 25 eseri sanatseverlerin beğeni-
sine sunuluyor. 0216 414 5506

Bayram Muz Suluboya Resim Sergisi, 
Venüs Sanat Galerisi’nde sanat-
severler ile buluşuyor. 15 Ekim’de 
açılacak sergi, 26 Ekim tarihine kadar 
ziyaret edilebilecek. 0216 565 3572

Jale Karabekir ile “Türkiye’de Kadın-
larla Ezilenlerin Tiyatrosu Feminist Bir 
Metodolojiye Doğru” adlı kitabı üze-
rinden çalışmaları ve kitabın oluşum 
süreci hakkında bir söyleşi yapılacak. 
Etkinlik 15 Ekim Cumartesi 12.30’da 
Yeldeğirmeni’ndeki Sinestetik Ca-
fe’de.  0535 364 9967

Çok sevilen mizah ustası, yazar Behiç 
Ak, çocuk romanları koleksiyonuna 
yenisini ekledi. Yaşasın Ç Harfi Kardeş-
liği, Postayla Gelen Deniz Kabuğu, Eve 
Giden Küçük Tren ve Bebek Annem‘in 
ardından bakışlarını bu kez roman kah-
ramanları, şairler ve hikâyelerle dolu 
gökyüzüne çeviren sanatçı, masmavi 
bir düş evreni yaratıyor. Çocukların 
edebiyatla buluşmasının, akla hayale 
gelmeyecek deneyimlerin kapısını 
araladığını anlatan kitap, apartmanlara 
sıkışan çocukları çatı aralarına çıka-
rıyor, merak duygusunu yüceltiyor. 
Özgürlük, keşif ruhu, iletişim, tüketim 
gibi pek çok temayı barındıran roman, 
yetişkinlerin koyduğu sınırları zorla-
mayı başaran çocukların hayallerine 
ortak oluyor. 
Günışığı Kitaplığı / 180 sf / 15 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldı-
ğımız bilgiye göre haftanın çok satan 
kitapları şöyle: 
● Hayvanlardan Tanrılara Sapiens/ 
Yuval Noah Harari  / Kolektif Kitap  / 
144 sf / 25 TL 
● Havva’nın Üç Kızı / Elif Şafak / Do-
ğan Kitap / 424 sf / 27 TL
● Bülbülü Öldürmek / Harper Lee / 
Sel Yayıncılık / 355 sf / 20 TL

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Gamze Matracı / Balkantoloji
Balkan Müziği’nin Türkiye’deki temsil-
cilerinden Gamze Matracı’nın ilk solo 
albümü “Balkantoloji”, Kalan Müzik 
etiketiyle müzik marketlerindeki yerini 
aldı. Kayıtlarını Makedonya ve Türki-
ye’de gerçekleştiren Gamze Matra-
cı’ya her iki ülkeden de önemli müzis-
yenler eşlik ediyor. Albüm repertuarı 
Makedonya’dan Bosna’ya, Kosova’dan 
Arnavutluk’a, Bulgaristan’dan Yu-
nanistan’a, Balkanların her yerinde 
söylenen ve sevilen halk şarkılarından 
oluşuyor.

Ruhu dinlendiren şarkılar: 
● Norah Jones / Day Dreams
● Selim Saraçoğlu / Kalamam Ben
● Placebo / A Place For Us To Dream

Ö

Kadıköy Belediyesi, Türkçe edebiyatın 
usta isimlerinden Yusuf Atılgan’ı bir 
konferansla anmaya hazırlanıyor

Dünyanın en renkli ve başarılı kukla 
oyunlarını her yıl İstanbul’da bir araya getiren 

Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, bu yıl 
15-30 Ekim’de sanatseverlerle buluşuyor

lüm yıldönü-
münün yer 
aldığı Ekim 
ayında, “Ben, 

toplumdaki değerlerin iki-
yüzlülüğünü, sahteliğini, 
gülünçlüğünü göreli beri, 
gülünç olmayan tek tutama-
ğı arıyorum: gerçek sevgi-
yi…” diyen Yusuf Atılgan, 
az ama öz yazan bu edebiyat 
ustası TESAK’ta anılacak.

22 Ekim’de gerçekleşti-
rilecek olan etkinlik, “Türk 
Edebiyatında Yeni Bir Açılım: Yusuf 
Atılgan” başlığını taşıyor. Yrd. Doç. Dr. 
Hilmi Tezgör ve Erkem Işın’ın da ko-
nuşmacı olarak katılacağı etkinlik Tarih, 
Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi Konfe-
rans Salonu’nda saat 14.00’da başlaya-
cak. Konferansa katılım ücretsiz.

Çağdaşlarının özellikle 
toplumsal eserler yazdığı bir 
dönemde, “birey” ve “bireyin 
toplumla çatışması” temasını 
eserlerinde incelikle işleyen 
Yusuf Atılgan, modern bire-
yin açmazlarını, uyumsuz-
luğunu, alışkanlıklara olan 
isyanını, tutamak arayışı-
nı, bulamayışını, yalnızlığı-
nı, yabancılaşmasını, kaçı-
şını, aşırı duyarsızlık ya da 
duyarlığını, yaşamının an-

lamsızlığını anlatır, artık kültleşmiş olan 
kitaplarında. Beylik olan her şeyi sor-
gulayan samimi ve yalın üslubuyla hem 
kent, hem kasaba, hem de köy edebiyatı-
mızda, psikanaliz ve varoluşçu yaklaşı-
mı temel alarak yansıtabilmiş nadide bir 
edebiyatçı olan Yusuf Atılgan 9 Ekim 
1989’da aramızdan ayrılmıştı.

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından orga-
nize edilen festival, Unesco kültür mirası taşı-
yıcısı Karagöz sanatçımız Cengiz Özek sanat 
yönetmenliğinde 15-30 Ekim tarihleri arasın-
da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kukla-
lar 15 Ekim’den itibaren perdelerini açacak. Bu 
sene programda yedi yerli oyun, 10 ülkeden 12 
yabancı topluluk yer alıyor. Yerli gruplar, Med-
dah Yapım, Tiyatrotem, Cengiz Özek, Göste-
ri Sanatları Merkezi, Emin Şenyer ve Tiyatro 
Gülgeç’ten oluşuyor. Yabancılar ise; Avus-
turya’dan Karin Schafer Figurentheater, Bel-
çika’dan Vlinders Theater & Co, Fransa’dan 
Cinemarionette ve MalaStrana Company, Hol-
landa’dan Ananda Puijk Company, İspanya’dan 
Jordi Bertran ve Joan Baixas, İtalya’dan Pulci-
nella di Mare, Macaristan’dan Markus Zinhaz, 
Romanya’dan Tandarica Theatre, Singapur’dan 
Puppets and Mascots Specialists, Yunanis-
tan’dan ise Antamapantahou topluluğu. 

KUKLALAR KADIKÖY’E DE GELİYOR
Festival, İstanbul’un iki yakasında 21 sahne-
de seyircisiyle buluşacak. Anadolu Yakası’nda 
Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezleri olan 
Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür 
Merkezi ve Yeldeğirmeni Kültür Merkezi ile Ka-
dıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gös-
terimler olacak. Belediyenin kültür merkezle-
rindeki kukla gösterileri ücretsiz!

KADIKÖY’DE NELER VAR? 
● 18 Ekim Salı 10.30 / Caddebostan Kültür 
Merkezi / Cengiz Özek / “Büyülü Ağaç” / Üc-
retsiz
● 19 Ekim Çarşamba 10.30 / Yeldeğirmeni 
Sanat / Pulcinella di Mare / “The Ancient Tra-
dition” / İtalya / Ücretsiz
● 19 Ekim Çarşamba 11.00 / Kozyatağı Kültür 
Merkezi / Puppets and Mascots Specialists / 
“Singapur Sokakları” / Singapur / Ücretsiz
● 20 Ekim Perşembe 20.00 / Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi / Naif Bey Kumpanyası / “Naif 
Bey ve Yaveri Gökhan Yılmazer” / Biletli
● 28 Ekim Cuma 10.30 / Caddebostan Kültür 
Merkezi /Antamapantahou / “İpli Müzikal” / 
Yunanistan / Ücretsiz 

César ve Altın 
Küre dâhil tam 
23 ödülü, En İyi 
Yabancı Film 
dalında Oscar 
ve Altın Palmiye 
dahil tam 22 
adaylığı olan 
Waltz With Bas-
hir, türünün tek 
örneği, uzun metrajlı, canlandırma bir 
belgesel. O dönemde İsrail ordusun-
da görev yapan yirmili yaşlarında bir 
piyade olan yönetmen Ari Folman, 
1982 Sabra-Şatila katliamını kendi 
bakış açısıyla anlatıyor. Folman, 
2006’da bir askerlik arkadaşıyla 
karşılaşır. Arkadaşı ona 1982 Lübnan 
Savaşı’yla ilgili sürekli kâbus gör-
düğünü anlatınca Folman o döneme 
dair hiçbir şey hatırlamadığını fark 
eder. 

Aylak Adam’ın yolu 
Kadıköy’e düşüyor

KUKLA FESTİVALİ 
başlıyor

Usta minyatür sanatçısı Taner 
Alakuş’un, Ceylan Harmancı kü-
ratörlüğünde hazırlanan üçün-
cü kişisel sergisi “Otoportre”,  
20 Ekim 2016 tarihinde Kadıköy 
Belediyesi Caddebostan Kül-
tür Merkezi Sanat Galerisi’nde 
açılıyor.
Yaklaşık 30 yeni eserin izleyi-
ciyle buluşacağı bu sergi, Ala-
kuş’a göre en verimli ve özgür 
dönemini yansıtıyor.

Alakuş’un kendi dünyası ile min-
yatürün klasik ögelerinin bir-
leştiği bu sergide, eserlerin içe 
doğru bir yolculuğu da yansıttı-
ğını izlemek mümkün.
Minyatür sanatında daima öz-
gürce denemeler yapan ve ara-
yışlarını sürdüren Taner Alakuş 
“Otoportre” sergisinde izleyi-
cileri çok farklı ebatlardaki min-
yatürleriyle de şaşırtmayı he-
defliyor.

TANER ALAKUŞ 
“Otoportre”siyle CKM’de

D
İK

K
AT

!

● TESAK Konferans Salonu, 
120 kişilik yer sayısıyla sınırlı.
●  Ücretsiz giriş kartları, et-
kinlik tarihinden bir hafta ön-
cesi itibariyle TESAK Danış-
ma'dan temin edilebilir.

Festival biletleri
 “biletinial.com” üzerinden 

alınabiliyor. Ayrıca oyun 
başlamadan bir saat önce salon 

girişlerinden de bilet temin 
edilebilir.
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SİNEVİZYON

Kalandar Soğuğu
Karadeniz’in bir dağ köyünde, ailesiyle 
birlikte yaşayan Mehmet, bir yandan 
beslediği birkaç hayvanla, günlük 
ihtiyaçlarını temin ederken, diğer yandan 
büyük bir tutkuyla; dağlarda maden 
rezervi aramaktadır. Zamanla umutsuz 
bir çabaya dönüşen maden arama fikri 
Mehmet’in duyduğu bir haberle yerini 
yeni bir maceraya bırakır; Mehmet 
Artvin’de gerçekleştirilecek olan boğa 
güreşlerine katılacaktır. Sıradan bir 
yaşam mücadelesi gibi görünen bu 
hikâyenin arka planında, dokunaklı 
bir hayatın, inceden inceye örülen bir 
mücadelenin ve doğa, insan, hayvan 
ilişkisinin naif bir portresi çizilmektedir.
2016 İstanbul Film Festivali En İyi 
Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu (Haydar 
Şişman)
En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu; 
2015 Antalya Film Festivali
En İyi Erkek Oyuncu–Uluslararası 
Yarışma (H. Şişman), En İyi Kadın 
Oyuncu–Ulusal Yarışma (N. Yeşilaraz), En 
İyi Müzik ve Jüri Özel Ödülü sahibi film, 
aynı zamanda bu yılki Oscar Ödülleri’nde 
Türkiye’yi temsil edecek… Film, Kadıköy 
Rexx’te 18.30 seansında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Trendeki Kız 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 23:30 (Cm-Cts)
Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı 
Gelmiş? 11:00 13:00 15:00 17:00
Pamuk Prens 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan/ (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Bayram Abi 11:15 13:15 16:15 18:45 21:15
Trendeki Kız 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:15
Pamuk Prens 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Göztepe Avşar Optimum
Pamuk Prens 11:45 14:15 16:45 19:15 
21:30
Yok Artık! 2 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Bayram Abi 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
Adres: Optimum, Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. No:10/4 Ataşehir (216) 6641395

Kozyatağı Avşar Kozzy
Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı 
Gelmiş? 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15
Pamuk Prens 11:45 14:15 16:45 19:15 
21:30
Yok Artık! 2 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Adres: Bayar Cad. Buket Sok. No:14 
Kozyatağı (216) 6580000

nkara, Elvan, Zafer, Çaldağ, 
Olimpos… Bu isimler çoğu-
muza yabancı gelse bile ga-
zozlarla büyümüş nesillerin 

aklına, tatlı anıları getiriyor.  
Bu tatlı anıları akla getirmekteyse 

Acıbadem Mahallesi Bedrettin Sokak’ta-
ki Mustafa ve Ufuk kardeşler tarafından 
işletilen Karaca Gıda’nın büyük payı var. 
50 yıldır Kadıköy’de esnaflık yapan Ka-
raca Kardeşler, babalarından kalma bak-
kallarında çocukluk özlemleri gazozlara 
kucak açıyor. Türkiye’nin farklı yörele-
rinden farklı lezzetlere sahip gazozları İs-
tanbullular ile buluşturma amacıyla yola 
çıkan kardeşler ile söyleştik. Karaca Kar-
deşler, “Gazoz dendiğinde aklınıza sa-
dece Çamlıca ve Uludağ geliyorsa eğer, 
daha tatmanız gereken 65’i aşkın gazoz 
var.” diyor.

“TEDAVÜLDEN KALKMAMIŞ”
• İki kardeşin gazoz sevdası nasıl 

başladı? 
Gazoz biriktirmeye hobi olarak kü-

çük yaşta başladık. Elvan, Ankara, Za-
fer… Biz bu gazozlar ile büyüdük. Ço-
cukluğumuzda aldığımız tadı tekrardan 
yakalamak istedik. İlk etapta gazoz üreti-
cilerine ulaşmaya çalıştık. Meğer çocuk-
luğumuzun gazozları hiçbir zaman teda-
vülden kalkmamış. Yerelde daha küçük 
işletmeler olarak hayatta kalma savaşı ve-
riyorlarmış. Biz de çocukluğumuzda gü-
zel anılar biriktirmemizi sağlayan gazoz 
markalarına borcumuzu ödemek istedik. 
Bakkalımızda, Anadolu’nun gazoz mar-
kalarına kucak açtık. Ankara ve Elvan ga-
zozları ile başlayan maceramızda, bakka-
lımızda şu an 65 çeşit gazoz var. 

• Gazoz meraklıları buradan hiç ek-
sik olmuyordur herhalde?

Hiç olmuyorlar. Bu işin sevdalıları 
yalnızca bizler değiliz. 

Birçok müşterimiz var. Özellikle “Yeni 
neler var?” sorusunu günde onlarca kez 
alıyoruz. 30 yaş üstü insanların gazozla-
ra karşı özel bir ilgileri var. Onları çok iyi 
anlıyoruz Nostaljinin yarattığı bir mutlu-
luk bu. Bizi sosyal medyadan duyup “Za-
fer gazozu sizde varmış” diye gelenler 
var. Bu insan çocukluğundaki Zafer ga-
zozunu arıyor ve gelip bizde buluyor. Bu 
mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Gazozu-
muzu içip sohbetimizi yapıyoruz. Bugün-
lerde fazlasıyla ihtiyacımız olan hoş şey-
ler bunlar.

• Gazoz kapağı biriktirenler de sıkı ta-
kipçileriniz arasındadır diye umuyorum…

Kesinlikle öyle. Gazoz kapağı birik-
tirmek yine bizim hobimiz gibi. Çocuk-
ken biz de az gazoz kapağı biriktirmedik. 
Çok değişik istekleri olanlar oluyor mese-
la. Bir gün birisi telefon açıp “Siz gazoz-
ları açın, mahalleye dağıtın. Çocuklar iç-
sinler. Ben sadece kapaklarını istiyorum. 
Kargo ile yollarsanız sevinirim” dedi. 
Böyle istekler de alıyoruz yani. Hayatı 
boyunca gazoz kapağı biriktirmiş ve ko-
leksiyonunda eksik olan kapağa bizdeki 
gazoz ile sahip olacak. Kırmıyoruz biz de 
yolluyoruz. Maksat gazoza olan düşkün-
lük bitmesin. 

1 LİRAYA GAZOZ 
• İstanbul’da hiçbir yerde bulunma-

yan gazozlar sadece sizde var. Bu durum 
fiyatları nasıl etkiliyor? Gazozlar paha-
lı mı?

Biz bu işe çocukluk hevesimiz ile 
başladık. Keza öyle kalmasını da istiyo-
ruz. Bizim gazozlardan hiçbir kazancımız 
yok. Maksat ülkemizdeki gazoz merakı 
devam etsin. Yöresel ve unutulmaya yüz 
tutmuş gazozları bakkalımızda satıyo-
ruz. Bu iş için tek bir fiyat politikası be-
lirledik. Tüm gazozları bir liraya satıyo-
ruz. Marka fark etmeden hem de. Mesela 
‘Good’ marka gazozları bazı kafeler biz-
den bir liraya alıp kendi kafelerinde beş 
liraya satıyorlar. Bizim böyle hırslarımız 

ya da isteklerimiz yok. Tek arzumuz 
gazozlar bilinsin ve unutulmasın. 

Eğer buna katkı sağlayacaksak ne 
mutlu bizlere. 

• Tüm şehirlerin gazozları 
Karaca Gıda’da var mı peki? 

Isparta, Trabzon, Giresun, Bilecik, 
Şanlıurfa, Samsun, Ordu, Adana… Say-
makla bitiremeyiz listeyi. Türkiye’de şe-
hir isimleri ile çıkan tüm gazozlara sa-
hibiz. Anadolu’da üretilen her gazozu 
İstanbul’a getiriyoruz burada halkla bu-
luşturuyoruz. İnsanlar da bunu istiyor za-
ten. Farklı yörelerin lezzetlerini, damak-
larıyla buluşturma amacındalar. 65 çeşit 
gazozumuzla Ege, Karadeniz, Akdeniz 
ve Doğu’nun bütün lezzetlerini sunuyo-
ruz. Birkaç eksiğimiz var onları da en ya-
kın zamanda tamamlayacağız. 

• Gazoz, günümüz meşrubatlarına 
rakip olabilir mi?

Şu an için rakipler. Ciddi bir rakip 
olması için ise daha çok insana ulaşma-
ları gerekiyor. Bizler de iyi ya da kötü 
bunu elimizden geldiğince yapmaya ça-
lışıyoruz. Gazoz bizim milli kültürümü-
zün eseri. 80’li yılların çay bahçelerinin, 
açık hava sinemalarının vazgeçilmezi ga-
zozdan bahsediyoruz. Metropol kentlerde 
meşrubatlar yok satıyor ama yerelde bu 
öyle değil.  Yerel halk, halen hatırı sayılır 
bir şekilde gazoz içiyor. Bunu asla değiş-
tiremezsiniz. Ayrıca meşrubatlarda yük-
sek doz şeker var. İnsanlar artık bu gibi 
şeylere fazlasıyla dikkat ediyorlar. Bunun 
da getirisiyle insanlarda gazoza doğru bir 
yöneliş var. Gün geçtikçe değeri artıyor. 
Geleceğinden oldukça umutluyuz. 

Adres: Acıbadem Mahallesi 
Bedrettin Sokak No: 24

Doğma büyüme Kadıköylü olan Karaca kardeşler, 
baba yadigârı bakkallarında Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen gazozlara ev sahipliği yapıyor

A
l Kaan DERTÜRK

Gazoz 
Kardeşliği!

KARACA 
KARDEŞLERİN 

FAVORİ BEŞİ
Ankara 
Elvan 

Bodrum
Kayısı Kola 

Neşe

Gezimize konu olan Kadıköy’ün en eski yer-
leşim yerlerinden biri olan Yeldeğirme-
ni yaklaşık 50 yıl öncesine kadar Yahudi ve 
Rum aileleri barındıran bir semtti. Tarihi bel-
gelere göre semtte yerleşimin, 1789-1807 
yılları arasında Padişah III. Selim zamanında 
başladığı bilinmekte. 1845 yılında artık düz-
gün sokakların oluştuğu semtte, Kadıköy’ün 
ilk postanesi hizmet vermeye başlamış. Es-
kiden İstanbul’da olan büyük yangınlardan 
1872 Kuzguncuk Dağhamamı yangını son-
rası buradaki Yahudilerin Yeldeğirmeni’ne 
gelmesi ile semtin çehresi değişmiş,denize 
bakan yamaçlarda gösterişli yeni apartman-
larda yerleşimler başlamış.

Kadıköy’ün tarihi ve en köklü yerleşim 
yerlerinden biri olduğu bilinen semtin Yel-
değirmeni ismini, Osmanlı Sarayı’nın, aske-
rin ve halkın un ihtiyacını karşılayan dört yel 
değirmeninden almış olduğu biliniyor. Değir-
menler bugün izlerini kaybettirmişler ama 
anılarıyla yaşamaya devam ediyorlar.

Yeldeğirmeni, bugüne kalan sınırları içe-
risinde hala cami, kilise ve sinagogu bir arada 
bulundurması nedeniyle tüm dinlere hoşgö-
rülü misafirperver bir evsahipliği yaparken, 
bu renkli semtte yaşamış eski ailelerin birbi-
rinden renkli şık kıyafetli alımlı güleryüzleri, 
sandıklardaki sararmış fotoğraflarından göz 
kırpıyor bizlere son günlerde... 

Kundura tamircileri, Yorgo’nun karanfil 
kokan dükkânı, Terzi Salamon’un dükkânın-
dan yükselen gramofon nağmeleri zaman 
tünelinden geçip gelerek, kokusu burnu-
muzda tüten derin bir nostalji yaşatıyor.

Yeldeğirmeni’nin geçmiş zamanlar için-
de göç eden sakinlerinin taş binalarda sak-
ladıkları hüzünlü anıları, genç yaşlı ziyaretçi-
leri sayesinde büyük bir sevinç ile adeta dile 
gelmekte... 

Semtin Marmara denizini dikine kesen 
pek çok sokağında yürürken başınızı kal-
dırıp ileriye bakmanız, denizi ve martıları 
uzaktan da olsa selamlamanıza yetiyor an-
cak tarihi Yeldeğirmeni fırınından aldığınız 
gevrek simitlerin mis kokusunu aman mar-
tılar duymasın!

İstanbul’un konut olarak yapılan ilk 
apartmanları Kehribardji, Menase, Ce-
lal Muhtar, Demirciyan, Sünget ve Valpre-
da Apartmanları ve geride kalan Art Nouve-
au süslemelerin görüntüsü, yaşanmışlıklarla 
dopdolu geçen zamana bedava bir yolculuk 
yaptırır gibi Yeldeğirmeni’nde.

Uzun Hafız sokak, yokuştan aşağıya 
doğru bakıldığında bir ressamın tuvaline gi-
rebilecek güzellikteki Kadıköy Mendireğine 
ait deniz feneri görüntüsü ile, “Sunay Akın’ın 
hayran olduğu” bir sokak olmayı gerçekten 
hak etmiş...

Ayrılık Çeşmesi, bugüne kadar ayakta 
kalabilmesinin 400 yıllık sırrını hala taşıyor. 
Osmanlı döneminde sefere gidecek alayların 
ve hacı kafilelerinin buradaki çayırdan uğur-
lanırken başında buluştuklarında ve İstan-
bul’dan ayrılırken içtikleri son suyu tattırırdı 
bu çeşme. Hüzün dolu adıyla, üç kurnası bire 
düşmüş, biraz küçülmüş; arkasındaki na-
mazgâhta ibadet edeni bulunmasa bile yeni-
den hatırlanarak, Kadıköy-Kazlıçeşme Mar-
maray hattında bir durak olarak anılmakla 
teselli bulmuş mudur acaba?

“İsrailoğullarının Şefkati” anlamı taşı-
yan Hemdat İsrael Sinagogu adının, II.Ab-
dulhamit’e duyulan teşekkür yüzünden ko-
nulduğu, İbranicedeki Hamit sözcüğünün 
Hamd sözcüğüne değiştirilerek kullanıldığı 
biliniyor. Sinegogun zamana karşı direnme-
si güçlü bir şükrandan mıdır neden bilinmez 
ancak bugün hala eski ihtişamını korumaya 
devam ediyor. İçerde bulunan ve açılış gü-
nünde Moda’da bir konaktan getirilip hediye 
edilen ışıltılı, nadide avizenin bir eşi de Dol-
mabahçe Sarayı’nda kullanılıyor.

Tarihi Özen sineması sadece duvarın-
da adı yazılı plaketi ile anılıyor. Aya Eorgios 
Rum Ortodoks kilisesinin bahçesinde bulu-
nan döküm çan, artık buralarda yaşamayan 
yapımcısı Samatyalı Zilciyan Ailesi’ne sada-
kat nağmeleri yollarken, hiçbir zaman adına 
yapıldığını bilmediği ancak geride kalan eşi-
nin hatıratını yaşatmak için yaptırdığı Rasim 
Paşa Camii’inden gelen ezan sesleri ona eş-
lik etmekte. Senelerce yapılıp yıkılan cami 
bugün nihai şeklini almış gibi...

Sainte-Euphemie Ortaokulu’nun bir 
parçası olan Notre Dame du Rosaire Kilise-
si, uzun yıllar okul ve kilise olarak kullanılmış. 
Okul aynı zamanda Notre Dame de Sion’un 
ilk ve ortaokulu olarak faaliyet göstermiş, 
bugün ödül almış restorasyon projesi ile için-
den melodileri taşan renkli bir kültür ve sa-
nat merkezi olarak kullanılıyor.

 Gezi olaylarının sürecini yaşatan Don 
Kişot İşgal evi günümüzde bölgeye eklen-
miş bir simge ev niteliğinde. Mural sanatının 
en güzel örnekleri ise Yeldeğirmeni’nin eski 
binalarına ayrı bir anlam ve ruh kazandırmış 
adeta.  

Gezimiz noktalanırken, hikâyenin so-
nunda kim galip gelmiş diye merak ederse-
niz, bana göre şimdilik bu eski semt ile onun 
arta kalan sakinleri ve bir de günübirlik 
ziyaretçileri... Bu sona ikna olmaz ise-
niz eğer, Yeldeğirmeni’nin anılarla dolu 
yaşlı sokakları, sizleri de misafir edip 
ağırlamak için bekliyor. Tarihi semt-
te geçmişe yapılacak bir yolculuk-
la kimin galip geldiğine artık siz ka-
rar verin…

Ne Don Kişot 
galip geldi
Ne de 
yel değirmenleri… 

DİDEM 
KAÇMAZ
sezontur@gmail.com

MİSAFİR KÖŞESİ

Yaşasın

Mustafa ve Ufuk 
Karaca



Bir zamanlar bağlık, bahçelik ve ağaçlık 
olan bugünkü Bahariye Caddesi, halkın 
temiz hava almak ve gezinmek için çıktığı 
bir yerdi. Bu sebepten “Bahariye” denmiş-
tir. Esasen Altıyol’dan Surp Levon Ermeni 
Kilisesi’nin bulunduğu yer ve Hasırcıbaşı 
Sokağı’na kadar uzanan arazi Parmaksı-
zoğlu adında bir Ermeni’nin bağı ve bahçesi 
idi. Yıllar ilerledikçe büyük araziler bölün-
müş, önce konaklar yapılmış, daha sonra-
ları konaklar yıkılıp yerlerine apartmanlar 
dikilmişti. Bahariye Caddesi Altıyol’dan 
başlar, halen McDonald havuzunun (Artık 
yok) bulunduğu yere kadar devam ederdi. 
Sonraları bu caddeye General Asım Gündüz 
Caddesi adı verildi. 

Caddenin alt sağ başından yukarıya 
doğru birbirine bitişik iki, bazıları üç katlı 
ahşap evlerden ilkinin altında Kadıköy’ün 
en meşhur yorgancısı Ramiz Efendi’nin 
dükkânı vardı.

Ramiz Efendi terbiyeli, sakin, işinin son 
derce ehli, ciddi bir san’atkârdı. Türlü de-
senlerde işlediği renkli yorganları tamam-
layınca yağlıboya tablolar gibi duvara asar, 
caddeden geçenlerin hayranlık dolu bakış-
larından büyük bir zevk alırdı. 

TERZİ JORJ
Ramiz Efendi’nin dükkânının sırasında 

terzi Jorj çalışırdı. 
Jorj şişmanca, zeki, müşterinin huyu-

na göre hareket eden Ermeni bir terziydi. 
Ufacık dükkânında kardeşi Ohannes ile 
beraber çalışır, dar tezgâhın arkasındaki 
raflarda yerleştirilmiş, fazla çeşidi olma-
yan kumaş toplarınını indirip, müşteriye 
beğendirmek için döndüre döndüre açar-
dı. Müşteriler çok kere Sultahamam’da-
ki Motolo’dan veya Suraski’den aldıkları 
kupon kumaşlarla gelip, ölçülerini verir, Jorj 
tezgâhın üzerinde kumaşı keser, Çarıkçı 
Mahallesi’ndeki atölyeye hazırlatır, fakat 
provaları her zaman bu küçük dükkânda 
yapardı. Bir dönem geldi ki; İstanbul Tıp Fa-
kültesi yurtlarında okuyan öğrenciler üçer 
beşer kişilik gruplar halinde gelip, Jorj’a 
elbise yaptırmaya başladılar. Artık Jorj’ün 
altın devri başlamış, Kadıköy’ün en meşhur 
ve işlek terzisi olmuştu. Bir gün bana, “İn-
san bazen parayı nasıl kazandığını anlama-
dan zengin olur” demişti. 

DR. HÜSEYİN RAHMİ VE 
DR. HATİPOĞLU’NUN MUAYENEHANESİ
Aynı sıradaki evlerden birinde Kadı-

köy’ün isim yapmış diş doktorlarından 
Hüseyin Rahmi Bey oturur, alt katı mua-
yenehane olarak kullanırdı. Hüseyin Rah-
mi Bey’in muayenehanesinde yerler, yeşil 
bir muşamba ile döşenmişti. Zemin tahta 
olduğu için tahta aralıklarının üzerindeki 
muşambaya çıkan izler uzun çizgiler halin-
de yol yol görülür, her adımda gıcırtılar du-
yulurdu. O dönemin dişçi muayenehaneleri 
pek basitti. Arkalıklı tahta bir koltuk, ayakla 
çalışan tur ve birkaç pensten ibaretti. Oda-
da bir boşluk ve ferahlık hâkimdi. Bu basit 
muayenehanede Dişçi Rahmi Bey hasta-
larını daima memmun eder, kanaatkâr üc-
retler alır, sessiz sedasız çalışırdı ve Hüse-
yin Rahmi Bey’in yaptığı dişler ve dolgular, 
bir ömür boyu sağlıkla kullanılırdı. 

İlerki yıllarda Hüseyin Rahmi Bey’in 
evinden bir sonraki yine ahşap olan binayı 
Asabiye Mütehassısısı Dr. Rabim Hatipoğlu 
tutmuş, o da Hüseyin Rahmi Bey gibi hem 
ev hem de muayehane olarak kullanmışsa 
da bütün bilgi ve tecrübesine rağmen ailevi 
sebeplerden dolayı mesleğinde pek başa-
rılı olamamış ve bu kıymetli doktor muaye-
nehanesini kapatmıştı. 

Bu sırada başka mühim bir dükkân 
yoktu. Serasker Sokağı’na kadar bitişik ni-
zam ahşap evler sıralanırdı. 

ANKARA PASTANESİ
Bahariye addesi’nin sol tarafındaki 

arazi Surp Levon Ermeni Kilisesi’ne aitti. 
Caddenin baş tarafında halen Ankara Pas-
tanesi olarak çalışan dükkân, Surp Levon 
Kilisesi’nin malıdır. Bundan sonra gelen 
konfeksiyon dükkânı ise Feridun Gerez 
Bey’in mülküdür. Feridun Bey gemilerde 
çarkçılıktan, Beyoğlu Balık Pazarı’nda aç-
tığı dükkanda bakkkallığa kadar her şeyi 
denemiş, Kadıköy’de muhallebici dükkanı 
da çalıştırmıştı; sonunda Bahariye Cad-
desi’ndeki dükkânı alarak şekerciliğe baş-
lamıştı. Birkaç yıl sonra kendi dükkânınnı 
kızına bırakarak hemen onun yanındaki 
kiliseye ait binayı kiralayıp, şekerciliğini ve 
meşhur tavukgöğsü imalatını yıllardaca 
sürdürmüştü. Bir gün ağır bir beyin kana-
ması geçirerek felç olmuş, yirmi yıldan faz-
la yatalak kalmış, sonra hayattan ayrılmıştı. 
Oğlu Kutlu Gerez, babab mesliğini Ankara 
Pastanesi’nde başarıyla sürdürmüştür. 

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

1920'li yıllarda 
Bahariye Caddesi

Temmuz 2014'te kaybettiğimiz, 
Kadıköy'ün kalbini dinleyen 
doktor Müfid Ekdal'ın geçmişte 
yazdığı yazıları bu köşede 
sizlerle paylaşacağız...
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adıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu İstanbul Büyük 
Şehir Meclisi’nin 138 madde-
den oluşan Ekim ayı gündemini 

eleştirerek meclis üyelerini sorumluluk al-
maya çağırdı. Meclis gündem maddelerinin 
tamamının imar ve plan değişiklikleri hak-
kında olmasını eleştiren Nuhoğlu “Bura-
lar siyasal meclislerdir sadece imar planları 
değişikliği yapmak için burada bulunmuyo-
ruz. 15 milyonu ilgilendiren tüm konular-
daki düzenlemelere bakmalıyız.” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Kadıköy’de 
kamyon çarpması sonucu hayatını kay-
beden üniversite öğrencisi Özge Kande-
mir ile ilgili üzüntülerini belirten Nuhoğ-
lu şunları söyledi: “Gündüz saat 14.00’te 
bir kamyonun neden ara sokaklarda oldu-
ğunu sorgulamamız lazım. İnşaatlardan 

dolayı zaten bir sürü kamyon var. Lojis-
tik dâhil bütün hizmetlerin gece ve sabah 
insanların sokakta olmadığı saatte olması 
gerekiyor. Bununla ilgili bir çözüm üretil-
mesi gerekiyor.”

ÜLKE ŞİDDET SARMALINDA
Şemdinli’de hayatını kaybeden 10 as-

ker ve 8 köylünün ailelerine baş sağlığı 
dileyen Nuhoğlu Türkiye’nin bir şiddet 
sarmalı içinde olduğunu belirterek şöy-
le devam etti: “Eylül ayı içerisinde 79 gü-
venlik görevlimiz şehit oldu. Geçen sene 
bu gün Ankara’da 10 Ekim’de 102 yurt-
taşımız hayatını kaybetti. Şiddetle terörün 
tehdit ettiği bir ülke olarak devam ediyo-
ruz.” Ülkede yaşanan şiddete önlem almak 
yerine basın özgürlüğüne yönelik baskı-
lar olduğunu belirten Nuhoğlu, aralarında 

Hüseyin Avni Akyol Güzel Sanatlar Lise-
si, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi liselerin 
de olduğu 155 okulun “proje okul” haline 
getirilmesini anlamanın mümkün olmadı-
ğını söyledi.

EĞİTİMLE OYNAMAK TEHLİKELİ
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde görev-

li 71 öğretmenin proje okulu olduğu için 
başka okullarda görevlendirilmesine tep-
ki gösteren Aykurt Nuhoğlu şunları söy-
ledi “Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 71 tane 
öğretmen proje okulları diye farklı okulla-
ra nakledildi. Bu proje okulları nedir anla-
mış değilim. Eğitimde sürekli bir değişik-
lik oluyor 4+4+4 ile beraber başladı şimdi 
bu proje okulları devreye girdi. 15 Tem-
muz darbe girişiminde eğitimin laikliğin 
ne kadar önemli olduğunu din ve devlet iş-

lerinin ayrılması gerektiğini bir fiil anla-
mımıza rağmen Kadıköy Anadolu Lisesi, 
İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Li-
sesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi gibi Tür-
kiye’de geleceğine saygın devlet kadrola-
rı yetiştiren okullarla oynamanın ne kadar 
tehlikeli olduğunu görmeliyiz”

İstanbul Büyük Şehir Meclisi’nin Tür-
kiye’nin ikinci büyük meclisi olduğunu 
hatırlatan Nuhoğlu; “Bizler bu mecliste 
15 milyonun hepsinin ihtiyaçlarını ve ya-
şadığı zorlukları burada konuşmak zorun-
dayız. Bu bizim görevimiz. Yoksa sadece 
plan değişikliği tartışıp İstanbul’da otel, 
alışveriş merkezi ile arazileri imara açar-
sak insanlara büyük kötülük yapmış olu-
ruz” diyerek meclis üyelerini İstanbul’un 
eğitim ve sosyal sorunları ile ilgili sorum-
luluk almaya davet etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’nun her hafta bir mahalle-
yi gezip esnaf ve mahallenin sorun-
larını yerinde tespit edip çözümler 
üretmek için başlattığı mahalle ge-
zileri devam ediyor. Nuhoğlu geçti-
ğimiz hafta Suadiye ve Caddebostan 
mahallerini gezerek esnaf ve mahal-
lelinin sorunlarını dinledi. Mahal-
le gezisi sonrası Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde bir toplantı düzenleyen 
Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin 
hizmetleri ve çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Kadıköy Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği projelere Kadıköy-

lülerle birlikte karar verildiğini hatır-
latan Aykurt Nuhoğlu “Stratejik Plan 
toplantıları ile belirlediğimiz 52 pro-
jenin büyük bir bölümünü hayata ge-
çirdik. Karikatür Evi’miz açıldı. İki 
tane yuvayı hizmete açıyoruz. Etüt 
merkezlerimize bir yenisini ekledik. 
Gençlik Sanat Merkezi’ni açıyoruz. 
Her yaştan Kadıköylü için hazırladı-
ğımız projeler adım adım hayata ge-
çiyor” dedi.

Aykurt Nuhoğlu belediye hiz-
metleri hakkında bilgi verdikten son-
ra mahallelinin sorularını yanıtladı. 
Öneri ve taleplerini dinledi.

Bahriye Üçok anması
Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şu-
besi 6 Ekim Perşembe günü İstanbul’un 
Kurtuluşu kutlaması ve Prof.Dr. Bahriye 
Üçok'u anma etkinliği düzenledi.

ADD üyeleri ve Kadıköylülerin katıl-
dığı İskele Meydanı’ndaki etkinlikte ba-
sın açıklaması okundu. Açıklamada “Eği-
timin, toplumsal yaşamın çağdaşlıktan ve 
bilimsellikten hızla uzaklaştırılmaya ça-
lışıldığı bir ortamda, Bahriye Üçok gibi 
cumhuriyet aydınlanmasını temsil eden 

değerlerimizi her zamankinden daha faz-
la arıyor, özlüyoruz.” denildi. 

“Her bir Atatürk genci, her bir cumhu-
riyet yurttaşı Bahriye Üçok olmaya daima 
hazırdır.” denilen açıklamada, Üçok’un 
aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği 
kurucularından olduğu hatırlatıldı.

Etkinlikte, 6 Ekim’in İstanbul’un kur-
tuluş tarihi olduğu belirtilerek “Lozan, 
Türkiye’nin bağımsızlığının ve geleceği-
nin temelidir” ifadelerine yer verildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde yaptığı konuşmada tüm meclis üyelerini İstanbul’un imar sorunları 
dışında diğer sorunlarına karşı da duyarlı olmaya ve sorumluluk almaya çağırdı

Nuhoğlu: 
Bizim işimiz 
sadece plan 

onaylamak değil

K

devam ediyor
Mahalle gezileri
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evre sağlığı konusunda örnek ça-
lışmalar yürüten Kadıköy Beledi-
yesi bu çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. Kadıköy Belediyesi, 

15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Tür-
kiye’nin ilk ekolojik yuvasını çocukların hiz-
metine açacak.

Kadıköy Belediyesi’nin Sahrayıcedit 
Mahallesinde tamamladığı yuva, inşaatından 
iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapı-
sına kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile 
yapıldı. Binada ısınma ve aydınlatma güneş 
panelleriyle sağlanıyor. Eğitim araç gereçle-
rinde doğal ürünler tercih edildi. Yeşil yuva-
da ayrıca yağmur suyu biriktirilerek bahçe 
sulama ve klozetlerde kullanılacak. 

Kadıköy Belediyesi yeşil yuva proje-
si, her yönüyle sağlıklı öğrenim ve öğretim 
mekânları, enerji tasarrufu, uygulamalı ve 
doğa dostu eğitimi amaçlıyor. Bu yüzden bi-
nayı kullanacak çocuklar ve eğitimciler için 
dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve eko-
nomik ortamlar sağlandı. Binanın tasarım, 
yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, 
yeni işlev kazandırma aşamalarında ekolo-
jik sistemin korunması için enerji, su, mal-
zeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynaklar et-
kin kullanıldı. 

15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açı-
lacak olan ekolojik yuvada 110 çocuk eğitim 
alabilecek. 

Ortalama 25 -30 metrekarelik 5 adet sını-
fa sahip olan yuvada iki sınıfta 3 yaş gurubu, 
üç sınıfta ise 4-5 yaş grubu eğitim görecek. 
Yuvada bir adet de fen sınıfı mevcut. Toplam 
1208 metrekare kapalı ve 1633 metrekare açık 
alandan oluşan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk 
Yuvası’nın bahçesi de çocukların her türlü ge-
lişimine uygun olarak tasarlandı. Çeşitli mey-
ve ve diğer yenilebilir bitkilerden oluşturulan 
bahçede perma kültür çalışmaların uygulana-
cağı alanlar mevcut. 

“ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMALIYIZ”
Bahriye Üçok Çocuk Yuvasına ilişkin 

konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu şunları söyledi: Çocuklara, dün-
yayı kirletmemeyi öğretmek ve doğayı tah-
rip etmeden yaşamayı, canlıların haklarını ve 
hepimizin doğanın bir parçası olduğunu be-
nimsetmek bizim temel görevlerimizden biri. 
Bunu öğretmek için önce bizim örnek olma-
mız lazım.  Biz de ekolojik mimari doğrultu-
sunda tasarlanan Bahriye Üçok Ekolojik Ço-
cuk Yuvası ile örnek olmak istedik. Bu yuva 
Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası olma özel-

liğine sahip. 1208 m² olan yuva binasında; 
farklı yaş grupları için sınıflar ve ortak oyun 
alanları, uyku odası, bilim ve faaliyet sınıfla-
rı yer alıyor. Ekolojik Çocuk yuvasının başka 
bir özelliği de özellikle ısıtma, soğutma vb. 
donatıların çalışması için harcanan enerjinin 
korunması, binaya enerji sağlayan kaynağın 
çevreye zarar vermeden kendini yenileyebi-
len kaynaklardan olması. Bu projenin örnek 
olmasını diliyorum.

Okul öncesi eğitimlerine ekolojik bir yuva-

da başlayacak çocuklarımız temel çevre bilgi-
lerini yaşayarak öğrenecekler. Bunun yanında, 
okul öncesi eğitime yapılan katkı ile annele-
rin iş ve sosyal yaşama katılım oranlarını da 
arttıracağız. İstanbul’da 6 yaşın altında 2 mil-
yon civarında çocuk var.  Bu çocukların sade-
ce 7724’ü kamunun kreş ve yuva hizmetinden 
faydalanabiliyor. Biz toplamda 5 okul öncesi 
eğitim birimimizle yaklaşık 500 çocuğun eği-
tim ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Hedefimiz 
bu sayıyı arttırmak.”

Kadıköy Belediyesi, ilçede bulunan etüt 
merkezlerine bir yenisini daha kazandır-
dı. Kozyatağı'nda hizmet verecek 19 Mayıs 
Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi 15 Ekim 
Cumartesi günü hizmete açılacak. Merkez-
de çocuk ve gençlerin eğitim şartlarını iyi-
leştirmek ve koordinasyonunu sağlamak 
hedefleniyor. 

Eğitimlerin ücretsiz olduğu merkezin ça-
lışma koşullarını, verilecek eğitimin kapsa-
mını ve içeriğini Kadıköy Belediyesi Eğitim 
Koordinatörü Hasan Demir ile konuştuk. 19 
Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merkezi’n-
de verilecek eğitimlerle çocukların eğitim-
sel, sanatsal ve felsefi gelişimlerinin aynı 
çatı altında toplanacağını ifade eden Demir, 
“2009 yılından bu yana çocukların eğitim 
hayatına yardımcı olmak, yoksul ve orta sı-
nıf öğrenciler arasındaki paraya dayalı eşit-
sizliği kaldırmak amacıyla dört çocuk etüt 
merkezimizle hizmet vermekteyiz” dedi. 

Hasan Demir öncelikli hedeflerinin TE-
OG’a hazırlanan öğrencilere eğitim vermek 
olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı: 
“Matematik, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bil-
giler, Fen Bilgisi, Sınıf Öğretmeni olmak 
üzere 6 öğretmenimiz bulunuyor. Tüm bun-
ların yanında rehber öğretmenimiz çocuk-
ların kişisel gelişimlerinin takibini yapacak. 
3. ve 4. Sınıf öğrencileri hafta içi okul sa-
atlerini aksatmayacak şekilde Türkçe, Ma-
tematik ve İngilizce derslerini alacaklar. 
Ortaöğretim grubu olan 5.6.7 ve 8. sınıf öğ-
rencilerine ise alanında uzman öğretmenle-
rimiz ders verecek.”

MÜZİK VE DRAMA DERSLERİ 
19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim 

Merkezi’nde sunulan hizmetlerin tamamı-
nın ücretsiz olacağı bilgisini paylaşan De-
mir, merkezde 4 derslik olacağını ve 250 ila 
300 öğrenciye eğitim verileceğini ifade etti. 
19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Eğitim Merke-
zi’nin kurulduğu mahalle çevresinde yerel-
leşme o bölgeye ait olma amacı taşıdığını 
söyleyen Demir, “Bu amaç doğrultusunda 
öncelikle 19 Mayıs, Kozyatağı, Sahrayıce-
did mahalleleri ve çevresinden öğrenci ka-
bul ediyoruz” diye konuştu. 

Hasan Demir, Sahrayıcedid, Kozyata-
ğı ve 19 Mayıs mahallelerinde yaşayan ve 
19 Mayıs Çocuk Etüt Merkezi’nde akade-
mik branşlarda tamamlayıcı ve yardımcı eği-
tim alan öğrencilere müzik, drama ve resim 
kursları verileceğinin bilgisini paylaştı. 

Yetenekli ve ihtiyaç sahibi çocukları 
tespit etmek amacıyla İstanbul Üniversite-

si Devlet Konservatuarı’nın seçici jüriliğini 
üsteleneceği bir yetenek sınavının da düzen-
leneceğini söyleyen Demir, “sınavda çocu-
ğun hangi müzik aletini çalabileceği fiziki 
ve duysal özelliklerine bakılarak karar veri-
lecek. Müzik alanında piyano, keman, gitar, 
yan flüt ve perküsyon dersleri vermeyi plan-
lıyoruz. Tüm bu derslerin yanında belirlenen 
çocuklar için solfej dersleri verilecek” dedi. 

Sanat kurslarına sadece, 19 Mayıs Genç-
lik ve Çocuk Etüt Merkezi’nde eğitim gören 
öğrenciler başvuru yapabilecek. 
19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Etüt Merkezi 
adresi: Kozyatağı Mah, Bayar Caddesi, 
Kürkçü Sokağı, No: 10 Kozyatağı 

Kadıköylü çocuklara yeni etüt merkezi
Kadıköy Belediyesi etüt merkezlerine 

bir yenisini daha ekledi. 19 Mayıs Gençlik ve 
Çocuk Merkezi'nde, Türkçe, Matematik ve 

İngilizce derslerinin yanı sıra müzik, drama 
ve resim derslerinin de verilmesi planlanıyor
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Kadıköy Belediyesi'ne bağlı etüt 
merkezlerinde her yıl yüzlerce öğrenci 
eğitim alıyor. 15 Ekim Cumartesi günü 

açılacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk 
Eğitim Merkezi de Kadıköylü öğrencilerin 

ders alacağı merkezlerden biri olacak

Kadıköy Belediyesi 
Eğitim Koordinatörü 
Hasan Demir

YEŞİL BİNANIN 
FAYDALARI
• Kentsel yaşam alanlarına değer 
katması
• Binanın değerini artırması
• Yapım aşamasında doğal çevre 
tahribatının en aza indirilmesi
• Temiz teknolojilerin kullanımı ve 
geliştirilmesine ortam sağlaması
• Hafriyat ile ortaya çıkan atık 
malzemenin değerlendirmeye 
alınması
• Yeşil çatı uygulaması ile yağmur 
sularının arındırılması
• Yağmur sularının kullanımı ile 
kanalizasyon sisteminin yükünü 
azaltma
• Güneş enerjisinden yaralanma
• Doğal ışıktan yaralanma
• Yeşil katmanların güneş ışınlarını 
yansıtmaması ile sera etkisini 
oluşturan yansımaları azaltması
• Enerji tasarrufu sağlaması
• Yeşil katmanları ile oksijen 
üretmesi
• İzolasyon sistemleri ile ısıtma 
soğutma maliyetlerinin ve 
karbondioksit salınımının 
azaltılması

Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası Kadıköy’de 
açılıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından yapımı 
tamamlanan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası 
15 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla saat 15.00’da açılacak
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Çarşı yine hareketli saatlerinden birini yaşıyor. 
Bir öğle sonrası… Sami’nin çok sevdiği saatler 
bunlar. Yorucu mesaisi birazdan başlayacak. 
İyice dinlenmesi gerekiyordu ama ne kadar 
dinlenebilip dinlenemediğinden emin değil. Yine 
de közde pişmiş az şekerli kahvesini keyifle yu-
dumluyor. Çalışma saatleri başkalarınınkinden 
farklı. Hayatın böyle akması gerektiğine inanı-
yor.

Sami bir taksi şoförü… Kendi deyişiyle gece 
vardiyasında, şehrin büyük kısmı uykuya yatın-
ca direksiyon sallıyor. Seçim onun seçimi. Bir çift 
laf edebildi herkese ısrarla bu mesleği nerdeyse 
on beş yıldır yaptığını ve hayatın kötü bir oyunu-
na borçlu olduğunu söylüyor. 

Hayatın kötü oyunu… Bu sözler de onun 
sözleri. Bana şoförlük yapmaya nasıl başladığını 
ilk anlattığı gün söylemişti. Bir akşamüstüydü. 
Arabasına bindiğimde nasıl hikâyeye çekilece-
ğimi henüz bilmiyordum. Şişli’deydim. Karşı ya-
kadayken Kadıköy’e kara yoluyla dönmeyi pek 
sevmem. Artık farklı birçok yol var. Gelgelelim o 
gün yorgundum. Üstelik yağmur yağıyordu. Tek 
düşüncem kendimi bir an önce eve atmaktı. İşte 
o anlarda önümde bir taksi durmuştu. Tereddüt 
etmeden binmiş, Beşiktaş’a gitmek istediğimi 
söylemiştim. Oradan deniz yoluyla karşıya ge-
çerdim. Niyetimi öğrenince zaten karşıya, du-
rağına döndüğünü, istemem halinde beni evime 
kadar taksimetrenin yazacağının yarısına götü-
rebileceğini söylemişti. Hem böylelikle sohbet 
de ederdik. Konuşması son derece düzgündü. 
Kayıtsız kalamayacağım bir teklifle karşı karşıya 
kalmıştım. En cazip tarafı da sohbetin önem-
senmesiydi… Sami’nin bendeki hikâyesi böyle 
başlamıştı işte…

İnsanları buluşturan alınyazısına hep inan-
dım. Bu karşılaşma da o karşılaşmalardan biriydi 
işte. Bir yıl öncesiydi. Karşımdaki adam nerdey-
se on beş yıldır şoförlük yaptığını söylüyordu. 
Ya ondan öncesi? Memlekette, Samsun’da kal-
saydı, o kızın peşinden İstanbul’a gelmeseydi, 
babasının istediği gibi bir aile kursa ve mesleğini, 
inşaatçılığı seçseydi nasıl bir hayatı olabileceğini 
kendisine birçok kez sormuştu. Geçmiş yolcu-
luğumuz başlamıştı. Yağmur devam ediyordu. 
Trafik sıkışıktı. Anlatılanları dinlemek için bütün 
şartlar mevcuttu anlayacağınız. Soru birçok kez 
sorduğu sorulardandı ama yaşanan ve kaçıla-
mayan gerçekler de vardı. Hayat bazen doğru 
bazen de yanlış kararlardan ibaretti. Âşık olduğu 
kız, lise bitince, İstanbul’a İngiliz Dili ve Edebiyatı 
okumaya gitmişti. Onu orada başka bir hayata 
bırakmaya dayanamamış, babasının tüm mu-
halefetine rağmen, ailesiyle bağlarını koparmayı 
bile göze alarak, büyük şehirde büyük bir ma-
ceraya atılmıştı o da. Sınavlara girmiş, arkeoloji 
bölümünü kazanmıştı ama hedefi okumaktan 
çok kızı kendisiyle evlenmeye razı etmek ve bir 
iş sahibi olmaktı. 

Zaman içinde ikisini de başarmıştı. Babası-
nın işinde küçük yaşından başlayarak çalışma-
sının kazandırdığı bilgiyle inşaat malzemeleri 
satan bir şirkette çalışmaya başlamış, birkaç yıl 
sonra da kendi işini kurmuştu. Yetmemiş, yanın-
da yaklaşık elli işçiyi çalıştırdığı bir tuğla kiremit 
fabrikası bile kurmuştu. Kızı evlenmeye razı 
etmişti tabii bu arada. Bu hayat mücadelesini 
verdikleri yıllarda iki çocukları bile olmuştu. Gün 
gelmiş kendisinde zaferinin tadına varma hak-
kını bulan bir adam haline gelmişti anlayacağım. 
Birçok küçük şirketi batıran, bir yerlere savu-
ran, hatta birçok insanı büyük bir karamsarlığa 
sevk eden, hayattan koparan o ekonomik krize 
kadar… Mallar elde kalmış, alacaklar tahsil edi-
lememiş, hatta borçluların bir kısmı sırra kadem 
basmış, vadesi gelen, ödenmesi gereken kredi-
ler, vergiler ve elbette işçi maaşlarıyla baş başa 
kalınmıştı. Uzun lafın kısası o da birçok benzeri 
gibi batmıştı. Zirveden dibe çöküş… Sanki bir 
rüya bitmiş, bütün emekler heba olmuştu. Ney-
se ki yanında kendisine hep destek olan karısı 
vardı. Bir daha el ele verir, yeniden ayağa kalka-
rız demesi nasıl da yüreğine dokunmuştu. Malını 
mülkünü satarak borçlarını ancak ödeyebilmişti. 
Ama işçilerinin hakkını da sonuna kadar vermişti 
doğrusu. İnsan hakkıyla nasıl yaşanabilirdi ki… 

Bir arkadaşının yardımıyla bu işe başlamış-
tı işte… Artık yapabileceğini yapıyordu. Kim bilir 
bu meslekte de kendisi gibi ne çok insan vardı. 
Hayatın acımasız şartları karşısında, istemediği 
gibi yaşamaya mecbur kalan ne çok insan… O 
gün bu beklenmedik şehir yolculuğu ve sohbet-
le başlayan hikâyemizin beni nerelere götüre-
ceğini elbette bilmiyordum. Bu da öyle bir hayat 
hikâyesi işte demiştim içimden. Eve vardığımda 
duygum buydu. Kendime söyleyebildiğim de… 
Anlatılanların bir hikâyenin, bizim hikâyemizin 
sadece başlangıcı olacağını nerden bilebilirdim.

Çarşı’da keyif kahvesini içerken gördüğüm 
ve görmenizi istediğim Sami’nin büyük bir ha-
yalperest olduğunu söylemem sizin için bir an-
lam ifade eder mi? 
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Proje okul ilan edilen 
Kadıköy Anadolu 

Lisesi öğrencileri de 
velileri de tepkilerini 

sürdürmeye devam 
ediyor. Veliler İstanbul 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

önünde eylem 
yaparken, öğrenciler 

dersleri boykot etti

YÜK KAMYONU 
bir can daha aldı

stanbul’da “proje okul” ilan edilerek öğretmen-
leri zorla tayin edilen okulların velileri 11 Ekim 
Salı günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açık-

lamasına Kadıköy Anadolu Lisesi ve Avni Akyol Güzel Sa-
natlar Lisesi velileri de katıldı. 

Öğretmenlerin okula geri dönmesini ve okullarının proje 
okul statüsünden çıkarılmasını talep eden veliler, sonuç ala-
madıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ya-
pacaklarını ifade etti.

“UYGULAMA HUKUKSUZDUR”
“Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılı-

ğı denetlenmekte olan bu yönetmeliğin uygulamasına İda-
re derhal son verilmelidir” diyen veliler şu açıklamayı yap-
tı: “Eğitim öğretim yılı başladıktan sonra gündeme gelen 
bu yaptırım, öğrencilerin eğitim hakkını gasp etmekte, or-
tama hâkim olan belirsizlik sebebiyle okullarda ders işle-
nememektedir. Hiç bir bildirim usulüne uyulmadan işleme 
konan bu uygulama kamu hizmeti kesintisine sebep olması 
sebebiyle hukuksuzdur. Görev yerleri değiştirilen öğretmen-
lerimizin yerine yapılacak atama şartları son dört yıl için-
de adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da 
daha üst ceza almamış olmak veya yöneticilik görevi üzerin-

den alınmamış olmak’ ile sınırlandırılmıştır. Bu atamaların 
hangi kriterlere dayanılarak yapılacağına dair bir açıklama 
mevcut değildir. Aynı okulda 8 yılını dolduran öğretmenler 
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin norm fazlası olarak gösteril-
mektedir. Liyakat yahut kıdemleri dahi dikkate alınmamak-
tadır. Doğrudan Bakanlık tarafından ve herhangi bağımsız 
bir kurum tarafından denetlenmesine ihtiyaç görülmeden ya-
pılacak bu atamalar sebebiyle okullarımızın kültürel hafıza-
sı silinme tehlikesiyle karşı karşıyadır.”  

Veliler, okul aile birlikleri, ilgili dernek, sendika, üniver-
site, sivil toplum kuruluşları ile beraber mücadeleye devam 
edeceklerini belirtti. 

ÖĞRENCİLER DEN BOYKOT EYLEMİ
Bakanlık tarafından ‘proje okul’ statüsüne dâhil edilen 

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, başka okullara zorun-
lu tayin edilen öğretmenleri için oturma eylemi başlattı. 11 
Ekim Salı sabahı derslere girmeyen öğrenciler okulun bah-
çesinde oturma eylemi başlattı. Kadıköy Anadolu Lisesi öğ-
rencileri, “Oturma eylemimizin amacı okulumuzun üç yıl 
önce proje okulu ilan edilerek, kulüp faaliyetlerimizin, fes-
tivallerimizin yapılamamasına neden olunması ve bu uygu-
lama ile Kadıköy Anadolu Lisesi ruhunun yok edilmeye ça-
lışılmasıdır.”dedi.

MEZUNLAR BİRLEŞTİ
Proje okul ilan edilen okulların mezunla-

rı da uygulamaya tepki gösterme devam edi-
yor. Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi 
Mezunlar Derneği, İstanbul Erkek Lisesi Me-
zunlar Derneği, Bornova Anadolu Lisesi Me-
zunlar Derneği ve Vefalılar Derneği mezun-
ları ortak hareket etme kararı aldıklarını ilan 
ederek, “Son dönemde gündeme gelen ‘Proje 
Okullar Yönetmeliği’ ile ilgili olarak mevcut 
uygulamanın hukuki, idari ve eğitim boyutla-
rını irdelemek üzere birlikte hareket etme ka-
rarı aldık” ifadelerinde bulundular. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mart 

2014’te “proje okul” uygulamasını baş-

lattı. Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul 

Erkek, Kabataş, gibi okulların yapısı de-

ğiştirildi. Nisan 2014’te Bakanlık, 150 

kadar meslek ve imam hatip lisesinin 

proje okul olacağını açıkladı. Buna göre 

okulların yönetici ve öğretmenlerinin 

ataması taşra teşkilatına bağlı hüküm-

lere göre sınavla yapılmayacak. Yani il 

ve ilçe milli eğitim müdürlükleri dev-

re dışı kalacak. Bu okullara atamalarını, 

Milli Eğitim Bakanı doğrudan yapacak. 

Temmuz 2015’te belirlenen proje okul-

lara Bakan onayı ile müdür atanma-

ya başlandı. Bir süre sonra da bu lisele-

re herhangi bir kural olmadan öğretmen 

atamaları yapıldı, birçok öğretmen de 

görevden alındı.  Eğitim-Sen ve Eği-

tim-İş, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Özel Prog-

ram ve Proje Uygulayan Eğitim Kurum-

ları Yönetmeliği’nin bazı maddelerine 

karşı çıkarak Danıştay’da dava açmıştı. 

Bu dava da hâlâ sonuçlanmadı.

PROJE OKUL 
NEDİR?

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in 
hayatını kaybettiği kaza 7 Ekim Cuma 
günü öğleden sonra Tuğlacı Emin Bey 
Sokak üzerinde meydana geldi. Moda 
Spor Kulübü lokalinin emniyetle pay-
laştığı kamera görüntülerinde bir yük 
kamyonunun, sokağın köşesini döner-
ken Kandemir’i ezerek ölümüne neden 
olduğu ve bölgedeki insanların koşarak 
kaza mahalline geldiği görülüyor. Genç 
kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamı-
nı yitirirken kamyon sürücüsü Aydın Y., 
sevk edildiği adliyede adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. 

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühen-
disliği 3. sınıf öğrencisi Özge Kande-
mir’in teyzesi Sultan Özer, Gazete Ka-
dıköy’e açıklama yaptı. Yeğeninin bir 
mühendislik fuarı için Ankara’dan İstan-
bul’a geldiğini söyleyen Özer, “Arkada-
şıyla beraber Ankara’dan yola çıktılar. 
Annesi televizyonda kaza haberlerini 
görünce Özge’ye uçakla gitmesini söy-

lemiş. Uçaktan indikten sonra arkadaş-
larıyla buluşmak için Kadıköy’e gitmiş. 
Ama kaldırımda beklerken bir hafri-
yat kamyonun altında kalarak can verdi” 
diye konuştu. 
Son zamanlarda İstanbul’da özellikle 
Kadıköy’de hafriyat kamyonlarının ya-
rattığı kazalar sebebiyle ölümlerin art-
tığını ifade eden Özer, “Ben Ankara’da 
yaşıyorum. Kazanın yaşandığı sokak 
nasıldır bilmiyorum. Ancak buna bir çö-
züm bulunmalı. Şoför serbest bırakıl-
dı ama biz tutuklanması için itiraz ettik. 
Ancak tek başına bunun yeterli olaca-
ğını düşünmüyorum. Bu kazalardan sa-
dece şoförlerin sorumlu tutulması doğ-
ru değil. Belediyenin, emniyetin ve ilgili 
bakanlığın da bu kazalarda sorumlulu-
ğu var. Kızımızı kaybettik. Özge ilk değil 
ama son olsun istiyoruz” diye konuştu. 

“TRAFİK POLİSİ AZALDI”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu da konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulundu. İstanbul’da meyda-
na gelen kazaların ciddi şekilde arttığı-
nı ifade eden Nuhoğlu, “Kamyonun öğle 
saatlerinde orada ne işi var?  Kadıköy 
Belediyesi olarak biz ceza yazamıyo-
ruz. Çevre Müdürlüğümüz sadece kir-
lilikten kaynaklı ceza yazabiliyor. Trafik 
polisi sayısı azaldı. Bu nedenle trafik ile 
ilgili güvenlik açığı oluşmaya başladı. İs-
tanbul sürekli büyümeye devam ediyor. 
Şehrin bu şekilde genişlemesi sorunla-
rın da artacağı anlamına geliyor. İstan-
bul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ka-
zalar ile ilgili görüşlerimi dile getirdim. 

Kamyonların 
giriş çıkış za-
manlarını belirli 
saatlere almak 
gerektiğini ifa-
de ettim. İnsan 
yoğunluğunun 
yaşandığı saat-
lerde sokakların 
kamyon girişi-
ne kapalı olması 
gerekiyor” de-
ğerlendirme-
sinde bulundu. 

SON BİR YILDA DÖRT ÖLÜM 
Kadıköy’de son bir yılda hafriyat kam-
yonlarının sebep olduğu toplam dört 
ölümlü kaza meydana geldi. Bunların ilki 
19 Mart 2016 tarihinde Fahrettin Kerim 
Gökay Caddesi üzerinde meydana gel-
mişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan 
78 yaşındaki Hüseyin Özbudak yaşamı-
nı yitirmişti. 
İkinci ölümlü kaza ise Yoğurtçu Parkı’n-
da gerçekleşti. 12 Mayıs 2015 tarihin-
de Kurbağalıdere’nin balçığını taşıyan 
hafriyat kamyonu yaya yolunda yürü-
yen Şule İdil Dere’yi ezerek öldürmüştü. 
Şoför ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakılmıştı. Üçüncü kaza ise 15 Hazi-
ran 2016 tarihinde Suadiye’de meydana 
geldi. Seyir halindeki kamyonda yüklü 
gaz betonlar, ağaca takılarak kaldırımda 
yürüyen 50 yaşındaki Ayşe Altın’ın üze-
rine düşmüştü. Kilolarca ağırlıktaki be-
ton kalıplar altında kalan kadın feci şe-
kilde can vermişti. 

İ

Moda’da meydana gelen kazada 22 yaşındaki 
üniversite öğrencisi Özge Kandemir yük 

kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. 
Kamyon şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Kartal - Pendik - Tavşantepe Metro Hattı ile;
• Pendik - Bostancı 20 dakika
• Pendik - Kadıköy 34 dakika
• Pendik - Üsküdar 38 dakika
• Pendik - Yenikapı 47 dakika
• Pendik - Aksaray 48 dakika
• Pendik - Taksim 61 dakika
• Pendik - Maslak 72,5 dakika
• Pendik - Atatürk Havalimanı 77 dakika
• Pendik - Bağcılar 80 dakika
• Pendik - Başakşehir 95 dakika 

l Erhan DEMİRTAŞ

Hayatını kaybeden Özge Kandemir 
22 yaşındaydı

Okuluma, Öğretmenime 
Dokunma!

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri 'Proje Okul' uygulamasını 
protesto etmek için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı

Kadıköy'de Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Kadıköy Fen Lisesi ile 
beraber Kadıköy Anadolu Lisesi proje okul kapsamına dahil edildi

Metro Pendik’e 
UZANDI
Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nın 
devamı niteliğinde olan Kartal-
Pendik-Tavşantepe hattı 10 Ekim 
Pazartesi itibarıyla hizmete açıldı 
dan bir ulaşım yapılabilecek
Anadolu Yakası’nın ilk ve de İstanbul’un en uzun 
metro hattı olan M4 Kadıköy - Kartal metro hat-
tının ikinci etabı, Kartal-Tavşantape 10 Ekim Pa-
zartesi günü kullanıma açıldı. Devam niteliği taşı-
yan hattın uzunluğu 4 buçuk kilometre. Yeni hatla 
birlikte Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 
dakika olması planlanıyor. Toplamda 16 durağa sa-
hip olan Kartal-Kadıköy Metro Hattı böylelikle 19 
durağa sahip oldu. 

SABİHA GÖKÇEN’E UZANACAK
Tavşantepe’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
uzanacak diğer metro hattının çalışmaları da de-
vam ediyor. Bu hattın tamamlanmasıyla da Kadı-
köy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğrudan 
bir ulaşım yapılabilecek.
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Müziğe aşık birkaç iş kadının kurduğu A Few 
Ladies Vokal Grubu, yerli ve yabancı müzi-
kallerden parçalar, film müzikleri seslendi-
recek. Konser ücretsiz. (14 Ekim Cumarte-
si/Barış Manço Kültür Merkezi/20.00)

Türk/dünya tangolarına farklı yorumlarıyla 
dikkat çeken, 7 müzisyenden kurulu Pia-
tango, dinleyicilere modern tangoyu da sıra 
dışı bir şekilde sunuyor. (14 Ekim Cuma/
Atölye&Kafe Hangart/20.30)

İsmiyle müsemma, repertuvarını “değişken 
ve de uyumsuz” gibi görünen şarkılardan 
oluşturan Muhtelif grubu, 70’lerden günü-
müze Türkiye popüler müziğine ait tınılar 
ve Rumca, Arapça ve diğer başka dillerde, 
gelenekselden popa arabeske uzanan şar-
kılar icra ediyor.  (15 Ekim Cumartesi/Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi/20.30)

Ajda Pekkan’dan Tanju Okan’a, Nil Bu-
rak’tan Timur Selçuk’a, eski 45’lik sevenle-
ri dansa ve birlikte şarkı söylemeye çağıran 
Eski Bando grubu, albümleri “Renkli Şey-
ler”den de şarkılar söyleyecek. (15 Ekim 
Cumartesi/Taşra Kabare/22.00)

Çellist Ozan Tunca, bir yorumcu olarak Ba-
ch’ın süitlerini nasıl hazırladığını anlatacak 
ve bu süitlerden bir seçkiyi seslendire-
cek. (15 Ekim Cumartesi/Yel değirmeni 
Sanat/20.00)

Candaş Orkestrası, popüler opera aryala-
rından napolitenlere, unutulmaz müzikaller 
ve film müziklerinden tutku dolu Latin şar-
kılar ve Türkçe eserlere kadar uzanan bir 
repertuvarla yeni sezona merhaba diyor. 
(17 Ekim Pazartesi/Caddebostan Kültür 
Merkezi/20.00)

Ayvalık AIMA Festival Orkestrası, 2013’te 
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin 
(AIMA) 15. yılında o güne kadar AIMA'nın 
ustalık sınıfları ve atölyelerine katılmış 
500’ün üzerinde genç müzisyen arasından 
15 müzisyen seçilerek oluşturuldu. Orkest-
ra, Akademi'nin 19., Festival Orkestrası'nın 
3. yıl dönümünü, bu özel konserle kutlu-
yor.  (17 Ekim Pazartesi/Süreyya Opera-
sı/20.00)

1982’de kurulan Kopuz Oda Orkestrası’nın 
bu ücretsiz konserinde Bach’ın eserleri yer 
alacak. (19 Ekim Çarşamba/Yeldeğirmeni 
Sanat/20.00)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

sasen şu röportajı ‘kadın’ vur-
gusuyla yapıyor olmak bile tu-
haf benim için, ‘kadın’ bir gaze-
teci için. Bu sayfanın takipçileri 

bilirler müzik gruplarıyla yaptığımız röpor-
tajları. Bu grupların yüzde 99’u da erkek-
lerden oluşur. Bu sanki müzik dünyasının 
yazılı olamayan bir kuralıdır. Bu kalıplar 
dışına çıkan bir grup kadın müzisyenle ta-
nıştıracağım sizi; İstanbul Kadın Orkestra-
sı (İKO). Kadın sorunlarını müziğine taşı-
yan bu orkestra, Kadıköy’de kurulalı henüz 
bir yıl bile olmadı. Biz de İKO’yu, solist-
lerden Esra Lora Yılmaz ile konuştuk. Ses-
lerine ses katmak için buyurun onları hem 
dinleyin hem okuyun…

● Aslında İKO’yu hangi ihtiyaçtan 
kurduğunuz çok açık ama bir de sizden 
dinleyelim.

Yaşamın birçok alanındaki erkek ege-
men zihniyet, biz kadınların varoluşunu en-
gelliyor. Bu alanlardan biri de müzik. Bizler 
müzikle uğraşan kadınlar olarak, sahnelerde 
daha çok varolmak ve müziğimizi de sesimi-
zi de duyurmak istiyoruz. Kadının sorununa 
ve yaşamın her alanında varolma mücadele-
sine ezgilerimizle ses vermek istiyoruz. 

● Yani hem müzik yapmak hem erkek 
hegemonyasıyla mücadele… 

Orkestramız erkeğin eril gücüne karşı 
kadın emeğini görünür kılarken farkındalık 
yaratıyor. Müzik yapmanın aynı zamanda 
sosyal boyutu ile ilgiliyiz. Cinsiyet ayırımı 
yapmaksızın toplumun her kesimine hitap 
ediyoruz. Kadın haklarını öne çıkarıyoruz. 
Cinsiyet ayırımına, şiddete, bütün kötü mu-
ameleye karşı sanatsal hassasiyetle yaklaşı-
yoruz. Kadının olduğu yerde sevginin, güve-
nin kazanmasını, kadınların güçlü olmasını 
önemsiyoruz. Müziğin iyileştirici motive 
edici gücünü bu yönde ortaya çıkartıyoruz. 
Çocuklarımıza, dünyamıza iyi bir gelecek 
bırakmak için adım attık. Birlikte uyum için-
de çalışmamızı yürütüyoruz. Ön yargılardan 
uzak değer harcanmaması, insan değeri ve 
değerlerinin korunması için daha çok sana-
ta ve duyarlılığa ihtiyacımız var.

● İKO kimlerden oluşuyor? Sanırım 
toplumu kucaklayan yapınıza örnek ola-
rak LGBTİ bireyler de var ekipte. 

Evet, LGBTİ bir arkadaşımız da var. 
Çünkü farklılıklarla birlikte bir aradayız za-
ten. Orkestrada çok farklı kesimlerden in-
sanlar var, öğrenci, öğretmen, işçi, ev ha-
nımı… 12 kişiyiz, oldukça kalabalığız. 
Aslında istediğimiz de tam olarak buydu. 
Hani diyoruz ya kadınların birlikte bir şey 
yapabildiğini göstermek istiyorduk. İşte bu 
kadar farklı kadın birlikte ve müzik yapıyor.

● ‘Kadın müzisyen’ olmanın zorlukla-
rı neler? Mesela provalarınız gece geç sa-
atte bittiğinde eşleriniz, sevgilileriniz ne 
diyor?  

Zor tabi. Bu zorluklar en temelinde ai-

leden, çevreden kaynaklı oluyor. Mesela 
orkestraya biri katılacaktı ama evli ve ço-
cuklu olduğu için gelemedi. Böyle durum-
larda hep kadın feragat ediyor. O da, kadın 
müzisyenleri geri palan itiyor. Çevremiz-
deki erkekler bizi destekliyor, sorunla kar-
şılaşmadık şimdiye dek ama illa ki sorun 
çıkaracak olanlar da vardır

● İKO’nun enstrümanları, müzik tar-
zı nedir?

Birçok enstrümanımız var. Bu toprak-
lara özgü olanlar da var, klasik batı enstrü-
manları da var. Çünkü biz klasik alt yapılı, 
çok sesli bir orkestrayız ama özgün, etnik 
şeyler de yapıyoruz. Örneğin Bahçe Du-
varı türküsünde çello çalıyoruz. Yani bazı 
türküleri yerellikten çıkartıp dünyayla bu-
luşturuyoruz veya bazı dünya müzikleri-
ni de bağlama kullanarak yerelliğe ulaş-
tırıyoruz. Türküler dışında da İspanyolca, 
İtalyanca, Yunanca şarkılarımız var. Sa-
dece Türkiye’ye bağlı değiliz yani dünya 
müziklerini kendi yorumumuzla söyleme-
yi tercih ediyoruz. Kendi bestelediklerimiz 
de var. Daha çok kendi bestelediklerimiz-
le de devam etmek istiyoruz. Var olanla-
rı kendimiz yine yorumluyoruz ama yeni 
şeyler yaratmak da gerekiyor yani devam-
lılığı açısından da. Çünkü hani bir amacı 
var tabii ki orkestranın duruş olarak, poli-
tik olarak ama en nihayetinde iyi müzik de 
yapmak istiyoruz çünkü bu da çok büyük 
bir eksiklik Türkiye’de.

● Bir röportajınızda cezaevindeki ka-
dınlarla ilgili bir proje yapmak istediğiniz-
den bahsetmişsiniz. 

O röportajda Çilem Doğan’dan yola 
çıkmıştık, o şimdi özgür. Ama cezaevle-
rinde pek çok kadın var, kadın cezaevlerine 
konserler vermek istiyoruz. Çocuklar için 
de bir şeyler yapmak niyetindeyiz. Söyle-
mimiz sözde kalmasın, hayata geçsin diye 
uğraşıyoruz. 

● Nerelerde konserler verdiniz ve ve-
receksiniz?

İlk konserimizi 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde vermiştik. Sonra Kartal 
Beirut Performans Sahnesi’nde de konseri-
miz oldu. Kazım Koyuncu etkinliklerinde 
sahne aldık. Bir destek konserinde yer ala-
caktık ama OHAL nedeniyle iptal edildiği. 
21 Ekim’de de Kadıköy Sahne’de olacağız. 
Feminist değiliz, konserlerimize sadece ka-
dınlar gelmiyor. Başta kadınlar olmak üze-
re tüm müzikseverleri bekliyoruz…

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 .

Kadın emeğini müzikle 
harmanlayarak erkek 
egemen sisteme kaşı 
mücadele eden ‘İstanbul 
Kadın Orkestrası’, 
kadınlardan destek 
bekliyor

Farklı semtlerde yaşayan arkadaşlarımız var ama İKO, Kadıköy’de kuruldu. Provalarımızı 
burada yapıyoruz. Misal belki Esenyurt’ta olsak geceyarısı  provadan çıkıp evimize gitmemiz 
daha zor olabilirdi. Burada nispeten rahatız ama o da yine belli bir saate dek maalesef!

ezgili haliKadın mücadelesinin

Necla Demirli (solist), Esra Lora 
Yılmaz (solist), Duygu Yeşilyurt 
(solist), Şebnem Şimşek(solist), 
Dilek Gürbey (bağlama), Eda 
Güner (keman), Elif Muratoğlu 
(viyolonsel), Müge Alaboz(obua), 
Sena İncetahtacı(perküsyon), Zeynep 
Yıldız(bas gitar), Songül Akbaba(davul), 
Gizem Soyupek (tromp)t

E

KORE’NİN YILDIZI 
Kadıköylü ASEL oldu!

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

Modalı lise öğrencisi Asel 
Hallaç, Güney Kore’deki müzik 
yarışmasında birinci oldu
Geçtiğimiz haftalarda bu sayfalarda genç 
öğrenci Asel Hallaç’ın hikâyesini paylaş-
mıştık sizlerle. Moda’da yaşayan, özel bir 
liseye giden 16 yaşındaki Asel’in yaşıt-
larından faklı bir hobisi vardı; Kore dilin-
de rap söylemek… Bu hobisini mesleği-
ne dönüştürmek ve müzik eğitimi almak 
isteyen Asel, Güney Kore’de düzenlenen 
bir yarışmaya katılmıştı. Ülkenin en bü-
yük yetenek ajanslarından biri olan JYP 
Entertainment’ın 1998’den beri düzen-
lediği “Rising Legend” yarışmasında rap 
kategorisinde final turunda yarışan Asel, 
122 ülkeden katılan 5 bin kişi arasında ilk 
10 kişi arasına seçilmişti. Halk oylama-
sını da önde götüren 16 yaşındaki Asel, 
sesiyle jüriyi de etkilemeyi başardı ve 
yarışmanın galibi oldu. Önümüzdeki sü-
reçte Güney Kore’ye gidecek olan genç 
Asel, JYP Entertainment tarafından ülke-
nin rap yıldızı olmak üzere yetiştirilecek. 
Hiç bilmediği bir dilde söylediği rap şarkı-
larla imkânsız gibi görünen hayalini ger-
çeğe dönüştüren Asel, “Kore sevdam iki 
yıl önce yakın bir arkadaşımla izlediği-
miz Kore dizisiyle başladı. Bu ülkeyi, dili-
ni, müziklerini çok sevdim. Korelilerin bu 
işi çok iyi yaptığını görünce de bu yolda 
ilerlemeye karar verdim. Hemen Kore-
ce öğrenmeye koyuldum, alfabeyi ken-
di başıma söktüm. Zaten şarkı söylemeyi 
çocukluğumdan beri seviyordum, bunu 
Korece ile birleştirdim. Şimdi de bu ya-
rışmayı kazandığım için çok çok mutlu-
yum!” dedi.



Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme 
kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 
Ekim ayı tüm dünyada ve ülkemizde ‘Meme 
Kanseri Bilinçlendirme Ayı’ olarak kabul 

görüyor. Böyle dönemler, ücretsiz fay-
dalanılabilecek merkezleri duyurmak, 

herkesin erken teşhisle hızla tedavi-
sine başlamasını sağlamak açısından 
önem taşıyor.

İşte bu merkezlerin başında Ka-
dıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın 

Sağlığı Merkezi geliyor. Kısaca Mamog-
rafi Merkezi, kadın hastalıkları ve meme sağlığı ko-
nularında hastalıkları erken teşhis edebilme, doğru te-
daviye yönlendirebilme ve yaşam kalitesini yükseltme 
hedefiyle hizmet veriyor. 

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı 
Merkezi, Eylül 2011’de hizmet vermeye başladı.  Beş 
yılda 44 bin 900 hastaya 100 bin 200 mamografi, ultra-
son ve smear işlemi yapıldı; biyopsi istenen bin 8 has-
tada 315 malign(kötü huylu tümör), 282’sinde ise be-
nign  (iyi huylu tümör) tespit edildi.

Dumlupınar Mahallesi Dr. Erkin Caddesi’nde bu-
lunan Mamografi Merkezi, Kadıköy’de yaşayan ve 
çalışan  tüm kadınlara  meme ve jinekolojik kanser-
ler konusunda erken tanı ve doğru tedaviye yönlendir-
me hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. 0216 565 66 
16’yı arayarak randevu almanız yeterli!
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FEMOFLOR-16 
ÜROGENİTAL MİKROBİYOTA TESTİ

Kadın ürogenital sistemindeki 
mevcut mikrobik durumu, 

floradaki denge ve bozulmayı 
moleküler yöntemle ortaya 
koyan, ÜROGENİTAL CHECK-
UP niteliğindeki Femoflor-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
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Bu sebeple okul konusunda 
önce ailenin güvenli olması, 
çocukla ebeveynlerin kendi 
okul anılarının paylaşılması 
ya da çocuğun okulla ilişki-
li sevebileceği özelliklerden 
bahsetmek çocuğu rahat-
latabilir.

Bunların yanında okul 
konusundan çok sık bah-

setmek de durumu büyük 
bir meseleye dönüştürerek 
çocuğun bu konudaki rahat-
sızlığını arttırabilir. Bu yüz-
den çocuğun hoşlanabilece-

ği okul dışı aktivite ve konuları da gündeme getirmek, 
çocuğun akranlarıyla iletişim kurmasını ve sosyalleş-
mesini sağlamak çocuğa faydalı olabilir.

Ailenin öğretmenle işbirliği yapması ve okul orta-
mından haberdar olması, okul fobisinin çözümlenme-
sinde son derece önemlidir. Böylece öğretmen des-
teği de alınarak çocuğun öğretmeni ve arkadaşlarıyla 
kurduğu ilişkiler, okulda geçirilen zamanın niteliği gibi 
konular üzerinde bilgi sahibi olunur. Bu sayede çocu-
ğun okula gitmek istememesinde bu etkenlerin payı 
olup olmadığı daha kolay belirlenebilir.

Okulla işbirliğinin sağlanması ve çocuğun oku-
la gitmeye devam etmesi çözüm sürecinde önemlidir. 
Ancak bu süreçte çocuğun okula devamlılığını sağ-
lamak ya da kaygısını azaltmak ebeveynler için zor 
olabilir. Bu yüzden okulla birlikte konuyla ilgili bir ruh 
sağlığı uzmanının desteğini almak da aileye yardım-
cı olacaktır.

Okul fobisi konusunda yapılabilecekleri özetlersek;
*Çocuğa karşı duyarlı olmak sorunun çözümün-

de ilk adımdır. Çocuğunuzun duygularını, üzüldüğü bir 
şey olup olmadığını sormanız ve onu sabırla dinleme-
ye hazır olmanız rahatlamasını sağlayacaktır, okul or-
tamı, öğretmen ya da arkadaşları gibi okul yaşamına 
ilişkin konularda konuşmak gibi. Bu, sorunun kaynağı-
na gitmenizi de kolaylaştırır.

*Çocuğun genel davranışları, günlük rutini hakkın-
da bilgi sahibi olmanız; davranışlarındaki herhangi bir 
değişikliği fark etmenizi sağlayacak ve gerektiğinde 
ona yardımcı olmanızı kolaylaştıracaktır.

*Okula gitmeyi reddeden çocuğu suçlamadan, ona 
bunun geçici bir durum olduğunu ve zaman zaman 
başka çocukların da okulla ilişkili sorun yaşayabildiğini 
ancak bunun çözülebileceğini anlatmak faydalı olabilir.

*Ebeveyn ve aile büyüklerinin, çocuğun okula git-
mesi konusunda, kararlı ve tutarlı olmaları önemlidir. 
Ailenin bu konuda tereddüt etmesi veya kaygılanması 
çocuğun korkusunu tetikleyecektir. Bu aşamada ço-
cuğun okuluna ilişkin sevdiği özelliklerden, birlikte za-
man geçirmeyi sevdiği arkadaşları veya sevdiği etkin-
liklerden söz ederek okula gitmesi teşvik edilebilir. 

* Ev ve aile ortamının huzurlu olup olmaması, ço-
cuğun ebeveynden ayrılmakta güçlük yaşaması gibi 
durumların çocuğun okul yaşamını etkileyebileceği 
unutulmamalıdır. 

*Çocuğun ayrılmakta zorlandığı bir ebeveyni var-
sa, çocuğu okula diğer ebeveynin ya da okul servisinin 
götürmesi faydalı olabilir.

*Okul ortamı konusunda bilgi sahibi olmak da okul 
fobisini aşmak konusunda ebeveynler için önemli-
dir. Bu noktada anne-baba- öğretmen işbirliği fay-
da sağlar.

* Okul korkusuyla ilgili, gerektiğinde, bir uzman-
dan destek almak sorunun çözümünde aileye yardım-
cı olur. Rehber öğretmenler, okul psikologları, bu alan-
da çalışan çocuk ergen psikoloğu ve psikiyatristlerine 
başvurulabilir. 

OKUL FOBISI (II)

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi   
Uzman Psikolog 

İrem Turgut

adıköy Belediyesi’nin Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğü tarafından yürütülen proje-
lerden bir tanesi de “Evde Ku-

aförlük”. Kadıköy Belediyesi yaklaşık üç 
yıldan bu yana evde kuaförlük projesini 
tüm hızıyla sürdürüyor. Evde kuaförlük 
hizmetinden, evinden dışarı çıkma imkâ-

nı olmayan, 65 yaş üstü Kadıköylüler fay-
dalanabiliyor. 

Günde ortalama 14 hasta, yaşlı veya 
engelli Kadıköylünün yararlandığı çalış-
ma hafta içi 5 gün sürdürülüyor. Günlük 
program kapsamında evde kuaförlük hiz-
meti mobil ekibi, belediyenin tahsis ettiği 
araç ve kuaförlük malzemeleriyle talepte 
bulunan vatandaşa ulaşıyor.  

Kadıköy Belediyesi Sosyal Des-
tek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki 

Sosyal Destek biriminin 0216 545 96 91 
numaralı telefonunu arayıp, randevu ala-
rak bu hizmetten faydalanılabiliyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, “Bi-
zim tek amacımız sürdürülebilir bir Sos-
yal Hizmet Uygulaması sunmak ve bire-
yin ihtiyacını giderebilmek. Ne kadar çok 
Kadıköylüye ulaşırsak o kadar çok mut-
lu oluyoruz. Bundan da Kadıköylüler çok 
memnunlar geri, bildirimler güzel” dedi.

“EVLATLARI OLUYORUZ”
Uzun yıllar bay-bayan kuaförlüğü ya-

pan Ebru Yıldırım ve Mustafa Deneri, Ka-
dıköy Belediyesi bünyesinde belediyenin 
sosyal hizmetler projesi kapsamında 65 
yaş üzeri vatandaşlara talep doğrultusun-
da evde kuaförlük hizmeti veriyor.

“İşimizin dışında evlatları da oluyoruz 
onların” diyen Ebru Yıldırım ve Musta-
fa Deneri, Kadıköylü büyüklerine hizmet 
sunmak ve onların bu hizmetten duyduk-
ları mutluluğu görmekten dolayı memnu-
niyetlerini ifade ediyor. 

3 yıldır bu çalışmada yer aldığını be-
lirten Ebru Yıldırım ve Mustafa Deneri 
insanlara yardım etmeyi sevdiklerini ifa-
de ederek, “Böyle bir işi yapmak gerçek-
ten gönüllülük gerektiriyor, işini sevmeyi 
gerektiriyor” diyor.  Yıldırım ve Deneri, 
“Belediye ile bir anlamda iletişim kanalı 
da oluyor, istek ve taleplerini, beklentile-
rini de belediyeye iletiyoruz” diyor.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR
Kuaförler Ebru Yıldırım ve Musta-

fa Deneri ile birlikte Gazete Kadıköy ola-
rak Meral Hanım ve Faruk Bey’in evine 
konuk olduk.  Meral Hanım, evde kuaför-
lük hizmetinin çok kolaylaştırıcı bir çalış-
ma olduğunu belirterek, “Gerçekten çok 
memnunum. Çok teşekkür ediyorum” 
diye düşüncelerini ifade etti. Kadıköy Be-
lediyesi’nin “Engelli Taksi” hizmetini de 
beğendiğini, bu çalışmanın biraz daha 
yaygınlaştırılmasını da talep etti. Kadı-
köy Belediyesi’nin evde kuaförlük hiz-
metinin yaşamını kolaylaştırdığını belirte-
rek belediyeye teşekkür eden Faruk Bey 
de Kadıköy Belediyesi’nden, ileri yaştaki 
Kadıköylülerin oturup dinlenebilecekleri, 
sohbet edip vakit geçirebilecekleri yerler 
yapmasını istedi. 

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı’nın 
içinde olduğumuz şu günlerde, erken teşhis için tüm Kadıköylü kadınları merkeze davet ediyor

“Meme Sağlığını Önemse Hayata Gülümse”

Radyoloji Uzm. Dr. Deniz Eroldu, Mamografi 
çektirmenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu 
gazetemize anlattı: 
Yaşamı boyunca yaklaşık 8 kadından biri meme kanseri 
olmakta ve ortalama 30 kadından biri de meme 
kanserinden ölmektedir. Meme kanseri erken tanıyla 
tedavi edilebilir bir hastalıktır. Meme hastalıklarına 
erken tanı konabilmesi için 40 yaşından sonra yılda bir 
kez mamografi çektirilmesi önerilmektedir. Mamografi, 
meme kanseri tanısında altın standart olarak kabul 
edilen, düşük doz radyasyon kullanarak meme 
kanserini araştıran bir görüntüleme yöntemidir.
Düşük doz X-ışını kullanarak görüntü elde edilen 
mamografi, memenin görüntülemesi için kullanılan en 
temel yöntem ve tüm görüntüleme ile tanı yöntemleri 
içinde meme kanserini en erken saptayabilen 
yöntemdir. Günümüzde bilinen standart mamografi 
yönteminin yanı sıra başta dijital olmak üzere farklı 
mamografi teknolojileriyle inceleme yapılmaktadır.
Nasıl uygulanıyor? 
Mamografide görüntü elde etmek için memenin 
görüntü detektörü ve kompresyon plakası arasında 
bir miktar sıkıştırılması gerekiyor. Rutin mamografide 
her memenin önden ve yandan iki farklı poz görüntüsü 
alınıyor. Eğer şüpheli bir bulgu varsa bu alanı daha iyi 
görüntülemeye ve tanı koymaya yönelik ek filmler 

çekilmesi gerekebilir.
Sıkıştırmanın amacı 
-Memenin hareket etmesini 
önlemek ve kaliteli görüntü elde etmek 
-Memenin kalınlığını azaltarak daha az X-ışını 
verilmesini sağlamak 
-Meme içinde birbiri üzerine binen dokuların açılmasını 
sağlayarak olası tanı hatalarını engellemek
Mamografi öncesi nelere dikkat edilmeli? 
Modern ve yeterli teknolojiye sahip bir mamografi 
cihazında sıkıştırma, sadece kaliteli bir görüntü 
alınmasını sağlayacak kadar yapılıyor. Hasta bu 
durumda, sıklıkla ağrı değil sadece bir miktar basınç 
hissediyor. Eğer memelerde genel olarak ağrı 
duyuluyorsa, incelemenin adet döneminin ikinci 
haftasına yani kanama kesildikten sonraki hafta 
içine ayarlanması, rahatsızlık hissini en aza indiriyor. 
Mamografi çekimine gelirken göğüs bölgesine ve 
koltukaltına pudra, deodorant ya da parıltılı krem gibi 
kozmetik maddeler uygulanmaması gerekiyor.
Mamografi incelemesi kimlere yapılmaz? 
-Bütün X ışını kullanılarak yapılan incelemelerde 
olduğu gibi gebelere veya gebelik ihtimali bulunanlara, 
-25 yaşından küçüklere yapılması sakıncalıdır. 
Gençlerde meme dokusu dens olduğundan, 
Mamografinin duyarlılığı azalmaktadır.

MAMOGRAFI NEDEN ÖNEMLI?

Evde kuaförlük
hizmeti Kadıköy Belediyesi’nin sosyal destek çalışmalarından 

biri olan 65 yaş üstü bireylere “Evde Kuaförlük Hizmeti” hem 
çalışanları hem Kadıköylüleri memnun etmiş durumda

l Mustafa SÜRMELI

K

Radyoloji Uzm. 
Dr. Deniz Eroldu

mutlu etti Ebru 
Yıldırım ve 
Mustafa 
Deneri
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Hangimiz duymadık ki?
Büyüklerimizden ya da çokbilmiş kü-
çüklerimizden.
“Dünyanın parasını kazanıyorlar. Sen 
burada kahrolduğunla kalıyorsun. On-
ların umurunda değil, vazgeç artık!”
“Fenerbahçe mi senin ekmeğini veri-
yor?”
“Kızım, ne bu böyle erkekler gibi!”
(İşte bu cümleye özellikle bayılırım!!!)
Dünyanın bütün adaletini ondan bekle-
yen,
Çocukların transfer paralarını en haksız 
kazanç sanan, herhangi bir çıkarın ol-
madığı
için bu aşkı anlamayan, tek taraflı aşka 
inanmayan dâhili ve harici bedhahları-
mız
olmuştur mutlaka:)
Benim gariban neslim için daha beter 
dertler de vardı.
Ne demiş Salazar?
Franko muydu yoksa?
“Futbol fado fiesta olmasaydı bu ülkeyi 
yönetemezdim.”
Tamam, Salazar fado çünkü.
Yani hafif mahcubiyetle yaşadık biz.
Onca yoksulluk varken...
Bunca haksızlık varken...
Futbol ha, çık çık cık!
İyi bir Ada’m, bir şair mesela,
Saygı duyulan bir fikir insanı ya da,
Bir kanaat önderi takım sevgisini itiraf 
edince
Gözümüz parlar, aradığınız referansa 
ulaşmış
Bulunuyorsunuz sevinciyle dolup ta-
şardık. Bak o kadar da ayıp değilmiş 
yani:)
Yastık altı şiirimdi Fenerbahçe o za-
manlardan.
Aa, yastık altı altın diye bankalara kap-
tırmamışım, tebrikler kendime:)
Yeni nesil bu anlamda daha şanslı.
Çünkü ilgili nitelikli insan çok. Pekala 
entelektüel bir kisveye bürünebiliyor:)
Gözlerde keskin bir sınıf bilinci,
Sağ kaş hafif havada pek rahat konu-
şulabiliniyor.
İyidir.
Konuşmak. Anlatmak. Anlaşılmak. Tar-
tışabilmek. En iyisi olanca gücünle sev-
mektir tabii.
Dünyayı başka ne kurtaracaktı ki, öyle 
değil mi? :)

Vatan millet 
sarı kanarya 
mevzuları :)

FERYAL 
PERE GEÇEN HAFTA

3. HAFTA

PROGRAMI

PROGRAMI

1. AMATÖRDE 
GEÇEN HAFTA
Süper Amatör Futbol Ligi’nde üçüncü 
hafta geride kalırken, İstanbul 1. 
Amatör Futbol Ligi tüm heyecanıyla 
başladı. 2016-2017 amatör futbol 
sezonunda İstanbul 1. Amatör Futbol 
Ligi 18 grupta oluştu. Ligde toplam 
167 kulüp yer aldı. 1. Amatör Lig’nde 
birinci hafta geride kaldı. 
Kadıköy’den 1. Amatör futbol liginde 
takımlarımız var. 
Fikirtepe Dumlupınar geçen sezon 
bıraktığı yerden galibiyetlerle 
başarılarına bir yenisini eklemeye 
devam ediyor. Koşuyolu ile Acıbadem 
de lige renk katan diğer Kadıköy 
takımları. 
Ligin ilk haftasında Kadıköy 
kulüplerinin aldığı sonuçlar şöyle:
■ 14. grupta yer alan Koşuyolu ilk 
hafta maçında Cevizli Anadolu’yu 
yenemedi ama yenilmedi de… Maç 
2-2- beraberlikle tamamlandı. 
■ 16. grupta Acıbadem ilk maçta 
Maltepe Yıldız karşısında 3-0 mağlup 
oldu ama ilk haftalarda bu kayıplar 
normal karşılanıyor. Bir sonraki hafta 
Acıbadem’in toparlanıp, başarılı 
olması bekleniyor.
■ 17. grupta ise Fikirtepe Dumlupınar 
var. Geçen yılın başarılı ekibi bu 
sezona da rakibi Gümüşsuyu 
karşısında elde ettiği net bir 
galibiyetle başladı. Fikirtepe, ilk 
haftada 3 puan kazanan lider Kartal 
gücü’nün averajla gerisinde. 
İstanbul 1. Amatör Futbol Liglerinde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı 
gruplarda maç programı şöyle:
■ 14. Grupta haftanın programı
Cevizli Anadolu-Örnekköy Spor
İçerenköy İ.Y.-İdealtepe Spor
İstanbul Esnaf Spor-Koşuyolu
Balkan Yeşilbağlar-Taşdelen
Barbaros(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
■ 16. Grupta haftanın programı
Kartal Yuvası-Pendik Kavakpınar
İstanbul Sahil Spor-Acıbadem
Orhanlıspor-Elmalıspor
Maltepe Yıldız-Valide Tayfun
Yamanspor(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
■ 17. Grupta haftanın programı
Ataşehir Doğuş-Çakmakspor
Sapanbağları-Üsküdar 1919 Spor
Fikirtepe Dumlupınar-Kartalgücü
1923 Esenkent-Gümüşsuyu
Aydınlıspor(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.

SÜPER AMATÖRDE 
3. HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde 
Kadıköy takımlarının yer aldığı 
gruplarda üçüncü hafta maçlarında 
alınan sonuçlar şöyle:
■ 2. Grupta Haftanın Sonuçları 
Selimiye-Bostancı:0-3
Sultanbeyli-Ortaçeşme:3-1
Bakırköy-Mahmutbey:4-0
Vardar-Dolayoba:1-0
Ömerli Köyü-Küçükçekmece:1-0
Küçükköy(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

GELECEK HAFTANIN 
PROGRAMI
Ortaçeşme-Bakırköy
Bostancı-Sultanbeyli
Küçükçekmece-Küçükköy
Dolayoba-Ömerli Köyü
Mahmutbey-Vardar
Selimiye(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
■ 7. grupta haftanın sonuçları
Rami-Albayrak:0-0
Yeldeğirmeni-Kurtköyspor:0-2
Ortaköy-Yıldırımbosna:2-0
Soğuksuspor-Ç.İhsaniye: 4-0
Sütlüce-Yenibosna:1-2

GELECEK HAFTANIN 
PROGRAMI
Yıldırımbosna-Soğuksuspor
Kurtköyspor-Ortaköy
Albayrak-Yel 
değirmeni
Ç.İhsaniye-
Sütlüce
Yenibosna-
Rami

stanbulgücü 2007 yılında ku-
ruldu. 2011 yılında da ka-
dın basketbol şubesi kuruldu. 
İlk 4 yılda altyapı oluşturul-

du. 2011’de A takım kuruldu. Yetenekli, 
genç oyuncular takıma kazandırıldı. Ku-
rulduğu yıl, “Final 8” bir sayıyla kaybe-
dildi. İkinci yıl Final 8’e kalma başarısı 
gösterildi. Takım yarı final oynadı. Bu se-

zon da “Final 4” hedefleniyor. Geçtiği-
miz sezonu 24 takım arasında 5. sırada 
tamamlayan İstanbulgücü, yeni sezon ön-
cesi katıldığı Türkiye Kupası’nda 3 gali-
biyet bir mağlubiyet elde etti. İstanbul ta-
kımı olarak Grup 1’e çıkmayı başardı. 

KADIKÖYLÜ MAÇA BEKLENİYOR
Sezonun ilk maçını Edirne Spor ile 

Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salo-
nu’nda 8 Ekim Cumartesi günü oynayan 
İstanbulgücü,  rakibini 72-66 mağlup etti. 
İkinci hafta Ordu deplasmanına gidilecek. 
Üçüncü hafta da Caferağa’da Yalova’yı 
ağırlayacak. İstanbulgücü başantrenö-
rü Erdem Tunçluer, “Tüm Kadıköylüle-
ri maçlarımıza bekliyoruz. Kadıköy Bele-
diyesi’nden de desteğini istiyoruz. Çünkü 
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde 
Kadıköy’ün takımı olarak bulunuyoruz. 
İstanbul’un da tek takımıyız. Bu bizim 
için büyük bir şey. Maçlarımızı Kadı-
köy’de oynuyoruz. Kadıköylüleri maç-
larımıza bekliyoruz” diyerek, 20 takımın 
bulunduğu ligde İstanbulgücü’nün süper 
ligi hedeflediğini vurguladı.

HEDEF SÜPER LİG
Bu sezon kadroya yeni transferler ka-

tıldı. Erdem Tunçluer, “Bu sene hedefi-
miz Süper Lige çıkmak. Bunu başaracak 
şekilde kurduk takımı. Bunu yapabilecek 
güçteyiz. Kadıköy kulübü olduğumuz için 
Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerden 
yetişmiş oyuncuları kulübümüze kazan-
dırdık. Genç ağırlıklı bir kadroya sahibiz. 
Tecrübeli oyuncu Anna Krienko’yu Spar-
tak Moskova’dan transfer ettik. Ukray-
na Milli takımı oyuncusu aynı zamanda” 
dedi.  İstanbulgücü, Kaptan Sevda Tunç-
luer, Betül Kutlu, Gizem Uca, Gamze Di-
legöz, Gözde Albayrak, İlayda Tokmak, 
Beste Gevrek, Hilal Ertaş, Anna Krienko, 
Betül Kalfalı, Zişan Arslan, Gülcihan Kö-
mür, İrem Kikiler, Aycan’dan oluşan güç-
lü kadrosuyla dikkat çekiyor. 

EFSANE İSİM ESMERAL 
İstanbulgücü başantrenörü Erdem 

Tunçluer, 22 yıldır basketbolun içerisinde. 
6 yaşında Efes Pilsen’de basketbola başla-
yıp, 7 yaşında Fenerbahçe’ye transfer ol-

duğunu söyleyen Tunçluer, A takım yaşına 
girdiğinde de profesyonel oynadı. Yıllar-
ca erkek basketbol takımları çalıştırdığını, 
şimdi ise bayan takımı çalıştırdığını anlatan 
Tunçluer, “Başkanımız Emrah Tunçluer’in 
eşi Esmeral Tunçluer efsanevi bir oyuncuy-
du. Bu konuda onun tecrübesi bizim için 
önemliydi. Onun gibi bir efsane bizimle be-
raber olduğu için de bayan takımı kurma-
mak olmazdı. Basketbolumuza yeni Esme-
raller yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi. 

BASKETBOL SAHADA KALIYOR
Takımın kaptanı olan Sevda Tunçluer, 

antrenör Erdem Tunçluer’in eşi. Tunçlu-
er çifti “Evde kesinlikle basketbol konuş-
muyoruz” diyor.

Basketbola 12 yaşında başladığı-
nı, pek çok takımda oynadığını söyleyen 
Sevda Tunçluer, Euro Cup şampiyonluğu 
da yaşadığını, spor ve basketbolun yanı 
sıra eğitime de önem verdiğini ifade etti.  
Basketbola ara verdiği dönemde fitnes 
eğitmenliği yaptığını, şimdi ise Sanat yö-
netimi okuduğunu belirten takımın kapta-
nı Sevda Tunçluer, kadın, eş, takım kap-
tanı, basketbolcu, öğrenci olarak yaşamda 
farklı rolleri bulunduğunu, bunları birbi-
rine karıştırmamak gerektiğini ifade etti. 
Güçlü rakiplerin yeraldığı ligde zorlu bir 
sezonun kendilerini beklediğini söyleyen 
Sevda Tunçluer, Türkiye Kupası’nda da 
en iyi 8 takım içinde olduklarını, Şubat’ta 
Türkiye Kupası maçı oynayıp, finale git-
mek istediklerini ifade etti.

KARİYER VE SPOR
Takımın en genç isimlerinden Işıl ise 

A takımda ilk sezonu olduğunu, basket-
bolu çok sevdiğini ve başarılı olacakları-
nı belirtti. Takımın tecrübeli ismi Anna 
Krienko da çok zorlu bir ligde yer aldık-
larını, kendini hazır hissettiğini söyledi. 
Krienko, “İstanbulgücü olarak iyi bir ta-
kımız. Türkiye’yi seviyorum, insanlarını 
seviyorum” dedi. Gamze Dilegöz ise ta-
kımın hızlı oyuncularından. Galatasaray 
altyapısında yetişti. 11 yıldır basketbol 
oynuyor. Gamze, “Burada çok mutluyum 
güzel bir aileyiz. Üniversite öğrencisi ve 
sporcuyum. Spor da yapıyorum kariyer 
de”  diye duygularını ifade etti.

başlıyor
Kadın futbol ligleri
Kadın futbol ligleri 2016-2017 
sezonunun ekim ayında başla-
ması için son hazırlıklar sürüyor. 
2016-2017 sezonunda Kadınlar 
1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Ka-
dınlar 3. Ligi’nde yer almak is-
teyen kulüplerin katılım başvu-
ruları 5 Ekim Çarşamba günü 
sona erdi. Kulüpler, 5 Ekim 2016 Çarşam-
ba günü mesai bitimine kadar ilgili form-
ları doldurarak Gelişim Ligleri Müdürlü-

ğü’nün web adresine gönderdi. 
TFF resmi web sitesinden 

yapılan açıklamada, 2016-2017 
Kadın Futbol Ligleri statüsünün 
TFF Yönetim Kurulu’nun yapa-
cağı toplantı sonrasında ilan edi-
leceği belirtilerek, “Statünün ila-
nından sonra başvuru ile ilgili ek 

belgeler kulüplerden ayrıca istenecek. Ka-
dın Liglerinin tümünün ekim ayı itibariyle 
başlatılması planlanıyor” denildi.

takımı

Kadıköy’ün

Kadıköy’ün, Türkiye Kadınlar 
Basketbol 1. Ligi’ndeki 
takımı İstanbulgücü, yeni sezona 
galibiyetle başladı

Kadın futbol liglerinin ekim ayı 
içinde başlaması öngörülüyor

İ
l Mustafa SÜRMELİ
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

14 -21 EKİM 2016
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘’ETKİLİ İLETİŞİM VE KİŞİSEL GELİŞİM”
Uzm. Gülcan NAKİPOĞLU

18 Ekim 2016 / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

‘’FARK YARATARAK BAŞARMAK”
Şair Bestekar Erol GÜNGÖR

19 Ekim 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

‘’ANTİMADDE EVRENİ VE RUH KAVRAMI”
Doç. Dr. Haluk BERKMEN

20 Ekim 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

‘’SEVGİ HERŞEYDİR”
Kalite Eğitmeni ve Danışmanı Şenay MUTLU

21 Ekim 2016 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

OTİZME FARKINDALIK 
İÇİN KOŞTULAR
Kadıköylüler “Bedensel Engelliler ile 
Otizm Koşusu” etkinliğinde buluştu, 
otizme farkındalık için koştu. Otizme 
dikkat çekmek amacıyla Bağdat 
Caddesi’nde düzenlenen koşuya, 
vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. 
Farkındalık koşusu renkli görüntülere 
de sahne oldu. Koşu parkuru 
boyunca her bir kilometrede kurulu 
renk istasyonlarından, koşucuların 
üzerine renkli toz boya püskürtüldü. 
Katılımcılarının rengârenk olduğu etkinlik 
süre tutulmadan tamamlandı. 

adıköy Belediyesi’nin uzman spor eğit-
menleri Habil ve Gül Yenici çifti vücu-
dumuzun kışa hazırlanmasında sporun ve 
dengeli beslenmenin büyük önemi olduğu-

nu vurguluyor.
Sporun yaşı olmadığını söyleyen uzman spor eğit-

menleri, spora hayatımızda yemek, nefes almak, uyu-
mak gibi yer vermek gerektiğini ifade ederken, “Spor 
yapacaksak, özellikle belli bir yaştan sonra spora baş-
ladıysak mutlaka bir doktor kontrolünden geçmemiz 
lazım” diyerek uyarıda bulundu.

SOĞUK HAVALARA DİKKAT!
Gül Yenici’nin yaklaşan kış öncesi spor yapmak is-

teyenlere tavsiyeleri var. Düzenli egzersiz, dengeli, do-
ğal beslenmek, günlük minimum 30 dakikayı yürüyüş 
egzersizine ayırmak gerektiğini anlatan Gül Yenici, 
sporun herhangi bir mevsimi olmadığını ama spor sa-
lonlarının mevsimi olduğunu belirtti. Mevsim değişim-
leri nedeniyle üşüyüp hastalanmamak için daha dikkat-
li olmak gerektiğini ifade eden Gül Yenici, “Şöyle ki; 
insanların hayatı okullar açıldıktan sonra daha düzen-
li hale geldiği için Ekim ayı spora başlangıç için uy-
gun oluyor. Özellikle Şubat, Mart, Nisan ayı çok yo-
ğun oluyor, çünkü herkes yaza hazırlık yapıyor. Spor 
salonu mevsimi başlıyor. Havaların bir soğuk bir sıcak 
olması hastalığa davetiye çıkarabilir. Buna dikkat edil-
meli” dedi.

KADINLAR KIŞA NASIL HAZIRLANMALI
Gül Yenici özellikle kadınlara bazı tavsiyelerde 

bulundu ve şunları söyledi: “Önce biyolojik durumu-
muzu bilmemiz lazım. İnsan biyolojisi kışın havaların 
soğumasıyla yağlanmaya daha müsait oluyor. Kadın-
larda ise östrojen hormonundan dolayı bu müsaitlik er-
keklere göre çok daha fazla oluyor. Doğal olarak da 
sonbahardan itibaren kış mevsiminde biz kadınlar ola-
rak yağlanmaya daha açık oluyoruz. O yüzden bes-
lenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor bu anlamda 
hele 30 yaş ve üzeri isek beslenme burada çok önem-
li rol alıyor”.

ŞEKERE DİKKAT!
“Karbonhidratı minimuma çekmemiz, şekeri haya-

tımızdan çıkarmamız gerekiyor. Katkı maddeli şekerli 
gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmamız gereki-
yor” diyen Yenici, vücudun enerjiye de ihtiyaç duydu-
ğu için karbonhidrat içeren gıdaların mümkün olan en 
az şekilde alınması gerektiğini belirtti.

SUYU İHMAL ETMEYİN
İlk defa spora başlayanlar ya da uzun aradan son-

ra yeniden başlayanlar için önce kardio çalışması, 20 
dakikalık bir yürüyüş,10 dakikalık bir bisiklet çevir-
me,10 dakikalık kol bisikleti gibi üst bölgeyi çalıştı-
ran kardio makinesiyle çalışmaya başlanmasını öne-
ren Gül Yenici, vücut egzersiz yapmaya hazır hale 
geldiği zaman da bölgesel çalışmaya başlandığını 
belirterek bir başka önemli konu hakkında şunları 
söyledi: “Spor yaparken, susadığınızda, mola verdi-
ğinizde, setler arasında su içebilirsiniz. Ama tabii ki 
yarım litre, bir litre şeklinde değil de o anlık susuz-
luğunuzu giderecek kadar suyu tüketmeniz lazım. 
Ama günlük su tüketimi minimum 2 litreyken, spor 
yaparken bunu maksimum 2 buçuk - 3 litreye çıkar-
makta bir sakınca yok.”

KAS YAPARKEN SAKATLANMAYIN
20 yıldır sporun içinde olan Habil Yenici de spor 

yapmak isteyen beyler için bazı tavsiyelerde bulundu. 
Egzersiz, doğru ve doğal beslenme ile vücudun bağı-
şıklık sisteminin güçleneceğini söyleyen Habil Ye-
nici, “İlk önce kardiyo çalışmasıyla başlanmalı. Yü-
rüyüşle başlayıp, açma-germe hareketleri yapılmalı. 
Ondan sonra küçük ağırlık çalışmaları yapılmalı. Ba-
samakları birer birer çıkmalı, birden ağırlık çalışma-
sına girdiğimizde kaslarımız buna hazır olmadığı için 
sakatlık yaşanabilir. Aksi halde kas yırtılmaları, ek-
lemlerde, omurlarda ağrılar, fıtıklar ortaya çıkabilir. 
Böyle bir durumla karşılaşmamak için ilk etapta kim-
seyle yarışmadan hafif hafif basamakları çıkarak spor 
yapmakta fayda vardır.”

NE KADAR SPOR?
Spora haftada ayrılması gereken zaman hakkın-

da da bilgi veren Habil Yenici, “Haftayı pazartesi, 
çarşamba, cuma ya da salı, perşembe, cumartesi ola-
rak spor yapılacak günler şeklinde ayırabiliriz. Fitness 
eğitmenleri ya da spor eğitmenleri olarak minimum 
haftada 3 günü tavsiye ediyoruz. Egzersizler günlük 1 
saat olmalıdır” dedi.

MASA BAŞINDA DA EGZERSİZ YAPILIR
İş yaşamında özellikle masa başı işlerde bilgisayar 

kullanıyorlarsa el bileklerinde ve dirsek ekleminde si-
nir sıkışmaları olup birtakım rahatsızlıklar ortaya çı-
kabiliyor. İki uzman spor öğretmeni parmaklar, eller, 
bilekler ve dirseklerin zaman zaman esnetilmesi tav-
siyesinde bulundu. Özellikle karın bölgesinin içeride 
tutularak oturulmasının omurgayı dikleştirdiği ve dik 
oturmayı, karın kaslarının aktif hale gelmesini sağla-
dığını belirttiler.

KADIKÖYLÜ SPORDA
Kadıköy Belediyesi’nin kış boyunca faaliyette olacak kış spor 
okuluna Kadıköylülerin ilgisi büyük
Kısa bir süre önce başlayan Kadıköy Belediyesi Kış Spor 
Okullarının kontenjanı doldu. Kadıköy Belediyesi, 11 farklı spor 
branşında hem yetişkinler hem de çocukların, sonbahar ve 
kış mevsimini spor dolu bir programla geçirmesi amacıyla 3 
Ekim Pazartesi günü başlattığı Kış Spor Okulu programına 
2 bine yakın Kadıköylünün devam ettiği belirtildi. Kadıköy 
Belediyesi’nin Kalamış’taki spor merkezinde, Selamiçeşme 
Özgürlük Parkı’nda, Caferağa Spor Salonu’nda çocuklara ve 
yetişkinlere yönelik 11 farklı branşta spor eğitimleri devam 
ediyor.
Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde; yetişkinler 
için pilates, zumba, yoga, satranç, masa tenisi, horon, latin 
dansları, tenis  branşlarının yanı sıra çocuklar için  zumba, masa 
tenisi, jimnastik,  tenis, futbol, satranç branşlarında eğitimler 
veriliyor. Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yetişkinler 
ve çocuklar için tenis, çocuklar için futbol okulu devam ediyor. 
Caferağa Spor Salonu’nda çocuklar için voleybol ve basketbol 
branşlarında eğitimler devam ediyor.

Kış

mevsimine

sporla
hazırlanın
Sonbaharın son aylarına yaklaştığımız şu günlerde havalar da 
yavaş yavaş soğumaya başladı. Peki, yaklaşan kış mevsimine 
biyolojik yapımız ne kadar hazır ya da bu aşamada sporun önemi 
nedir? Sorunun cevabını, işin profesyonelleri cevaplıyor

K
l Mustafa SÜRMELİ
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14 Ekim Cuma

SOLDAN SAĞA:
1- ‘Çoğunluk’,’Rüzgarda Salınan Nilüfer’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… Almanya’nın eski para 
birimi… Denizcilikte yelken indirme. 2-Örtü… Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan ya da kimyasal yöntemlerle 
yapılan, kokulu ve uçucu sıvı… Ortadoğu’da bir ülke. 3-Kudret, iktidar… Kubbe… Yaş, meslek, toplumsal durum 
vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri. 4-Bir ilimiz… Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli serelerde 
belli miktarlarda ödedikleri para… ‘O’ gösterme sıfatının eski biçimi… Karşılıklı alıp verme. 5-Eski dilde askerler… 
Kadıköy’de bir semt. 6-Fatih’te bir semt… 17. yüzyılda yaşamış ünlü bir Divan şairi… Çıplak resim… Eğreti 
verme, ödünç verme. 7-Sodyumun simgesi… Parça parça… Faaliyet, aktivite. 8-Aytaç önadlı aktör… Eski 
dilde vergiler, salmalar… Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı… Holmiyumun simgesi. 9-Çabuk davranan, 
çevik… İterbiyumun simgesi… Hükümler, yargılar… Dahil. 10-Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyazpeynir… 
Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi, eğik yazı… Eksiksiz… Beddua. 11-Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu 
ülkelerden getirilmiş… ‘Okul’, ‘Silsile’ gibi filmleriyle tanınan ünlü aktris. 12-Krallık… Yılan… Çayda bulunan 
ve kafein niteliğinde olan etkili madde… Bir nota. 13-Suudi Arabistan’ın plaka işareti… Ukala bir biçimde… 
Yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan değerli bir taş… Dar, çok ince metal parça. 14-Hastalıktan kalkma, 
iyileşme… Kıyıcı, zulmeden… Japon derebeyinin hizmetindeki savaşçı. 15-Arnavutluk’un başkenti… Büyük 
yaba… Dini bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı. 16-Uzun ve yorucu, özenli çalışma… 
Başkent… Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap. 17-Karşılığı sonra ödenmek üzere… Yönetim bakımından bir 
tür bağımsızlığı olan büyük il… Ateş. 18-Özenli, ihtimamlı… Elma, armut vb. meyvelerin yenmeyen iç bölümü… 
Tekerlekli, motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtı. 19-Genişliği on, uzunluğu yaklaşık iki yüz elli kulaç olan 
balık ağı… Rutubet… Aziz Nesin’in bir romanı. 20-İnce yapılı, nazenin… Işık, aydınlık… İris iltihabı. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan yazar. 2-Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin kullandığı para birimi… 
Haritacı… Bataklık gazı. 3-Sarkaç, pandül… Eskiden bazı Türk topluluklarında ve İran’da kullanılan bir soyluluk 
unvanı… Franz Kafka’nın bir romanı. 4-Yabancı… Bir canlıda sürekli ya da geçici yaşayarak ona zarar veren 
başka canlı… Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru… Bir şeyi çevreleyen çizgi. 5-‘Tüysüz şeftali’ 
adıyla da bilinen bir meyve… İman, inanç… Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş. 6-Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin kısa yazılışı… Zevk, mutluluk, tat… Alışkanlık, huy… Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine 
çeviren araç, batarya. 7-Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler… Televizyon dizilerinde 
ve sinema filmlerinde de rol almış Ebru önadlı sunucu… Asker azığı. 8-Zor, zorlayış… Eski dilde gece… Baş 
sağlığı dileme… Genişlik. 9-Aslan… İyimser, optimist… Yürürlükte olan, geçerli olan… Avustralya’ya özgü 
uçamayan bir kuş. 10-Şili’de bir çöl… Roman ve öykülerinin yanı sıra Türkçe ile ilgili kitaplarıyla da tanınan 
ünlü bir yazarımız. 11-Manganezin simgesi... Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret ya da resim 
bulunan, tahta ya da sac parçası, levha… İstek uyandırmak için kullanılan ünlem… İyilik, lütuf, ihsan. 12-Güç 
simgesi olarak taşınan değnek… Belirli geçmiş zaman eki… Saygı… Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde genellikle 
davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. 13-Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, 
şifre… Fikirler, düşünceler… Kolsuz, askılı fanila. 14-Çiçek ya da yaprak işlemeli süs… Mor renkli bir kuvars 
türü… Eki olan. 15-Radyumun simgesi… Bir kerede eğrilmiş iplik, yün miktarı… Kekemelik… Ezgi, türkü, nağme. 
16-Kadın paltosu… Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke… Değersiz, kötü, sıradan… Büyük çivi… Ağabey. 
17-Bir renk… Belli belirsiz hissedilen hafif yel… İskambilde bir kağıt… Kötü bir olaydan alınması gereken ders, 
uyarıcı sonuç. 18-Ucu kollara ayrılmış… Zamana dilimi, vakit… İnci önadlı yazar… Gelecek, istikbal. 19-Japon 
tiyatrosunda geleneksel bir tür… Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz… Birçok çeşitten birer parça alıp 
yeni birleşim oluşturma işi… Yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu top. 20-Lüferin küçüğü… Hangi 
şey… Yanlı, taraflı, taraftar.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Murat Şeker, Plebisit 2-Ulufe, Sitare, Maharet 3-Hamarat, İkinci Bahar 4-Ekenek, Star, Al, Tav 5-Etna, Atak, 
Ebcet, Pa 6-Re, Nominalizm, Ofis 7-Ebe, Takat, Klor, Gri 8-Mali, Tab, Onur Ünlü 9-Nadas, Kanasta, Aritmi 10-Edebi, Anti, Km, Sr 
11-Reverans, Ti, Li, Ateh 12-La, Aşina, Mt, Mala, Aç 13-Karaman, Pabuç, Kanada 14-Hair, Aa, Olanak 15-Kürk Mantolu Madonna 16-
Dize, Antik, Mas, Koala 17-Okka, Si, Lam, Esin 18-Benin, Antidot, Aslı 19-Ek, Kuartet, Yılkı, Zum 20-Lotarya, Ba, Pike, Se.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Muhterem Nur, Kg, Dübel 2-Ula, Tebaa, Ela, Ki, Eko 3-Rumen, Elde Var Hüzün 4-Afakan, İade, Aare, İka 
5-Tere, Ot, Seramik, Onur 6-Anamal, Başarmak, Ay 7-Estetik, Kinin, Ankara 8-Ki, Kanata, Sn, Antant 9-Eti, Katana, Apati, Men 10-
Raks, Bant, Oksit 11-Ritmik, Stimbol, İd 12-Pena, Zloti, Tulum, Oya 13-Cremona, Çamaltı 14-Emi, Ru, Kim, Nasa, Lp 15-Babaca, Ram, 
Akad, Maki 16-İhale, Gür, Alakok, Sık 17-Sah, Tornistan, Noel 18-İrat, Filtre, Aynasız 19-Terapi, Üm, Had, Ali, Us 20-Vasi, İl, Çağ, Anime.

Yaşam

l Erhan DEMİRTAŞ

“Bir tek ben kaldım burada. Dükkânların çoğu ya te-
lefoncu oldu ya da dönerci.  Eski esnafların neredey-
se hepsi gitti. Ben kalmak için direniyorum.” Bu söz-
ler 70 yaşındaki Kadıköylü esnaf Manuk Ohanoğlu’na 
ait. Serasker Caddesi üzerinde bulunan 20 metrekarelik 
küçük bir dükkânda pek çok kişinin bilmediği, bilenle-
rin ise anımsayamayacağı müzik albümleri satıyor Oha-
noğlu. “Minimo” adlı bu şirin dükkânın raflarında Ne-
şet Ertaş’tan Ahmet Kaya’ya, Sezen Aksu’dan Müslüm 
Gürses’e birçok sanatçının albümü yer alıyor.  Ancak 
dükkânda bulunan albümler bununla sınırlı değil. Serge 
Regianni, Edith Piaf, Pierre Bachelet, Peppino Di Capri, 
Paul Anka ve Tom Jones gibi Fransız ve İtalyan sanatçı-
ların albümleri de var. 

 “ÇOK ZOR BULUNUYOR”
Dükkânına konuk olduğumuz Ohanoğlu ile Rumca 

ezgiler dinleyip söyleştik. Üçüncü kuşak Kadıköylü olan 
Ohanoğlu, müziğe lise yıllarında merak salmış. St. Jo-
seph Fransız Lisesi’nde okurken Bahariye Caddesi üze-
rinde bulunan Melodi Plak’ta ‘ustam’ dediği Agop Us-
ta’nın yanında plak satmaya başlamış. Bir yandan da 
gitar çalıp, uzun yıllar Gregoryen Kilise Korosu’nda so-
listlik yapmış. 

53 yıldır plak ve kaset satan Ohanoğlu, kendisine 
ait bu dükkânda 43 yıldır caddeyi müzikle dolduruyor.  

Ohanoğlu’nun küçücük dükkânı adeta bir müzik arşi-
vi. Fransızca bilen Ohanoğlu’nun arşivinde Fransızca al-
bümlerin yeri ayrı. “Fransa’da bile çok zor bulanabile-
cek albümler benim dükkânımda var” diyen Ohanoğlu, 
İtalya’dan ve Fransa’dan gelen turistlerin kendisinden 
albüm satın aldığını ifade ediyor. 

“KADIKÖY’DE İKİ PLAKÇI VARDI”
 Akıllı telefonlarda, müzik çalarlarda müzik dinleme 

dönemi başlayınca Ohanoğlu’nun işleri de kötüye gitme-
ye başlamış. Eski müşterileri dışında çok fazla insanın 
kaset ve plaka ilgi göstermediğini söyleyen Ohanoğlu, 
“Bizim gibi esnaf çok az kaldı. 1970’li yıllarda Kadıköy 
üretim yapan esnaf ile doluydu. Şimdi bir elin parmakla-
rı kadar kaldık. Ben bu işe başladığım zaman İstanbul’da 
altı, Kadıköy’de ise iki plakçı vardı. O zamanlar plak sa-
tışının merkezi Doğubank İşhanı ve Unkapanı’ydı. Her 
gün plak almaya giderdim. Günde yüzlerce plak sattığım 
olurdu. Herkes birbirini tanır, sever ve sayardı. Eski za-
manlarda bu müzikler gibi nostalji oldu. Müzik kültürü 
yıllar geçtikçe yok oluyor. Bugün çıkan bir şarkı yarın 
hatırlanmıyor bile” diyor.

“İNATLA BURADA KALIYORUM”
Ohanoğlu, lise yıllarında başladığı işi bir tutkuya dö-

nüştürmüş. “Parada pulda gözüm yok” diyen Ohanoğ-
lu, müziğe olan tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: “Günde 
en az üç kişi gelip ‘dükkânı devrediyor musun’ diye so-
ruyor. Ben de ‘hayır’ diyorum. İnatla burada kalıyorum. 
Çünkü bu benim işim değil, hayatımın bir parçası. Bu 
küçük dükkânda dünyaları geziyorum.” 30 yıl önce gün-
de yüzlerce plak satan Ohanoğlu, şimdilerde günü bir tek 
albüm satmadan kapattığını söylüyor. 

OHANOĞLU’NUN KADIKÖY’Ü 
Ohanoğlu’nun özlem duyduğu sadece nostaljide ka-

lan müzik albümleri değil. Kadıköy’de doğan ve çocuk-
luğunu Kurbağalıdere civarında geçiren Ohanoğlu, “En 
çok da eski Kadıköy’ü özlüyorum” diyor. Ohanoğlu o 
yılları şöyle anlatıyor: “Dedem Agop Ohanoğlu Altı-
yol’da ayakkabı tamirciliği yapardı. Nenem de Fener-
bahçe Plajı’nda kabin görevlisiydi. Neneme yemek gö-
türürdüm. Kalamış’tan denize girer yüzerek Fenerbahçe 
Plajı’na geçerdim. Plaj o yıllarda çok temizdi.  Safiye 
Ayla ve Müzeyyen Senar gibi usta sanatçılar plajın mü-
davimiydi. Her yaz gelirlerdi ben de onları görürdüm.”

Lise yıllarında başladığı işini tutkuya dönüştüren Kadıköylü Manuk Ohanoğlu, 53 yıldır plak 
satıyor.  Ohanoğlu, “Kadıköy de bu müzikler gibi nostalji oldu. Müzik kültürü yıllar geçtikçe yok 

oluyor. Bugün çıkan bir şarkı yarın hatırlanmıyor bile” diyor

 “Bu küçük dükkânda 
dünyaları geziyorum”

Ohanoğlu, “Teknoloji geliştikçe bizim işin de popülerliği kalmadı” dese de hala hatırı sayılır sayıda müşterisi var…
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