
“Katil affedildi”

“Doğaya, kente zarar”

 Feride Büşra Taşlı’nın ölümüne 
neden olan sürücü Zeynep Nur 
Koşan 3 yıl 10 ay 10 gün hapis 
cezasına mahkûm edildi. Abla 
Buket Taşlı, “Bin bir emekle 
büyüttüğümüz, saçının teline 
kıyamadığımız kardeşimin katili 
affedildi” diye konuştu  l Sayfa 3'te

 Çevre örgütleri, geçtiğimiz 
günlerde yürürlüğe giren 80. 
Madde’nin iptal edilmesi için 
İstanbul’da eylem düzenledi. Yaşam 
savunucuları, yasanın uygulanması 
halinde hem kırda hem kentte 
telafisi mümkün olmayan 
sonuçların ortaya çıkacağını 
belirtiyor l Sayfa 8'de

Kadıköy Belediyesi Mamografi 
ve Kadın Sağlığı Merkezi, “Meme 
Kanseri Bilinçlendirme Ayı” 
kapsamında farkındalık yürüyüşü 
düzenledi. Yürüyüşte pembe balonlar 
gökyüzüne bırakıldı l Sayfa 12'de

Gerek müzikal olarak gerek sinema 
uyarlamasıyla dünya çapında birçok 
ödüle layık görülen “Hedwig ve Angry 
Inch”; şimdi Kazan Dairesi bünyesinde 
Türkçe uyarlamasıyla Kadıköylü 
seyirciyle buluşuyor l Sayfa 5'te

Meme kanserine karşı yürüyüş

Proje okul tepkisi sürüyor
Eğitim-Sen Kadıköy 2 Nolu Şube, proje okul uygulamasıyla 4 bin öğretmenin 

sürgün edildiğini açıklarken, proje okul ilan edilen liselerin velileri panelde 
buluşarak “Mücadelemizden geri dönmeyeceğiz” dedi. Kadıköy Anadolu 

Lisesi öğrencileri öğretmenlerini alkışlarla uğurladı  l Sayfa 4'te

“Trenler bence 
sihirli bir araç”
Kendini tren ve demiryolları 
aşığı olarak nitelendiren 
Metin Uca ile ülke gündemini, 
yeni oyunu “Aleksandır 
Telefonu Kaldır”ı ve 
çocukluk anılarında önemli 
yeri olduğunu söylediği 
Haydarpaşa Garı’nı konuştuk
l Sayfa 10'da

Çılgın Hedwig’in Kadıköy turnesi

Ne oldu bize?

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz 
göremediklerimiz (24)

MARIO LEVI  10'da
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Gençlere Sanat Merkezi, Belediye Bahçesinde Konser

KADIKOY 

GUZEL
CUMHURIYET’LE 

Kadıköy Belediyesi’nin, gençlere Cumhuriyet Bayramı hediyesi 
olan “Gençlik Sanat Merkezi” açıldı. Gençlik Sanat Merkezi’nin 
açılışının ardından Belediye bahçesinde Boğaziçi Caz 
Korosu’nun sahne aldığı “Cumhuriyet Gecesi” yapıldı
Kadıköy’de tüm haftaya yayılan bayrak dağıtımı, bando 
dinletisi, meşale yakma töreni gibi etkinliklerle kutlanan 
Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim Cumartesi saat 19.00’da 
Suadiye Işıklar’da başlayacak yürüyüşle doruğa ulaşacak
l Sayfa 9 ve 16'da
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KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral:    542 50 00
(Mesai saatleri dışında):  542 50 52
Çağrı Merkezi:   444 55 22
Evlendirme Dairesi:  542 50 02
İmar Müdürlüğü:   542 50 71
Temizlik İş. Müd.:   542 50 75               
Zabıta Müdürlüğü:   542 50 79
Alo Engelli Taksi:   444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu:  345 42 62

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

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

GEREKLİ 
TELEFONLAR !

İNGİLİZCE 
ÖZEL DERS 

Ortaöğretim, Üniversite,YDS ve 
Tüm seviyedeki öğrencilere, uygun 

ücretli, başarı garantili özel ders verilir.

Tel: 0532 522 13 28

nayurt Oteli, Aylak Adam ve Canistan 
gibi unutulmaz eserleri kaleme alan Yu-
suf Atılgan, Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan ölüm yıldönümünde anıldı. “Ben, 

toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, 
gülünçlüğünü göreli beri, gülünç olmayan tek tuta-
mağı arıyorum: Gerçek sevgiyi…” diyen Atılgan için 
22 Ekim Cumartesi günü Tarih Edebiyat ve Sanat 
Kütüphanesi’nde konferans düzenledi. “Türk Ede-
biyatında Yeni Bir Açılım: Yusuf Atılgan” başlığı-
nı taşıyan konferansa, Yrd. Doç. Dr. Hilmi Tezgör ve 
yazar Ekrem Işın konuşmacı olarak katıldı. Yaklaşık 
200 kişinin katıldığı konferansta, Atılgan’ın edebiya-
ta bakış açısı ve hayatı konuşuldu.

“PSİKOLOJİK BİR ÇALIŞMA”
Konferansın ilk konuşmasını Yrd. Doç Dr. Hil-

mi Tezgör yaptı. Tezgör konuşmasına, Atılgan’ın her 
metninin psikolojik bir çalışma ürünü olduğunu söy-
leyerek başladı. “Atılgan’dan geriye elimizde sadece 
14 öykü kaldı.” diyen Tezgör, usta edebiyatçının öy-
külerinin, romanlarından ayrı duramayacağını belirt-
ti. Öykülerinin de rahatlıkla roman olabileceğinin al-
tını çizen Tezgör, “İnsan olmanın en doğal hallerini 
bile ustalıkla anlattığını okuyabilirsiniz. Çoğumuzun 
bildiği “Saatlerin Tıkırtısı” öyküsünde bu ustalığı 
görmek mümkündür. Bireylerin sıkıntılı ve boğucu 
tasvirlerini de en net şekilde Yusuf Atılgan metin-
lerinde görebiliriz. Romanlarında hep yadırgama ve 
ötekileştirme temaları vardır. ‘Tutku’ öyküsündeki 
Osman karakterinde bu yadırgamayı tüm çıplaklığı 
ile bulabilirsiniz.” diye konuştu.

Tezgör, Yusuf Atılgan’ın köy ve kasaba öykü-
lerinde niçin ‘özgürlük’ temasını sıklıkla işlediğine 
de değindi. “Kelime seçimleri ve kurduğu cümlele-
ri analiz ettiğinizde karşınıza mutluluk kavramı çı-
kacaktır.” diyen Tezgör, Atılgan’ın hep ufkun ötesini 
merak eden bir yazar olduğunu vurguladı. 

“CUMHURİYET KAZANIMIYDI”
Konferansın bir diğer konuşmacısı yazar Ek-

rem Işın ise Yusuf Atılgan’ın nasıl bir toplum ya-
pısı içinde yetiştiğini anlattı. Işın, Atılgan’ın unu-
tulmazlar arasına girmesinde taşrada büyümüş 
olmasının büyük payı olduğunu söyledi. Taşra ço-
cuklarının, Cumhuriyet modernizminin önemli 
isimlerinden olduğunu söyleyen Işın, “Yusuf Atıl-
gan, Manisa’nın Hacırahmanlı köyünde doğdu. 
Manisa Ortaokulu’nda eğitim gördü. Aynı köyde 
doğan bir başka yazar ise İlhan Berk oldu. Yusuf, 
İstanbul Üniversitesi’ne, İlhan ise Gazi Üniversite-
si’ne gitti. Bu isimler birer Cumhuriyet kazanımı 
oldu. Taşra çocuklarının Cumhuriyet ile buluşması 
işte bu yazarları doğurdu. İmkân verildiği takdirde 
tarih boyunca hiçe sayılmış coğrafyanın çocukları-
nın neler yapabileceğini gösterdiler. Yusuf Atılgan 
da öteki insanların çığlığı oldu. Toplumun unuttuğu 
insanları kitaplarına taşıdı.” dedi. 

“MERAK İLE BÜYÜDÜ” 
Yusuf Atılgan’ın merak duygusu ile büyüdü-

ğünü söyleyen Işın, edebiyatımızda yeni bir açılım 
yapmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Işın, “Ece 
Ayhan, Turgut Uyar, Sezai Karakoç ve daha nice 
ismi İkinci Yeni akımının üyeleri olarak biliyoruz. 
Bu üyeliğin yanı sıra buluştukları ortak bir payda 
daha var. Hepsinin taşradan çıkan şair ve yazar ol-
maları. Saydığımız bu isimler İkinci Yeni adında 
soyutluğun ve hayal gücünün ağır bastığı bir akım 
kuruyor. Oysa bu modern olarak adlandırabilece-
ğimizin akımın, İstanbul’dan çıkması gerektiğine 
inanılır. Fakat gerçek hiç öyle değil. Yaşadığı kö-
yün ötesini merak eden, hayalleri olan çocuklardı 
bunlar. Düşünce dünyalarını ve hayallerini kâğıda 
taşımaları ile Yusuf Atılgan, Ece Ayhan ve Turgay 
Uyar oldular. Merak duygusu ile büyüyen Atılgan 
da toplumun reddettiği, ‘aylak’ dediği insanları an-
lattı.” dedi.

Yusuf Atılgan anısına düzenlenen konferans, 
soru - cevap bölümüyle son buldu.

insanların 

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın 
danışma kurulunda yer aldığı gerekçesiy-
le tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevine 
gönderilen yazar Aslı Erdoğan’la dayanışma 
kampanyaları sürüyor. Bu kampanyalardan 
biri de Kadıköy’de gerçekleştiriliyor.

Aslı Erdoğan’ın edebiyatını bilen, kitaplarını oku-
yan yazar ve eleştirmenler, Erdoğan’ın okurlarıyla bu-
luşarak onun kitapları hakkında atölye çalışmaları yü-
rütüyor. “Aslı Erdoğan okuyorsan, sen de gel” çağrısını 
taşıyan atölye, her cumartesi 18.00-20.00 arasında, 1971 
Akademi Kitabevi/Cafe’de ücretsiz olarak yapılıyor. Her 
hafta başka bir yazarın katılımıyla süren atölyede şimdi-
ye dek Fuat Sevimay ve Türker Ayyıldız ile “Kırmızı Pe-
lerinli Kent” kitabı; Belma Fırat ile “Taş Bina ve Diğerle-
ri” üzerine atölye çalışması yapıldı. Ekip, yakın zamanda 
yine cezaevinde tutulan dilbilimci ve yazar Necmiye Al-
pay için de atölye çalışmaları düzenlemeyi planlıyor.

NÖBETTEN ATÖLYEYE
Atölyeyi düzenleyen kişi ise ‘Aslı’nın Okurları’ grubu-

nun kurucusu Nilay Soysaldı. Özel bir şirkette finans mü-
dürü olarak çalışan edebiyat tutkunu Soysaldı, Aslı Erdo-
ğan’ı şahsen tanımıyor ancak onun bir okuru olarak onun 
için yapılan dayanışma eylemlerine destek olmak amacıy-
la bir şeyler yapmak istemiş. Soysaldı, “İlk başlarda okur 
nöbetleri düzenleniyordu. Daha sonra Alev İlbay ile okur 
nöbetlerini daha duyulur hale getirmek için edebiyat atöl-
yeleri yapma fikri ortaya çıktı. Cezaevi önünde tutulan 

Özgürlük Nöbetleri’nde tanıştığımız Aslı Erdo-
ğan’ın arkadaşlarının yardımıyla da bu fikri 
gerçekleştirebildik” diyor. Bu etkinliği, konu-
yu kamuoyunda güncel tutmak ve Erdoğan’la 
dayanışmak için düzenlediklerini vurgulayan 
Soysaldı, “Katılımcılar da memnun. Bu mem-

nuniyet hem bu bir dayanışma eylemi olduğu 
için hissediliyor; hem de atölyeler etkileşimli bir 

okuma imkânı sağlayıp oldukça keyifli ve faydalı 
geçtiği için” yorumunu yapıyor. 

“MUKTEDİRİN SİNDİRME NİYETİ”
Edebiyatsever Nilay Soysaldı, “Bir yazarın bu devir-

de ‘düşünce suçlusu’ olarak yargılanıyor olması konu-
sundaki duygularınız neler?” sorumuza da şu yanıtı veri-
yor; “Devrin iki yönü var. Bir yandan insan aklının belki 
hiç olmadığı hızla geliştiği; bilimde, sanatta, teknoloji-
de üretimlerini ve paylaşımlarını artırıp ciddi mesafe-
ler katettiği bir devri yaşıyoruz. Bir yandan da savaşla-
rın, açlıkların ve zorbalığın sürdüğü bir devri. Zorbalığın 
ve başkalarının yaşam hakkına tahammül etmeyenlerin 
olduğu her dönemde bunları kabul etmeyip de hakika-
ti yazan, barışı ve adaleti savunanlar olacaktır. Muktedir 
olanlar da hiçbir zaman başarılı olamasalar da sindirme 
ve gözdağı verme niyetiyle bu kişilerin üzerine gitmiştir 
hep. Fakat eppur si muove*…”
*İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve mate-
matikçi Galileo, dünyanın döndüğünü iddia ettiğinde 
mahkemeye çıkarılır. Hâkim ona, dünyanın dönmedi-
ğini, bunu söylerse ölümden kurtulabileceğini söyler. 
Galileo yanıt verir; eppur si muove (“ama dönüyor”).

Aslı’nın okurları
Kadıköy’de buluşuyor

ASLI’YA KADIKÖY’DEN SELAM
Geçen haftaki atölyede konuşan yazar Türker Ayyıldız, 
“İnsana değil insanlığın ölümünün altını çizmiş Aslı 
Erdoğan için kelam ettik. Bir an önce aramıza dönmesi 
için arkadaşları olarak ona Kadıköy’den selam ettik” 
dedi. Atölyenin 29 Ekim’deki konuğu Nihan Eren olacak. 
Sonraki haftaların programlarını Facebook’taki “Aslı 
Erdoğan” grubundan takip etmek, aslininokurlari@
gmail.com adresine e-posta göndererek bilgi almak 
mümkün. 1971 Akademi Kitabevi/Cafe Adres: Caferağa 
Mh. Sakız Sk. No:12 Kadıköy Telefon: 0 216 700 1971

l Gökçe UYGUN

Okurları, hapisteki yazar Aslı Erdoğan’la dayanışmak için her hafta 
Kadıköy’de, yazarın kitaplarının konuşulduğu bir atölye düzenliyor

l Kaan DERTÜRK

A

Kadıköy Belediyesi, edebiyatın usta isimlerinden 

Yusuf Atılgan’ı, ölüm yıldönümünde Tarih Edebiyat ve 

Sanat Kütüphanesi’nde düzenlenen konferansla andı

Öteki

çığlığı oldu

YUSUF ATILGAN KİMDİR?
Yusuf Atılgan, çağdaşlarının özellikle toplumsal eserler yazdığı bir dönemde, “birey” 
ve “bireyin toplumla çatışması” temasını eserlerinde incelikle işleyen, modern 
bireyin açmazlarını, uyumsuzluğunu, alışkanlıklara olan isyanını, yalnızlığını ve 
yabancılaşmasını anlatır. Beylik olan her şeyi sorgulayan samimi ve yalın üslubuyla 
hem kent, hem kasaba, hem de köy edebiyatımızda, psikanaliz ve varoluşçu 
yaklaşımı temel alarak yansıtabilmiş nadide bir edebiyatçı olan Yusuf Atılgan, 9 Ekim 
1989’da Moda’daki evinde kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. 
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GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 
• 12-13 KASIM CMT- PZR ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI (1 Gece- 2 Gün) / (PROMOSYON !!!) 
• 12- 13 KSM CMT - PZR TARİHİ EDİRNE (1Gece -2 Gün) 
• 24-27 KSM PERŞ - PAZAR ORTA KARADENİZ- SİNOP -KASTAMONU-KÜRE DAĞLARI (2 Gece-3 Gün)

Haftasonu, Haftaiçi Gruplara Özel Turlar Hazırlanır…

• 29 EKİM CMT. /06 KASIM PZR YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (Mangal dahil) 
• 30 EKİM PZR FENER- BALAT- KARİYE MÜZESİ (Yemekli) 
• 05 KASIM CMT SAPANCA- MAŞUKİYE (Zengin Brunch) 
• 05 KASIM CMT. TARİHİ İZNİK (Yemekli) 
• 06 KASIM PZR ''BİLİNMEYEN YELDEĞİRMENİ'' (Kadiköy'ün En eski, En yeni & En renkli yüzü !!!) 
• 13 KASIM PZR KIRKLARELİ’NİN İNCİSİ KIYIKÖY  (Müzikli – Balık Menülü) 
• 20 KASIM PZR ULUABAT- CUMALIKIZIK (Yemekli Dahil) 

Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com / sezontur@gmail.com / Facebook grubu adresimiz: Sezon Tur 

YAŞAMI ANLAMLI KIL; "GEZ, GÖR VE EĞLEN!!!"

eçtiğimiz yıl otomobiliyle çarptığı üniver-
site öğrencisi Feride Büşra Taşlı’nın ölü-
müne neden olan sürücü Zeynep Nur Ko-
şan, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” 

suçundan 3 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına mahkûm 
edildi. Taşlı ailesinin avukatı Efkan Bolaç, gazetemi-
ze yaptığı açıklamada, Koşan’ın yeni yasaya göre ce-
zaevine girmeyeceğini, denetimli serbestlik yasasından 
faydalanacağını belirtti. 

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasına, tutuksuz sanık Koşan katılmazken, Feri-
de Büşra Taşlı’nın ailesi ve taraf avukatları hazır bu-
lundu. Mahkeme hâkimi, tarafların kusur durumlarının 
tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 
Trafik İhtisas Dairesi’nden istenilen bilirkişi raporunun 
mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.

Bilirkişi raporuna ilişkin beyanı sorulan Taşlı’nın 
avukatı Efkan Bolaç, “Taşlı’nın kırmızı ışıkta geçti-

ğine dair tam anlamıyla bir kanaat oluşturacak yeterli 
delil bulunmamaktadır. Bu nedenle raporun bu bölü-
münü kabul etmiyoruz.” dedi. Sanık Koşan’ın avukatı 
da Adli Tıp Kurumu’ndan yeniden rapor aldırılmasını 
istedi. Mahkeme hakimi, sanık avukatının yeniden bi-
lirkişi raporu aldırılması talebini reddetti. Davayı ka-
rara bağlayan mahkeme hâkimi, sanık Koşan’ın “bi-
linçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 
10 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kara-
rın açıklanmasının ardından Taşlı’nın kardeşleri, du-
ruşma salonunda sinir krizi geçirdi.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”
Mahkeme sonrası Gazete Kadıköy’e açıklama ya-

pan Buket Taşlı, “Biz aile olarak bu karara hemen itiraz 
edeceğiz. Bugün burada verilen karar suçlunun cezalan-
dırılması değil affedilmesidir.  Bin bir emekle büyüttü-
ğümüz, gözünün içine bakıp saçının teline kıyamadığı-

mız kardeşimin katili affedildi. 
Biz bunun adalet ile uzaktan 
yakından ilişkisi olduğunu dü-
şünmüyoruz. Gerekirse Avru-
pa İnsan Hakları Mahkeme-
si’ne gideceğiz. Kardeşimin 
katili gerçekten cezalandırılana 
kadar bu davanın peşini bırak-
mayacağız” diye konuştu. 

 İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Baş-

savcılığınca hazırlanan iddi-
anamede, sanık Zeynep Nur 
Koşan’ın 16 Ocak’ta aracıy-
la Maltepe’ye doğru ilerledi-
ği sırada, Suadiye civarında-
ki trafik ışıklarının bulunduğu 
yerde yaya geçidinden giden 
Feride Büşra Taşlı’ya çarptı-
ğı belirtilmişti. Taşlı’nın kaza-
da hayatını kaybettiği aktarılan 
iddianamede, sürücü Koşan’ın 
‘bilinçli taksirle ölüme neden 
olma’ suçundan 2 yıldan 9 yıla 
kadar hapisle cezalandırılması 
talep edilmişti.

Otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisinin ölümüne neden 
olan sürücü Zeynep Nur Koşan, “bilinçli taksirle ölüme neden 
olma” suçundan 3 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 
Koşan adli kontrol şartıyla cezaevine girmeyecek

karar!
G

Kılıçdaroğlu Gençlik 
Akademisi’ne katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğuş Üniversitesi’nde düzenlenen 
1. Ulusal Gençlik Akademisi’nde konuştu. Kılıçdaroğlu, “Gençler 
geleceğimizdir ama gençler bugünün de en temel aktörleridir” dedi

l Erhan DEMİRTAŞ

Doğuş Üniversitesi bu yıl 1. Ulusal Gençlik Akade-
misi’ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılış törenine 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstan-
bul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başka-
nı Cemal Canpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kılıçda-
roğlu, son günlerde yapılan tarih tartışmalarına deği-
nerek şunları söyledi: “Ne Atatürk, ne İnönü, ne Refet 
Bele, ne Kazım Karabekir, bunların hiçbiri Cumhuri-
yetin adamı değildi. Bunlar birer Osmanlı paşasıydı. 
Osmanlı’nın nasıl battığını bire bir gördüler. Dediler 
ki, öyle bir ülke kuralım ki sağlam, ayakları üzerinde 
duran bir ülke olsun. O nedenle padişahın kulu ve kö-
lesi olan bireyler değil, Cumhuriyetin özgür bireyleri 
olsun dediler ve Cumhuriyeti kurdular.”

“Gençler geleceğimizdir” diyen Kılıçdaroğlu, bu 
lafın anlamı şu; “Beyler oturun yerinize, sakın sesi-
nizi çıkarmayın, zaten biz gittikten sonra sıra size ge-
lir. Bunu sakın kabul etmeyin. Gençler geleceğimiz-
dir ama gençler bugünün en temel aktörleridir” diye 
konuştu. 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE DEĞİNDİ
Kadınların toplumsal alanda yaşadığı sorunlara da 

değinen Kılıçdaroğlu, “Kadın erkek eşitliği, sakın bun-
dan ödün vermeyin, ‘efendim kadın evinde otursun’ di-
yen adama ‘kardeşim sen önce git kendin evinde otur’ 
diyebilmelisiniz. Hayatın her alanında kadın ve erkek 
omuz omuza mücadele edecek. Kadını bir yere hapset-
mek Cumhuriyetin ve çağdaşlığın, uygar dünyanın ka-

bul edeceği bir şey değildir. Bilim… Bilime olağanüs-
tü değer ve önem vermek zorundayız” dedi. 

“İÇİME SİNDİREMİYORUM”
Kılıçadaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin geliş-

mesi ve bölgede önemli bir aktör haline gelmesi için 
hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi savunmak, üretim 
yapmak ve sosyal devlet anlayışını benimsemek zo-
rundayız” dedi.   Kılıçdaroğlu, “Birinci ayak huku-
kun üstünlüğü ve demokrasi. Dünyada 25 bin dolar 
kişi başı geliri olan ülkelerde demokrasi var. Ancak 
İslam dünyasına bakın zengin olağanüstü kaynakların 
üstünde oturan ülkelerde yoksulları ezilir. Hiçbirinde 
demokrasi ve hukuk, kadın erkek eşitliği yok. Birile-
rinin talimatıyla karar veren değil, hukukun üstünlü-
ğüyle karar veren kanun adamları olacak. Bugün ha-
piste gazetecilerimiz var ben içime sindiremiyorum” 
diye konuştu. 

“Çağdaş demokrasilerde güçler ayrılığı en önem-
li şeydir”  diyen Kılıçdaroğlu, “Bir kişi milli iradeyi 
temsil edemez. Bu bağlamda başkanlık tartışmaların-
da yasama, yargı benim için ayak bağı diyen biri için 
onun demokrasiye ihanet ettiğini rahatça söyleyebili-
riz. Demokrasi olacak. Medya özgürlüğü demokrasi-
nin olmazsa olmazıdır. Demokrasiye yönelen her ha-
rekete karşı hepimiz durmalıyız” şeklinde konuştu 

“BİLİMSEL ÖZERKLİK ÖNEMLİ”
Üniversitelerin bilimsel eğitimden yana kurumlar 

olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Türki-
ye'nin üretmesi lazım. Ne üreteceğiz?  Katma değe-
ri yüksek ürün üreteceğiz. Üniversiteleri bilgi üret-
meyen toplumların katma değeri yüksek ürün üretme 
şansı yoktur. Bu nedenle üniversitelerin bilimsel 
özerkliği çok önemli” şeklinde konuştu. 

Konuşmasının sonunda 
gençlere seslenen Kılıçdaroğ-
lu, “Türkiye sizden çok şey 
bekliyor. Tartışmaktan sakın 
kaçınmayın birbirini kimliğine 
yaşam tarzına inançlarına say-
gılı olun her değer bizim de-
ğerimiz. Farklılıklarımız bizi 
ayrıştıran değil zenginliğimiz 
olsun. Olayları böyle yorum-
layabilirsek Güzel Türkiye'ye 
ulaşabiliriz. Bugünün temel 
aktörleri sizsiniz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Doğuş Üniversitesi yakınındaki 
bir okulu da ziyaret ederek, 
çocuklarla sohbet etti, 
fotoğraf çektirdi
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illi Eğitim Bakanlığı’nın, Türki-
ye’nin en gözde okullarının da yer 
aldığı 155 proje okulda 8 yıl ve üzeri 
çalışan müdür ve öğretmenleri tayin 

etmesine tepkiler sürüyor. Proje okul kapsamı-
na alınan okulların veli ve mezunlarının oluştur-
duğu “Projeniz Değiliz” platformu da 21 Ekim 
Cuma günü Kadıköy Belediyesi Evlendirme Da-
iresi’nde panel düzenledi. Panele, veli ve öğret-
menlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 
Panelde söz alan veliler, proje okul uygulama-
sına karşı tepkilerini dile getirdi. “Projeniz deği-
liz. Okuluma, öğretmenime dokunma” pankartı-
nın açıldığı panelde, idare hukukçusu Prof. Dr. 
İştar Gözaydın ise velilerin sorularını cevapladı. 

“ÖĞRETMENLERİN RUHU ALINDI”
Panelin ilk konuşmasını Kadıköy Anadolu Li-

sesi velileri adına Uğur Yıldırım yaptı. “Okulu-
muzdan zorla koparılan her öğretmenin ruhunun 
alındığını gördük.” diyen Yıldırım, öğrencile-
rin bu okullarda eğitim alabilmek için fazlasıy-
la emek harcadığını belirtti. Bu emeklerin karşı-
lığının ise alınmadığını söyleyen Yıldırım, “Ne 
bizlerin ne de çocuklarımızın hakkı bu değildi. 
‘Proje okul uygulaması neden yapılıyor?’ diye 
sorduğumuzda ise haksız duruma düşüyoruz. 
Hukuki sürecin sıkı bir takipçisiyiz. Çocukları-
mız için elimizden geleni yapacağız. Mücadele-
mizden geri dönmeyeceğiz.” diye konuştu.

“BİAT ETMEYECEĞİZ”
Uğur Yıldırım’dan sonra ise Avni Akyol Gü-

zel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni temsilen, Semra 
Ok konuştu. Velisi olduğu okulda eğitim göre-
bilmenin oldukça zor olduğunu belirten Ok, ço-
cuklarının, birçok zorlu sınavdan geçerek eği-
time başladığını vurguladı. Okula yeni gelecek 
öğretmenlerin ise yeterli nitelikte olup olma-
dığının bilinmediğini söyleyen Ok, “Bu sene 
YGS’ye girecek birçok çocuğumuz var. Fakat 
okulda dersler işlenmiyor. Benim çocuğum üç 
gündür okula gitmiyor. Derslerin işlenmediğini 
söylüyor. Proje okulu, laik ve bilimsel eğitime 
darbe olarak görüyorum. Öğretmenlerimize ya-
şatılan bu sürgünü asla kabul etmeyeceğiz. Size 
biat etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Vefa Lisesi adına kısa bir konuşma yapan Ali 
Erdoğdu ise Kadıköy Anadolu ve İstanbul Erkek 
Lisesi’nin gösterdiği direnişe ek olarak Vefa Li-
sesi’nde de karşı çıkışların başladığını söyledi. 

“Bir grup veli olarak mücadelemizi genişletmek 
istiyoruz.” diyen Erdoğdu, velilerin ve dernekle-
rin sokaktaki mücadelesinin büyük önem taşıdı-
ğını vurguladı.

 “ART NİYET VAR”
Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden Filiz Köy-

men Gökkaya, proje okulların tamamına kar-
şı olduklarının altını 
çizdi. “Her okuldan 
birkaç öğretmen git-
seydi eğer hareket 
bu kadar büyümeye-
cekti.” diyen Gökka-
ya, “Her okuldan 30 
ila 50 öğretmen gön-
deriliyor. Bu durum-
da çok net bir şekilde 
art niyet var. Okul-
larımızın içleri bo-
şaltılıp, hafızaları siliniyor. Yapılan birer da-
yatmadır. Veliler olarak bu dayatmalara ‘hayır’ 
diyeceğiz.” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN’
İstanbul Erkek Lisesi velisi Gülsüm Öner 

Yetkin, velilerin belli bir parti ya da gruba yakın 
olmadığını, sadece çocuklarının geleceği için ça-
baladıklarını söyledi. Öner, “Bize ‘Niye sokağa 
çıkıyorsunuz, bu işlerle neden uğraşıyorsunuz?’ 

diye soruyor-
lar. Ben anne-
yim, evladımın 
geleceği için 
elbette müca-
dele edeceğim. 
Hayatta bun-
dan daha doğal 
bir şey yok.” 
dedi. 

“52 ÖĞRETMEN GELMEYECEK”
Kadıköy Anado-

lu Lisesi’nden norm 
fazlası ilan edilerek, 
zorunlu tayin edilen 
öğretmen Aysun Ya-
zıcıoğlu, konuşmasına 
yasta olduğunu söyle-
yerek başladı. 19 yıldır 
aynı okulda çalıştığı-
nı söyleyen Yazıcıoğlu, “Yuvam dediğim Kadı-
köy Anadolu Lisesi’nden bugün buruk bir veda 
ile ayrıldım. Bir kurumda 19 yıl çalışmak demek, 
o kurumun ruhunu içinize çekmek demektir. Bu-
gün ne yazık ki okulun ruhunu oluşturan ailemiz 
dağıldı. 52 öğretmen ne yazık ki pazartesi günü 
okula gelmeyecek. Artık kendi çocuğu gibi tanı-
yıp, sevdiği öğrencilere bir şeyler öğretemeye-
cek. Bunun düşüncesi çok kötü.” diyerek üzün-
tüsünü dile getirdi.

“BU MESELE HERKESİN”
Panelin son konuşmacısı olan Cağaloğlu 

Anadolu Lisesi öğretmeni ve aynı zamanda Eği-
tim Sen 8 No’lu Şube Yürütme Kurulu Üye-
si Mustafa Turgut, “Bu mesele herkesi ilgilen-
diriyor. Bu mesele laik, demokratik, bilimsel 
eğitim için son du-
rak olabilir” dedi. 
Turgut, okuldaki gö-
revinden atılmak is-
tendiğini, ortada bir 
hukuksuzluk olduğu 
için de direneceğini 
söyleyerek, “Tedavi-
si mümkün olmayan 
yaralar açılıyor. Eğer 
biz kolay teslim olur-
sak kırılganlık oluşur. Yapılan çalışmalar ile eği-
timin geriletildiğine inanıyorum.” diye konuştu.

“Projeniz Değiliz” platformu, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde proje okulları konu 
alan bir panel düzenledi. Panelde konuşan veliler ve öğretmenler, projenin iptalini istedi
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“4 BİN ÖĞRETMEN SÜRGÜNDE”
Eğitim Sen 2 No’lu Şube, 4 bin öğretmenin norm fazlası ilan edilerek zo-
runlu tayin edilmesine ilişkin 22 Ekim Cumartesi günü basın açıklaması 
yaptı. Kadıköy 2 No’lu Şube’de gerçekleşen basın açıklamasında, “4 bin 
öğretmen çok uzak ilçelere resen sürülüyor” pankartı açıldı. 
Basın açıklamasını Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Turgut Yokuş yap-
tı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, yapması gereken çalışmala-
rı yapmadan 4 bin öğretmeni mağdur ettiğini söyleyen Yokuş, “Neye 
göre atama yaptıkları belli değil. Öğretmenlerin puanlarını ve sıralama-
sını açıklamıyorlar. Bu durum, yasal zeminde ve yargı önünde kendile-
rinin bile altında kalkamayacakları mağduriyetlere neden olacaktır. İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü uyarıyoruz. ‘Ben bildiğimi okurum’ 
durumu kendilerine de pahalıya mal olacağından, vazgeçmeye çağırı-
yoruz.” dedi.

Prof. Dr. 
İştar Gözaydın

KAL’DA HÜZÜNLÜ VEDA
Milli Eğitim Bakanlığı, Proje Okulları'nda 8 yıl ve üzeri görev yapan öğret-
menlere atama yazılarını gönderdi. Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki 89 öğ-
retmenden 52'si başka okullarda görevlendirildi. Öğrenciler, zorunlu ta-
yin edilen 52 öğretmen için 21 Ekim Cuma günü okul bahçesinde veda 
töreni düzenlendi. Öğretmenlere alkışlar eşliğinde veda edildi. 

MEZUNLAR DİLEKÇE VERDİ
Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları, eski öğretmenlerinin zorunlu tayin 
edilmesi üzerine 25 Ekim Salı günü okul yönetimine dilekçe verdi. “Proje 
okul uygulaması ile öğretmenlerimiz sürgün ediliyor. Okulumuzun ruhu 
yok ediliyor.” diyen mezunlar, öğretmenlerini geri istedikleri dilekçeleri-
ni idareye teslim etti.

için
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w i n s a . c o m . t r

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

Kalbi kırık Alman trans şarkıcı 
Kadıköy’e geliyor!

aşlığa bakıp da bunun bir müzik rö-
portajı olduğunu sanmayınız, bu bir 
tiyatro haberi. Daha doğrusu bir 
minimal müzikal haberi. 

‘Hedwig ve Angry Inch’,  kült bir Broadway 
müzikali. Pek çok ülkede sahnelendi, çok be-
ğenildi, onlarca ödül aldı. Filmi de çekildi, ka-
palı gişe oldu. Hedwig, Doğu Berlinli trans bir 
şarkıcı, Angry Inch de orkestrasının adı. Dün-
ya turnesinde olan Hedwig’in yolu bugünlerde 
İstanbul’a düştü. Zira müzikal eserler sahneye 
koymak üzere yola çıkan Kazan Dairesi ekibi-
nin ilk prodüksiyonu olarak Türkçe’ye uyarlan-
dı. Hedwig’e muhteşem sesi, kırık Türkçe’si, 2 
saatlik yüksek performansı ile sahnede hayat 
veren ise oyuncu ve müzisyen Yılmaz Sütçü.  
Oyunun 1 Kasım’da sahneleneceği Moda sem-
tinde buluştuğumuz ve Hedwig’i sorduğumuz 
Sütçü, tatlı heyecanı ve yüksek enerjisiyle ya-
nıtladı bizi.

• Önce bize biraz Kazan Dairesi’ni tanıtır 
mısınız? Efsane bir müzikali Türkiye’de sahne-
lemek fikri nasıl doğdu?

Müzik, dans ve metnin harmanlandığı iş-
lerin peşindeyiz. O anlamda Hedwig bulunmaz 
bir fırsat oldu. İki yıl önce ABD’ye gittiğimiz-
de pek çok Broadway oyunu izledik. Ama He-
dwig kapalı gişe idi, bilet bulup da izleyemedik. 
Ben de oyun kitapçığını aldım. Türkiye’ye dön-
düğümde bir buçuk yıl şarkıları dinledim, vide-
oları ve filmini izledim. Çok etkilendim. Derken 
‘Biz bunu yapsak’ diye hayal kurmaya başla-
dım. Sonra altı ay aralıksız Türkçe’ye çeviri ve 
şarkıların adaptasyonunu yaptım.

• Yazar John Cameron Mitchell, ilk başta 
sizi reddetmiş.

Evet, ama biz, bizim bu işi Türkiye böyle bir 
kutuplaşma içinde iken, özgürlüklere bu kadar 
ihtiyacımız olan bir dönemde yapacak olmamı-
zın öneminden, trans cinayetlerinden filan bah-
seden bir mektup yazdık. Yani Türkiye’nin bir 

bilançosunu çıkarıp gönderdik!
• Değil mi, tam da böyle ‘cesur’ işlere ihti-

yacımız olduğu bir dönemdeyiz.
Bence de ihtiyacımız var. Sanırım yazar da 

bundan etkilendi ve bize hakları açtı. 
• Müzikalin konusuna gelecek olursak. He-

dwig nasıl biri ve yolu nasıl oluyor da İstanbul’a 
düşüyor.

Çünkü sevgilisi olan şarkıyı takip ediyor. 
O şarkıların kendisine ait olduğunu kanıtlama-
ya çalışıyor. Geçmişinde kötü aşklar yaşamış, 
kalbini kıran bu aşk maceralarını şimdi de İs-
tanbul’da anlatıyor. Hikâyesi acıklı, üzülüyor ve 
ona hak veriyoruz ama onun da yaptığı bir sürü 
kötü şey var. O, iyisiyle kötüsüyle tam bir in-
san… 

• Bir oyuncu olarak, trans bir bireyi canlan-
dırmak nasıl bir şey?

Çok zormuş. Cidden! Her şeyden önce o 
saç, ağır makyaj, kostüm… Transların bu bakım 
rutinini her gün yatıklarını düşününce… Bu dö-
nüşüm sonucunda çok hoş bir görünüme ka-
vuştukları için de toplum içinde tüm gözlerin 
onlara çevrilmesi, her an takibe alınmaları, ra-
hatça yemek bile yiyememeleri… Bunla-
rın zor şeyler olduğunu biliyordum da  
kendimi onların yerine koyunca işle-
rinin zorluğunu çok daha net anla-
dım. Öte yandan kadın olmak da çok 
zor bu ülkede. Aslında Türkiye’de ka-
dın olmak da trans olmak da zor…

• Oyunun prömiyeri 16 Nisan’da 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Yer seçimine şaşırdım. Bu 
tür işler genelde daha alter-
natif sahnelerde sergilenir 
diye düşünüyordum

Daha ‘sert bir iş’. O 
anlamda diyorsunuz sa-
nırım. Orası denk gel-
di aslında. Açıkçası baş-
ta kaygılarım vardı; 
CKM’nin seyirci profili 
ile bizim oyun uyar mı 

diye ama çok beğenildi. Biz bu oyunu her yerde 
oynayabiliriz, onu gördük.

• Emin misiniz? Mesela Karadeniz’de ya da 
Orta Anadolu’da oynamak  ‘cesaret’ gerektir-
mez mi? 

Biraz gerektirir evet. Eskişehir ve Bursa’da 
oynuyoruz. Davet ederlerse oralarda da oyna-
rız. Anadolu halkının misafirlerine kötü davran-
mayacağını düşünüyorum. Çok da korkmuyo-
rum ki korkunun ecele faydası yok.  Yaptığımız 
şey kötü bir şey değil ki… Dışarıdan bakıp da 
yaftalamak değil, anlamak gerek.

• Toplumda ciddi dozda homofobi var…
Evet, var ama bir yandan da Zeki Müren, 

Bülent Ersoy gibi toplumun saygı duyduğu ki-
şiler de var. Homofobi var ama bir taraftan iki-
li oynama da var. Hem sevip hem toplum için-
de tu kaka durumu söz konusu. İlişkiler birebir 
olunca o kadar sarsıcı şeyler yaşanmadığı-
nı düşünüyorum. Mesela Hedwig sempatik bir 
karakter. İzleyen seyircinin ona kötü bir tep-
ki göstereceğini sanmıyorum çünkü onlar özel 
seyirci, tiyatro izleyicisi. Ama dışarıda bir tepki 
olur mu bilemiyorum.

• LGBTİ oluşumları ne diyor bu müzikale?
LGBTİ derneklerinden oyunu izlemeye 

gelenler, bizi sahneleme için davet eden-
ler oldu.  Beğendiklerini söylediler. Bu 
dönemde böyle cesur bir iş yapıyor ol-
mamız insanları etkiliyor. Onların tam 
desteğini almak da bizi çok mutlu edi-

yor. İyi ki varlar…
• Peki, son söz olarak, seyirci neden 

bu müzikali izlemeli sizce?
Bir erkek ile bir erkek 

arasındaki aşkın, bir er-
kek ile bir kadın arasın-
da yaşanan aşktan hiç 
de farklı olmadığını an-

layacaklar. Hepimizin 
hayatta aslında aynı 
devrelerden geçtiği-
ni görecekler. Gelin, 
paylaşalım… 

Kült Broadway müzikali ‘Hedwig ve Angry Inch’in Türkçe uyarlamasında, 
trans bir şarkıcıyı canlandıran oyuncu Yılmaz Sütçü, ‘’Özgürlüklere bu 

kadar ihtiyacımız olan bir dönemde bu oyunu sahnelemek önemli’’ diyor
l Gökçe UYGUN

B

BERLİN’DEN AMERİKA’YA…
Amerikalı yazar, yönetmen, oyuncu John Cameron Mitchell’in 1998’de yazıp sahnelediği 
müzikalin konusu şöyle; Doğu Berlin’de yaşayan Hansel’in iki hayali vardır; rock yıldızı 
olmak ve öteki yarısını bulmak. Amerikalı bir askere âşık olunca ameliyatla cinsiyet 
değiştirmeyi kabul eder ama operasyon beklediği gibi sonuçlanmaz ve bir ‘inch’ (et 
öbeği) ile ortada kalır. Adını Hedwig olarak değiştirir ve Amerika’ya kaçar. Dindar genç 
şarkıcı Tommy’ye âşık olur. Tommy, onun şarkılarını kendine mal edip şöhrete adım 
atınca, Hedwig kendi kurduğu grupla onu gölge gibi izlemeye başlar. Ünlü şarkıcı Tommy 
Gnosis’in peşinden tüm dünyayı turlayan Hedwig’in yolu bu sefer İstanbul’a düşer.

Ameliyatla 
cinsiyetini 
değiştiren 

bir glam rock 
şarkıcısı olan 

Hedwing’in aşkı 
ve şöhreti arayışı 

sarsıcı bir dille 
anlatılıyor

1 Kasım'da Moda 
Sahnesi'nde oynanacak 
müzikal, sezon boyunca 

ayda bir kez burada 
sahnelenecek



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

ALBÜM

DVD

SERGİ

Yoruyorsunuz Bizi… 
Aferin Size!

Sakın Oraya Gitme 

Mithat Can Özer / 
Aşk Mevsimi 

Jane’in İntikamı

Nükhet Duru /Soner Olgun

Sürrealizm: Dali, Ernst, 
Giacometti

Cumhuriyetin 93. Yıldönümü 

Samuel Beckett 
romanlarından 
uyarlanan tiyatro, 
geniş bir reji-
dramaturji ekibinin 
çalışmaları ve 
oyuncuların 
doğaçlamalarını 
içeriyor. Oyun, 
Beckett’ın roman 
yazma sürecinin 
kendisini; kendi 
oyun yazma ve 

yönetme sürecimizle karşılaştırarak 
incelemeyi amaçlıyor. “Bir yazar, nasıl 
tiyatro eseri yazar?” sorusuna cevap 
arandığı ‘Yoruyorsunuz Bizi… Aferin 
Size!’ oyununun ilk gösterimi 29 Ekim 
Cumartesi 20.30’da Kadıköy Theatron’da 
yapılacak. Bilet Fiyatı: Tam 38 TL, Öğrenci 
28 TL. 216 345 18 28

Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik 
Hikâye Armağanı, Yunus Nadi Öykü 
Ödülü gibi edebiyatımızın en değerli 
ödüllerinin sahibi Yekta Kopan, yeni kitabı 
“Sakın Oraya Gitme” ile okurlarına, ‘Seni 
senden başka kim özgürleştirebilir ki?’ 
sorusunu soruyor. Yekta Kopan, “Sakın!” 
diyenlere inat, belleğimizin en karanlık 
ormanlarına dalıyor. Herkes birbirine aynı 
şeyi söylüyor: Sakın oraya gitme! Peki ya 
hiç kimse bu yolculuğa çıkmayacak mı? 
Cevapları aramayacak mı? Sakın Oraya 
Gitme, kısa bir öykü gibi görünse de iç 
dünyanıza yapacağınız uzun yolculukta 
size rehber olacak.(Tanıtım bülteninden) 
Can Yayınları / 136 sf / 13 TL 

Sanal kitabevi idefix.com’dan aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapları 
şöyle: 

 Hayvanlardan Tanrılara Sapiens/ 
Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 412 
sf / 30 TL 
 Havva’nın Üç Kızı / Elif Şafak / Doğan 
Kitap / 424 sf / 27 TL
 Müptezeller / Emrah Serbes / İletişim 
Yayıncılık /163 sf / 14.50 TL 

Annesi Sezen Aksu’nun izinden yürüyüp 
müziğe atılan Mithat Can Özer, ilk 
albümünü piyasaya sürdü. Tarkan dahil 
birçok sanatçıya verdiği söz ve bestelerin 
yanı sıra dizi müzikleriyle de adından söz 
ettiren Özer, “Aşk Mevsimi” albümünde 
annesi Sezen Aksu için yazdığı “Acıya 
Tanığım”ı da yorumladı. Toplam 11 
şarkıdan oluşan “Aşk Mevsimi”ndeki 
tüm düzenlemeler ile 8 şarkının söz 
ve müziğinde imzası bulunan Özer, ilk 
klibin yönetmenliğini de üstlendi. Genç 
müzisyen, “Ateş Böceği” şarkısının 
Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki klip 
çekimlerinde yönetmen koltuğunda 
oturdu.

Ruhu doyuran şarkılar: 
 Zafer Cimbil – Sevdanın Yolları 
 Erkan Oğur – Pencereden Kar Geliyor
 Michael Gettel – Gentle Earth and Sky

Jane Hammond, sekiz kurşun yemiş 
olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı 
kocası Bill’i kurtarmak amacıyla, on 
yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi 
Dan Frost’tan yardım ister. Zira peşinde 
azılı bir mafya vardır ve yarım kalan 
işlerini bitirmek için Bill’in izini saklandığı 
çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane’e 
yardım edecektir ama hiçbir şey 
karşılıksız değildir.
Filmin oyuncu kadrosunda Natalie 
Portman’ı Jane rolünde seyrederken, 
güzel oyuncuya Ewan McGregor ve 
Joel Edgerton eşlik ediyor. Vahşi batıya 
duyulan özlemi giderecek bu film, aşk 
ağına takılmış kovboyların mücadelesini 
beyaz perdeye taşıyor.

Nükhet Duru ve Soner Olgun efsane 
şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz 
bir müzik ziyafeti sunmak için 2 Kasım 
Çarşamba günü 20.30 'da Caddebostan 
Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle 
buluşacak. Bilet Fiyatı: Tam 89.50 TL, 
Öğrenci 59.50 TL. 0216 467 36 00

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Kemal İskender, 
Sanat Tarihi Konuşmaları Dizisi’nin bu 
etkinliğinde, Alberto Giacometti, Salvador 
Dali ve Max Ernst üzerinden sürrealizm 
akımını inceliyor. Aklın geleneksel 
boyutları aştığı sürrealizmin akımının 
konuşulacağı söyleşi, Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde 31 Ekim 
Pazartesi saat 19.00’da gerçekleşecek. 
0216 467 36 00

Grafik 
sanatçısı Aydın 
Erkmen’in, 
“Birinci Dünya 
Savaşı ve 
Cephelerden 
Kurtuluşa” 

başlıklı illüstrasyon çalışmaları ile Türkiye 
Cumhuriyetinin varoluş sebebini anlatan 
sergi, 27 Ekim Perşembe günü Doğuş 
Üniversitesi sergi alanında açılacak. 
Sergi, Cumhuriyet Haftası boyunca 
ziyaret edilebilir.

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

inyatürü nasıl bilirsiniz? ‘Kü-
çük resimler’ mi? Daha fazla-
sı mı? Geleneksel Türk sanat-
larından biri olan minyatürün, 

çağdaş bir anlayışla yorumlanan örnekleri-
ni görmek isterseniz bugünlerde Caddebos-
tan’a uğrayabilirsiniz. Zira usta minyatür 
sanatçısı Taner Alakuş’un modern minya-
türlerinin yer aldığı yeni sergisi, geçtiği-
miz günlerde Caddebostan Kültür Merkezi 
Sanat Galerisi’nde açıldı. Ceylan Harman-
cı küratörlüğünde hazırlanan, Alakuş’un bu 
üçüncü kişisel sergisi “Otoportre” adını ta-
şıyor. Alakuş’un kendi dünyası ile minyatü-
rün klasik öğelerinin birleştiği 61 eserin iz-
leyicilerle buluştuğu bu sergi, sanatçının en 
verimli ve özgür dönemini yansıtıyor. “Ki-
tap sanatı” olarak bilinen minyatürü espri-
li bakış açısıyla ele alan Alakuş, eserlerini 
kendi dünya görüşü ve güncel sosyopolitik 
konular ışığında yorumluyor.

Biz de CKM’ye giderek hem sergiyi zi-
yaret ettik, hem de minyatürde özgürce de-
nemeler yapan ve arayışlarını sürdüren sa-
natçı Taner Alakuş’la konuştuk.

• Biz sıradan izleyici için minyatür, 
eski bir sanat. Sizin için ne?

Klasik dönemle beslenen ama bir son-
raki nesle de modern minyatürün nasıl ya-
pıldığını göstermeye çalışan bir sanatçıyım. 
Beslenmem tabi ki geçmiştin; Osmanlı dö-
neminden, ta Uygurlara kadar gidiyor. Hep-
sinden gerekli donanımı alıp, kendi içimde 
özümleyerek yeni bir tasarım şeklinde, bu-
günkü çağdaş insanlara hitap edecek tada 

getirip eserler üretiyorum.
• O halde sizin sanat anlayışınız ‘tutu-

culuk karşıtı, yenilik yanlısı’ olmalı…
21. yy insanına, 7.yy minyatürleriyle 

hitap etmek mantıksız. Bu yüzyılın tekno-
lojiyle yoğrulmuş bireylerine, eski minya-
türleri eğer replikalar şeklinde sunsa idim 
onlara itici gelecekti. Sarıklı insanları bir 
şekilde modernize ederek bu çağdaş insan-
lara sevdirmeye çalışıyorum. 

• Sergiye nasıl hazırlandınız? Eserle-
rin teması ne?

Günde 2-3 saat uyku ile idare edilerek 
hazırlandı bu sergi. Geceleri atölyede çalış-
tım. Çok içime sindi bu sergi. Tematik ça-
lışmıyorum pek, her eser kendini anlatıyor. 
Zira tematik olunca, kısıtlı bir seyirci kitle-
sine hitap edebiliyorsunuz sadece. Oysa bu 
sergi de tipitoşlar da klasik eserler de mo-
dern çalışmalar da var.

• Neden kendi minyatürünüzü yaptınız?
Plastik sanatlar sanatçılarının aksine, 

nedense minyatürcüler hiç otoportrelerini 
yapmamışlar. Ben de bir ilk olsun diye ken-
di otoportremi yapıp, serginin adını da bu-
radan hareketle koydum. 

• “Kalkışma” adlı eser, Temmuz’daki 
darbe girişimine mi işaret ediyor? 

Evet, o bildiğimiz kalkışma. Bu giri-
şim bana, bugün görünen gerçeklikten daha 
farklı geliyor. Biraz daha ucubik, terörize 
eden bir yaratıkmış imajı… Geri kafalılığı 
anlatmak için sarık kullandım. Onların doy-
mak bilmez oburluğunu fil hortumu ile sem-
bolize ettim. 3 harflilerle iletişim kurduğunu 
anlatmak için de bitkiyi cin şeklinde çizdim. 

• Yaşadığınız olaylar sanatınıza yansı-
yor yani.

 Zaten dönemin minyatürünün en bü-
yük misyonlarından biri -bugünkü gazete-
cilik gibi- dönemin hikâyelerini anlatmak-
tır. Ben de sergi hazırlık sürecinde bunları 
yaşadım ve eserime yansıttım. ABD’deki 
11 Eylül saldırı döneminde de, Arabistanlı 
bir prensese büyük bir pano hazırlıyorum. 
Arap kültürüne göre esere figür koymak 
yasaktı ama ben 11 Eylül’ü anlatmak için 
-içimdeki anarşist sanatçı duygusuyla- 
oraya 11 insan figürü çizdim saklı bir şe-
kilde. O pano bugün hala prensesin çay 
evinde sergileniyor ve ama o saklı insan 

figürlerini bulabileceklerini sanmam!
• Politikadan da günlük hayattan da 

kopmadan eser üretmeyi tercih ediyor 
gibisiniz.

Sanatı aslında apolitiktir bence. Düzene 
daime karşı gelendir. Bugünkü iktidar Ak 
Parti değil de CHP olsa bile, sanatçı yan-
lış gördüklerini korkmadan eleştirir. Çün-
kü sanatçılığın misyonlarından biri de öncü 
olmak, gördüğü hataları kim ne olursa ol-
sun eleştirmektir. Elbette benim de bir po-
litik duruşum var ve bunu eserlerimle ifade 
ediyorum zaten.

• Seyirci, bu sergiyi niçin görmeli sizce?
Geleneksek Türk sanatları büyük geliş-

me kaydetti ama Türk halkı hala bu konuda 
çok cahil! Minyatürün ne kadar özel bir sa-
nat olduğunu anlamak ve en iyi örnekleri-
ni görmek istiyorlarsa kesinlikle gelmeliler. 

SÖYLEŞİ

Sinop Fotoğrafları 
Sinop’a kurulması 
planlanan nükleer 
santrale bu kez 
fotoğraf sergisi 
ile “dur” denecek. 
Sinop’un eşsiz 
güzelliklerini 

gösterecek fotoğraf sergisinde 
Karadeniz’in cennet köşeleri tüm herkese 
hatırlatılacak. Kadıköy Belediyesi’nin 
desteği ile düzenlenen sergi, 5 Kasım 
Cumartesi günü 14.00’te Kalamış 
Parkı’nda görülebilir. 

“Bu Kalp Seni Unutur mu?”
İngiliz Ressam 
Ned Pamphilon 
tarafından 
bugüne kadar 
resmedilen 
tüm Atatürk 
eserleri, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 93. kuruluş 
yıldönümü ve Galeri İstanbul1881’in açılışı 
nedeniyle “Bu Kalp Seni Unutur Mu?” 
Atatürk Resimleri Sergisi’nde biraraya 
geliyor. Sergi 11 Kasım’a kadar görülebilir. 
0216 338 19 45 

KONSER

Minyatür sanatçısı Taner Alakuş, “Klasik dönemle 
beslenen ama bir sonraki nesle de modern minyatürün 
nasıl yapıldığını göstermeye çalışan bir sanatçıyım” diyor

l Gökçe UYGUN

M

Geleneksel
minyatüre

MİNYATÜR NEDEN 
KADIKÖY’DE?

Minyatür, sanki günümüz 

hükümetine ait partinin sanatı 

gibi değerlendiriliyor. Bu sanat, 

yobaz beyinlere bırakılmayacak 

kadar kadim ve naif bir sanat. 

7 yy’dan bugüne rafine olarak 

gelmiş, Türk milletine ait bir 

sanat. O nedenle özellikle 

Kadıköy’de, CHPli bir belediyede 

bu sergiyi açma ihtiyacı 
duydum.Alakuş, ‘Otoportre’ adlı eserinde, 

büyüteçle kendini gülerek incelerken…

Küratör Ceylan Harmancı, Taner Alakuş, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu ve Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin sergi açılışında…

Darbe 
girişimini 
hicveden 
‘Kalkışma’ 
eseri

 ‘Hey Özgürlük’ adlı eser
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SİNEVİZYON

Julieta
İspanyol sinemasının ünlü yönetmen-
lerinden Pedro Almadovar, son filmi 
“Julieta” ile sinemalarda. Kocası Xoan’ın 
trajik ölümünün ardından Julieta, kızı 
Antia ile Madrid’te yeniden bir hayat 
kurmaya çalışmaktadır. Ancak yaşadık-
ları acı, onları yakınlaştırmak yerine bir-
birlerine daha da uzaklaştırır. On sekiz 
yaşına kadar Julieta ile yaşayan Antia, 
bir gün hiçbir açıklama yapmaksızın evi 
terk eder. Julieta kızını ararken, onun 
ne kadar az tanıdığını fark eder. Bir gün 
yolda karşılaştığı, Antia’nın en yakın 
arkadaşlarından Bea’dan kızının yerini 
öğrendiğinde Julieta’nın geçmişine olan 
yolculuğu ve hesaplaşması da başlar…
2016 Cannes Film Festivali Yarışma 
Filmi olan Julieta, Kadıköy Rexx’te 
12.30, 17.00, 19.00, 21.00 seanslarında 
izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
İkimizin Yerine 11:00 13:45 16:30 19:15 
22:00
Jack Reacher: Asla Geri Dönme 11:00 
13:40 16:20 19:00 19:20 21:40 22:00 
23:30 (Cm-Cts)
Cehennem 11:00 13:45 16:30 18:30 19:15 
21:15 22:00 24:00 (Cm-Cts)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan/ (216) 3580202

Kadıköy Rexx
İkimizin Yerine 11:15 13:45 16:15 18:45 
21:15
Seni Seven Ölsün 13:45 21:15
Cehennem 11:00 12:00 13:30 15:00 
16:00 17:30 18:30 20:00 21:15
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Göztepe Avşar Optimum
İkimizin Yerine 11:00 11:45 13:30 14:15 
16:00 16:45 18:30 19:15 21:00 21:45
Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları 11:30 
Türkçe 13:30 Türkçe 15:30 Türkçe 17:30 
Türkçe 19:30 Türkçe 21:30 Türkçe
Jack Reacher: Asla Geri Dönme 11:15 
13:45 16:15 18:45 19:15 21:15 21:45
Adres: Optimum, Yeni Sahra Mah. İstik-
lal Cad. No:10/4 Ataşehir (216) 6641395

Kozyatağı Avşar Kozzy
İkimizin Yerine 11:00 11:45 13:30 14:15 
16:00 16:45 18:30 19:15 21:00 21:45
Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları 11:30 
Türkçe 13:30 Türkçe 15:30 Türkçe 17:30 
Türkçe 19:30 Türkçe 21:30 Türkçe
En Süper Kahramanlar 11:00 Türkçe 
13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe
Adres: Bayar Cad. Buket Sok. No:14 
Kozyatağı (216) 6580000

aşta Modalılar olmak üzere pek çok Kadıköy-
lü bilir, Kadife Sokak’taki (Barlar Sokağı) Isis 
Bar’ı. Semtin 15 yıllık köklü mekânlarından 
olan bu mekânın isminin İngilizcesi’nin terör 

örgütü Işid ile benzerliği nedeniyle bazı tepkiler olduğu ko-
nuşulmuştu. Mekâna geçtiğimiz günlerde yeni bir tabela ta-
kıldı, ‘Bina’ adında. Biz de Bina’yı ziyaret edip, içerde ne-
ler olup bittiğini sorduk. 

3 katlı bir Rum evi olan Bina’nın kurucusu ve ortağı 
olan Göktan Budakoğlu, kendisi de Moda sakini. Budakoğ-
lu, “Isis neden kapandı?” sorumuza, “İsis, mitolojide anne-
lik ve bereket tanrıçası. O isim benzerliği trajikomik bir du-
rum! Ama burayı kapatmamızın bununla hiçbir ilgisi yok. 
Mekân artık miadını doldurmuştu. Değişmesi gerekiyordu. 
Biz de burayı yenilerken, sevdiğimiz ve ihtiyaç olan bir tar-
za büründürelim dedik ve Bina ortaya çıktı” yanıtını ver-
di. ‘Bina’ adını da “İçinde çok farklı etkinlikler olacak, o 
nedenle genel isim nötr olsun diye seçtik” sözleriyle açık-
layan Budakoğlu, mekanı şöyle anlatıyor; “Bahçe ve giriş 
katımız kafe-bar. Biz zaten arkaoda’da müzik, sinema, ta-
sarım gibi konularda etkinlikler yapıyorduk ama alanımız 
kısıtlı idi. Bunları burada, daha geniş alanda sürdürebile-
ceğiz. Orta katımız, yıllardır birlikte işlere imza attığımız 
Bant Magazin’in alanı oldu. Orta ve üst katta farklı farklı 
kültür sanat etkinlikleri yapacağız.”

Budakoğlu’na “Kadıköy’de pek çok kültür-sanat mekâ-
nı açıldı son dönemde. Böyle bir yere daha ihtiyaç var mıy-

dı sizce?” diye soruyorum, yanıtlıyor; “Bence böyle bir 
eksiklik vardı. Farklı sanat üretimleri oluyor elbette ama 
burası daha çok ‘bağımsız’ yönetmen, sanatçı, müzisyen-
lerle dayanışma içinde olacak.”

BİNA’NIN ‘HAVUZ’U…
Bina’nın orta katında ise, Moda merkezli kültür sanat 

dergisi Bant Magazin’in (Bant Mag) etkinlik alanı olan 
‘Havuz’ bulunuyor. Aylin Güngör-James Hakan Dedeoğlu 
çiftinin kurucusu olduğu Bant Magazin’i hâlihazırda Moda 
Mektep Sokak’ta ofis, küçük bir galeri ve kafe olarak kulla-
nılan bir yeri bulunuyor. Bundan böyle Bant Mag’in büyük 
çaplı etkinlikleri bu Havuz’da gerçekleştirilecek. Mekân, 
şu an duvarlarda bulunan, 32 sanatçının işlerinden oluşan 
NO.1 sergisiyle açıldı. Bant Mag’in Havuz’daki ilk etkinli-
ği de geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bant Mag’in 4 çizeri Et-
hem Onur Bilgiç, Furkan ‘Nuka’ Birgün, Sedat Girgin ve 
Sadi Güran, ‘Çizer Konuşmaları’ isimli ücretsiz bir seriye 
başladı. İlk konuk da DC Comics, Marvel, Image gibi dün-
ya çapında yayınevleriyle çalışan çizer Yıldıray Çınar oldu. 

Havuz’da konserler de oluyor, olacak. Caz Festiva-
li’nin ‘Kadıköy Gece Gezmesi’ konser duraklarından biri 
olan mekânda, 12 Kasım’da Red Bull Müzik Akademi-
si’nin bir etkinliği olarak müzisyen Berke Can Özcan’ın 
dünyanın farklı yerlerinden davulcuları buluşturduğu do-
ğaçlama serisi Big Beats Big Times sahne alacak. Çok 
fonksiyonlu bir mekân olarak kurgulanan Havuz’da, DVD 
Kulübü adı altında sinema etkinlikleri, paneller, stand 
up’lar, performanslar başta olmak üzere farklı türlerde et-
kinlikler yapılacak.

Kadife’nin yeni kültür 
‘Bina’sı

Kadıköy’de açılan ‘Bina’ adlı yeni kültür sanat mekânında, müzik, sanat, 
sinema, tasarım ve performans sanatları alanında birçok etkinlik olacak

B
l Gökçe UYGUN

Şehir Tiyatroları 1916 yı-
lında sahnelenmiş olan 
“Hisse-i Şayia”yı 100 yıl 
sonra bugünkü ustala-
rıyla yeniden canlandırı-
yor. 1923 Temmuz’unda 
İstanbul’un işgali sürer-
ken de tiyatro yapmaya 
devam eden Darülbeda-
yi Heyeti, Gazi Musta-
fa Kemal’i İzmir’de ziyaret 
etmiş ve bu tarihte Türk 
kadınına sahneye çık-
ması için ilk izni almıştı. 
Bedia Muvahhit’i tiyatro 
oyunculuğu yapması için 
bizzat teşvik eden Mus-
tafa Kemal, işgalden yeni 
kurtulmuş kül altındaki İzmir’de 16 Temmuz gecesi, “Hissei 
Şayia” temsilini beğeniyle izlemişti.
Şehir Tiyatroları,“Hisse-i Şayia” adlı oyunu Tarık Şerbetçi-
oğlu rejisiyle yeniden sahneye koydu.  26 Ekim Çarşamba 
günü Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde prömiyerini yapan 
Hisse-i Şayia büyük beğeni topladı. Meşrutiyet dönemi ti-
yatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci’nin oyunu; 

ayrıldıktan sonra da di-
dişmeye devam eden ve 
biricik kızlarını bir tür-
lü paylaşamayan (“his-
sei şayia”) karı kocanın 
bitip tükenmek bilmeyen 
kavgalarını konu alıyor. 
Şiddetli geçimsizlikle 
boşanıp yıllarca birbirin-
den ayrı kalan, her kar-
şılaşmada ezeli-ebedi 
kavgalarını tekrarlayan, 
birbirlerine dava üstüne 
dava açan, gülünç duru-
ma düşseler de bu didiş-
meden adeta zevk alan 
fakat aslında her şeye 
rağmen birbirini seven 

karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğ-
lenceli bir üslupla aktarılıyor. 100 yıl sonra yeniden sahnele-
nen oyunda; Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kut-
luğ, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay 
Dilbaz, Sezai Aydın ve Zihni Göktay rol alıyor.  Oyun; 26-29 
Ekim 2016 ve 2-5 Kasım 2016 tarihleri arasında Kadıköy Hal-
dun Taner  Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. 

Çizer Konuşmaları 
No:1 ilk konuğu Yıldıray 

Çınar ile sohbet... 

Asırlık oyun “Hisse-i Şayia” Kadıköy’de

Sergi haftanın her günü 
12:00 – 19:00 saatleri arasında gezilebilir



Ali Suavi Sokağı’na kadar olan caddenin ke-
narında boyasız ahşap bir ev vardı. Sonradan 
yıkılıp, apartman yapıldı. Alt katlarına dükkân 
açıldı. Prof. Dr. Akif Şakir Bey’in evinden son-
ra Kalfaoğlu Sokağı’na kadar bitişik nizami 
bir sıra ahşap ev, bir Ermeni Kalfa tarafından 
yapılmıştı; Akaretler denirdi. Bunların hepsi 
ahşap olmasına rağmen en sondaki ev kâgir-
di ve Prof. Necmettin Rıfat Bey otururdu. Bir 
önceki evde meşhur müzisyen Leon Hancı-
yan Efendi yaşar, öğrencilerine özel müzik 
dersleri verirdi. Hancıyan Efendi sonradan 
Erenköy’e taşındı. 

Yine bu Akaretler’de Kadıköy’ün kadın 
terzilerinden Eliz çalışırdı. Kalfaoğlu sokağı 
ile Nevzemin Sokağı’nın arası hiç değişime 
uğramadı. Süreyyapaşa Sineması (Süreyya 
Operası) ile ona bitişik Rum Ortodoks Met-
ropoliti’nin oturduğu muhteşem beyaz köşk 
ve bakımlı bahçesi ilk günlerindeki gibi değ-
şimeden kaldılar. 

Uzun yıllar Ocak Sineması’nın bulunduğu 
binanın yerinde ise vaktiyle Kadıköy’ün en 
tanınmış terzilerinden Calibe Hanım’ın konağı 
bulunuyordu. Bu üç katlı bej rengi boyalı gü-
zel binada yine devrinin en meşhur ve bilgili 
doktorlarından Prof. Dr. Necmettin Rıfat Bey 
kiracı olarak oturmuş, daha sonra Mühürdar 
Caddesi’ndeki 42 numaralı evi satın almıştı. 
İlerki yıllarda bu güzel evi Trabzon mebu-
su Süleyman Sırrı Bey’e sattı. Türkiye’nin ilk 
ortopedistlerinden Prof. A. Akif Şakir Bey’in 
beyaz boyalı ahşap evi de burada idi.

RÖNTGEN APARTMANI
Zamanla yolun karşı sırasındaki Serasker 

Sokağı ile Nail Bey Sokağı arasındaki evler yı-
kıldı; altları dükkân olan apartmanlar yapıldı.

Bu apartmanlardan en çok isim yapanı Dr. 
Saadet Hanım’la eşi Dr. Kamil Bey’in yaptırdık-
ları Röntgen Apartmanı’dır. Karı-koca röntgen 
mütehassısı olan doktorlar bu binayı itina ile 
yaptırmış, röntgen cihazını da monte edip, 
muayenehanelerini açmışlardı. Kadıköy’ün 
tek röntgeni bu binada çalışır, bütün hekimler 
taraından bilinrdi. İlk yapıldığı yıllarda pek gör-
kemli görülen Röntgen Apartmanı, yıllar sonra 
etrafından yükselen apartmanların arasında 
adeta ufacık kalmıştı. Bu sıradaki dükkânların 
biri de ayakkabıcı Reis’in dükkânı idi.  

AYAKKABICI REİS
Bahariye Caddesi’ndeki eski Opera Sine-

ması’nın bulunduğu yerin karşısında çocuk 
ayakkabısı satılan mağazaya “Reis” derlerdi. 

Uzun boylu, terbiyeli, boynu bir tarafa ha-
fifçe eğri duran Reis’in asıl adı Hidayet olması-
na rağmen herkes ona “Reis” derdi. Moda ve 
Kalamış Koyu’nda sık sık yelken açtığı kotra-
sının adı da Reis’di. Pazar günleri Kadıköy ve 
özlilkle Fenerbahçe’de iki tekerlekli at ara-
basıyla dolaşan Reis’I hemen herkes tanırdı. 
Aslında Reis’in ayakkabıcılıkla pek alakası 
yoktu. İyi bir aileden gelmiş, Galatasaray Li-
sesi’nde okumuştu.  Ablası Saadet Hanım, 
devrin en meşhur Asabiye Mütehasısısı Prof. 
Mazhar Osman Hoca ile evlenmişti. Zevk için 
ayakkabı modelleri çizerek işe başlayan Reis, 
sonradan bir dükkân açtı. Dükkânında çeşitli 
cins kuşlar besler, kafeslerin içindeki kuşlar 
devamlı öterdi. Çok nazik bir insan olan Reis 
ne yazık ki erkenden bu dünyadan ayrıldı ve 
dükkânı kapandı. 

YIKILAN KONAKLAR
Nail Bey Sokağı ile Sakız Sokağı arasında 

kalan evler Süreyyapaşa Sineması’nın (Sü-
reya Operası) karşı tarafında düşer, burada 
bitişik nizam yapılar sıralanırdı. Karamanlı 
Rumlardan Viron Antonyadis’in burada büyük 
ahşap konağı vardı. Sonradan bu aile Yuna-
nistan’a gitti ve konak yıkıldı. 

Nevzemin Sokağı’ndan sonra, Banker 
Köçeoğlu Agop Efendi’nin akrabası olan Mat-
mazel Nektar’ın yaptırdığı Köçeoğlu Hamamı 
gelirdi. Bu hamam yıllarca Kadıköy halkına 
hizmet etmiş, fakat sebepsiz yere ve so-
rumsuzca yıkılıvermişti. Bu binadan sadece 
Bahariye Caddesi’ne bakan harap bir kapı 
kalmıştır.

Köçeoğlu Hamamı’nın biraz ilerisinde 
Fransız uyruklu bir Levanten’in 1900 yılın-
da yaptırdığı ahşap, dört katlı beyaz boyalı 
binayı, Mardik Şekerciyan Efendi adında bir 
Ermeni tüccar 1919 yılında satın aldı. 1000 
metrekarelik br bahçeye yayılmış olan köşkte 
11 oda vardı. Bahçenin Bahariye Caddesi’ne 
olan yüzü 16 metre idi. Her zaman bakım-
lı ve güzeldi. Mardik Efendi’nin damadı Haik 
Sıvacıyan Efendi, Osmanlı ordusunda görev 
yapmış, askeri bir doktordu. Yemen’e kadar 
gitmiş, son yıllarını bu evde geçirmişti. Köşk 
1963 yılında inşaatçıya verildi ve yıkılarak ye-
rine apartman yapıldı. 

Şekerciyan’ın evinden önce gelen kuleli 
ahşap konak da aynı Fransız uyruklu Levan-
tene aitti. Sonradan Prof. Poroy ailesine inti-
kal etmiş, fakat o da Mardik Efendi’nin köşkü 
gibi yıkılarak yerine iş hanı yapılımışır.

Bugün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin 
bulunduğu yerde yanmış bir binanın arsası 
vardı.1919 ylında burası bir yangın yeri ola-
rak durmaktaydı. Bundan sonra gelen konak 
Abdullah Paşa’ya aitti Abdullah Paşa, Müze-
ler Müdürü olan Osman Hamdi Bey’In damadı 
oluyordu. Bu konak da yıkıldı; yerine apart-
man yapıldı.

Kuzukestanesi Sokağı’nda halen kayma-
kamlık binası olarak kullanılan bej renkli, etrafı 
demir parmaklıklarla çevrili olan ahşap ko-
nak, Hariciye Nazırı Reşit Paşa’nın köşkü idi. 
Bir ara Bahariye İlkokulu olarak kullanılmış, 
sonradan Kaymakamlık ve Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’ne tahsis edilmiştir. 

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

1920'li yıllarda 
Bahariye Caddesi II

Temmuz 2014'te kaybettiğimiz, 
Kadıköy'ün kalbini dinleyen 
doktor Müfid Ekdal'ın geçmişte 
yazdığı yazıları bu köşede 
sizlerle paylaşacağız...
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amuoyunda gündeme 70. Madde olarak giren, 
bu isimle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’n-
da görüşülürken bir gecede 75. Madde adını ala-
rak Meclis’ten geçirilen, yeni adı ile 80. Mad-

de, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekoloji 
tahribatına yol açacak projelerin önünü açan Madde 80, yurt 
genelinde düzenlenen eş zamanlı eylemlerle protesto edildi. 
İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu, Antalya, Amasra ve Rize’nin 
de aralarında bulunduğu birçok kentte bir araya gelen yurt-
taşlar “Madde 80’e Hayır!” dedi.

İstanbul’da da 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray 
Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Eyleme Kadı-
köy’den de yoğun katılım sağlandı. Validebağ Savunma-
sı, Acıbadem Dayanışması, Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve 
Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri de yasanın geri çekilme-
sini talep etmek için eylemde yer aldılar. 

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK
Eylemde yapılan ortak basın açıklamasında söz konusu 

yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceği ifade edilerek, 
“Bu yıkım aracı madde, hayatın akışını bir şirket faaliyetine 
dönüştürmekte, ülkenin tüm doğal varlıklarını itirazsız meta 
hâline getirmektedir” denildi.

Madde 80 ile geri dönüşü imkânsız ekolojik yıkımlar ya-
şanacağı vurgulanarak, şöyle denildi: “Madde 80 ile kıra, 
kente ve canlı yaşamına telafisi imkânsız ekolojik yıkımlar 
getirecek olan, plan ve şehircilik ilkelerine aykırı projelere; 
ruhsatsız, imar izinsiz, ÇED’siz ve yargı yolu önden kapa-
tılmış olarak başlanabilecek. Madde 80 ile ticarî yatırımların 
“Stratejik Gerekliliği ve Aciliyeti” bağlamında, Türkiye’nin 
dereleri, kıyıları, denizleri, ormanları, ovaları, yaylaları, kül-
tür mirasları Bakanlar Kurulu’nun keyfine, her şeye para 

gözüyle bakanların insafına terk edilecek. Devam eden ve 
tamamlanan benzer projelerle, daha önce defalarca örnekle-
rini gördüğümüz üzere, doğayla birlikte kent ekosisteminin 
de olmazsa olmaz unsurlarından olan yaban hayvanlarının 
yaşam alanları, taraf olunan Uluslararası Sözleşmelere ve 
Ulusal Mevzuata rağmen talan edilecek; zorunlu göçe tâbii 
tutulan yaban hayvanlarına verilen tüm zararlar, hem kırda 
hem kentte telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratacak.”

“KENT YAĞMASI HIZLANACAK”
Kentsel dönüşüm adı altında yaşam alanlarının ran-

ta açılmasının da hızlanacağının kaydedildiği açıklamada, 
“Hâlihazırda kentsel dönüşüm kılıfı altındaki kent yağma-
sı hızlanacak; parklardan deprem toplanma alanlarına, sa-
hillerden kültürel ve tarihî eserlere, müştereklerimiz yine bu 
madde ışığında rahatlıkla ranta açılacak” ifadelerine yer ve-
rildi. 80. Madde ile doğaya, hayvanlara, kente, yaşama ve-
rilecek zararların açıklandığı ortak bildiriye imza atan ör-
gütler, siyasî partileri ve Anayasa Mahkemesi’ni göreve 
çağırarak, söz konusu maddenin iptal edilmesini talep etti.

MADDE 80 NE GETİRECEK?
İçinde Kadıköy’deki çevre örgütlerinin bulunduğu yüz-

den fazla sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yaparak, 
yasanın geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. 80. 
madde ile doğaya, hayvanlara, kente, yaşama verilecek za-
rarların açıklandığı ortak bildiride yasanın içeriği şu madde-
lerle açıklandı: 
 Maddenin 4. fıkrasıyla (80/4); mevcut pek çok mev-

zuatla işletilen idarî prosedürler ve bunların sonucu olarak 
tesis edilen idarî işlemlerin ortadan kaldırılmasına, bu mad-
de ile yeni getirilen çeşitli mevzuatlar sayesinde kısıtlayıcı 

hükümlerin devreden çıkartılmasına, hatta yasal ve idarî sü-
reçlerde düzenleme yapabilmesine dair Bakanlar Kurulu’na 
yetki verilmektedir.
 Bu yetkilerle, yatırımlar için alınması gereken her 

türlü idarî izin ve olur mekanizması ve bunlara dair idarî sü-
reçler devreden çıkmış olacak. Kıra ve kente telafisi imkân-
sız ekolojik yıkımlar getirecek olan, plan ve şehircilik ilke-
lerine aykırı projelere; ruhsatsız, imar izinsiz, ÇED’siz ve 
yargı yolu önden kapatılmış olarak başlanabilecek.
 Madde 80 ile ticarî yatırımların ‘stratejik gerekliliği 

ve aciliyeti’ bağlamında, Türkiye’nin dereleri, kıyıları, de-
nizleri, ormanları, ovaları, yaylaları, Bakanlar Kurulu’nun 
keyfine terk edilecek. Nükleer santraller, İstanbul’a ve An-
talya’ya 3. havalimanları, Kanal İstanbul, termik santraller, 
Yeşil Yol gibi projelerin önüne kırmızı halı serilecektir. De-
vam eden ve tamamlanan benzer projelerde, doğayla birlikte 
kent ekosisteminin de olmazsa olmaz unsurlarından olan ya-
ban hayvanlarının yaşam alanları, taraf olunan uluslararası 
sözleşmelere ve ulusal mevzuata rağmen talan edilecek; zo-
runlu göce tâbi tutulan yaban hayvanlarına verilen tüm za-
rarlar, hem kırda hem kentte telafisi mümkün olmayan bo-
zulmalara neden olacak.
 Talan, bu kâbus tablosuyla da sınırlı kalmayacak. 

Torba yasadaki stratejik yatırımların sınırını 500 milyon 
TL’den, 50 milyon TL’ye çeken kanunla, bizlerden alınan 
vergiler ve kamu arazilerinin ücretsiz tahsisi ile ekolojik yı-
kıma küçük yatırımcılar da ortak edilmiştir.
 Madde 80 ile ülkemizin mevcut veya gelecekte orta-

ya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağla-
ma, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağ-
lama gibi millî değerler gerekçe gösterilerek, hukuksuzluk 
meşrulaştırılacaktır.

Çevre örgütleri, 
Resmî Gazete’de 

yayımlanarak 
yürürlüğe giren 

80. Madde’nin 
iptal edilmesi 

için İstanbul’da 
eylem düzenledi. 

Kadıköy’deki çevre 
örgütlerinin destek 

verdiği eylemde, 80. 
Madde ile beraber 
“kent yağmasının 

hızlanacağı” 
belirtildi

İstanbul’daki birçok çevre örgütü gibi Kadıköy’ün 
bisiklet ekiplerinden Don Kişot Bisiklet Kolektifi de 80. 
Madde’ye hayır demek için Galatasaray Meydanı’ndaydı. 
Kadıköy’den yola çıkan bisiklet sürücüleri vapurla 
Beşiktaş’a geçti. Beşiktaş’tan da Galatasaray Meydanı’na 
kadar bisiklet sürdü. Don Kişot Bisiklet Kolektifi 
üyelerinden Eser İnan Arslan 80. Madde’ye neden karşı 
olduklarını gazetemize anlattı. 
“Politik ve ekonomik olarak OHAL, çevre katliamlarının 
da bir bahanesi olmuş durumda” diyen Arslan, “Madde 

80 meselesiyle ilgili anladığımız ve karşı çıktığımız şey 
şudur: Ülke garip bir süreçten geçiyor. Vakti zamanında 
birbirini çok sevenler, sarmaş dolaş dolaşanlar, şimdi 
birbirlerini yer hale geldiler. Buna binaen de OHAL diye bir 
şey çıkarttılar başımıza. Aldığımız nefesten, yürüdüğümüz 
yola kadar her şeye karışma hakları var” dedi.  Bu yasayla 
beraber yapılan itirazların öneminin azalacağını belirten 
Arslan, “OHAL’den önce Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) raporları ile yönetmesini durdurduğumuz ya da 
hukuksal olarak bu çevre katliamlarını yapamamalarını 
sağladığımız ciddi projeler vardı. Ama OHAL ve KHK’larla 
birlikte bu ÇED raporlarını, hukuksal süreçleri hiçe saydılar. 
Bu sebepten dolayı bugün pedal çevirdik” diye konuştu. 

K

Kadıköy’ün bisiklet ekiplerinden Don Kişot Bisiklet Kolektifi üyeleri, 
Madde 80’e karşı Beşiktaş’tan Galatasaray Meydanı’na dek bisiklet sürdü
l Alper YURDAKUL



Bayram Hediyesi
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ılda 3 bin 500 çocuğa ücretsiz sanat eğiti-
mi veren Kadıköy Belediyesi, Kadıköylü 
gençler için de yeni bir sanat merkezini il-
çeye kazandırdı. Kadıköylü gençlerin sa-

nat mekânı olacak Gençlik Sanat Merkezi 26 Ekim Çar-
şamba günü düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı. 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri-
nin küçük bir konser verdiği açılışa CHP İstanbul Mil-
letvekilleri Şafak Pavey, Gürsel Tekin, Onursal Adıgü-
zel, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Adalar 
Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Şişli Belediye Başkanı 
Hayri İnönü, Parti Meclisi üyeleri Hüsnü Süslü, Kadir 
Gökmen Öğüt, İBB CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul 
Gülseven, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, tiyatro 
sanatçıları Müjdat Gezen, Enis Fosforoğlu, Kayhan Yıl-
dızoğlu, Onur Ünsal ve çok sayıda Kadıköylü katıldı.

 “GENÇLERLE BAĞINI SÜRDÜRECEK”
Müzik dinletisinden sonra Kadıköy Belediye Baş-

kanı Aykurt Nuhoğlu konuşma yaptı. “Kamu arazileri 
satılamaz demiştik. Halkımız için satın aldık, ülkemi-
ze kazandırdık. Bu gayretimizde hepinizin emeği var” 
sözleriyle konuşmasına başlayan Nuhoğlu,“Cumhuri-
yetimizin kuruluş anmasıyla birlikte açılmasını istedi-
ğimiz; Gençlik Sanat Merkezi’miz daha önceki adıyla 
Özdemiroğlu İlkokulu, 110 yıl önce bir kız mektebiy-
di. Bugün Gençlik Sanat Merkezi olarak yine gençler-
le bağını sürdürecek” dedi. 

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan 
Nuhoğlu, “Ancak bunu aşmanın yolunun da daha çok 
çalışmaktan, dayanışma içinde olmaktan, birlikte yol 
almaktan geçtiğini biliyoruz. Çünkü 93 yıl önce bunu 
öğrendik. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol ar-
kadaşlarının mücadelesi bugünden çok daha ağır ko-
şullar altında verildi” diye konuştu. 

“BİR MİLYON İNSANA ULAŞIYORUZ”
Nuhoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Söz açıl-

mışken kısa bir anekdot paylaşmak isterim; geçtiğimiz 
günlerde Moda’da mahalle toplantısında bir mahalle 
sakini, ‘bu kadar güzel etkinlikler yapmayın lütfen, dı-
şarıdan çok insan geliyor, kalabalık oluyor, rahatımız 
bozuluyor’dedi. Yılda 3 bin etkinliğe olanak sağlayan 
Kadıköy Belediyesi, 1 milyon insanla bu etkinlikler 
aracılığıyla bağ kuruyor. Şunu unutmayalım! Özgür, 
demokrat bir kent olabilmek ancak daha fazla insana 
ulaştığımızda gerçeklik kazanır. Bunun için de “Kadı-
köy, eşitliğin, özgürlüklerin kentidir” diyoruz “Cum-
huriyet özgürlüktür” diyoruz. Bugün burada bu mut-
luluğu bizimle paylaşan siz dostları saygıyla, sevgiyle 
kucaklıyorum. Bütün bu sürece emek veren çalışma 
arkadaşlarımızı, çalışma süresince bize katlanan tüm 
mahallelilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

MERKEZDE NELER VAR?
Acıbadem Nazifbey Sokak’taki 110 yıllık tarihe 

sahip Özdemiroğlu Mektebi bundan sonra Gençlik 
Sanat Merkezi olarak anılacak. Gençlik Sanat Mer-
kezi’nde 14 yaş üstü gençlere müzik ve drama eğiti-
mi verilecek. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Mer-
kezi’ni tamamlayacak biçimde hizmet verecek olan 
Gençlik Sanat Merkezi, 673 metrekare bahçe ala-
nı olan binada hizmet verecek. 4 katlı ve ahşap yapı-
sı korunarak yenilenen binada 6 derslik, 3 etüt odası, 
90 izleyici kapasiteli performans salonu, sergi salo-
nu, konferans alanları, kitaplık, müzik ve film arşi-
vi bulunuyor.

17 ayrı branşta öğrenci kabul edecek Gençlik Sa-
nat Merkezi kayıtları ise 24 Ekim’de başladı. 4 Ka-
sım’a kadar kayıtların süreceği merkezde eğitim ise 
7 Kasım’da başlıyor. Haftanın 6 günü 10.00 ile 20.00 
arasında kapıları tüm yurttaşlara açık olacak merkezin 
eğitimleri, hafta sonu 12.00 - 20.00 ve hafta içi 16.00 
- 20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

l Erhan DEMİRTAŞ
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Kadıköylü gençlere
Bayram Hediyesi

Gençlik Sanat Merkezi’nin açılış töreninde Çocuk Sa-
nat Merkezi’nde müzik eğitimi gören öğrenciler mü-
zik dinletisi sundu. Farklı yaş gruplarından oluşan öğ-
renciler Gençlik Sanat Merkezi hakkında görüşlerini 
Gazete Kadıköy ile paylaştı. Öğrenciler Gençlik Sanat 
Merkezi’nin açılmasıyla beraber müzik eğitimlerinin 
kesintiye uğramayacağını düşünüyor. 

Melisa Akbulut: 9 yıldır Çocuk Sanat 
Merkezi’nde eğitim görüyorum. Şu an 
ise üniversitede okuyorum. Çocuk Sa-
nat Merkezi’nde aldığım eğitim müzik 
hayatımda gelişmemi sağladı. Yaşım iti-
bariyle artık Çocuk Sanat Merkezi’nde 
eğitim göremiyorum. Eğitimime burada de-
vam etmek istiyorum. Gençlik Sanat Mer-
kezi’nin hizmete açılması gerçekten müziğe ve sanata 
ilgili Kadıköylü gençler için hediye oldu. Keman çalma-
yı seviyorum. Kendimi bu alanda sonuna kadar geliş-
tireceğim. Kendimden yola çıkarak söylüyorum; Ka-
dıköylü gençler mutlaka buraya gelsin. Enstrüman 
çalmak onlara çok şey kazandıracak.

Eda Dibriş: Beş yıldır müzik eğitimi alı-
yorum. Müzikle iç içe olmaktan çok 
mutluyum. Kendimi rahat hissediyo-
rum. Çocuk Sanat Merkezi’nde aldı-
ğım eğitim sayesinde konservatuarı 
kazandım. Son iki yıldır da abua çalıyo-
rum. Umarım Gençlik Sanat Merkezi’nde 
verilecek derslere katılabilirim. 

Oskay Noyan Yıldırım: Son iki yıldır Ço-
cuk Sanat Merkezi’nde eğitim alı-
yorum. Çello çalıyorum. Ben de ar-
kadaşlarım gibi müziğe çok olumlu 
bakıyorum. Müzik ufkunuzu açıyor, 
günlük hayatınızı geliştiriyor. Bence 
Kadıköylü anne babalar çocuklarının mü-
zik eğitimi alması için çaba göstersin. 

Lindsy Özinci: Ben de keman çalıyo-
rum. İki yıldan beri Çocuk Sanat Mer-
kezi’nde eğitim görüyorum. Çok gü-
zel bir ortamımız var. Zaten müzikle 
ilgilenmek çok güzel bir şey. Bugün 
de çok heyecanlı bir şekilde Genç-
lik Sanat Merkezi’nin açılışında koro 
olarak çaldık. Çok mutlu bir andı. Genç-
lik Sanat Merkezi’nin açılmasını da sevinçle karşıladık. 
Çünkü belli bir yaşa kadar Çocuk Sanat Merkezi’nde 
eğitim görebiliyoruz. Müzik eğitimimizin devam et-
mesi için çok önemli bir merkez olacak. 

Ayça Yılmaz: Lisede okuyorum. Yedi 
yıldır müzik eğitimi alıyorum. Çocuk 
Sanat Merkezi’nde aldığım eğitim 
bana çok şey kattı. Ben de Gençlik 
Sanat Merkezi’nde eğitimime de-
vam etmek istiyorum. Keman çalı-
yorum ama piyano çalmak da istiyo-
rum. Bu nedenle Gençlik Sanat Merkezi çok önemli 
bir proje. 

Gazete Kadıköy’e konuşan veliler de Gençlik Sanat 
Merkezi’nin açılmasından memnun olduklarını belirtti. 
Meryem Tunç: Kadıköylü bir veli olarak çok mutlu-
yum. Kadıköy Belediyesi’nin son yıllarda kültür 
sanat alanında yaptığı çalışmaları çok beğeni-
yorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları 
güzel bir ortamda geleceğe hazırlayabilirsek 
hayatımız daha renkli ve mutlu olacak. Müzik 
eğitimi de bu anlamda çok önemli. Kadıköylü 
gençlerin burada eğitim alabilmesi çok sevindirici. 
Kullanılmayan bir köşk, yenilenerek Kadıköy’e kazan-
dırıldı bu çok önemli ve örnek olması gerekiyor. 

Özlem Toğrul: Çocukların ve gençlerin 
müzikle, resimle ya da tiyatro ile bir-

likte büyümesi çok önemli bence. 
Sanata daha az değer verildi-

ği bu süreçte bu tarz projelerin 
çoğaltılması gerekiyor bence. Bu 
proje de bu anlamda çok önemli. Mü- zik 
çok pahalı bir eğitim. Ama Kadıköy Belediyesi 

bu eğitimleri ücretsiz olarak sağlıyor. Gençlik 
Sanat Merkezi hem Kadıköylü gençlere hem de 

anne babalara hayırlı olsun diyorum. Çocuklarımızın 
sanatla büyüdüğünü görmek bizi de mutlu ediyor. 

“ÇOCUKLARIMIZ SANATLA BÜYÜSÜN”

ÇOCUKLAR EĞİTİME DEVAM EDECEK

Kadıköylü gençlere müzik ve drama eğitiminin verileceği Gençlik 
Sanat Merkezi, 26 Ekim Çarşamba günü kapılarını açtı. 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Gençlik Sanat Merkezi 
Kadıköylü gençlere Cumhuriyet Bayramı  hediyemizdir” dedi 

Fotoğraflar: Gürbüz ENGİN - Sinem TEZER ÇATAL



28 EKİM - 3 KASIM 201610 Yaşam

Nadia’nın her Pazar günü, kiliseden edindiği 
kader arkadaşlarıyla, ayinin ardından, Yoğurt-
çu Parkı’nda uzun uzun sohbet etmeye ihtiyaç 
duyması bana elbette çok anlamlı geliyor. Bu 
sohbetleri Rusça yapmasıysa hiç şüphe yok ki 
bir başka anlam taşıyor. Çünkü burada bir tarih 
var. Belki bittiği için sevinç veren belki de tam 
aksine, özlemle anılan bir tarih… Karar vermem 
zor. Oraya, Bahariye Caddesi’ndeki kiliseden 
çıktıktan sonra yürüyerek gidecekler. Yoldan, 
kiliseye gitme alışkanlığı olmayan iki arkadaşla-
rını da alarak… Sonra da evlerine, daha da doğru-
su kaldıkları, sığındıkları evlere dönecekler… On-
lar beş arkadaş. Farklı yaşlarda, farklı ülkelerden 
ve tabii ki bireysel tarihlerden gelen beş kadın… 
Ludmila ile İrina Rus, Natalina Bulgar, Svetlana 
Ukraynalı… Nadia ise Rumen. Köstence doğum-
lu. Tabii o Constanza diyor. Hayatının çok büyük 
bir bölümünü orada geçirmiş. Birçok duygusunu 
orada bırakmış. Birçok insanını da, tarihini de… 
Onunla Fransızca konuşuyoruz. Biraz Türkçe 
biliyor artık. Aslında biraz değil, kendisini bayağı 
kurtarabilecek kadar biliyor. Ne de olsa üç yıldır 
burada. Hem bu kadarını da bilmek zorunda. İs-
tese de istemese de. Şimdiki işini yapmak ona 
çok ağır gelse de… Ne demişler, ekmek parası… 
O da yapabileceğini yapmaya çalışıyor işte. 

“Fransızca konuşmak iyi geliyor, dilimdeki 
pas siliniyor” demişti bir gün. 

O gün bugündür hatırını kırmamaya çalışı-
yorum. Arada sırada onu Türkçe konuşmaya da 
zorluyorum tabii. Gülüyoruz. Buna da itiraz et-
miyor. Gülmeye onun da ihtiyacı var çünkü. He-
pimizin ihtiyacı var. Ama onun iyiden iyiye var, 
biliyorum. Tüm yaşadıklarından sonra… Hayatı 
adına anlattıklarından sonra… Bir süredir kom-
şuluğumuzun, aynı mahalleyi paylaşmamızın 
hakkını vermeye çalışıyoruz. 

Tanışmamızı bir tesadüfe bağlamak kolay. 
Ama size tesadüflere inanmadığımı daha önce 
söylemiş olmalıyım. Belki tanışmamız gereki-
yordu. Nerdeyse bir yıl oldu. Tramvaydaydım. 
Bilmeden yanına oturmuş, vaktimi değerlendir-
mek istediğimden, çantamdaki Fransızca kitabı 
çıkarıp bıraktığım yerden okumaya başlamıştım. 
Yol uzun değildi. İki üç sayfa ya okuyabilecek 
ya da okuyamayacaktım. Böyle kısa mesafeler 
için okumaya üşenirim genelde. Ama dedim ya, 
onunla tanışacağımız varmış. İyi hatırlıyorum. 
Elimdeki Patrick Modiano’nun “Un Pedigree/
Şecere” adlı romanıydı. Kapağı görür görmez il-
giyle bakarak sohbeti açmıştı.

“Bu yeni bir yazar mı? Adını daha önce hiç 
duymadım” Kadıköy-Moda tramvayında, Fran-
sızca, belki biraz aksanlı, ama çok düzgün bir 
Fransızcayla konuşan bir kadın… Üstelik eliniz-
deki kitapla ilgileniyor. İfadesinden de bildiği 
yazarlar olduğu sonucunu çıkarıyorsunuz. Sizin 
de ilginizi çekmez mi? Herkesin ilgisini çekmez 
kabul ediyorum. Zaten ben soruyu kendime so-
ruyorum, bu sorunun tam adamıydım demeye 
çalışıyorum. Ona aslında yeni olmadığını ama 
doğrusunu söylemek gerekirse benim için de 
yeni sayılabileceğini belirtmekle yetinmiştim. 
Daha fazlasını konuşmaya vakit yoktu. Uzun 
süredir roman okumadığını, geçmişte çok oku-
duğunu, ama artık okuyamadığını, okuyamadı-
ğı için de çok büyük bir üzüntü duyduğunu bir 
çırpıda söyleyivermişti bunun üzerine. Roman-
ya’dan Constanza’dan geldiğini de, üç yıldır İs-
tanbul’da yaşadığını da… Çocuk bakıcılığı yapa-
rak ekmeğini kazandığını da… Emeklilik yıllarında 
bu işi yapmanın kendisine çok ağır geldiğini de… 

Aynı durakta inmiştik. Bu da bir tesadüf de-
ğildi elbet. Onun yine o düzgün Fransızcasıyla 
söyledikleri de değildi. 

“Sizinle konuşmak iyi geldi. Teşekkür ede-
rim. Ama belki daha fazlasını konuşabiliriz. Pa-
zar günü boş günüm. Kiliseden çıkar, Moda Çay 
Bahçesi’ne gelirim. Ne dersiniz? Kitapları da ko-
nuşuruz. İyilik edersiniz. Tam anlamıyla iyilik…”

Böyle bir davet karşısında ne yapardınız? Bir 
Cuma akşamıydı. Yapacak bir işim yoktu. Daha 
doğrusu yazmaya kısa bir süreliğine ara verebi-
lirdim. Hiç tereddüt etmeden kabul etmiştim. 

O Pazar günü saat on birde kararlaştırdığı-
mız gibi buluşmuştuk gerçekten. Bir ses bana 
çarpıcı bir hikayeye doğru yol aldığımı söylemiş-
ti. O konuşmada sadece kitapları konuşmayaca-
ğımızdan o kadar emindim ki… 

Hayal kırıklığına uğramayacaktım. Ama bu 
kadarını göreceğimi, yaşayacağımı da düşüne-
memiştim doğrusu. Duyduklarımı sizinle başka 
bir sohbette mutlaka paylaşmalıyım.
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ir süredir ekranlardan uzak olan Metin Uca, 
sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda 
Haydarpaşa Garı hassasiyetiyle dikkat çe-
kiyor. “Tren benim için çok sihirli bir araç” 

diyen Metin Uca ile Türkiye’yi, yeni oyunu ‘Aleksan-
dır Telefonu Kaldır’ı ve aşığım dediği tren ve demir-
yollarını konuştuk. Ruh halini “Türkiye gibiyim” diye 
açıklayan Uca, Haydarpaşa için “Bunlar Cumhuriyetin 
izleridir, nasıl yok edilebilir ki?”diye soruyor.

“TÜRKİYE GİBİYİM…”
• Türkiye farklı bir dönemden geçiyor. Metin Uca 

kendini nasıl hissediyor? Nasılsınız?
Türkiye gibiyim. Başka türlü olmam da beklene-

mez. Bir yandan iyimserliğimi kaybetmemeye çalışır-
ken, bir yandan da Türkiye gibi “dur bakalım ne ola-
cak” saçmalığıyla yüz yüzeyim. Toplum 2016 yılında 
bir cuma günü akşamüzeri darbeye girişiminin yarattığı 
ruhsal deliliği yaşıyor. Kendim ve ülkemin ruh sağlığı 
açısından endişe verici bir süreç. Ama yine de ülkeme, 
insanına ve iyi niyetine güvenerek bunların altından 
kalkacağımıza dair umudumu yitirmeden yaşamaya ça-
lışıyorum. Tabi bu travmayı atlatırken bunu ürüne dö-
nüştürmek ve anlamaya çalışıyorum. Halim genelde 
budur.

• Sosyal medyada kendinizi tren ve demiryolları 
aşığı olarak nitelendiriyorsunuz. Nereden geliyor bu 
tren sevdası?

Öküzlüğümden herhalde (gülüyor). Demiryolları 
Cumhuriyet devriminin en önemli ayağıdır. O yüzden 
10. Yıl Marşı’nda geçmektedir. Ben çocukluk günle-
rimde kara trenle tanışmış biri olarak hayatımın içeri-
sinde hep tren ve tren yolculukları yer aldı. Hala çok 
romantik bulurum. Gittiğim her ülkede o ülkenin tren-
lerini tanırım, garlarını gezerim. Trenin bir ülke kül-
türünde çok önemli bir yeri olduğuna inananlardanım. 
Tren çok sihirli bir araç bence.  Ülkemde daha yaygın 
olmasını dilerdim. 

“TRENİN YANINDA DURMAK GÖREV”
• Haydarpaşa Garı, uzun zamandır kaderine terk 

edilmiş durumda. Bugünlerde kruvaziyer liman projesi 
konuşuluyor.  Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Ben geçen sene Kahve Festivali’nde oradaydım. 
Köprünün üzerinden geçerken uzaktan bakıyordum. 
İlk defa içine girdim. Çocukluk anılarımın dondurul-
muş birer iskelete dönüştüğünü görmek beni çok ya-
raladı. Trenler o zavallı takozların üzerinde çok acık-
lı görünüyordu. Ülkenin en önemli iki kenti İstanbul ve 
Ankara arasında bir önceki nesle ait olmasına rağmen 
hala hızlı tren denilen trenin çok uzak bir semtten kalk-
masının sıkıntısını yaşayanlardanım. Ve kültürümüz-
de çok önemli yeri olan Haydarpaşa Garı’ndaki trenleri 
gördükçe, trenin yanında durmanın bir görev olduğunu 
düşünüyorum(gülüyor). Sadece İstanbul için değil Tür-
kiye için. Yurtdışına giderseniz bütün büyük tren gar-
larının tarihi dokusunun korunduğunu görürsünüz.  Bir 
kentin belleğini taşıyan yerler tren garlarıdır. Haydar-
paşa Garı, iyi değerlendirildiği sürece kesinlikle birçok 

şey yapılabilir. Bir kent mü-
zesi olabilir, demiryolu mü-
zesi olabilir. Şu anki haliyle 
işlevselliğini sürdürerek ko-
runabilir. Sadece Haydarpaşa 
değil Anadolu Yakasındaki 
diğer istasyonlar da korunma-
lıdır. Erenköy Tren İstasyo-
nu, Bostancı Tren İstasyonu, 
Kızıltoprak Tren İstasyonu... 
Bunlar Cumhuriyetin izleri-
dir. Nasıl yok edilebilir ki? 
Ben Anadolu Yakasındaki o 
muhteşem istasyonların da 
mutlaka korunması ve değer-
lendirilmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. 

“İLETİŞEMEME ÖYKÜMÜZ…”
• Geçtiğimiz günlerde yeni oyununuz “Aleksandır 

Telefonu Kaldır”ın ilk gösterimini gerçekleştirdiniz. 
Oyundan biraz bahseder misiniz?

Oyun Türkiye’de iletişim kopukluğumuzun ulaştı-
ğı noktayı gösteriyor. Hem de cep telefonu ile yeni-
den yaratılan ilişkiler, değer yargıları ve iletişim bi-
çimleriyle dalgasını geçiyor. Herkesin elinde bir cep 
telefonu var. Herkes elindeki cep telefonuyla bir şey-
ler anlatmaya çalışıyor. Sadece telefon değil. İletişim 
öykümüzü, daha doğrusu iletişememe öykümüzü an-
latmaya çalışıyorum. Cep telefonunun bizim ülkemi-
ze özgün kullanımının getirdiği garip durumları eleş-
tiren iki perdelik bir komedi. Çok ilginç görseller var, 
hiç bilmediğimiz ayrıntılar var. Ama en önemlisi Ata-
türk’ün hayatında cumhuriyeti ilkesel olarak savu-
narak ortaya çıkardığı bir noktada devreye telefonun 
nasıl girdiğini anlatıyorum. Telefonlarla ilgili bildikle-
rinizi değiştirecek ve bilmediğiniz birçok şeyi de öğre-
tecek bir içeriği var.

• Sunuculuk, seslendirme, yazarlık gibi birçok 
alanda aktif ve üretkensiniz. Bu alanlardan en çok 
hangisini içselleştiriyorsunuz?

Ben televizyon programcısıyım aslında. Benim bi-
rincil işim televizyon programcılığı. Sonra diğerleri 
geliyor. Hatta diğerleri, bu ülkede televizyon işi kolay 
yapılamadığı için devreye girmiş işler. Ama ben mem-
nunun. Çünkü her alanda ürün verme noktasında, hem 
bu ürünün başarılı olma noktasında bazı şeylere engel 
olarak kendimi deneme şansı tanıdılar.

“TOPLUMSAL CİNNET GEÇİRİYORUZ”
• Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de Haldun Taner 

büstüne bir saldırı gerçekleşti. Yine geçtiğimiz aylar-
da İzmir metrosunda çıplak olduğu gerekçe gösteri-
lerek bir heykele saldırılmıştı. Sanata karşı linç, son 
zamanlarda daha görünür hale geldi. Bir sanatçı ola-
rak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sanatçı demeyelim de, sanat üretimine katkı sağla-
maya çalışan, anlamaya çalışan biri olarak gerçekten 
çok üzüntü duyuyorum. Çünkü eğer bu ülkede saldı-
rıya uğrama sırası Haldun Taner’e geldiyse gerçekten 
korkmamız gerekiyor demektir.  Haldun Taner Türk ti-
yatrosunun yapıtaşı olması, başyapıt sayılacak eserler 
bırakmasının yanı sıra bir İstanbul beyefendisi olarak 
kimin nasıl bir tepkisini çekmiştir? Bu durumu yaşa-
dığımız ruh hastalığı ve toplumsal delirmeye bağlıyo-
rum. Küçücük çocukların yasadışı yurtlarda, tecavü-
ze uğramasına sesini çıkarmayanın bir heykele cinsel 
organı görünüyor diye saldırmasının toplumsal cin-
net mantığıyla açıklanabileceğini düşünüyorum. Onla-
rı Türk ruh hekimlerine emanet etmek istiyorum. Ben 
eserin onarılmamasını önermiştim. Fakat beni dinle-
mediler. Ben her ikisinin de öyle bırakılması gerek-
tiğini düşünüyorum. Yerel yönetimden de bunu rica 
ediyorum. Çünkü Barbarlık Müzesi ve Barbarlık Anı-
ları da en az toplumun kültür benliğini oluşturan diğer 
eserler kadar önemli.

B
l Alper Kaan YURDAKUL 

Cumhuriyetin
izleridir

Tren garları

Tarihi sokak yenileniyor

Yaptığı alternatif sabah programlarıyla 
akıllardan çıkmayan TV programcısı 

Metin Uca ile gündemden, âşık olduğu 
trenlerden ve Haydarpaşa’dan konuştuk

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’ndeki Ayrılık Çeşme 
Sokağı yenileniyor. Civarında bakımsızlıktan yok 
olma durumuna gelen yüzlerce yıllık tarihi çeşme ile 
tarihi mezarlığın bulunduğu Ayrılık Çeşmesi Soka-
ğı’nda bir süredir bakım çalışmalarını sürdüren Ka-
dıköy Belediyesi sokağın yol, kaldırım ve peyzaj dü-
zenlemesini gerçekleştiriyor. 

SOKAK NASIL OLACAK?
Çalışma kapsamında; yaklaşık 415 metre uzun-

luğundaki sokağın kaldırımı genişletilirken, araç 
yolu zemin kaplaması ve kent mobilyaları yenileni-
yor. Sokağa 15 adet bank yerleştirilecek. Yolun yeni 
tasarımıyla araçların gelişi güzel park edip, soka-
ğın ulaşımını aksatması önlenecek. Yağmur suları-
nın akabilmesi için sokağa oluklu suyolu yapılacak. 
Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü so-
kağın ağaçlandırılması ve peyzaj çalışmalarını ger-
çekleştirecek. Cam ve ambalaj atık kutuları ve çöp 
konteynerleri yerleştirilecek olan sokakta kedi evle-
ri de bulunacak. 

BURAM BURAM TARİH
Ayrılıkçeşme Sokağı, Rasimpaşa mahallesi sı-

nırları içinde kalan tarihî bir yol. Eski evleri ve ma-
halle kültürüyle ilçenin güzide yerlerinden biri. Tren 
yolu ile tarihi mezarlık arasında kalan ve adını, so-
kağın başında bulunan yaklaşık 400 yıllık tarihî Ay-
rılık Çeşmesi’nden alan sokağın bir yanında yer yer 
eski Osmanlı evleri, diğer tarafında tarihî Ayrılıkçeş-
me Mezarlığı bulunuyor. Sokağın yanı sıra bulundu-
ğu semt de Ayrılıkçeşme olarak anılıyor. 

Kadıköy 
Belediyesi, 

çevresinde tarihi 
Ayrılık Çeşmesi 
ile Ayrılıkçeşme 

Mezarlığı bulunan 
Ayrılık Çeşmesi 

Sokağı’nı 
yeniliyor

Uca, sosyal medyada sık sık paylaştığı fotoğraflarla 
birlikte trenlere olan ilgisini dile getiriyor
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adıköy, büyük bir değişim ve gelişim göste-
riyor. Bu değişim içinde de bazı meslekler 
ya kayboluyor ya da sayıları gittikçe azalı-
yor. Enstrüman onaran veya yapıp satan “lu-

tiye” mesleği de günümüzde kaybolan meslekler arasın-
da yer alıyor. Fakat bu kayboluşa direnen birileri hala var 
Kadıköy’de. Yaşanan direnişe verilebilecek en güzel ör-
nek ise Osmanağa’daki ud yapıcısı Ramazan Calay’ın ta 
kendisi... Bundan tam 23 yıl önce ustası Mustafa Copçu-
oğlu’nun Kadıköy’deki atölyesinde lutiyerliğe adım atan 
Calay, çıraklıktan atölye sahipliğine uzanan hayat hikâye-
sini Gazete Kadıköy’e anlattı.

“AĞAÇTAN KOPAMIYORSUNUZ”
16 yıl önce şu anki yerinde açılan Ramazan Calay Ud 

Atölyesi, Kadıköy’ün en eski lutiyeri olmaya aday. Mes-
leğine tutku ile bağlı olan Calay’ın ise ilginç bir hikâyesi 
var. Uzun yıllardır atölyesinde ud yapan Calay, lutiyerli-
ğe gelinceye dek birçok meslek denemiş. Gençlik yılla-
rında kaynakçılık ve mobilyacılık yapan Ramazan Usta, 
el sanatları ile daima yakın ilişki içinde olmuş. Fakat bu 
ilişkisini tek bir alana yöneltememiş. Her defasında farklı, 
zanaatları denemiş. Askerliğini tamamladıktan sonra Ka-
dıköy’e dönen Calay’ın hayatı, ustası Mustafa Copçuoğlu 
ile tanışmasıyla değişmiş. Hayatının dönüm noktası dedi-
ği tanışmayı ise Calay, şöyle anlatıyor: “Askerden geldik-
ten sonra artık kendime bir yön çizmem gerekiyordu. Ne 
yapabilirim diye düşünüyordum. Gençliğimden beri za-
naata karşı özel bir ilgim vardı. Doğadaki ham maddeyi 
işlemek, başka bir nesneye dönüştürmek beni hep cezbe-
diyordu. Saatlerinizi harcadığınız bir ürünün başka eller 
tarafından kullanılması ve beğenilmesi bana büyük bir haz 
veriyor. İçimde ağaçlara karşı özel bir ilgi vardı. Bu ilgiyi 
yansıtabileceğim özel bir iş arıyordum. Ağaç bir kere ka-
nınıza girdi mi kopamıyorsunuz. Adımımı Kadıköy’e at-
mamla birlikte Mustafa Usta ile tanıştım. Hayalimdeki işi 
bulmuş oldum. Ağaçlarla birlikteydim ve zanaat yapıyor-
dum. Çalgılara ruh üflüyordum. Ellerimde şekil buluyor-
lardı. Hayatımda keyifle yapacağım işi artık buldum di-
yordum.”

“USTAMI UNUTMADIM”
Günler, aylar ve yıllar geçtikten sonra Ramazan Ca-

lay, çırak olarak girdiği atölyede, ustalığa uzanan merdi-
venleri birer birer çıkmış. Ud yapımında belli bir seviye-
ye geldikten sonra ise ustası, Calay’ın artık kendisinin bir 
atölyesi olmasını öğütlemiş. Bu aşamadan sonra Calay ile 
ustasının yolları yavaş yavaş ayrılmış. Usta - çırak ilişkisi-
nin yaptıkları işte büyük önem tuttuğunu söyleyen Rama-
zan Calay, artık eski öğretilerin kalmadığını söylüyor ve 
ekliyor: “Zanaatkârlık dendiğinde akla usta - çırak ilişkisi 
gelir. Hele hele enstrüman yapacaksınız bu asla tek başı-
nıza olmaz. Ben her şeyimi ustamdan öğrendim ve üzeri-
ne kendi yorumumu koydum. Bugün bu noktaya gelmem-
de ustamın emeği büyüktür. Hakkı asla ödenmez. Ustamı 
unutmadım. Ona olan vefa borcumu ben de kendi atöl-
yemde mesleğe yeni ustalar yetiştirerek ödüyorum.” 

“BİN 500 UD YAPTIM”
Ramazan Usta, günün 12 saatini atölyesinde geçiriyor 

ve burayı evi gibi bellemiş. Atölyesinde kendine yardımcı 
dört arkadaşı ile ayda altı ud yapıyor. Calay, udları yapar-
ken klasik öğretilerden de asla şaşmıyor. İlk önce ağacın en 
saf halini işlemeye başlayıp ud formunu veriyor. Sonrasın-
da bir o kadar yorucu ama kendisinin ‘meditasyon’ olarak 
tanımladığı zımparalama kısmı geliyor. Bu aşamadan son-
ra ise udun gövdesini boyamak kalıyor. Renklenen ud ise 
artık parmakların gezdirileceği klavyenin işçiliği için ha-
zır hale geliyor. Udun yapılış aşamasının devamını Calay 
şöyle anlatıyor: “Klavyedeki işçilik ise en hassas nokta. Bu 
aşamada uzun saatler harcıyorum. Udun kalbi tam olarak 
burası oluyor. Udi kişisi saatlerini klavyede harcayaca-
ğı için ben de en çok burada zaman harcıyorum. 
En son kontrol ettiğimiz nokta ise enstrüma-
nın akustiği ve tonu oluyor.  Yaptığım 
tüm udlara imzamı attım. Şu ana dek 
bin 500 ud yaptım. Sayıları her geçen 
gün artıyor. Bunun yanı sıra yüzler-
ce çeşit enstrümanın bakım ve onarı-
mını yaptım. Her uda ruhumu veriyo-
rum. Ben müziğin hizmetkârıyım.”

“HER EVE BİR ENSTRÜMAN”
Ramazan Calay, amatör müzik cemiyetlerine, sanatçı-

lara ve orkestralara ud yapıyor. Bu grupların dışında uda 
gönül vermiş, yıllarını müzik ile geçiren kişilere de özel 
istekleri doğrultusunda ud yapıyor. Ramazan Usta’nın en 
büyük arzusu ise gençlerin de uda yönelmeleri ve kendile-
rini bu yolda geliştirmeleri. Udun, bağlama ile birlikte ül-
kemizde en yaygın enstrüman olduğunu söyleyen Rama-
zan Calay, müziğin gençler ile devam edeceğini belirtiyor. 

“Her evde bir enstrüman çalın-
malı.” diyen Calay şöyle devam 

ediyor: “Udun sesi küçüklü-
ğümden beri bana büyük zevk 

veriyor. Fakat ben hiç enstrü-
man çalmam. Benim rolüm, enstrümanları 
çalınacak vaziyete getirmek. Ud ile yapılan 
müziğe ilgi tam olarak istediğimiz seviyede 
değil. Ülkemizdeki potansiyel henüz tam ola-
rak açığa çıkmış değil. Ud müziğine meraklı 

olanlar müzisyenlerin, enstrüman çalanların ol-
duğu aileler oluyor. Keşke her ailede bir enstrü-

man çalan olsa ve tüm aile müziğin gıdası ile bes-
lense. Böylelikle her şey daha güzel olabilir.” 

ÇALGILARA 
ruh üfleyen usta

23 yıl önce çırak olarak başladığı 
ud yapımında  şu an kendi atölyesi 

olan Ramazan Calay,  büyük bir 
özveri ile yaptığı mesleğini ve 

hayat hikâyesini anlattı

l Kaan DERTÜRK

K

ATÖLYEDE SANAT 
Ramazan Usta’nın atölyesinin hemen yanında bir de sanat 
merkezi var. Yıllardan beri bu sanat merkezinde musiki top-
lantıları, konserler gibi birçok etkinlik yapılıyor, ud dersle-
ri veriliyor. “Atölyemiz, sosyal bir merkez olsun istedik.” di-
yen Calay, “Enstrüman ile müzik hep iç içedir. Atölyemizde 
de bunu yaşatmak istedik. İnsanların müzikle doydukları alan 
ayrıca ortak paylaşım noktaları da oldu. Müziğe gönül ver-
miş birçok Kadıköylü sazını alıp, sanat merkezimize geliyorlar. 
Neşe ve muhabbet içinde keyifli dakikalar geçiriyoruz.” diye-
rek müziksever Kadıköylüleri atölyeye davet etti. 

Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu 
üç esas bölümle, ikinci ve üçüncü bölüm-
ler arasındaki bir ara bölümden meydana 
gelir. Konusu, Yunus Emre'nin hayat, ölüm, 
Tanrı ve insanlığın alın yazısı meseleleri 
üzerine türlü çalışmaları ve nihayet 'dost 
vaslına' erişmesidir. İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi’nin bu konserinde, orkestra şefi 
Serdar Yalçın, koro şefi de Aydın Karlıbel. 
(28 Ekim Cuma/Süreyya Operası/20.00) 
(29 Ekim Cumartesi/Süreyya Opera-
sı/16.00)

1895 - 1940 arası İstanbul'da sahne almış 
kadın şarkıcıların söylediği tangolar, 
fokstrotlar, valsler, operetleri yorumladığı 
“Efsane Hanımlar” projesi ile sahne alacak 
olan Sema Moritz, gecede, ‘Hasret’ten 
‘Fikrimin İnce Gülü’ne, ‘Mazi’den ‘Aşk 
Kerpeteni’ne pek çok klasik tango eserini 
yorumlayacak. (29 Ekim Cumartesi/Taşra 
Kabare/22:00)

Hem komedyen hem de mezzo-soprano 
olan Fransız sanatçısı Dominique Hoff,  
önce Baudelaire, Verlaine başta olmakü-
zere ünlü Fransız şairlerinin aşk şiirlerini 
şiirlerini okuyup,  sonra melodileri ile şar-
kı söyleyecek. Hoff’a piyanoda İnci Yakar 
Birol eşlik edecek. (29 Ekim Cumartesi/
Yeldeğirmeni Sanat/20.00)

2006'da, aralarında ünlü Türk besteci 
ve piyanist Muhiddin Dürrüoğlu'nun da 
bulunduğu, uluslararası platformda takdir 
gören üç Belçikalı virtüöz tarafından 
kurulan Ensemble Kheops, 10. Yılını bu 
konserle kutlayacak. (31 Ekim Pazartesi/
Süreyya Operası/20.00)

Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla 
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, bole-
ro’lar, salsa’lar, caca’lar ve özel sürpriz-
lerle müziğe doyamayacağınız harika bir 
gece sizleri bekliyor. (31 Ekim Pazartesi/
Caddebostan Kültür Merkezi/20.30)

Rock müzik tarihimizin kültür hazinele-
rinden biri olan Gür Akad, uzun bir aradan 
sonra sahne alacak. Akad; bu süre içinde 
Barış Manço, Sezen Aksu, İlhan İrem, Ajda 
Pekkan, Erkin Koray, Tarkan, Egoist gibi 
sanatçılarla gitar çaldı. (3 Kasım Perşem-
be/DorockXL/22.00)

Camerata Barok İstanbul, “Sonbaharda 
Vivaldi” ile sezona açılış yapıyor. Vival-
di’nin daha önce Kadıköy’de hiç seslendi-
rilmemiş olan La Stravaganza serisinden 
iki Konçertosunu ve beraberinde yine 
Vivaldi’nin çeşitli eserlerini içeren zengin 
programını izleyicinin beğenisine sunu-
yor. (2 Kasım Çarşamba/Yeldeğirmeni 
Sanat/20.00)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

Kadife Sokak’ın alternatif mekanlarından Arkaoda, 30 Ekim 
Pazar günü, gündüz saatlerinde bazı önemli oluşum, ko-
operatif ve sivil toplum kuruluşunun tanışma ve dayanış-
ma amaçlı gerçekleştireceği kermese ev sahipliği yapa-
cak.14.00-19.00 saatleri arasındaki kermeste, Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Ba-
rış İçin Kadınlar, Göçmen Kadınlar, Özgür Kazova Tekstil 
Kooperatifi, Komşu Kafe Kolektifi, Kader Kısmet Atölyesi , 
Lambdaİstanbul, Mülteciyim Hemşerim, Kadın Kadına Mül-
teci Mutfağı, Sabbara Suriyeli Kadınlar Topluluğu, Göçmen 
Dayanışma Mutfağı, İş Cinayetleri Almanak Grubu ve Dire-
nen Üretici Tüketici Kolektifi tezgah açacak. Aksam saatle-
rinde ise İstanbul alternatif sahnesinden tek başına müzik 
yapan dört kadın müzisyen Biblo, Ekin Fil, Kaosmos ve Sey-
han Musa müzikleriyle sahnede olacak. Giriş ücreti 15 TL 
olan konserler, 19:00’da başlayacak, 23.00’e dek sürecek.

Barok döneminin dehası Antonio Vivaldi’nin eserlerine çağdaş bir yo-
rum ve enerji getiren "Vivaldianno City of Mirrors’, Anadolu yakası-
na geliyor.
Seyirciye eşsiz 3 boyutlu bir müzikal deneyimi sunacak olan Vival-
dianno, özgün ve çağdaş yorumunun yanı sıra teknolojinin sahne ve 
ışıklar ile birleşmesiyle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak. Prodük-
törlüğünü ünlü Çek besteci, söz yazarı Michal Dvorak'ın yaptığı "Vival-
dianno City of Mirrors" projesinde, kemanda ünlü Çek virtüöz Jaros-
lav Sveceny yer alıyor. Usta isimlere muhteşem bir orkestra da eşlik 
ediyor.500’den fazla konçerto besteleyen Vivaldi’nin eserlerinin çağ-
daş düzenlemelerle 3 boyutlu olarak sahnede devleştiği  "Vivaldian-
no City of Mirrors" klasik müzik severlerin yanı sıra her yaştan müzik 
severi heyecanlandıracak. Müzikal,  IEG organizasyonuyla 5 Kasım Cu-
martesi günü Ataşehir’deki Ülker Sports Arena'da müzikseverle bulu-
şacak. Türk Kanser Derneği’nin yürüttüğü ‘Meme kanseri hastalarına 
şifa olun’ kampanyası çerçevesinde 3853’ e mesaj atarak destek verip 
1 mesajla kanserle mücadele fonuna 10 TL  bağışta bulunanlara "Vival-
dianno City of Mirrors" biletleri ise %10 indirimli olacak. 

 Kaya için bir doğumgünü etkinliği düzenliyor. 
‘’Karşı Radyo :Buluşmalar #İyikiDoğdunAhmet-
Kaya’’ adlı etkinliğin çağrısında, Uzun bir aradan 
sonra,28 Ekim'de Ahmet Kaya'nın doğum günü-
nü kutlamak için bir araya geliyoruz. Karşı Radyo 
dostlarını etkinliğimize bekliyoruz’’ denildi. Etkin-
lik, 28 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’da Osmancık 
Sokak’taki Woodstock Kadıköy’de yapılacak.DAYANIŞMA için 

kermes ve konser
Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Hallowe-
en olarak adlandırılan Cadılar Bayramı,  son yıllarda ülkemizde 
de kutlanır oldu. İstanbul’da yapılacak pek çok partiden birinin 
adresi de Kadıköy olacak. DoubleTree by Hilton İstanbul Mo-
da’nın terasında konuşlanan 360 East Moda mekanında ‘’Ca-
dılar Bayramı’’ partisi gerçekleştirilecek. Geçen sene yüzlerce 
korku severin katılımıyla gerçekleştirilen partinin bir benzeri 
de bu sene, 29 Ekim gecesi saatler 23.00’ı gösterdiğinde baş-
layacak ve sabahın ilk ışıklarına dek sürecek. Türk Sinemasının 
en ünlü korku öğelerinden biri olan Gulyabani temasını taşıyan 
partide DJ Ersan Güler sahne alacak. En iyi kostüm ve makya-
ja sahip 5’er kişi geceye ücretsiz katılabilecek. Detaylar için 0 
216 542 43 50 – 51 aranabilir.

MODA’DA CADILAR GECESİ!

BU MÜZİKAL ÜÇ BOYUTLU!

KAYA
ŞARKILARI 
KAYA İÇİN...
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Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz günlerde rutin 
denetimler kapsamında unlu mamul üreten 
ve satan işletmeleri denetledi. Uyarı amaçlı 
denetimler sonunda herhangi bir eksiği tespit 
edilen işletmelere süre verilip, eksiklerini ta-
mamlaması isteniyor. 

ÇARŞI, PAZAR DENETLENDİ
Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı uzmanlar, zabıta memu-
ru eşliğinde her gün rutin denetime çıkıyor. 
Denetimler gün içinde iki veya üç ekiple ger-
çekleştiriliyor. Denetim ekibinde gıda, kim-
ya mühendisi, biyolog bulunuyor. Ruhsat ve 
vergi levhası görülüp, mutfak, üretim ala-
nı öncelikli olmak üzere işletme denetleni-
yor. Hijyenik şartların sağlanıp sağlanmadığı 
tespit ediliyor. Üretime uygunluk, çalışanla-
rın sağlık muayenelerinden işyeri kıyafeti-
ne kadar pek çok unsur denetleniyor. Ayrıca 
kızartma yapan işletme ise atık yağ sözleş-
mesi yapıp yapmadığı ve atık yağlarını nasıl 
bertaraf ettiği, yangın tüpü bulundurup bu-
lundurmadığına kadar pek çok konu gözden 
geçiriliyor.

DENETİM VE HİJYEN EĞİTİMİ
Denetimler sırasında işyeri sahipleri ve ça-
lışanlarına “Gıda Hijyeni”, “İşyeri Hijyeni” ve 
“Kişisel Hijyen” hakkında bilgilerin yer aldığı 
Kadıköy Belediyesi’nin hazırladığı kitapçıklar 
dağıtılıyor. Ayrıca çalışanlara işyerinde uyul-
ması gereken hijyen kurallarını da kapsayan 
işyeri hijyeni eğitimi veriliyor.
Uzmanlar gıda üreten ve satan işletmelerde 
kişisel ve işyeri hijyeninin olmazsa olmaz bir 

konu olduğunu belirterek, bu konuda işletme 
sahiplerine ve çalışanlara önemli bir sorum-
luluk düştüğünü ifade ediyorlar.
Gelen şikayetler kapsamında da denetime 
gidildiğini söyleyen uzmanlar, varsa eksiklik-
lerin giderilmesi için işletme sahibine belli bir 
süre verildiğini belirtirken, yapılan sıkı dene-
timler sayesinde Kadıköy’de bu tür işletme-
lerle ilgili sorunların en aza indirildiğini ifade 
ediyorlar. Kadıköylüler, gıda konusundaki şi-
kayetlerini 444 55 22 numaralı Kadıköy Be-
lediyesi Çağrı Merkezi ile cagri.merkezi@
kadikoy.bel.tr  adresinden belediyeye ulaş-
tırabiliyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMİNERİ
Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü Gıda Denetim Birimi “16 Ekim 2016 Dünya 
Gıda Günü” nde ilçedeki fı-
rın, unlu mamul 
üretimi ve satışı 
yapan işletme-
lerin sorumlula-
rına yönelik se-
miner verdi. 
Kadıköy Beledi-
yesi Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu ve 

Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan’ın ka-
tıldığı etkinlikte TMMOB Gıda Mühendisle-
ri Odası İşl. Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nuray 
Güngöroğlu Dünya Gıda Günü, değişen iklim 
koşullarında gıda ve tarım ürünlerinin olum-
suz etkileri, mevcut gıda ve tarım kaynak-
larının korunarak insan sağlığı açısından gü-
venli üretim sağlanması hakkında bilgi verdi. 

Kimya Müh. Benan Akşay, Gıda Müh. B. 
Sema Birinci, Biyolog Merve 

Koşkun Uluyılmaz fırınlar-
da ve unlu mamül üretimin-

de ve satışında sık karşıla-
şılan sorunlar ve çözümlerini, 

kişisel hijyen ve işyeri hijyeni, 
yasal mevzuatları anlattı. Gıda 

işletmelerine yönelik seminer-
lerin devam edeceği belirtildi.

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
Nişantaşı Gelişim: 0212 231 4967        Kadıköy Gelişim: 0216 418 0088
Şaşkınbakkal Gelişim: 0216 385 0289       Göztepe Gelişim: 0216 566 2775

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

adıköy Belediyesi Mamografi ve 
Kadın Sağlığı Merkezi, “1-31 Ekim 
Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” 
kapsamında kadınları bilinçlendiri-

yor. Kadınların, meme kanserine karşı bi-
linçlenmeleri için etkinlikler ve kam-
panyalar gerçekleştiren merkez, 22 
Ekim Cumartesi günü yürüyüş düzen-
ledi. Süreyya Operası ve Moda İlko-
kulu arasında gerçekleşen yürüyüşe, 
Kadıköylü sanatçı Çiğdem Tunç ve 
müzisyen Erhan Demir’in yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı. Süreyya Opera-
sı önünde açılan stantlarda, kadınlara bro-
şürler dağıtan görevliler, yüz yüze bi-
linçlendirme çalışmaları yaptı. Tüm 
Kadıköylü kadınlar ücretsiz hizmet 
veren merkeze davet edildi. Yürüyü-
şe katılanlara farkındalık için pembe 
kurdele takıldı. 

“DUR DEMELİYİZ”
Yürüyüşten önce meme kanserine 

dikkat çekmek için konuşmalar yapıl-
dı. İlk konuşmayı oyuncuyu Çiğdem 
Tunç yaptı. Meme kanserinin her ka-
dın için hayati risk taşıdığını söyleyen 
Tunç, düzenli muayene yapılması ge-
rektiğine dikkat çekti. “Meme Sağlığını 
Önemse Hayata Gülümse sloganı ile yürü-
yeceğiz.” diyen Tunç, “Kadınlar için çağın gri-
bi diyebileceğimiz meme kanserinin, ilerlemesi-
ne fırsat vermeden erken teşhis ile dur demeliyiz. 
Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlı-
ğı Merkezi’nin ücretsiz meme kanseri taramasın-
dan her Kadıköylü kadın muhakkak yararlanmalı. 
Yaşınız kaç olursa olsun meme kanseri tehlikesi-
nin ne zaman geleceği belli değil. Hayatın bizlere 
kötü bir sürpriz yapmasını engelleyelim. Yaşamı-
mızı bizi sevenlerle doya doya geçirmek için er-
ken teşhisi asla göz ardı etmeyelim.” dedi.

“KORKMAYA GEREK YOK”
Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın 

Sağlığı Merkezi’nden Dr. Serap Akın ise meme 
kanserinin sanıldığı kadar korkutucu bir şey ol-
madığını, düzenli taramalar ile önlenebileceği-

ni belirtti. “Kadınların sağlığı konusunda çok 
büyük bir engel var.” diyen Akın, “Kadı-

nımız, her konuda önceliği çevreleri-
ne verdikleri için kendisini unutuyor. 
Sağlığını ihmal ediyor. Oysa düzenli 
aralıklarla yapılan basit muayeneler 
hayat kurtarıcı olabilir. Meme kanse-

ri sanıldığı kadar korkutucu bir hasta-
lık değil. Düzenli taramaları yaptıktan 

sonra korkmaya gerek yok. Meme kanse-
rinde erken teşhisin önemi herkes tara-

fından biliniyor. Mamografi ve Kadın 
Sağlığı Merkezi’mizde düzenli ta-
ramalarınızı yaparak, meme kanseri 
konusunda önlem alabilirsiniz.” diye 
konuştu. 

“YANINIZDA OLACAĞIZ”
Müzisyen Erhan Demir de erken teşhi-
sin önemine değinen bir konuşma yaptı. 

Kadınların, meme kanserinden kork-
maması gerektiğini söyleyen Demir, 
“Yıllar önce annemi meme kanserin-
den kaybetmiştim. O yıllarda erken 
teşhis konusu bu kadar yaygın değil-

di. Erken teşhisin önemi, meme kan-
seri konusunda tam olarak bilinmiyordu. 

Taramalarınızı düzenli yaptıktan sonra içini-
zi ferah tutmalısınız. Bizler de erkekler olarak 
her konuda olduğumuz gibi bu konuda da yanı-
nızda olmaya devam edeceğiz. Meme kanserine 
karşı yapılan bu farkındalık yürüyüşünden habe-
rim olunca koşa koşa geldim. Yürüyüş ile bir ki-
şiye bile ulaşıp, farkındalık yaratabilirsek eğer 
ne mutlu bizlere.” dedi.

Farkındalık yürüyüşü Erhan Demir’in verdi-
ği konserin ardından gökyüzüne pembe balonla-
rın bırakılmasıyla son buldu. 

K

Meme kanserine
FARKINDALIK FARKINDALIK 

yürüdüler
için
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Kadıköy Belediyesi Mamografi ve 
Kadın Sağlığı Merkezi, ‘Meme Kanseri 
Bilinçlendirme Ayı” kapsamında erken 
teşhise dikkat çekmek için yürüyüş 
düzenledi. Erken teşhis için tüm 
Kadıköylü kadınlar merkeze davet edildi 

Kadıköy Belediyesi, ilçede gıda 
işletmelerine yönelik hijyen 

kurallarına uyulup uyulmadığı 
konusunda denetimlerini 

aralıksız sürüyor 

KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE NELER YAPILDI?
Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, Eylül 2011’de 
hizmet vermeye başladı. Beş yılda 44 bin 900 hastaya 100 bin 200 
mamografi, ultrason ve smear işlemi yapıldı; biyopsi istenen bin 8 
hastada 315 malign(kötü huylu tümör), 282’sinde ise benign (iyi 
huylu tümör) tespit edildi. Dumlupınar Mahallesi Dr. Erkin Caddesi’nde 
bulunan Mamografi Merkezi, Kadıköy’de yaşayan ve çalışan tüm 
kadınlara meme ve jinekolojik kanserler konusunda erken tanı ve doğru 
tedaviye yönlendirme hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.
 0216 565 66 16’yı arayarak randevu almanız yeterli!

Kanserden ölümlerin 
yüzde 14’ünden sorum-
lu olan meme kanserinde 
erken tanı hayat kurtarı-
yor. Her yıl 1,4 milyon ka-
dına meme kanseri tanı-
sı konuyor. Yeni doğmuş 
bir kız çocuğunun ömrü 
boyunca meme kanse-
rine yakalanma riski ise 
yaklaşık yüzde 12, bu çok 

yüksek bir oran. Araştırmalar, her 8 kadından biri-
nin, yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma ris-
ki taşıdığını, erkeklerde ise riskin daha az olduğunu 
gösteriyor. Hastalıkla ilgili bilgi kirliliği ise kafa karı-
şıklığına neden oluyor. Anadolu Sağlık Merkezi Genel 
Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Yönetici-
si Prof. Dr. Metin Çakmakçı meme kanseriyle ilgili en 
çok merak edilen soruları yanıtladı.

1. Meme kanseri nedir?
Meme kanseri, genel olarak meme dokusunun 

herhangi bir yerinden kaynaklanabilen ve en sık ka-
nallarda oluşan kanser türüdür. Memedeki sütü ya-
pan kesecikler ve bunları taşıyan kanallarda gelişir. 
Tüm dünyada kadınlarda görülen kanserler arasın-
da birinci sırada yer alan meme kanseri ağırlıklı ola-
rak menopoz sonrasında görülürken, son yıllarda cid-
di olarak 40 yaş altı kadınlarda da sıklıkla görülmeye 
başlamıştır. Avrupa’da her 10 kadından biri, ABD’de 
ise her 8 kadından birinin, yaşamı boyunca meme 
kanserine yakalanma riski taşıdığını, erkeklerde ise 
görülme sıklığının kadınlara oranla çok düşük oldu-
ğu görülüyor. 

2. Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
• Memede ya da koltuk altında ele gelen kitle,
• Memenin boyutunda veya şeklinde oluşan değişik-
lik,
• Meme başından kanlı akıntı gelmesi,
• Memenin derisinde veya meme başında şekil ve 
renk değişikliği,
• Meme veya meme başında içeriye doğru çekilme olması,
• Memede kitle olmamasına rağmen koltukaltında ya 
da boyunda bir beze oluşması.

3.Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir?
• Ailede meme kanseri öyküsünün bulunması,
• Adetlerin erken yaşta başlamış olması (12 yaş altı),
• Doğum yapmamış olmak,
• İlk doğumu 30 yaş sonrasında yapmış olmak,
• Geç yaşta menopoza girmek,
• Kilolu olmak ve özellikle menopoz sonrası kilo almak,
• Sigara tüketmek riski artırıyor.

4.Meme kanseri genlerinin önceden tespit edil-
mesi mümkün mü?

Meme kanserine yol açtığı bilenen bazı genler ta-
rif edilmiştir ve genetik test yoluyla tespit edilmek-
tedir. Bu test ailesinde, erken yaşta meme kanseri, 
her iki memede meme kanseri, meme dışında erken 
yaşta yumurtalık kanseri, erkek meme kanseri akra-
bası olan kişilere genetik çalışma yapmak düşünüle-
bilir. Genetik testler bu konuda uzman genetik danış-
ma merkezlerinde yapılmaktadır. 

5.Meme kanserinin erkeklerde görülme sıklı-
ğı nedir?

Meme kanserinin kadınlara özgü bir hastalık ol-
duğu sanılır. Ancak meme kanserlerinin yaklaşık %1’i 
erkeklerde görülür. Erkeklerde bu kadar az görülme-
sinin iki nedeni, erkeklerde meme dokusunun nispe-
ten azlığı ve erkeklerin hormonal yapısının kadınlar-
dan farklı olmasıdır.

6.Meme kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
Meme kanseri çok sık görülen bir hastalık; kadın-

daki en sık kanser. Bunun iyi tarafı, meme kanseri ile 
ilgili çok bilginin olması ve çok sayıda araştırma yapı-
lıyor olması. Hem tanı hem de tedavi yöntemlerinde 
birçok gelişme yaşanıyor. Meme kanserinin türlerine 
göre tedavi seçenekleri de gün geçtikçe farklılaşıyor 
ve kişiye özel tedavi ön plana çıkıyor.  Kanser olmuş 
ve erken evrede tanı konup ameliyat edilmiş olan 
hastaların önemli bir kısmını, gelişmiş ve güvenirliği 
kanıtlanmış yeni genetik testler sayesinde kemote-
rapi vermeden izleyebiliyoruz. Bu yaklaşım ile bu has-
taları hem kemoterapinin yan etkilerinden korumuş 
oluyoruz hem de yaşam kalitelerini düşürmemiş olu-
yoruz. Meme kanseri ve tedavisindeki yeni teknikler-
den biri de radyoterapiyi ameliyat sırasında vermek. 
Bu yöntem ile hastaya zaman kazandırılarak bazı tıb-
bi yararlar sağlanabiliyor. Normalde, meme kanse-
ri ameliyatında önce tümörü çıkarmak için bir cerra-
hi işlem yapılır, daha sonra ise birkaç hafta boyunca 
radyasyon tedavisi uygulanır. Ancak intraoperatif 
radyoterapi seçeneğinde radyoterapi ameliyat sıra-
sında, tümör alındıktan hemen sonra veriliyor. Böyle-
ce, 5 hafta süren radyoterapi tedavisi sadece 30-40 
dakika içerisinde tamamlanabiliyor.

6.Genetik risk altında olan kişiler dışında, kimler 
meme kanseriyle ilgili tehlike altında? 

Sağlıklı bir yaşam tarzı sadece kansere değil, tüm 
hastalıklara yakalanma riskini düşürüyor. Her ne ka-
dar genetik bir risk faktörü olmasa da kanser ris-
kini düşürmek için özellikle sigaradan uzak durmak 
çok önemli. Pasif içiciliğin bile kanser riskini artırdığını 
gösteren çalışmalar var. Özellikle sigara kullanan, dü-
zenli egzersiz yapmayan, hareketsiz bir yaşam tar-
zı benimseyen ve sağlıksız beslenen insanların sade-
ce meme kanseri değil, her türlü kansere yakalanma 
risklerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şişman-
lık da meme kanseri ile doğrudan ilgili. Obezite, kan-
ser olma olasılığını artırıyor. Diğer taraftan sütyen 
kullanmanın, sutyenin tipinin, deodorant kullanımının 
meme kanseri ile uzaktan yakından ilişkisi yok.

7. Erken tanı için ne yapmalı? Mamografi çektir-
mek ne kadar önemli?

Meme kanseri riski yaşla birlikte artar. Düzenli 
hekim kontrolleri içinse anlamlı yaş sınırı 40-45 yaş-
lar arasıdır. Risk altında olanların 40 yaşından sonra 
her yıl, risk altında olmayanların ise 45 yaşından son-
ra her yıl muayene, mamografi ve ultrasonografi çek-
tirmeleri öneriliyor. 

8. Eğer genetik bir risk varsa ne yapılmalı?
Kişide özel bir risk varsa da daha sık doktor 

kontrolüne gitmesi öneriliyor. Mamografi ise bugün 
için meme kanseri açısından en değerli tarama testi-
dir. Memenin yapısı nedeniyle bazen mamografi faz-
la bir bilgi veremiyor ve bu durumlarda MR çekerek 
hastayı izlemek gerekebiliyor.

9. Emzirmek meme kanseri riskini düşürür mü?
Emziren kadınlarda risk daha az, emzirmeyen-

lerde ise daha yüksek diye bir şey yok. Bir kadın için 
emzirmesi ya da emzirmemesi özel bir risk faktö-
rü oluşturmuyor. Yani, bireyin taranması kuralları de-
ğişmiyor. 

10. Meme cerrahisi geçirmiş kadınlar da emzire-
bilir mi?

Meme cerrahisi geçirmiş kadınlar (memesinin ta-
mamı alınmamış olanlar) genellikle bebeklerini em-
ziremeyeceklerinden korkarlar ancak ameliyat edil-
miş ve tedavisi tamamlanmış meme, diğer meme gibi 
süt salgılamaya devam eder ve emzirme her iki me-
meden yapılabilir.

10 SORUDA 
Meme Kanseri

Prof. Dr. Metin Çakmakçı 

l Kaan DERTÜRK

l Mustafa SÜRMELİ

Gıda hijyeni denetimleri sürüyor

Erhan Demir

Serap Akın

Çiğdem Tunç

“DEVAM EDECEK” 
Farkındalık yürüyüşü ile ilgili gazete-
mize konuşan Kadıköy Belediye Mec-
lis Üyesi Fuat Engin, farkındalığın bu tür 
etkinlikler ile yayılacağını belirterek, 
“Hep birlikte erken teşhisin önemini ka-
muoyuna aktarmaya çalışıyoruz. Bele-
diye Meclisi’nde, erken teşhise dikkat 
çeken çalışmalarımız devam edecek. 
Yürüyüş aktivitesinin, meme kanseri 
riskini azalttığına dair bulgular var. Sim-
gesel bu yürüyüş hem farkındalığa dik-
kat çekiyor hem de sporun insan bedeni 
üstündeki olumlu etkisine.” dedi.Fuat Engin
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Şöyle oldu:
Artık günün iletişim imkânları sebebiy-
le ya da
Sayesinde, birbirimizden daha çok haber-
darız.
Daha vahşi, daha sert, en sert, ah bravo 
nasıl ağzının payını verdi, yoo yetmez böy-
le demeliydi, şöyle demeliydi...
Her mahallenin dijital muhtarları, yargıçla-
rı, en akil insanları mebzul!!!
Nerden aklıma esti kim bilir derseniz,
Şuradan: Beşiktaş’ın oyuncusu Caner er-
kin
Çok fena sakatlandı.
Benim gibi yufka yürekli özürlü annelerin
İçi refleks olarak cız etti!
Önce cız, sonra sınıf bilinci:)
Üzülmek insani bir haslettir.
Ama haksız rekabette bir durmak gereki-
yor
Maalesef:(
Kendi kendine üzülürken sevdiği kadının
Oynadığı dizide sevimsiz bir repliği geliyor 
aklına: fenevbahçe!
Neyse işte, başlıktaki soruyu son günlerde
Çok duyuyoruz.
Tek umudum buna şaşıran gençlerin çok-
luğu.
Hayatın her alanında bu var.
Bu soru var.
Az haberdarken birbirimizden,
Melektik sanki cümleten:)
Mesela... misal olarak... örneğin...
For example:))
Yıllar önce, oğlumun bir sömestr okuduğu
Madrid’den dönmek üzere havaalanın-
daydım.
Fenerbahçe’min maçı vardı o sırada İstan-
bul ‘da.
Aklım fikrim orda, cep telefonuma gelecek
Goool mesajlarını beklemekteyim.
Gelmedi.
Az uzakta kalabalık bir grupta birden kıya-
met koptu,ah işte oldu diye yanlarına koş-
tum.şampanya açın diye haykırıyordu biri..
Gülüşüm havada asılı kaldı.
Çünkü aynı uçağa gireceğim o insanlar
Uche’nin ayağının kırılmasını kutluyordu.
Dondum kaldım.
Sosyal medya yoktu ama kötülük hizme-
timizdeydi.
Zaten iyiler ve kötüler olarak varız hayatta.
İyi kalalım, bu iyi bir şey:)
Galiba yani.
En azından kendini sevmeye devam ede-
bilmek için.
Az şey mi?:)))

Ne oldu bize?

FERYAL 
PERE

BU HAFTA

BU HAFTA

İSTANBUL 1. AMATÖR 
FUTBOL LİGİ’NDE 
BU HAFTA
İstanbul 1. Amatör Futbol Liglerinde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı 
gruplarda maç programı şöyle:
■ 14. Grupta haftanın programı
İstanbul Esnaf Spor-Cevizli Anadolu
Barbaros-Taşdelen
Balkan Yeşilbağlar-Örnekköy Spor
İçerenköy İ.Y.-Koşuyolu
İdealtepespor(Haftayı maç 
yapmadan geçecek.)
■ 16. Grupta haftanın programı
Orhanlıspor-Kartal Yuvası
Yamanspor-Valide Tayfun
Maltepe Yıldız-Pendik Kavakpınar
İstanbul Sahil Spor-Elmalıspor
Acıbadem(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
■ 17. Grupta haftanın programı
Fikirtepe Dumlupınar-Ataşehir 
Doğuş
Aydınlıspor-Gümüşsuyu
1923 Esenkent-Çakmakspor
Sapanbağları-Kartalgücü
Üsküdar 1919 Spor(Haftayı maç 
yapmadan geçecek.)

SÜPER AMATÖR LİG’DE 

BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol 
Ligi’nde ilk haftalar geride kalırken, 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı 
gruplarda gelecek haftanın programı 
şöyle:
■ 2. Grupta Gelecek Haftanın 
programı
Ortaçeşme-Ömerli Köyü
Bostancı-Vardar
Selimiye-Bakırköy
Dolayoba-Küçükçekmece
Mahmutbey-Küçükköy
Sultanbeyli(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
■ 7. Grupta Gelecek haftanın 
programı
Yıldırımbosna-Ç. İhsaniye
Kurtköyspor-Sütlüce
Albayrak-Soğuksuspor
Rami-Ortaköy
Yenibosna-Yeldeğirmeni

ehmet-Erdem M.E 
Marmara Akademi 
Spor Kulübü, Ba-
yanlar Profesyonel 

Voleybol 2. Ligi’nde yer alan 
tek Kadıköy takımı. 2014 yılın-
da kuruldu. A takımla bu sezon 
1. Lige çıkmak hedefleniyor. 
29 Ekim Cumartesi günü M.E. 
Marmara Akademi Spor Kulübü 
Kadınlar Profesyonel Voleybol 
2. Ligi’nde sezonun ilk maçını 
Burhan Felek Spor Salonu’nda 
oynayacak. Zor bir grupta yer 
aldıklarını ifade eden tecrübe-
li antrenör Erdem Hangül, “Oy-
nayacağımız 2. Lig profesyonel 
liginde yaklaşık 6 tane beledi-
ye takımı var. Biz buna rağmen 
şampiyonluk hedefiyle oynuyo-
ruz. Çünkü altyapımızdan başa-
rılı sporcular yetiştirip, A takımımıza alıyoruz” dedi. 

SPONSORSUZ PROFESYONEL
Takım, kendi salonu ve sponsoru olmadığı için ev sahibi 

olarak oynadığı maçlarını Burhan Felek Spor Salonu’nda oy-
nuyor. Erdem Hangül, gruptaki pek çok takımın ise belediye 
takımı oldukları için kendi salonlarının bulunduğunu belirtti. 

Kurum ve belediye takımlarının yoğun olduğu 2. Lig B 
Grubunda 9 takım içinde ilk ikiye girip Kadıköy ve İstanbul’u 
en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Erdem Han-
gül, “Takımın boy ortalaması yaklaşık 1,80. Favori takımlar-
danız. Pasör İdil Ulusoy, Cemre Kuzuloğlu, Ayşenur gibi tec-
rübeli isimleri transfer ettik. Takım pazartesi, çarşamba, cuma, 
cumartesi günleri haftada 4 antrenmanla çalışmalarını sürdü-
rüyor” dedi.

AMATÖR SPORUN ZORLUKLARI 
Amatör kulüplerin içinde bulunduğu zorlukları anlatan Er-

dem Hangül “Amacımız kadınları spora yönlendirmek, onlara 
sporu sevdirmek, gelecek yıllarda milli takım düzeyinde spor-
cular yetiştirmek. Bunun yanı sıra alt yapılarda ve a takımlarda 
profesyonel liglerde zor olsa da yer almak istiyoruz. Çünkü hiç-
bir sponsor desteğimiz yok. Ailelerin gösterdiği fedakârlıklar-
la desteklerle bunu başarmaya çalışıyoruz. Amatör sporlarda 
futbol ön plana çıksa da bizler de kadınlarımızın spor yapması 
için gayret ediyoruz. Spor futboldan ibaret değil. Kadıköy’de 

2. Lig takımı olan tek profesyonel takımız” diye konuştu.

İDİL: “ÇOK İYİ HAZIRLANDIK”
Takımın en tecrübeli sporcularından Kaptan İdil Ulu-

soy, daha önce Vakıbank ve Güneş Sigorta başta olmak üze-
re birçok takımda oynadı. Voleybolun güzel bir spor olduğu-
nu, takım olunabildiği zaman başarının da geldiğini söyleyen 
Kaptan İdil, “Takım ortamımız çok iyi. Antrenörlerimiz vo-
leyboldan gelmiş, voleybol oynamış isimler. Alt yapıdan ye-
tişen oyuncular var. Bir kulüp altyapıdan sporcu yetiştirebili-
yorsa iyi bir kulüptür. İyi bir kulüpte bundan sonraki voleybol 
kariyerimi devam ettirmek istediğim için buradayım” dedi. 
Lige çok iyi hazırlandıklarını, başarılı olacaklarını söyleyen 
İdil, “Kolay bir rakip değiliz” dedi ve Kadıköylülerin desteği-
ni beklediklerini belirtti. 

12 TAKIMLA LİGLERDE
Mehmet Yusuf Koray ile Erdem Hangül gibi voleybolun 

içinden gelen, bir dönem voleybol oynayan tecrübeli isimlerin 
kurduğu ve çalıştırdığı M.E. Marmara Akademi Spor Kulübü 
2016-2017 voleybol sezonunda 2. Lig A Bayan Profesyonel 
Voleybol Takımı’nın yanı sıra 7 kategoride 12 takımla İstan-
bul amatör voleybol liglerinde en çok takımla yer alan kulüp.

Kulübün, voleybolun yanı sıra basketbol, jimnastik, teak 
wando, pilates branşlarda da çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy’de 
basketbol 
heyecanı

İSTANBULGÜCÜ KAZANMAK 
İÇİN OYNAYACAK
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan, iç 

saha maçlarını Kadıköy’de oynayan ve antrenman-
larını Caferağa Spor Salonu’nda yapan İstanbulgücü 
ligde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. 19 Ekim 
Çarşamba günü Caferağa Spor Salonu’nda karşılaştı-
ğı Yalova VIP Gençlik maçını 53-60 kaybeden İstan-
bulgücü, deplasmanda karşılaştığı İzmit Belediyespor 
maçından 61-50 mağlubiyetle döndü. 20 takımlı ligde 
5 puanla 14. sırada yer aldı. İstanbulgücü 5. Haftada 
Kadıköy’de Nevşehir HBVÜ. ile karşılaşacak. 

YAKINDOĞU ÜNİ. 
58-62 FENERBAHÇE
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 2016-2017 

Sezonu ilk hafta maçında ev sahibi Yakın Doğu Üni-
versitesi ile Caferağa Spor Salonu’nda karşılaşan Fe-
nerbahçe maçta 58-62 galip geldi. Fenerbahçe’de 
Alexandria Quigley 17 sayıyla maçın skoreri oldu. 

Maç öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybe-
den Canik Belediye Başantrenörü Mehmet Can Öztürk 
için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi maça 4-0’lık seri ile iyi 
bir başlangıç yaptı. İlk çeyrek Yakın Doğu Üniversi-
tesi’nin 17-16 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çey-
reği 31-33 önde tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü 
çeyreği 45-48, dördüncü çeyreği de 58-62 tamamla-

yıp ilk maçını galibiyetle tamamladı.
Maçta Yakın Doğu Üniversitesi’nden Olcay Çakır 

Turgut 13, Eldebrink 4, Robinson 8, Bahar Çağlar 6, 
Holingsvorth 16, Vajda 11 sayı, Fenerbahçe’de Birsel 
Vardarlı Demirmen 3, Quigley 17, Esra Ural 6, Strick-
len 12, Verameyenka 13, Pelin Derya Bilgiç 5, Ayşe 
Cora 2, Tuğçe Canıtez 4 sayı buldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe 14 takımlı ligde 7., Yakın-
doğu Üniversitesi 9. Sırada yer aldı. Haftaya Fenerbah-
çe İstanbul Üniversitesi ile sahasında, Yakındoğu Üni-
versitesi ise deplasmanda Hatay BŞB. ile karşılaşacak.

GELECEĞİN YILDIZLARI 
GÖZ KAMAŞTIRDI
İstanbul alt yapı basketbol liglerinde farklı yaş ka-

tegorilerinde ligler başlarken, yıldızlar kategorisin-
de de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz haf-
ta sonu Kadıköy Dinamo Basket ile Allstar İstanbul 
Basketbol’un minik yıldızları sahada göz kamaştırdı-
lar. Skordan çok dostluğun ve fair play’in ön planda 
olduğu hazırlık maçlarında küçük yıldızlar hem spor-
culukları hem de rakip de olsalar birbirleriyle olan ör-
nek dostluklarıyla izleyenlerden bol bol alkış aldı. 
Kadıköy Anadolu Lisesi spor salonunda Küçükler, 
Minikler, Süper minikler arasında oynanan hazırlık 
karşılaşmalarını anne babalar da heyecanla izledi. Ço-
cuklarının mutluluklarıyla mutlu olan aileler maç so-
nunda iki takımın sporcularını da alkışladı. Maç so-
nunda iki takım oyuncuları birlikte fotoğraf çektirdi. 

Ligin favorisi
M.E. Marmara Akademi
Kadıköy’ün profesyonel voleybol ikinci ligindeki takımı, sezona şampiyonluk hedefiyle başladı

M
l Mustafa SÜRMELİ

Profesyonelden amatör basketbola pek çok maçın 
oynandığı Kadıköy’de basketbol heyecanı devam 
ediyor. İşte basketbol karşılaşmalarında son durum:
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
28 EKİM – 4 KASIM 2016

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“ATATÜRK VE CUMHURİYET”
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇEKİÇ

28 Ekim 2016 / 14.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“CUMHURİYET’İN ÖNEMİ”
29 Ekim 2016 / 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ MÜ?
 NE SÖYLEDİĞİNİZ Mİ?”

Yaşam Koçu Merve ASLAN
1 Kasım 2016 / 13.30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“İNSANLIĞIN AFRİKA’DAN ÇIKIŞI”
Doç. Dr. Haluk BERKMEN

1 Kasım 2016 / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“CUMHURİYETİMİZİN 92. YILINDA
ATAOL BEHRAMOĞLU CUMHURİYETİMİZİ 

VE  ATATÜRK’ÜMÜZÜ ANLATIYOR”
2 Kasım 2016 / 20.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer 
Özcan & Gönül Ülkü Sahnesi

Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri

“DUYGUSAL ZEKÂ”
Yük. Mak. ve Elek. Müh. Fikret ŞEMİN

2 Kasım 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“ASTIM HASTALIĞI”
Uzm. Dr. Deniz ÖZKAN
3 Kasım 2016 / 13.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“MU – Kıtası ve ÖN- Türkler”
Doç. Dr. Haluk BERKMEN

3 Kasım 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

Bir Yudum İnsan:
Gazeteci ve yazar Çetin 
Altan, ölümünün birinci 
yılında Kadıköy Belediyesi  
tarafından Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle anıldı

asınımızın usta kalemlerinden 
ve eserleri dünya dillerine çev-
rilmiş Türkiye’nin değerli ay-
dınlarından Çetin Altan, 20 

Ekim Perşembe günü Kadıköy Belediye-
si Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıl-
dı. Anma gecesine Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe 
Başkanı Ali Narin, gazeteci Hasan Cemal 
ve Aydın Engin ile Çetin Altan’ın torunla-
rı Sanem ve Kerem Altan’ın yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Altan adına düzen-
lenen tören, duayen gazetecinin hayatının 
anlatıldığı “Bir Yudum İnsan” belgeseli ile 
başladı. 

“ALTAN BENİM DEDEM…”
Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğini yap-

tığı belgeselin ardından anma gecesinin ilk 
konuşmasını Sanem Altan yaptı. Altan, ko-
nuşmasına dedesini çok özlediğini söyleye-
rek başladı. En büyük hayalinin sahnede, 
dedesini anlatmak olduğunu belirten Altan, 
“Fakat bunu babam ve amcamın yokluğun-
da hayal etmemiştim.” dedi.

“Benim dedem, hiçbir dedeye benzemi-
yordu.” diyen Altan, şöyle devam etti: “Hiç-
bir gerçeği kolaylıkla kabul etmeyen bir ül-
keye, gerçekleri anlatmak için direniyordu. 
Böyle bir adamın sadece torunu olduğu için 
dede olduğunu beklemek gerçekçi olmaz-

dı. İlkokulu bitirmeye doğru onun bir dede-
ye benzemediği gibi tanıdığımız hiç kimse-
ye benzemediğini gördüm. Ben bir insanın 
dedesinin olmasını tam manasıyla öğrene-
medim. Ama hiçbir insanın da öğrenemeye-
ceği şeyi, bir insanın dedesinin Çetin Altan 
olmasını öğrendim. Bu bir armağan ve ar-
mağan ne kadar büyük olursa acı da o kadar 
büyük oluyor. Sizin Çetin Altan’ınız benim 
dedem ve ben dedemi çok özledim.”

“ENSEYİ KARARTMAYACAĞIZ” 
Gazeteci ve yazar Hasan Cemal de 

anma gecesinde yer alan konuşmacılar ara-
sındaydı. Çetin Altan’dan “hayır” demeyi, 
birtakım tabuların nasıl kırılacağını öğren-
diğini söyleyen Cemal, “Çetin Altan ne ya-
zık ki filmin sonunu göremedi ve bu kahır-
lı tefrikanın hala devamı var. Tefrikayı biz 
de sona erdiremeyeceğiz. Çetin, bunu söy-
lerken bir bakıma kendisine haksızlık etti. 
Çünkü biz onların kuşağından bir şeyler 
öğrendik. Biz elimizden geldiğince özgür-
lük bayrağını yüksek tutmaya çalışıyoruz. 
Farkındayım beklediğimiz yarınlar bir tür-
lü gelmiyor. Ama bu bayrak yine elden ele 
geçecek. Çetin Altan’ın klasik deyimiyle 
enseyi karartmamamız lazım.” dedi.

“DEMOKRASİ GETİRECEĞİZ” 
Anma törenine CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu da bir mesaj gönder-
di. Kılıçdaroğlu’nun mesajını, CHP Kadı-

köy İlçe Başkanı Ali Narin okudu.  Mesaj-
da şu ifadeler yer aldı: 

“Yoğun programım nedeniyle aranızda 
olamadığım için üzgünüm. Ancak benim, 
sizin aranızda bulunamıyor oluşum önem-
li değil. Ölümünün birinci yıl dönümünde 
babalarını özgürce, dostlarıyla birlikte ana-
mayacak olan sevgili Ahmet ve Mehmet 
Altan’ın yokluğu çok daha önemli. Çetin 
Altan, bir entelektüel, özgün bir edebiyatçı, 
bir basın emekçisi ve başarılı bir parlamen-
ter olarak daha güzel bir Türkiye için çaba 
gösterdi. Ülkesine dair bazı değerlendirme-
lerini sevmedik, bazı yazılarını eleştirdik, 
kendisine kızdığımız zamanlar da oldu. An-
cak ne olursa olsun Türkiye’ye yönelik sev-
gisinden şüphe etmedik. Çabaları daha öz-
gür ve demokratik bir Türkiye içindi. Bu 
uğurda cezaevine girdi. Kendisi cezaevin-
deyken demir kapının ardında sadece evlat-
ları, sevenleri değil, özgürlüğe ve demok-
rasiye tutkun kocaman bir Türkiye ailesi 
bekliyordu. Altan’ın fedakârlığını bugün 
evlatları sürdürüyor. Babalarından devral-
dıkları hapishane voltasını, hapishane ran-
zasını, hapishane havalandırmasını fiziken 
tutsak fikren hür bedenleriyle, Ahmet ve 
Mehmet Altan kardeşler dolduruyor. Şim-
di onları demir kapının ardında sadece ev-
latları değil, evlatlarıyla birlikte özgürlüğe 
ve demokrasiye tutkun kocaman bir Türki-
ye ailesi bekliyor. Çetin Altan, ‘Ülkeme de-
mokrasinin geldiğini göremeden ayrılaca-

ğım bu dünyadan’ demişti son yazılarından 
birinde. Çetin Altan’ın torunu Sanem Al-
tan’ın kızı; Ahmet Altan’ın torunu Leyla’ya 
sözümüz olsun. Ülkemize, Leyla ve diğer 
tüm Leylalar için demokrasi getireceğiz. Bu 
duygularla ölümünün birinci yıl dönümün-
de sevgili Çetin Altan’ı özlemle anıyor, he-
pinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

“GAZETECİLİĞİ ÖĞRENDİM” 
Anma töreninin sonunda ise Aydın En-

gin ve Nebil Özgentürk, Altan hakkında-
ki anılarını davetlilerle paylaştı. Aydın 
Engin,  Çetin Altan’dan gazetecilik konu-
sunda birçok şey öğrendiğini belirterek, 
“Mesleğimizin hüner gerektiren ipuçlarını 
öğrenmenin dışında sosyalizm kelimesiy-
le tanışmamızı da sağladı. Öyle bir çöldü 
ki, sosyalizmin ne olduğu üzerine en ufak 
yazılı kaynak yoktu. Çetin Altan bir gazete 
yazısının sınırlarını aşan bir meslek ustalı-
ğıyla beni ve benden sonraki kuşağı da sol 
konusunda eğitmiştir. Benim ustam oluşu 
yazılarını okuyarak oldu. Gazeteciliği ve 
hayatı ondan öğrendim.” diye konuştu. 

Nebil Özgentürk ise gazetecilik anla-
mında Çetin Altan’ın gerçek bir hoca oldu-
ğunu vurgulayarak, “Bir Yudum İnsan bel-
geselini yaparken ilk olarak Çetin Altan ile 
çekim yaptım ve kendisinden çok şey öğ-
rendim. Bu ülkeye yazılarım ve programla-
rım ile minicik bir katkım varsa eğer bunu 
Çetin Altan’a borçluyum.” dedi.

l Kaan DERTÜRK - Alper YURDAKUL
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Feneryolu Gönüllü Evi, ilköğretim öğren-
cilerine İngilizce Kursu veriyor. 1 Ekim’de 
başlayan kursa 60 öğrenci katıldı. Fener-
yolu Gönüllü Evi başkanı Meltem Çokça, 
“Necla Uzgör Tezin öğretmenimize gay-
retlerinden ve emeklerinden dolayı şim-
diden teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz 
hafta içinde matematik ve 8.sınıflar da 
TEOG kurslarına katılacaklar. Öğretmen-
lerimize ve çocuklarımıza güzel ve başa-
rılı bir eğitim yılı olmasını diliyoruz.” dedi

Merdivenköy Gönüllüleri’ne destek veren Karma Drama 
Tiyatro, mahalledeki ihtiyaç sahibi çocuklar ve Semiha Şakir 
Huzurevi sakinleri için ücretsiz oyun sahneledi. 
Çocuklar “Lupi” isimli oyunu keyifle izlerken, huzurevinde 
kalan yaşlılar da oyun sonrası memnuniyetlerini dile 
getirdiler. Huzurevi sakinleri gönüllülere ve Karma Drama 
Tiyatro’ya teşekkür etti ve bu tür etkinliklerin devamını 
istedi. Merdivenköy Gönüllüevi Başkanı Süreyya Gökmen 
de, Karma Drama Tiyatro yetkilileri Damla Özen ve Togay 
Kılıçoğlu’na teşekkür ederek çocuklar ve yaşlılar için tiyatro, 
sinema ve müzik etkinliklerinin devamının geleceğini söyledi. 

Hayvan dostlar 
UNUTULMUYOR
Merdivenköy Gönüllüleri, Kadıköy Bele-
diyesi Veterniner Müdürlüğü’nün katkı-
larıyla sokak hayvanları için mahalledeki 
bazı sokak ve parklara sulaklar yerleş-
tirdi.  Merdivenköy Gönüllü Evi Başka-
nı Süreyya Gökmen, “Mahallemizde ya-
şayan her türlü canlı yaşama saygı duyup 
sorunların giderilmesi için uğraşacağız” 
dedi. Suadiye Gönüllüleri Sağlık Birimi 
üyeleri de Ataşehir Belediyesi bünyesin-
deki barınakları ziyaret etti. Gönüllüler 
barınakta kalan hayvanların ihtiyaçları-
nı giderdiler. 

YÜCESAN anıldı
Feneryolu Gönüllüleri geçtiğimiz hafta 
aralarından ayrılan Dinçer Yücesan için bir 
anma etkinliği düzenledi. Feneryolu Gö-
nüllü Evi Başkanı Meltem Çokça, “Duaları-
mız ve anılarımızla hem Dinçer Bey’i hem 
de gönüllü evimize emeği geçen ebediye-
te intikal etmiş tüm üyelerimizi minnetle 
ve rahmetle andık. Sonrasında yaptığımız 
lokmayı misafirlerimize, mahalleliye ve 
park görevlilerine dağıttık. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” dedi.

Merdivenköy Gönüllüleri, mahallenin 
çocuklarına ve huzurevi sakinlerine 
tiyatro keyfi yaşattı

Çocuklar için 
İNGİLİZCE

Merdivenköy’de 
TİYATRO KEYFİ

ÇETİN ALTAN

Aydın Engin ve Nebil Özgentürk

Ali Narin

Sanem Altan

B



28 EKİM - 3 KASIM 2016 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

28 Ekim Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-‘Gramofon Avrat’, ‘Karartma Geceleri’, ‘Çözülmeler’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen… Katı, 
hoşgörüsüz (düşünce, tutum). 2-Belirti, iz, ipucu… Anlam, mana… Anadolu’nun birçok bölgesinde 
çiftlik uşağı… Avrupa Birliği’nin para birimi. 3-Tarihte Afgan hükümdarlarına verilen unvan… Rutubet… 
‘Casus’ adlı yeni romanı çoksatanlar listelerinde yer alan ünlü yazar. 4-İridyumun simgesi… Farazi, 
tahmini… Aleti olan ya da aletle yapılan… Mağara. 5-1973 yılında ‘Birleşsin Bütün Eller / Bazen Neşe 
Baden Keder’ adlı şarkılarının yer aldığı plakla başladığı müzik kariyerini günümüzde de sürdüren 
şarkıcı… Yabancı… Eski dilde korkusuz, güvenli.  6-Akıl… Şaman… Kısrak sütünün mayalanmasıyla 
yapılan, az alkollü, ekşi bir içki… Elastiki. 7-Düzeysiz… Hiçbir şeyde kararlı olmayan ya da konudan 
konuya geçiveren (kimse)… Bir sayı. 8-Uzaklık belirten sözcük… Milimetrenin kısa yazılışı… Ali 
Özgentürk’ün bir filmi… Devrim. 9-Hatıra… Argoda gizli dostluk… Gemilerde ya da kalelerde, 
topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule. 
10-Osmiyumun simgesi… Stadyum… Soyda temel olarak babası alan ve ailede çocukları baba soyuna 
mal eden topluluk düzeni… Yardım istenildiğini anlatan sözcük. 11-Ünlü Rus bale topluluğu… Usanç 
belirten  seslenme ünlemi… Gülgillerden bir meyve ağacı… Büyük, yetişkin, yaşlı. 12-Bruce önadlı 
efsanevi aktör… Oksijenin bir element ya da kökle birleşmesiyle oluşan madde… İnanmış, kanmış… 
Haklar. 13-Tab, edisyon… Valf… Devlet Planlama Teşkilatı’nın kısaltması… Lorentiyumun simgesi. 
14-İnsan vücudunun dış yüzü… Niyobyumun simgesi… Tavla oyununda üç sayısı… Klasik Türk 
müziğinde bir makam… Bir tür İngiliz birası. 15-Utanma, utanç duyma… Sebepler... Bir sayı… Karşılıklı 
alıp verme. 16-Sabahattin Ali’nin bir romanı. 17-Ömer Lütfi önadlı yönetmen… Kıdemli sözcüğünün 
kısaltması… Bir nota… Baba… Yetkin, erişkin, mükemmel. 18-İçbükey… Gölgeleri yol yol ve çizgi çizgi 
olan (resim, harita)… Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı. 19-Erler… Çözümleme, tahlil… 
İzmaritlerden bir Akdeniz balığı… Beddua. 20-Eksiksiz, kesintisiz… İmkan… Türk dili, tarihi, edebiyatı ve 
halk bilimi araştırmalarını konu edinen bilim dalı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Güneşi Beklerken’, ‘Araf’, ‘Tereddüt’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen… Kiraya verilerek gelir getiren 
ev, dükkan vb. mülk. 2-Çare… Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma süresi, oturum… Sinema ya da 
tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri… Radyumun simgesi.  3-Eskiden bir şeyin doğru olduğunu 
belirtmek için yapılan işaret… Bebek, küçük çocuk… Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her 
biri. 4-Tümör… İlk doğan çocuklar için kullanılan bir sözcük… Somali’nin plaka işareti… Fıkra, hikayecik. 
5-Bilim, bilgi… Vatansız… Samaryumunun simgesi. 6-İsimler, adlar… Kadıköy’de bir semt. 7-Okyanus, 
anadeniz… Brezilya’da bir kent… Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kullanılan büyük mendil. 
8-Bir nota… Luc Besson’ın bir filmi… Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi... Platin elementinin simgesi… 
Bir ilimiz. 9-İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş… Bir nota… Genellikle içine sulu şeyler 
konulan metal vb. nden yapılmış kap… Kemiklerin toparlak ucu… Bir nota. 10-Herkes, yabancılar... 
Kent… Taş Devrinin son çağı ile ilgili. 11-Büyük çivi… Tarihte Türklerin Karadeniz’deki ırmak kıyılarını 
korunmasında, Rus Kazakların kıyılara saldırmada kullandıkları altı düz, yayvan gemi… Eski dilde 
kat, katmer… Azerbaycan’ın plaka işareti. 12-Padişahların vezirlerine seslenirken kullandığı bir söz… 
Orta oyununda ya da Karagöz’de kadın rolüne çıkan erkek oyuncu… İçki ya da uyku sersemliği. 
13-Yalıtılmış… ‘Taş Üstünde Gül Oyması’, ‘Dağın Öteki Yüzü’, ‘Kadınlar da Vardır’ gibi kitaplarıyla 
tanınan yazar. 14-Tez iş gören… Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb… Mermerde, bazı taşlarda 
ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. 15-Belli bir alana verilen çok güçlü ışık... Bir 
metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi… Argoda hamam… İçinden su akıtmak için toprak 
kazılarak yapılan açık oluk. 16-Çağdaş Yunanca… Ağrı, acı duyulduğunda söylenen söz… Mecazen, 
nitelik… İtalya’da bir ırmak. 17-Sözcük… Seciye, karakter… İyi, güzel… Sermaye, kapital. 18-Yazıklar 
olsun anlamında ünlem… Tekrarlamak, yinelemek… Tayin. 19-Uyuşturucu bir madde… Argoda oyun, 
tuzak, düzen… Genel görünüş, izlenim, imge. 20-Romanya’nın plaka işareti… Soylu, soyu temiz… 
Nükteci… Tanrısal.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Reşat Nuri Güntekin, Se 2-Esame, Lamel, Enir, Bal 3-Hama, Av, Averaj, İsevi 4-Anadeniz, Eşelek, 
Edat 5-Es, Eda, Arz, Siklamen 6-Enez, Eke, Türev 7-Düet, Az, Önsöz, Rina 8-Emrah Serbes, Er, Ak, As 9-Mr, Re, Liet, 
On, Ekarte 10-Anı, Nilgün Belgün, Ün 11-An, Kep, Kütör, Az, Dara 12-Figür, Nem, Bulvar, Set 13-Eyer, Ma, Emek, Amiral 
14-Teleme, İcat, Anayol 15-Ege, İdil, Alt, Ataşe 16-Em, Ünite, İtimat, Akor 17-Derleme, Ata, Aks, Km 18-Eza, Manidar, 
Nahiye 19-Ünlemek, Terazi, Ocak 20-Art, Nekahet, Kanunen.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Reha Erdem, Afetzede 2-Esans, Ümraniye, Mezür 3-Şama, Zer, Gele, Rant 4-Amade, Tarık 
Üregül 5-Te, Ede, He, Er, Menemen 6-Ananas, Np, Me, İmame 7-Ulvi, Ezeli, Na, İtenek 8-Ra, Zaz, Rilke, İde, İka 9-İma, 
Ebegümeci, Öd 10-Geveze, Etüt, Mali, Ate 11-Üleş, Kös, Nöbet, Taret 12-Resen, Obruk, Ait 13-Teali, Sene, Almanak 
14-Enjektör, Lavanta, Aza 15-Ki, Klüz, Egzama, Tahin 16-İri, Ar, Akü, Riya, Ki 17-Semerkand, Rotasyon 18-Bedevi, Asalak, 
Ece 19-Savan, Natürel, Şok, An 20-Elit, Hasenat, Termik.

Yaşam
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Kadıköy Belediyesi 
tarafından “Cumhuriyet 
Özgürlüktür” sloganıyla 
düzenlenen “29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı” 
etkinliklerinin bu haftaki 
programı şöyle:
28 EKİM CUMA
 “Çelenk Sunma Töreni” 
Saat: 13.00
Yer: Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı 
“Atatürk ve Cumhuriyet”
Konuşmacı: Yrd. Doç Dr. Orhan Çekiç
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri 
Saat: 14.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans 
Salonu 
 “Cumhuriyet Karikatürleri”
Saat: 18.00
Yer: Karikatür Evi 

29 EKİM CUMARTESİ 
 “Cumhuriyet’imizin 93. Yılı Resmi 
Geçit Töreni”
Saat: 10.00
Yer: Bağdat Caddesi Feneryolu Işıklar
 “Cumhuriyetin Önemi”
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri 
Saat: 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi
 “Büyük Nutuk”
 Konuşmacı: Alev Çoşkun ve Emekli 
Tümgeneral Ahmet Yavuz
Düzenleyen: Cumhuriyet Kadınları 
Derneği İstanbul Merkez Şube
Saat: 16.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 
 “Cumhuriyet Yürüyüşü” 
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Başlangıç: Bağdat Caddesi Suadiye 
Işıklar 
Bitiş: İskele Sokak 
Saat: 19.00

30 EKİM PAZAR
 “Cumhuriyet Dönemi Kültür 
Politikaları İçinde Bestecilikteki 
Değişimler”
Düzenleyen: İ.Ü Devlet Konservatuarı 
Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı 
Saat: 19.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

2 KASIM ÇARŞAMBA 
 “Cumhuriyet ve Atatürk ”
Konuşmacı: Ataol Behramoğlu 
Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri 
Saat: 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü 
ve Gazanfer Özcan Merkezi 

Cumhuriyetin 93. yılını kutladığımız bu yıl, Kadıköy’de 
bayram etkinlikleri bir hafta önceden başladı. 

Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl büyük bir coşkuyla ve farklı 
etkinliklerle kutlayan Kadıköy Belediyesi, hafta içinde bayrak 
dağıtımı, bando dinletisi, Cumhuriyet Meşalesi’nin yakımı ve 

Boğaziçi Caz Korosu konseri gibi birçok etkinlik düzenledi. 
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Kadıköy Belediyesi, Bahariye ve Bağdat Caddesi’nde vatandaşlara 
bayrak dağıttı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde 
dalgalanacak olan bayraklar, adeta görsel bir şölen yaratacak.

l Kaan DERTÜRK / Alper YURDAKUL

BAYRAK DAĞITILDI 

CUMHURİYET BANDOSU KADIKÖY’DE

ŞARKILAR CUMHURİYETE

Cumhuriyet Bandosu, hafta 
boyunca Kadıköy’ün birçok 
noktasında konser verdi. Altıyol, 
Bağdat Caddesi, İskele Meydanı 
ve daha pek çok yerde konser 
veren bando, 29 Ekim’e kadar 
performans sergilenmeye 
devam edecek. Şarkılarını, 
cumhuriyet için çalan bando 
ekibinin tamamı, konservatuar 
öğrencilerinden oluşuyor. 

Cumhuriyet Haftası kutlamaları, 24 Ekim Pazartesi 
günü Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenen, 
geleneksel Meşale Yakma Töreni ile başladı. 
Cumhuriyetin aydınlık ışığını temsil eden meşaleyi 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
ve Kadıköy Kaymakamı Yusuf Ziya Karacaev 
öğrencilerle birlikte yaktı. 

2011 yılının Haziran 
ayında Şef Masis Aram 

Gözbek yönetiminde 
kurulan ve Türkiye’de 

koro kültürünün 
yaygınlaşmasında 
öncü kabul edilen 

Boğaziçi Caz Korosu, 26 
Ekim Çarşamba günü 

Kadıköy Belediye Binası 
Bahçesi’nde şarkılarını 

Cumhuriyet için söyledi. 

CUMHURİYET İÇİN YÜRÜYORUZ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise her yıl olduğu gibi bu yıl da 
“Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturuyor. Kadıköy’de 23 yıldır gerçekleştirilen ve büyük bir coşku 
ile geçen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne, bu yıl da yüzbinlerce İstanbullu ve Kadıköylü 
katılacak. Cumhuriyet Yürüyüşü, saat 19.00’da Suadiye Işıklar mevkiinde başlayacak.

Kadıköy'de
CUMHURİYET MEŞALESİ YAKILDI
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