
“Cumhuriyet” 
nöbette

Kadıköy'ün köklü 
okullarında değişim 

 Cumhuriyet bayramının 
ertesinde, Cumhuriyet’le yaşıt 
Cumhuriyet Gazetesi’ne operasyon 
düzenlendi; yönetici ve yazarları 
gözaltına alındı. Gazetede başlatılan 
nöbet sürüyor   l Sayfa 5'te

 Kadıköy’ün köklü okullarından 
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa 
Kampüsü ve Kadıköy Anadolu 
Lisesi, hüzünlü bir yıldönümü 
geçiriyor. İki okulda da büyük 
değişim yaşanıyor l Sayfa 4'te

Kadıköy Belediyesi, aslına uygun olarak 
restorasyonu yapılan Suadiye Tarihi 
Çarşısı’nın açılışını 5-6 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirecek. Çarşıda resim, ahşap, 
seramik, cam atölyeleri bulunuyor l Sayfa 10'da

açılıyor

Suadiye

Tiyatro ve sinema sanatçısı 
Gönül Ülkü Özcan da bu dünyaya 
veda etti. Torunu, Gazanfer 
Özcan’ı hatırlatarak “Çok 
üzüntülüyüz. Orada buluştular 
herhalde” dedi l Sayfa 2'de

Ekvador’un başkenti Quito’da 4 
gün süren Habitat III Zirvesi’ne 
Kadıköy Belediyesi de katıldı; 
“Konut ve Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişme” konusunda fikir 
alışverişinde bulundu  l Sayfa 2'de

Gönül Ülkü’den veda

Tarihi köşkün saklı hikâyesi
Geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Gençlik Sanat Merkezi 

yeni haliyle Kadıköylü gençlerin sanat mekânı olacak. Bir asırdan fazla süredir 
ayakta olan konak yenilenmiş olsa da içinde onlarca hikâye saklıyor. 

Gazete Kadıköy olarak bu hikâyelerin peşine düştük l Sayfa 8'de

Belediye Habitat’a katıldı
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“Aşkı yaşamayı 
bilmiyoruz”
Kadıköy’de ‘Aşk Dersleri’ 
veren oyuncu Füsun 
Demirel, “Bu oyunda, 
aşk üzerine eşinizin, 
sevgilinizin, jinekoloğunuzun, 
psikoloğunuzun, annenizin, 
kız kardeşinizin bile size 
söyleyemediği her şeyi 
bulacaksınız” diyor  l Sayfa 9'da

Bütün kılıbıklar 
birleşelim :)

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (25)

MARIO LEVI  10'da

‘Keder’ ki en çok 
yakışandır bize…

UĞUR VARDAN  7'de

Sanat 
Atölyeleri

 için 
Cumhuriyet

Kadıköy Belediyesi tarafından 
23 yıldır düzenlenen geleneksel 
“Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” bu 
yıl da büyük coşku ve heyecanla 
gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişi, Türk 
bayrakları ve Atatürk posterleri ile 
Bağdat Caddesi’ni doldurdu. Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
“Cumhuriyet’ten güç alarak, laik, 
demokratik ve sosyal devlet için 
mücadele edeceğiz” dedi   l Sayfa 16'da
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Kadıköy Belediyesi 
Habitat III’e katıldı

HABITAT III Konferansı, dünyanın birçok ülkesin-
den yerel yönetimler ile sürdürülebilir kentsel geliş-
me konularında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum, özel sektör, meslek odaları temsilcile-
rinin ve akademisyenlerin katılımıyla, 17-20 Ekim 
2016’da Ekvador’un başkenti Quito’da gerçekleş-
ti. Kadıköy Belediyesi’nin de katılımcıları arasında 
olduğu zirveye Kadıköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Mimar Bahar Yalçın, CHP İlçe Meclis Üyeleri 
Yüksek Mimar Ülkü Koçar, İnşaat Mühendisi Hatice 
Ülkü Özer, AKP Meclis Üyesi Mimar Göksel Öksüz 
ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik 
Birimi’nden sosyolog Yonca Güneş Yücel katıldı. 

İKİNCİSİ İSTANBUL’DAYDI
1996 yılında İstanbul’da yapılan “Habitat II” kon-

feransı sonrası yayınlanan “İstanbul Deklarasyonu” 
ile konferansa katılan devlet başkanları “Herkes İçin 
Yeterli Barınma” ve “Kentleşen Dünyada Sürdürüle-
bilir İnsan Yerleşimleri”nin oluşturulması adına bir 
eylem planının uygulanması yönünde ortak görüş bil-
dirmişti. Habitat II’den günümüze gerçekleştirilen 
çalışmalar, çıkarılan dersler ve geleceğe yönelik yeni 
yaklaşımlar konusunda katılımcı diğer ülkeler gibi 
Türkiye de Habitat III’e ulusal bir rapor hazırladı. 
Ulusal raporda kentsel altyapı yatırımları, farklı ge-
lir grupları için toplu konut üretimi, kent ekonomisi 
gibi öne çıkan pek çok konu vardı. Türkiye, Birleşmiş 
Milletlerin yayımlayacağı “Küresel ve Bölgesel Ra-
porlara” temel teşkil edecek ulusal raporunu “kent-
sel demografik konular”, “arazi ve kent planlaması”, 
“çevre ve kentleşme”, “kentsel yönetişim ve mevzu-
at”, “kent ekonomisi” ile “konut ve temel hizmetler” 
konularında kaleme aldı. Raporda Türkiye’nin kent-
leşme gündemi, kentsel alanda gerçekleştirdiği çalış-
maları, edindiği deneyimi ve geleceğe ilişkin öngörü-
lere yer verildi.

YENİ YOL HARİTASI
Habitat III zirvesinden, 2015 Kalkınma Gündemi 

sonrasında düzenlenen ilk küresel konferans olması 
nedeniyle; gerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
uygulanması, gerekse kentleşmenin sorunlarının tar-
tışılması ve yeni yol haritasının belirlenmesi konula-
rında fırsatlar sunması bekleniyor. Ülkeler, konferan-
sın sadece sürdürülebilir kentleşmeye ilişkin ulusal 
mevzuata ve uygulamaya yönelik anlayış ve perspek-
tif geliştirmesinin dışında kent planlamasının uzun 
soluklu bir süreç olarak nasıl deneyimlenmesi gerek-
tiğiyle ilgili de çalışılması gerekliliğinde hemfikir. 

İNSANİ KONUT PLANLAMASI
Sürdürülebilir kentsel gelişme politikalarının uy-

gulanmasında temel aktör konumunda olan yerel yö-
netimlerin kentsel politika ve yöntemlerinin tartışıl-
dığı zirvede birçok hükümetin, ekonomik gelişim 
dinamiği olarak gördüğü konut ekonomisinin kent 
yoksulluğunu üretmeyi sürdürdüğü; nisbi düzeyde 
saplanan “ekonomik gelişkinliğin” insani konut plan-
lamasına yansımadığı ifade edildi. Ülkelerin genel-
likle konut sorunu ile başa çıkmada faydacı ve popü-
ler tutumlar, hamleler geliştirdiklerine dikkat çeken 
akademisyenler, STK ve meslek odaları temsilcile-
ri, birçok hükümetin serbest piyasanın baskıladığı 
strateji ve politikaları yeğlediğini, hükümetlerin her 
geçen yıl kolektif yaklaşım ve pratiklerden gittikçe 
uzaklaştıklarını aktardı.

Konut sorunu kapsamında tartışılan bir diğer gün-
dem ise mültecilik ve göçmenlikti. Uluslararası, böl-
gesel çatışmaların sonucunda yaşanan göçün ve mül-
teciliğin siyaset yapıcılar tarafından çok yönlü ele 

alınması gerekli politik, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel düzeyde birbirini tamamlayıcı ve çeşitli dinamik-
lere sahip gerçekliği olduğuna işaret edildi. Bunun 
için de Birleşmiş Milletler’in “diyalog” içerikli yön-
teminin, kamusal alanın iyileştirilmesinde, düzen-
lenmesinde, planlamasında hala geçerli bir argüman 
olduğu ileri sürüldü. Yine karşılıklı “diyalog”un so-
nuç vermesi için de kamusal alanın belirlediği prog-
ramın, ulusal hükümetler nezdinde çalıştırılması ge-
rektiği vurgulandı.

ACİL EYLEM PLANI
Katılımcılık yaklaşımının gerçek anlamıyla poli-

tika geliştirmede önemli motivasyonlardan biri oldu-
ğuna dikkat çekilen zirvede, yerel yönetimlerin, katı-
lımcılık mekanizmalarını etkin kullanması gerektiği 
ve yerelin bu mekanizmaları kendine özgün dina-
miklerle çeşitlendirmesi vurgulandı. Katılımcılığın, 
alt yapı hizmetlerinden, kentin planlamasına; eği-
tim ve ulaşım hizmetlerinden istihdam alanlarına ka-
dar yaygın bir çeşitlilikte işleyecek mekanizmalarla 
sağlanması gerektiği ve bunun da hükümetlerin, ye-
rel idarecilerin niyet ve iradelerine bırakılamayacak 
tartışılmazlıkta olduğu aktarıldı. Bu anlamda kent-
sel politikaların, insan yaşam hakları kapsamında ele 
alındığında yerel yönetimlerin etkin olduğu birçok 
mekanizmanın oluşturulması ve bu mekanizmaların 
da sürecin takipçisi ve denetleyicisi olması gerekti-
ği belirtildi. Zirvede genel olarak yerel yönetimle-
rin güçlendirildiği, katılımcılık mekanizmalarının çe-
şitlendiği ve ulusal hükümetler ve uluslararası ağlar 
nezdinde acil politik eylem planlarının oluşturulma-
sı beklentisi yinelendi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Gönül Ülkü Özcan 
vefat etti. Özcan’ın torunu Tarık Ündüz, Öz-
can’ın Silivri’deki evinde 2 Kasım Çarşamba 
akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi. Ün-
düz, “Çok üzüntülüyüz. Dedemi daha önce 
kaybetmiştik. Orada buluştular herhalde. Nur-
lar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.

28 Şubat 1931 Kadıköy doğumlu olan ti-
yatro, sinema ve dizi oyuncusu Emine Gönül 
Ülkü Özcan, küçük yaşta, ailesinin desteğiy-
le 1947 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları Ço-
cuk Bölümü’ne girdi. 1962’de Gazanfer Öz-
can’la evlenene kadar Şehir Tiyatrolarında 
çalışan sanatçı, daha sonra eşiyle birlikte Gö-
nül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nu kur-
du. 2002 yılındaki rahatsızlığına kadar ken-
di tiyatrolarında çalıştı. 2003 yılında yeniden 
sahnelere dönen sanatçı, az sayıda sinema fil-
minde de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı bir diziyi 
eşi ve kadrosuyla birlikte 16 yıl oynadı. 9 film-
de rol alan sanatçı en son 2015’te “Yaz’ın Rü-
yası” adlı televizyon dizisinde rol aldı. Ülkü, 
2014’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Gö-
nül Ülkü ve eşi Gazanfer Özcan adına Kadı-
köy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
bir tiyatro salonu bulunuyor.

Gönül Ülkü 
yaşamını 
yitirdi

Emek Sineması’nı yıkarak yerine Grand Pera Emek 
Sahnesi’ni kuran inşaat firması, Emek Sahnesi’ne 
tebligat yollayarak bu adı kullanmamasını istedi. Bu-
güne kadar Işıklı Gönül, Bir Sen Bir Ben, Sadece 
Diktatör, Babil, Nâzım Hikmet Memle-
ket, Öteki Vagon, Küskün 
Müzikal, 11’e 11, Kırmı-
zı Yorgunları, Öteki ve 
Sıkı Gözetim adlı oyunla-
rı çıkartan ve tiyatro izle-
yicileri tarafından severek 
takip edilen Hasanpaşa’da-
ki Emek Sahnesi’nin ma-
ruz kaldığı bu yaklaşım tep-
ki topluyor.

Emek Sahnesi’nin ku-
rucusu Pınar Yıldırım, konu 
ile ilgili sosyal medyadan şu 

açıklamayı yaptı: “Emek Sineması’nı yıkıp yerine 
Grand Pera Emek Sahnesi yapan inşaat firması ta-
rafımıza tebligat yollayıp dava sürecini başlatmıştır. 
Yıkmak yerle bir et- mek onların fıtratında var çün-

kü. 5 yıldır emek verdiğimiz, 
9 oyun ürettiğimiz ve üretme-
ye devam ettiğimiz sahnemi-
zin adını değiştirmek zorunda 
kalıyoruz.

Bu süreçte biletixten sa-
tış da yapamıyoruz onlara da 
tazminat davası açma ihti-
maline karşı sahnemizin on-
line satışları biletix tarafın-
dan durdurulmuştur. Süreç 
sonunda ‘sahnemizi kaybet-
mek’, ‘içindekilere el ko-
nulmak’ ve şahsımın öde-

yeceği yüklü bir tazminat öngörülmüştür.”
Yıldırım, çok kısa bir süre içinde yeni bir isim 

bulmak zorunda olduklarını belirterek tiyatrosever-
lerden bu konuda destek beklediklerini de ifade etti. 

Emek Sahnesi’ne isim değişikliği dayatması

İlki Vancouver (1976), 
ikincisi ise İstanbul (1996)’da 

düzenlenen Habitat zirvelerinin 
üçüncüsünün teması “Konut ve 
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme” 

idi. Ekvador’un başkenti 
Quito’da, dört gün süren zirveye 

dünyanın her yerinden kırk  
bin kişi katıldı. Kadıköy 

Belediyesi de onlardan biriydi…

CHP İlçe Meclis Üyeleri Yüksek 
Mimar Ülkü Koçar ve İnşaat 
Mühendisi Hatice Ülkü Özer



kazaların
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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…

• 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) 
• 24 KASIM PERŞEMBE MUDANYA-TRİLYE-KUMYAKA (Balık Menülü)
• 27 KASIM FENER- BALAT- KARİYE MÜZESİ (Yemekli)  

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!!!"

önünü açacak
niversite öğrencisi 20 yaşındaki Fe-
ride Büşra Taşlı 14 Ocak 2016’da 
Suadiye’de yolun karşısına geçmek 
istedi ancak Zeynep Nur Koşan’ın 

kullandığı otomobil kırmızı ışıkta geçerek Taş-
lı’yı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Feri-
de Büşra Taşlı Bilkent Üniversitesi’nde eğitim 
görüyordu. Psikolog Zeynep Nur Koşan’ın yar-
gılandığı davanın karar duruşması ise 27 Ekim 
Perşembe günü görüldü. Sanığın üzerine atı-
lı suçu işlediğini belirten mahkeme, Koşan'ın 
"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 
önce 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına 
karar verdi. Sanığın duruşmadaki davranışlarını 
ve pişmanlığını göz önüne alan mahkeme ceza 
indirime giderek Koşan'ın 3 yıl 10 ay 10 gün ha-
pis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

"KIRMIZI IŞIKTA DURMADI”
 Duruşmada okunan, kazanın oluşumuna 

ilişkin raporda yolun konumuyla ilgili “hız ke-
sici uyarı çizgileri, trafik ışıkları ve yavaş uyarı 
yazıları”nın olduğu belirtildi. Olay gününe iliş-
kin incelenen kamera görüntüsünde Zeynep Nur 
Koşan’a ait aracın kırmızı ışıkta geçtiğinin gö-
rülmekte olduğu ifade edilen raporda sanık Ko-
şan’a olaydan önce 2 kez hız sınırını aşmaktan 
idari para cezası kesildiği ve Koşan’ın hız kes-
me uyarı çizgilerine, trafik ışığı yaklaşım ve ya-
vaş yazılarına uymayarak ve kırmızı ışıkta ge-
çerek Feride Büşra Taşlı’ya çarptığı ve birinci 
derecede asli kusurunun bulunduğu belirtildi. 
Ayrıca hayatını kaybeden Feride Büşra Taş-

lı’nın “Araç sürücüleri ile yayaların yolu kul-
lanırken kural, yasak, zorunluluk ve yükümlü-
lüklere uymak zorundadır” kuralını ihlal ederek 
kazanın meydana gelmesinde alt derecede tali 
kusurlu olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

4 AY SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Olaydan 1 gün sonra tutuklanan psikolog 

Zeynep Nur Koşan, geçtiğimiz ay üzerine atı-
lı suçun niteliği, delillerin toplanmış bulunması, 
karartma ihtimalinin ortadan kalması kanaatine 
varıldığı gerekçesiyle tahliye edilmişti. Olaydan 
4 ay sonra tahliye edilen Koşan hakkında yurt 
dışına çıkış yasağı konulmuştu. 

“YATACAK SÜRESİ YOK”
Gazete Kadıköy’e açıklama yapan Taşlı ai-

lesinin avukatı Efkan Bolaç, Koşan’ın cezae-
vine girmeden 15 ay adli kontrol şartıyla hük-
münü tamamlayacağını söyledi. Davanın tam 
olarak kapanmadığı bilgisini paylaşan Bolaç, 
“Elimizdeki kamera kayıtlarında  sürücünün 
kırmızı ışıkta net bir şekilde geçtiği görülüyor. 
İstinaf mahkemesine temyiz başvurusunda bu-
lunduk. 6 ay içinde sonuçlanacağını düşünüyo-
rum” dedi. “671 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name gereği sanığın her hangi bir yatacak süresi 
yok” diyen Bolaç,  trafik kazalarında yaşanan 
cezasızlık örneklerinin yeni ölümlere neden ola-
cağını vurguladı. 

“KARARI KABUL EDEMİYORUZ”
Mahkemenin verdiği karardan memnun 

olmadıklarını belirten baba Erol Taşlı da “Biz 
ilk mahkemeden beri bu cinayetin olası kast 
olduğunu aynı zaman da trafik kazası değil, 

'cinayet' olduğunu savunduk. Eski infaz yasa-
sına göre, 15-16 ay yatması gerekirken yeni 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile hiç 
yatmayacak. Hak ettiği cezayı çekmeyecek” 
diye konuştu. 

Mahkemenin verdiği kararın kabul edileme-
yeceğini belirten Taşlı, “ Biz 3 yıl 10 ay 10 gün 
kadar düşük bir cezanın çıkacağını düşünmü-
yorduk. Bu karar şu anlama geliyor;  Trafik te-
rörünün önünü açmak, trafik cinayetlerini hafife 
alıp basit bir trafik kazası olarak göstermek ve 
cadde yarışlarının önünü açmak.  Siz yaya şeri-
dinden geçiyor olsanız bile can güvenliğinizin 
olmaması, yaya önceliğini değil araç önceliği-
nin olduğunu anlamına geliyor” diye konuştu. 

Başından beri başka ölümlü kazaların yaşan-
maması için adil bir karar beklediklerini ifade 
eden Taşlı, “Bu karar bundan sonraki kazaların 
önünü açacak. Caydırıcı cezalar olmadığı için 
kaza riski artarak devam edecek. Başka Büş-
ra’ların, Mehmet’lerin ölmemesi için mücadele 
ettik. Etmeye de devam edeceğiz” dedi. 

“HER GÜNÜMÜZ 14 OCAK”
 Kızının ölümünün üzerinden bir yıl bile 

geçmediğini söyleyen baba Erol Taşlı üzüntü-
sünü şöyle dile getirdi: “Daha bir yıl olmadı. 
Geçen 10 ay da her günümüz 14 Ocak. Biz her 
geçen gün ağırlaşan hasretin altında eziliyoruz. 
Bize bunu yaşatanlar, dileriz varsa biraz vic-
danlarında boğulsunlar. Bizim talebimiz, katilin 
hak ettiği cezayı almasıdır. Çıkarılan af yasası 
ile yaralı olan insanların yüreğine tuz bastılar. 
Buradan bu af yasası çıkaranlara sesleniyoruz. 
Biz aile olarak kızımızın katilini vicdanen asla 
affetmedik, affetmeyeceğiz.”

Kırmızı ışıkta aracıyla çarptığı Feride Büşra Taşlı’nın ölümüne neden olan Zeynep Nur 
Koşan, 3 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak cezaevine girmeyecek. Avukat 
Efkan Bolaç, davanın henüz kapanmadığına dikkat çekerken, aile karara tepkili

Bu karar

Ü
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SERBEST
ÇİÇEKÇİNİN KATİLİ 

SERBEST

Bağdat Caddesi’nde kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’yı 
otomobiliyle ezerek ölümüne sebep olan ve 87 gün sonra teslim 
olan sürücü Murathan Öztürk, darbe girişiminin ardından kapsamı 
genişletilen koşullu salıverilmeyle tahliye oldu. 
19 yaşındaki Murathan Öztürk, lüks araç sahiplerinin sık sık yarış 
yaparak ölümlü kazalara neden olduğu Bağdat Caddesi’nde 11 
Temmuz 2015’te, kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’ya 
çarparak kaçmıştı.
Aracıyla drift yaptığı görüntüler ortaya çıkan Öztürk, 87 gün sonra 
teslim olmuş, verdiği ilk ifade de kaza anında ‘oruç tuttuğu’nu 
ileri sürmüştü. Mahkeme, Öztürk’e cezada indirime gitmeyerek 
7 yıl hapis cezası vermişti. Bu cezanın infaz yasasına göre en az 
3 buçuk yılını yatması gerekiyordu. Hükümetin çıkardığı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle kapsamı genişletilen denetimli serbestlik 
uygulamasından Öztürk de yararlandı.
Kararnamede yer alan koşullu salıverme uygulamasındaki “Cezalar 
yarı yarıya düşer” maddesine göre Öztürk’ün 7 yıllık cezası 3 buçuk 
yıla düşüyor. Şubat ayında aldığı cezadan önce beş ay, cezadan 
sonra yedi ay hapis yatan Öztürk’ün cezasından geriye 2 buçuk yıl 
kalıyor. Koşullu salıverme uygulamasına göre cezası 3 yılın altında 
olan mahkûmlar açık cezaevine gönderildiği için Öztürk, kapalı 
cezaevinden açık cezaevine nakledildi. Öztürk’ün burada dört ay 
daha kalması beklenirken, Yargıtay kararının çıkması beklenmeden 
tahliye edildi.

TEKMECİYE İKİNCİ TAHLİYE
Çekmeköy'de belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort 
giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu bir kez daha serbest kaldı. 
Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 
2. kez tutuklanmasına itiraz karara bağlandı. Abdullah Çakıroğlu'nun 
2. kez tahliye edilmesine karar verildi.Olaya ilişkin davanın görülen 
ilk celsesinde tahliye olduktan sonra başsavcılığın itirazı üzerine 
hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama kararının ardından 
Çakıroğlu'nun 2. kez tutuklanmasına avukatı itiraz etti. İtirazı 
değerlendiren Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin 
delillerin toplandığını belirterek 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 
tutuklama kararını kaldırdı. Mahkeme Abdullah Çakıroğlu'nun 
tahliyesine karar verdi.
Tahliye kararının ardından konuşan Ayşegül Terzi,“İtiraz ediyoruz, 
itiraz ediyoruz serbest bırakılıyor. Şu an herhangi bir koruma 
kararım da yok. Yeniden tutuklandığı için verilen koruma kararı da 
kaldırılmıştı" dedi. 

İBB’den bedelsiz arsa tahsisi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 
Kadir Topbaş’ın FETÖ soruşturması kapsamın-
da tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurma-
cı’ya ait Florya Koru Evleri’nin yanı başındaki 
15 bin metrekarelik arazi Dünya Yerel Yönetim 
ve Demokrasi Akademisi Vakfı’na verildi. 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akade-
misi Vakfı, 5 Ekim’de İBB’ye tahsis başvurusu 
yaptı. Vakıf, İBB’ye ait Bakırköy’deki toplam 
15 bin metrekarelik 7 ayrı parselin okul önce-
si eğitimi, anaokulu, orta öğretim ve üniversi-
teye kadar her türlü eğitim kurumu için kendi-
lerine tahsis edilmesini istedi. Talep jet hızıyla 
İBB meclis gündemine alınarak 14 Ekim günü 
oya sunuldu. CHP’lilerin ret oyu verdiği mec-
lis oturumunda tahsis kararı, AKP’lilerin oyla-
rı ile kabul edildi. Bakırköy Şenlik Mahallesi’n-

deki 7 ayrı parsel 25 yıllığına hiçbir bedel talep 
edilmeden Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 
Akademisi Vakfı’na verildi.

CHP’Lİ ÜYELER İTİRAZ ETTİ
Meclisin CHP’li üyeleri ise karara itiraz etti. 

İBB ve Kadıköy Belediyesi’nin CHP’li üyesi 
Mesut Kösedağı, konuya ilişkin konuşma yap-
tı. İstanbulluların vergileri ile alınan arazilerin 
ne olduğu belli olmayan vakıflara peşkeş çekil-
diğini söyleyen Kösedağı, “Biz CHP grubu ola-
rak bu karara karşıyız. Bu tahsis teşekkür tahsisi 
midir? Bu tahsisin geri çekilmesini talep ediyo-
ruz. Yeni ‘15 Temmuzlara’ yol açacak bu ka-
rardan geri dönülmesini istiyoruz. İstanbullula-
ra ait olan bu arazilerin kamu için kullanılması 
gerekiyor” dedi. 

İBB ve Kadıköy 
Belediyesi’nin 

CHP’li üyesi 
Mesut Kösedağı
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KAYIP ILANLARI
 İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen İlkyardım sertifikamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. ALI GALIP TEK

Sahrayıcedit Mah.Derya Sok. No:9/1 Kadıköy adresinde bulunan işyerimizin Kadıköy 
Belediyesinden almış olduğumuz ‘İŞYER AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATINI’ 

kaybettik.Hükümsüzdür. HAVAALANLARI YER HIZMETLERI A.Ş.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen İlkyardım sertifikamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. CENK TANKAL

adıköy, birçok köklü eğitim kuru-
muna ev sahipliği yapıyor. Marma-
ra Üniversitesi ve Kadıköy Anadolu 
Lisesi, tarihi geçmişleri ve mezunla-

rı ile Kadıköy’ün akla ilk gelen eğitim kurumla-
rından. 15 Ekim 1897 tarihinde Maârif Nezâre-
ti’ne bağlı olarak açılan, 6 Kasım 1903’te eğitime 
başlayan ve bugüne kadar kesintisiz olarak eği-
tim faaliyetlerini sürdüren Marmara Üniversite-
si Haydarpaşa Kampüsü’nün neredeyse 120 
yıllık bir geçmişi var. Kadıköy Anadolu Li-
sesi ise 4 Kasım 1955 yılında, bundan tam 61 
yıl önce yüzlerce gence kapılarını açtı. 

Kadıköy’ün bu iki köklü okulunda ise 
yıl dönümü coşkusunun yerine hüzün vardı. 
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, 
15 Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayımla-
nan Torba Yasa’ya göre Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı yeni kurulan Türkiye Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi’ne tahsis edildi. Hukuk Fakülte-
si’nin bulunduğu kampüste eğitimlerin devam 
etmesine rağmen “Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi” yazılı tabela indirilerek, ‘Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi’ tabelası asıldı. Üstelik tabelanın 
altına, sanki 100 yıl önce Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi olmuş gibi 1903 tarihi yazıldı. Kadıköy 
Anadolu Lisesi ise Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından 81 il valiliğine gönderilen 19 Eylül tarihli 
genelgeyle, ‘proje okul’ kapsamına alınmasıyla, 
8 yıl ve üzeri görev yapan 52 öğretmenine geçti-
ğimiz hafta veda etti. 

ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINDI
Haydarpaşa Kampüsü’nü, Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi’ne tahsis eden 6639 Sayılı Kanun’un 
iptaline ilişkin dava, ilk incelemenin yaklaşık 18 
ay önce yapılmasının ardından 2 Kasım Çarşam-
ba günü esastan görüldü. CHP Milletvekilleri 
Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Levent Gök ile 
birlikte 121 milletvekili tarafından açılan davada, 
binlerce öğrencinin hem eğitim hayatını hem de 
geleceğini etkileyecek karar bekleniyor.

İLK MODERN TIP OKULU 
Bugün Marmara Üniversitesi Haydarpa-

şa Kampüsü olarak hizmet veren binanın mima-
ri tasarımı dönemin önde gelen mimarlarından 
Alexandre Vallury ile Raimondo D’Aronco’ya 
ait. Okulun duvarlarında Hereke ve Bilecik ocak-
larından özel olarak getirilmiş renkli granitler 
kullanılmış, harçlar için ise Marsilya’dan su kire-
ci getirilmiş. Metal kısımlar Belçika’dan alınmış, 
metal çerçeveli pencereler ise Viyana’da hazırla-
tılıp getirilmiş. Mekteb-i Tıbbiye’nin yeni bina-
sı, II. Abdülhamit’in doğum günü olan 6 Kasım 
1903’te eğitime başladı.  

Türkiye’deki modern tıp eğitimin tarihi içe-
risinde önemli yer tutan bina, Kurtuluş Savaşı ve 
yakın dönem tıp tarihimizin önemli olaylarına ta-
nıklık etti. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve sonra-
ki ismiyle Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nden 1912-
1922 yılları arasında yetişen hekimler, askeri 
hekimlik ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele saha-
larında başarıyla hizmet verdiler. 

ÖĞRETMENLERE HÜZÜNLÜ VEDA
Proje okul kapsamına alınan Kadıköy Ana-

dolu Lisesi’nde geçtiğimiz hafta hüzünlü bir 
veda yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, proje 
okullarda 8 yıl ve üzeri görev yapan öğretmen-
lere atama yazılarını göndermesi üzerine Ka-
dıköy Anadolu Lisesi’ndeki 89 öğretmenden 
52’si başka okullarda görevlendirildi. Öğrenci-
ler, zorunlu tayin edilen 52 öğretmen için okul 

bahçesinde veda töreni düzenlendi. Öğretmenle-
re alkışlar eşliğinde veda edildi. Kadıköy Anado-
lu Lisesi mezunları, eski öğretmenlerinin zorun-
lu tayin edilmesi üzerine okul yönetimine dilekçe 
verdi. “Proje okul uygulaması ile öğretmenleri-
miz sürgün ediliyor. Okulumuzun ruhu yok edili-
yor.” diyen mezunlar, öğretmenlerini geri istedik-
leri dilekçelerini idareye teslim etti.

60 YILLIK KÜLTÜR 
Maarif Kolejleri projesi kapsamında hayat bu-

lan Kadıköy Anadolu Lisesi, 61 yıllık bir kültü-
re sahip. Maarif Koleji’nin sıralarından; Can Gür-
zap, Altan Erkekli, Müge İplikçi, Tarık Günersel, 
Nihat Odabaşı, Solmaz Kamuran, Önder Focan ve 
daha isimler geçti.Geçen 61 yılda binlerce mezun 
veren okulun adı, her ne kadar 1976 yılında “Ka-
dıköy Anadolu Lisesi” olarak değiştirilse de; akıl-
larda, hep “Kadıköy Maarif” olarak kaldı. Kadıköy 
Maarif Koleji mezunu binlerce kişi, eskiden oldu-
ğu gibi bugün de tek çatı altında. İlk mezunlardan 
son mezunlara kadar herkes, dernek faaliyetleriyle 
okullarına olan bağlılıklarını sürdürüyor. 

Proje Okul kapsamına alınan Ka-
dıköy Anadolu Lisesi, Avni Akyol 
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Cağa-
loğlu Anadolu Lisesi ve Vefa Lise-
si velileri, proje okul uygulamasını 
protesto etmek için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde bir araya geldi. 

Veliler, Meclis önünde basın 
açıklaması yaptı. Basın açıklaması-
na CHP Milletvekilleri destek ver-
di. CHP adına konuşan Ali Şeker, 
“Türkiye'nin geleceği için bu yet-
kin öğrencilerin çok iyi eğitim al-
ması gerekiyor” dedi. Nitelikli eği-
tim vermenin de devletin görevi 
olduğunun altını çizen Şeker,  “Bu 

okullarda ruh, gelenek ve kültür var. 
Bu kültür de öğretmenler, öğrenci-
ler vasıtasıyla kuşaktan kuşağa akta-
rılıyor. Bir anda 70 ila 80 öğretme-
ni o okullardan aldığınızda çocuklar 
duvarlarla baş başa kalıyor. Türki-
ye’nin yetişmiş beyinlere ihtiyacı 
var” dedi. 

Veliler adına basın açıklaması-
nı ise Kadıköy Anadolu Lisesi velisi 
Hülya Şen yaptı. Danıştay’ın proje 
okullar hakkındaki kararını okuya-
rak, bu projenin Anayasa’ya aykırı 
olduğunu ifade eden Şen, Meclis’e 
görevlerini hatırlatmak üzere Anka-
ra’ya geldiklerini dile getirdi. 

Kadıköy’ün 
köklü okulları
NEREDEN NEREYE…

Kadıköy’ün köklü okullarından 
Marmara Üniversitesi ve Kadıköy 

Anadolu Lisesi buruk bir yıl dönümü 
geçiriyor. Marmara Üniversitesi 

Haydarpaşa Kampüsü,  Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’ne devredilirken, 
Kadıköy Anadolu Lisesi ise ‘proje okul’ 

uygulamasıyla mücadele ediyor

l Kaan DERTÜRK

K

Proje okul velileri MECLİS’TE
Proje okul uygulaması ile öğretmenleri zorunlu tayin 

edilen veliler, TBMM’ye giderek, basın açıklaması yaptı

Kadıköy Anadolu 
Lisesi'nin 1960'lı yıllarda 
çekilmiş bir fotoğrafı (üstte)

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nün 
eski ve yeni halleri

Proje okul 
kapsamına 
alınan Kadıköy 
Anadolu Lisesi 
öğrencileri, 
zorunlu tayin 
edilen 52 
öğretmen 
için okul 
bahçesinde 
veda töreni 
düzenlendi



15 Temmuz Darbe girişiminin ardından ilan 
edilen OHAL ile başlayan gazete, radyo ve 
ajansların kapatılması devam ediyor. Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile 29 Ekim’de 
kapatılan Evrensel Kültür ve Dicle Haber 
Ajansı’nın ardından son olarak Cumhuriyet 
gazetesine de operasyon düzenlendi. 31 Ekim 
Pazartesi sabahı Cumhuriyet gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar 
Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Güray Öz, 
Hakan Kara, çizer Musa Kart, Cumhuriyet Ki-
tap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Gü-
nay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üye-
leri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, 
Kadri Gürsel ve Eser Sevinç gözaltına alındı. 
Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can 
Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başka-
nı Akın Atalay ve Nebil Özgentürk hakkında 
gözaltı kararı çıkarıldı. 

KADIKÖY’DEN DESTEK
Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin ve ya-

zarlarının gözaltına alınmasının ardından baş-
ta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de 
de protesto gösterileri düzenlendi.  Gazete-
nin Şişli’de bulunan binasının önünde topla-
nan yüzlerce vatandaş sık sık “Kahrolsun fa-
şizm”, “Haber alma hakkımız engellenemez” 
sloganlarını attı. Cumhuriyet gazetesine Ka-
dıköy’den de destek verildi. Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve CHP Kadıköy 
İlçe Başkanı Ali Narin 31 Ekim Pazartesi günü 
Cumhuriyet gazetesine destek ziyaretinde bu-
lundu. CHP Kadıköy Gençlik Kolları üye-
si gençler de gazete binasının önünde devam 
eden nöbete katıldı. 

KESK, DİSK, TMMOB, TTB, TGS, DİSK 
Basın İş, ÇGD, Sınır Tanımayan Gazeteciler 
(RSF) üyeleri de 31 Ekim Pazartesi akşam sa-
atlerinde gazete binası önünde toplandı. Cu-
martesi Anneleri de kırmızı karanfilleri ile 1 
Kasım Salı günü saat 12.00’de Cumhuriyet ga-
zetesine desteğe geldi. 
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yeni

konforlu

fonksiyonel

Sürme Sistemlerde Konforun Yeni Adı

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

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

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

Cumhuriyet 

yazarları
gözaltında

gazetesi

“CUMHURİYET 
SUSTURULAMAZ”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin ve yazarlarının 
gözaltına alınmasını değerlendirdi. “Cumhuriyet 
susturulamaz” diyerek tepkisini dile getiren 
Nuhoğlu, “ Gazetecilerin tutuklandığı, gazetelerin 
kapatıldığı, medyanın susturulduğu yerde 
demokrasiden bahsedilemez.  Özgür basın, 
insan haklarının, çağdaşlığın ve demokrasinin 
teminatıdır. Cumhuriyet gazetesine ve diğer tüm 
basın kuruluşlarına yönelik baskıyı kınıyorum. 
Demokrasi için, özgürlüklerimiz ve geleceğimiz için 
basın özgürlüğüne sahip çıkacağız. Cumhuriyet 
gazetesinin yanındayız” diye konuştu. 

Cumhuriyet Bayramı’nın üzerinden bir gün geçmesinin ardından 

Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan Cumhuriyet gazetesine 

operasyon düzenlendi. Gazetenin yöneticileri ve yazarları 

gözaltına alındı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 

Cumhuriyet gazetesine destek ziyaretinde bulundu
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Vatandaşların Cumhuriyet Gazetesi 
binasının önündeki nöbeti devam ediyor



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO

KONSER

KİTAP

DVD

Çağrılmayan Yakup

Çamur, KadıköySahne’de

Sıcak Kafa

Köy Enstitüleri / 
Bir Meçhul Öğretmen

Edip Cansever’in muhteşem şiiri 
“Çağrılmayan Yakup” tiyatro oyunu 
oldu ve şimdi Ali İsmail Korkmaz’ın 
güzelim hayalleri için sahneleniyor. 
12 Kasım Cumartesi 20.00’de CKM 
Küçük Salon’da ALİKEV yararına oy-
nanacak Çağrılmayan Yakup’a herkes 
davetli.  Ailesinin katılımı ile gerçekle-
şecek bu etkinliğin tüm geliri ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin eğitim masraflarını 
karşılamak üzere değerlendirilecek. 
0216 467 36 00

GÖSTERİ

TASARIM

SERGİ

Ben Alpay Erdem

Kolektif Karma Tasarım 
Pazarı

Uluslararası Cumhuriyet 
Sergisi

Alpay Erdem, “Ben Alpay Erdem” adlı 
stand-up gösterisiyle 6 Kasım Pazar 
günü Emek Sahnesi’nde güldürmeye 
devam edecek. Erdem, her zaman 
olduğu gibi izleyicisine yine dev kah-
kaha vaat ediyor, “Dev ama yani, az 
buz değil bak.” diyor. 0216 545 73 76

Kadıköy’de tasarım pazarları kurul-
maya devam ediyor. Kolektif Karma, 
ikinci yılının ilk etkinliğini 6 Kasım Pazar 
günü Saint Joseph’liler Derneği Club 
Quartier’de gerçekleştiriyor. Eşsiz bir 
hediye almak isteyen, kendini şımart-
mak isteyenler bu pazara davetli!

Bahariye Sanat Galerisi, bu yıl da 
her yıl olduğu gibi “Büyük Cumhuri-
yet Sergisi” düzenliyor. Sergiye 18 
sanatçı 30 özgün eseriyle katılıyor. 
Sergi 15 Kasım’a kadar görülebilir. 
0216 414 55 06

Çamur, uzun yıllar ortaya koyduğu 
etkileyici sahne performansıyla kendi 
kitlesini yarattı. İlk albümleri “Bu Aş-
kın Izdırabı”ndan sekiz yıl sonra ikinci 
albüm hazırlıklarını sürdürüyor. Grup 
9 Kasım Çarşamba 22.00’den itibaren 
sevenleriyle KadıköySahne’de bulu-
şacak. 0216 550 04 92

Dünyayı pençesine almış bir delilik 
salgını... Konuşma yoluyla, zihinden 
zihne bulaşarak yayılan bir hastalık... 
Yıkılmanın eşiğine gelmiş uygarlık...
Vaktiyle bu amansız hastalık üzerine 
çalışmış eski dilbilimci Murat Siyavuş, 
umutsuzluk içinde annesinin evine 
sığınmıştır. Acımasız bir devlet kuru-
munun peşine düştüğünü öğrenince, 
evden çıkıp hayata karışmak ve sal-
gının dönüştürdüğü dünyayla yüz-
leşmek zorunda kalır. Afşin Kum’un 
ilk romanı; akıl, dil, uygarlık, hayatın 
doğası ve boşlukta anlam arayışımız 
üzerine çarpıcı bir düşünce deneyi. 
(Tanıtım Bülteninden) April Yayınları / 
192 sf / 18 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldı-
ğımız bilgiye göre haftanın çok satan 
kitapları şöyle: 
• Hayvanlardan Tanrılara Sapiens/ 
Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 
412 sf / 30 TL 
• Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin 
Ali / Yapı Kredi Yayınları / 136 sf / 11 TL
• Bülbülü Öldürmek / Harper Lee / Sel 
Yayıncılık / 355 sf / 20 TL

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

ALBÜM

Kent Şarkıları
2011’de Erkan Güneş tarafından kuru-
lan Kent Şarkıları’nın, beşinci single ça-
lışması “Anne Ben Bir Çocuğu Seviyo-
rum” çıktı. Grup bu son albümlerini, Ali 
İsmail’in nezdinde, askeriyle siviliyle, 
işçisiyle öğrencisiyle bu ülkenin öldü-
rülen ve öldürülmeye devam edilen 
gençlerine adıyor.  Bu yıl içinde ikinci 
single çalışması yapan Kent Şarkıları, 
yıl başında da sesini barıştan yana 
yükselten “Dünya Bahçesi” albümüne 
imza atmıştı. Albümler Anadolu Müzik 
imzasını taşıyor. 

Ruhu doyuran şarkılar: 
•  Les Filles D’Istanbul (İstanbul’un 
Kızları ) /  Dario Moreno
• İstanbul Türküsü /  Nükhet Duru
• Aziz İstanbul /  Münir Nurettin Selçuk

S onbaharla birlikte İstanbul’u 
bir festival havası sarar her 
yıl. Bu yıl da tüm “olumsuz 
hava şartlarına” rağmen bi-

razcık hissedildi sinema festivallerinin 
ruhu… Lakin Kadıköy Belediyesi’nin 
kültür-sanat merkezlerinde bu festival ha-
vası, koşullar ne olursa olsun, tüm sezo-
na yayılıyor.

Barış Manço Kültür Merkezi, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi, Belgesel Sinemacı-
lar Birliği ile işbirliği içinde ücretsiz gös-
terimler yapıyor. Bu ayın programı 1 Ka-
sım’da başladı bile. Bu ayki programda 
ödüllü belgeseller dikkat çekiyor. 

ÖDÜLLÜ BELGESELLER
Bir sanatçının yıllar sonra sırtında dev 

bir müze ile köyüne dönüşünün öyküsü-
nü anlatan “Baksı: Ütopya’dan Gerçeğe” 
8 Kasım Salı akşamı 20.00’de gösterile-
cek. Belgesel Sanatçı-akademisyen Prof. 
Hüsamettin Koçan’ın hayalleriyle ortaya 
çıkmış düş müzesini beyazperdeye yan-
sıtıyor. 

Mustafa Ünlü’nün yönettiği “Eskişe-
hir’den Son Havadis” ise İstanbul’un son 
yüzyılda yavaş yavaş yitirdiği insanların 
araya savaşlar, çatışmalar, uluslararası ve 
toplumsal gerginlikler girmeden önceki 
sıcak ilişkilerinden bugüne kalan öyküsü-
nü anlatıyor. Bu film de 22 Kasım’da iz-
leyiciyle buluşacak. 

29 Kasım’da “Komşu Komşu Huuu!” 
filminin gösterimi olacak. Tek katlı eski 
bir ev ile bir rezidansın komşuluğu-
nu anlatan filmiyle ilgili yönetmen Bin-
göl Elmas şunları söylüyor: “Kentsel 

dönüşümün sonuçlarından biri de eski 
mahallelerin yok olması. Mahallelerle 
birlikte yaşam biçimleri, kültürleri ve ge-
leneksel yapıları da yapay bir biçimde de-
ğişti. Bu dönüşümle birbiriyle ilişkisi ol-
mayan, kimyası uymayan topluluklar yan 
yana düşüverdi. Ultra zenginlikle yoksul-
luk komşu oldu. Birbirlerini görmezden 
gelemeyecek kadar dip dibe düştüler.” 

KADIKÖY'DE ALMAN SİNEMASI
Eski bir kiliseden dönüştürülen Yel-

değirmeni Sanat’ta film izleme keyfi, ka-
sım ayı boyunca Alman sineması örnek-
leriyle yaşanacak. Kadıköy Belediyesi 
ile Goethe Institut işbirliğiyle gösterile-
cek filmlere giriş ücretsiz.  Gösterimler 
7 Kasım’da başlıyor, ay boyunca her pa-
zartesi 20.00’de olacak. 

10 sezondur 8 farklı oyunla seyirciyi 
selamlayan ve oyunları pek çok ödüle 
layık görülen Tiyatroadam; tecrübe-
lerini oyunculuk atölyeleriyle gençle-
re aktarıyor.
Atölyenin eğitmenleri arasında Tiyat-
roadam ekibinden Aşkın Şenol, Ayça 
Koyunoğlu, Berk Yaygın, Deniz Öz-
men, Fatih Koyunoğlu’nun yanı sıra; 
Tiyatroadam ile bugüne kadar çalış-
mış ve farklı alanlarda eğitim almış 
Murat Karasu, Ümit Aydoğdu, Hazım 
Körmükçü, Sarp Akkaya, Emrah Eren, 

Çağrı Beklen, Gizem Bilgen gibi pro-
fesyoneller var. Eğitimleri, hafta içi 
Salı-Perşembe günleri saat 19.00-
22.00 arasında gerçekleştiren Ti-
yatroadam Atölye, hafta sonu ise 
Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00-
17.00 arasında yeni sezonda öğrenci-
lerini bekliyor. 
Tiyatroadam Atölye: 
Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Mata-
racı Han No:14 D:3 Kadıköy 
Tel: (0216) 414 26 76 - 0507 116 18 18 
www.tiyatroadam.com

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin geçtiğimiz sa-
nat sezonunda Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi-
ği neoklasik Fındıkkıran Balesi, Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası’nda yeniden seyirci ile buluşuyor.
Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bes-
telediği son eseri, küçük Alman kız Clara Stahl-
baum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran 
oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal 
tarzı Fındıkkıran bale eseri İstanbul DOB tarafından 
sahneleniyor. 
Neoklasik bale, 5 Kasım Cumartesi 16.00, 18 Kasım 
Cuma 20.00 ve 19 Kasım Cumartesi 16.00’da Sü-
reyya Operası’nda izlenebilir.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, 
Türkiye sinemasının duayen oyun-
cularından Tarık 
Akan’ın yönet-
menliğini yaptığı 
bir belgesel. 
Geliri Nazım Hik-
met Kültür ve 
Sanat Vakfı’na 
bırakılan belge-
sel, Arifiye Köy 
Enstitüsü'nden 
1946 ve 1949 
yıllarında me-
zun olan Ayşe 
ve Mehmet 
Bayındır öğretmenlerin öyküsü. 
Filmde, Bayındır öğretmenlerin şah-
sında tüm Köy Enstitüsü öğretmen-
lerinin öyküleri anlatılıyor.

Tiyatroadam’dan 
Tiyatro Atölyesi

S‹NEMA 
ŞIMDI

ZAMANI

Kasım ayı boyunca  Barış Manço Kültür 
Merkezi ve Yeldeğirmeni Sanat’ta ücretsiz 
film gösterimleri sinemaseverleri bekliyor

“Hakkâri’de Bir Mevsim” Aydın Engin’siz…
Sinematek Yaşıyor! etkinlikleri kapsamında Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde yapılan sunumlu film gösterimlerinde bu hafta, 
gazeteci Aydın Engin’in katılımıyla “Hakkari’de Bir Mevsim” 
filminin gösterimi yapılacaktı. Ancak Cumhuriyet Gazetesi’ne 
yapılan operasyonda gazetenin yazarlarından Aydın Engin de 
gözaltına alındı. Türkiye’de beş yıl yasaklı olan “Hakkâri’de Bir 
Mevsim”, belirtildiği gün ve saatte yani 4 Kasım Cuma 20.30’da 
CKM’de gösterilecek. Etkinliğin ücretsiz ve herkesin katılımına 
açık olduğunu hatırlatalım!

Fındıkkıran 
YENİDEN…
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SİNEVİZYON

Albüm
Cüneyt ile Bahar Bahtiyaroğlu, Antal-
ya’da yaşayan, otuzlu yaşlarının sonuna 
merdiven dayamış, sekiz yıldır evli bir 
çifttir. İkili, doğal yollardan çocuk sahibi 
olamadıkları için evlat edinmeye karar 
vermiştir ama müstakbel çocuklarının 
gelecekte kendilerini biyolojik olarak 
da ebeveyn sanmasını istiyorlardır. Bu 
amaçla Bahar’ın hamile kılığında olduğu 
fotoğraflar çekip düzmece bir hamilelik 
albümü oluşturmaya başlarlar.
2016 Saraybosna Film Festivali En İyi 
Film, 2016 Adana Fiwlm Festivali En 
İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi 
Sanat Yönetmeni ödüllerinin sahibi “Al-
büm” 4 Kasım Cuma vizyona giriyor. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Julieta 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Ekşi Elmalar 11:00 13:40 16:15 18:50 
21:30 24:10 (Cm-Cts)
Hesaplaşma 11:00 13:45 16:30 19:15 
22:00 23:30 (Cm-Cts)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan/ (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Julieta 12:30 17:00 19:00 21:00
Ekşi Elmalar 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:15
Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi 11:15 14:30 
17:45 21:00
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Göztepe Avşar Optimum
Ekşi Elmalar 11:00 11:45 13:30 14:15 16:00 
16:45 18:30 19:15 21:00 21:45
Hesaplaşma 11:00 13:30 16:15 19:00 
21:45
Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi 20:30 
Türkçe
Adres: Optimum, Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. No:10/4 Ataşehir (216) 6641395

UĞUR 
VARDAN

‘Melodramların unutulmaz yönetmeni’ Pedro Al-
modóvar, kariyerindeki 20. film olan ‘Julieta’yla 
huzurlarımızda. İspanyol yönetmen, Kanadalı ya-
zar Alice Munro’nun üç kısa öyküsünden harman-
ladığı bu son çalışmasında kızıyla problemler ya-
şayan annenin trajedisine odaklanıyor. 

Ana karakterin iki ayrı dönemini iki ayrı oyun-
cunun (gençliğinde Adriana Ugarte’yi, orta yaşlı-
lığında ise Emma Suárez’i izliyoruz) canlandırdığı 
filmde Almodóvar kendine özgü stiliyle son dere-
ce rahatça izlenen (moda deyimiyle ‘akıp giden’) 
bir film anlatıyor. Bu üslubun sizi yakalamama-
sı mümkün değil zaten. Ayrıca yönetmenin hâkim 
renk paleti arka planlarda, mekânlarda, giysilerde 
vs. yine kendisini gösteriyor. ‘Julieta’yı çeşitli ta-
nımlamalarla ele almak mümkün ama bence öne 
çıkan sözcük ‘keder’. Melodramın daha serinkan-
lı bir biçimde perdeye yansıdığı ‘Julieta’, bence se-
zonun en iyi yapımlarından, kaçırmayın…  

Malum, Hollywood’da hayal gücünün sını-
rı yoktur. Lakin ‘Hesaplaşma’ hayal gücünden öte 
bir sağlık probleminin sömürüsü gibi de ele alına-
bilecek türden bir senaryoya sahip. Otizm popü-
ler kültürle 1988 tarihli ‘Rain Man’ sayesinde bu-
luşmuştu. Söz konusu yapım da belki gerçeküstü 
sularda yüzüyordu ama böylesi bir problemin var-
lığını geniş kitlelere hatırlatan bir işlev de üstleni-
yordu. ‘Hesaplaşma’da ise öykünün ana karakte-
ri, otistik bir çocukluğun ardından yetişkinliğinde 
yeri geldiğinde acımasız bir ölüm makinesine dö-
nüşüyor. ‘Pride and Glory’, ‘Warrior’ gibi filmleriyle 
tanıdığımız Gavin O’Connor bu, kendi içinde tutar-
sızlıklar barındıran öyküyü sinematografik açıdan 
süslemeye çalışmış ve bu hedefini, görsel açıdan 
belli noktalarda başarmış. Küçük ölçekli ofisinde 
kimi büyük işlerle uğraşan kendi halinde bir mu-
hasebecinin gerektiğinde ‘Süper bir kahraman’a 
dönüşmesini anlatan ‘Hesaplaşma’da ana karak-
teri canlandıran Ben Affleck, bir anlamda ‘Batman’ 
için pratik yapmışa benziyor. Kadroda Anna Kend-
rick, John Lithgow, Jeffrey Tambor gibi isimler de 
var ama ben özellikli iki ismi; J. K. Simmons ve Jon 
Bernthal'i diğerlerine göre daha çok beğendim. 
Öte yandan filmde sayılara boğulmuş bazı kadraj-
lar var, ki onlar da insanda ‘A Beautiful Mind’ çağ-
rışımları yapıyor.

‘Ekşi Elmalar’, Yılmaz Erdoğan’a yeniden Hak-
kâri’ye dönme fırsatı yaratmış. Üçüncü dönem 
seçilemeyen bir belediye başkanının, bir anlamda 
iktidarını evine taşımasını ve üç kızının hayatında-
ki en önemli belirleyici unsura dönüşmesini anla-
tan film, adeta yönetmenin eski işlerinden ‘Vizon-
tele’yle bir bütünü tamamlıyor. Çünkü ‘Vizontele’, 
aynı zaman diliminde ve coğrafyada geçerken 
dönemi bir anlamda cennet gibi tasvir ediyordu. 
‘Ekşi Elmalar’ ise kadınlar cephesinde durumun 
aynı olmadığına ve aşkın bile, zaman zaman ba-
banın baskısı rejiminden kurtulma yönündeki en 
önemli çıkış noktası olduğuna vurgu yapıyor. Fil-
min oyuncu kadrosu gayet iyi ama ben genel top-
lam içinde en çok ziraat mühendisi Hatip rolünde-
ki Fatih Artman’ı beğendim.

‘Keder’ ki en çok 
yakışandır bize…

alitağa Caddesi’ne açılan so-
kakların birinde yer alan, 
yeni kültür sanat mekâ-
nı  ‘Bi’oda’, kendi deyişleriy-

le “bi’ takım faaliyetler” peşinde! Burası, 
Marmara Üniversitesi tiyatro toplulu-
ğundan tanışan dört arkadaş Ekin Gök-
göz, Onur Tuncay, Sercan Tosun ve Metin 
Arslan tarafından kurulmuş. Tiyatro, der-
gicilik ve sinema alanında kendilerine ait 
işleri olan ama birlikte de üretim yapmak 
isteyen bu ekip, -kelimenin gerçek anla-
mıyla da- kolları sıvayıp bu işe koyulmuş. 
Bu mekânı bulmuşlar, boya badana, eşya 
taşıma işlerini bizzat kendileri yapıp ‘Bio-
da’yı yaratmışlar.
Bi’oda faaliyete geçeli henüz iki ay bile ol-
mamış ama şimdiden pek çok etkinliğe 
imza atılmış. Şimdilik, daha çok edebi-
yat ve sinema alanında etkinliklere ağır-
lık verilen mekanda, bugüne dek Küçük 
İskender ve Hakan Bıçakçı ile atölyeler 
gerçekleştirilmiş, ilk filmlerini çeken genç 
yönetmenlerin ücretsiz film gösterimle-
ri yapılmış. Kısa vadede sinema, edebiyat 
alanındaki atölyeler sürecek. Uzun vade-
li planlar arasında da Bi’oda üretimi bir ti-
yatro oyunu hazırlamak ve burada sah-
nelemek var. 

“BİZİ SANAT KURTARACAK”
Bi’oda ekibinden Ekin Gökgöz, “Etkinlik-
lerimize, çok ünlü isimler yerine kendi bil-
diğimiz sevdiğimiz kişileri davet ediyo-
ruz. Küçük İskender, Hakan Bıçakçı gibi. 
Mesela Hüseyin Taşkın, fotoğraf atölyesi 
vermeye başlayacak. Kendisi Kayseri’de 
yaşayan, “Instagram’ın en ünlü profesyo-
nel fotoğrafçılarından biri” diyor. Atölye-
lere gelen kimi katılımcıların sertifika sor-
duğunu anlatan Gökgöz, şu açıklamayı 
yapıyor: “Burası akademik bir kurum de-
ğil. Amacımız kolektif bir üretim ve pay-
laşım. Buranın eğlenceli, samimi bir ha-
vası var, bunu asla bozmak istemiyoruz. 
İmkânsızlıklar içinde bir şeyler yapıyoruz. 
Gelin, biraya gelelim. Zaten başka türlü 
olmayacak ki, bizi ancak sanat çıkaracak 
bu çöplükten...” 

kültür!
Kadıköy’de yeni açılan sanat mekânı ‘Bi’oda’da, sinemadan edebiyata, 
tiyatrodan psikolojiye pek çok alanda etkinlikler yapılıyor

H

PUAN CETVELİ
Julieta                                             
Hesaplaşma                                            
Ekşi Elmalar                                            
Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi 
Albüm                                                    

l Gökçe UYGUN

dolusu

Şair Küçük İskender’in atölyesinden bir kare

Osmanağa Mahallesi, Vahapbey Sokak, Aslan Apartmanı 

No:15/1 D:2 Telefon: (0534) 309 43 33 ve (0544) 490 68 57

Kadıköylü Çiya Sofrası’nın yeme-içme dergisi 
YemekveKültür’ün sonbahar sayısı çıktı. Dergi-
nin ‘Tadımlık’ başlıklı önsözünde, bu sayının içe-
riğinden şu ipuçları veriliyor; “Mevsimlerin seç-
tiğimiz yemekleri etkilediği bilinen bir gerçek. 
Sonbaharla birlikte ‘sıcaklar’ daha çok yer ala-
cak soframızda ama her mevsimin değişmezi 
zeytin ve zeytinyağının vazgeçilmezliği hep baki 
kalacak. Zeytin 
ve zeytinyağı-
na geniş bir yer 
ayırdık bu sa-
yımızda. M. Bü-
lent Varlık, Zeki 
Arıkan ve Ilias 
Angnostakis’in 
yazılarında eski 
çağlardan gü-
nümüze zeytin 
ve zeytinyağı-
nın üretilmesi ve 
tüketilmesi üze-
rine önemli kay-
naklara, ipuçları-
na ulaşacaksınız. 
Enis Batur, “Kim-
dir obur?” diye 
soruyor ve ede-
biyat dünyasından sinemaya, plastik sanatla-
ra dek “obur”un izini sürüyor. Figen Yanık Midil-
li’ye uzanıp “göç eden anne reçelleri”nin tadına 
bakarken Nostradamus’un el kitabında bu kez 
ayva reçeli ve marmeladı yapmanın incelikle-
ri var. Özge Samancı, imparatorluğun son dö-
neminde Osmanlı saray menüleri arasında do-
lanıyor ve “seçkin”  damak tadına sunulan 
yemekleri belgeleriyle anlatıyor. Bu sayımızda 
kapsamlı olarak ele aldığımız bir diğer konu baş-
lığı ise patates. Hasan Eren’i “Kumpir” yazısıyla 
saygıyla anarken Selim Çetiner patatesin öykü-
sünü kişisel tarihiyle birlikte Güney Amerika’nın 
And Dağları’ndan Uzay İstasyonu’na kadar sü-
ren binlerce yıllık geçmişiyle aktarıyor. Mey-
hanecilerin yakından tanıdığı Hatay’ın sahiple-
rinden Mehmet Ali Işık anlatıyor. Pelin Özer’in 
söyleşisinde söz dönüp dolaşıp en çok, Hatay’ı 
“Kendi ayinini kurmuş bir meyhane” diye ta-
nımlayan Cemal Süreya’ya geliyor tabii. Mem-
lekete gelirsek, tıpkı Ayfer Tunç’un hikâyesinde 
olduğu gibi, “kıpkırmızı bir akide şekeri” rengin-
de sanki. Kırmızının yoğunluğu akidenin tadını 
unutturuyor gibi ya da Behçet Aysan’ın “Bir yal-
nız nar ağacı”nın satırları arasında dolanırsak, 
“biliyorum / bir gün bir başka nar ağacının / di-
binde yine // bir başka / çocuklar // Türkiye’yi 
konuşacaklar” dizeleriyle karşılıyoruz geleceği.  
Zaman barıştan, demokrasiden, adaletten yana 
olsun. Keyifli okumalar.”

SERİN 
sonbaharın
sıcak yemekleri

SONRADAN KADIKÖYLÜLER!
Bi’oda ekibinden Onur Tuncay, mekânı neden Kadıköy’de 

açtıklarını şöyle anlatıyor; “Beyoğlu’nun gittikçe değişmesi, 
birçok kişi ve mekânın Kadıköy’e kayması söz konusu. Biz aslında 

buralı değiliz, sonradan Kadıköylüyüz! Ama Kadıköy sık sık gelip 
gittiğimiz, kendimizi iyi ve rahat hissettiğimiz bir yer. Ayrıca 

buranın hali hazırda bir kültür sanat kitlesi var. Çok da merkezi bir 
konumda. O nedenle Kadıköy’ü tercih ettik. Etkinliklerimize başka 

semtlerden gelenler olsa da Kadıköylülerin ilgisi çok.” 



adıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta 
açılışını gerçekleştirdiği Gençlik Sanat 
Merkezi, Kadıköy’ün en önemli tarihi 
yapılarından biri olarak biliniyor. Gazete 

Kadıköy olarak bir asırlık tarihi konağın geçmişini 
araştırmaya ve bu konakta kimlerin yaşadığını bul-
maya çalıştık. İlk olarak, Gençlik Sanat Merkezi’nin 
açılışına da katılan ve anneleri Azize Sümen’in İl-
kokulu bu konakta okuduğunu söyleyen Kadıköylü 
Nihal Naz Bolcal ve Söyler Kaya ile konuştuk. Bir 
başka önemli anlatıcımız ise 1969’dan 1991 yılına 
kadar konakta yaşayan Hasanpaşalı Sevgi Erişken 
oldu. Bolca, Kaya ve Erişken anlattıkları ile konağın 
tarihi hakkında önemli bilgiler paylaştı. 

AZİZE SÜMEN’İN OKULU
Söyler Kaya ve Nihal Naz Bolcal doğma büyü-

me iki Kadıköylü kardeş. Acıbadem Nazif Bey So-
kak’ta doğan Kaya ve Bolcal hala aynı sokakta ika-
met ediyor. Gençlik Sanat Merkezi’nin restorasyon 
sürecini yakından takip eden Bolcal ve Kaya, Genç-
lik Sanat Merkezi’nin açılışına da katıldı. Tabi sa-
dece açılışa katılmakla kalmadılar konağın tarihine 
ışık tutacak 90 yıllık fotoğrafları ve bilgileri de bi-
zimle paylaştılar. 

Bu söyleşide okuyacağınız esas olarak Bolcal 
ve Kaya’nın hikâyesi değil. Onların anlattıklarından 
Kadıköylü Azize Sümen’in bir dönem mektep olan 
bu konakta eğitim gördüğünü,  konağın bahçelerin-
de çocukların oynadığını okuyacaksınız. 

1920’nin Aralık ayında dünyaya gelen Azize Sü-
men, Bolcal’ın anlatımlarına göre ilkokul birinci ve 
ikinci sınıfı bir dönem Mahfiruz Sultan Mektebi olan 
bu konakta okumuş. Söyler Kaya’ya “Anneniz bura-
da nasıl zamanlar geçirdiğini size anlatır mıydı?” so-
rusunu soruyoruz. Kaya şöyle cevap veriyor: “An-
nemiz çok güzel ve iyi bir kadındı. Hani derler ya 
‘melek gibi…’ Hakikaten adına uygun bir kadındı. 
Zaman zaman bu konağın önünden geçerdik. Tabi o 
zamanlar artık harabe haline gelmişti, kullanılmıyor-
du. Bize burada eğitim gördüğünü, bahçesinde arka-
daşlarıyla beraber oyunlar oynadığını anlatırdı. Ama 
çok da üzülürdü konağın eski halini görünce.”

AYNI SOKAKTA BİR ÖMÜR
Azize Sümen, 1998 yılında 78 yaşındayken ha-

yatını kaybetmiş. Ama bütün ömrünü Nazif Bey So-
kak’ta geçirmiş. Sümen için bu nedenle hem sokağın 
hem de konağın ayrı bir yeri var. Bolcal, “Annem 
bu konağın eski halini de bildiği için harabe halini 
görünce çok üzülürdü. ‘Burası benim okulum’ der-
di. Tabi şimdi burası tekrar okul haline gelince biz 
daha çok duygulandık. Herkesin hoşuna gitti ama 

biz daha bir başka sevindik” sözleriyle duygularını 
dile getiriyor. 

Gençlik Sanat Merkezi’nin açılış töreninde duy-
gularına hâkim olamayıp ağladığını söyleyen Bol-
cal, “Size verdiğim fotoğrafta annem konağın mer-
divenlerinde duruyor. Ben de açılışa geldiğimde o 
basamaklara çıktım. ‘Bu basamakta böyle durmuş 
dedim’ çok duygulandım” diyor. 

“SEVİNEREK BAKIYORUZ”
Azize Sümen, iki yıl boyunca konakta eğitim 

gördükten sonra Zühtüpaşa Ortaokulu’na devam 
etmiş. Erenköy Kız Lisesi’nde okurken son sınıfta 
okuldan ayrılarak eğitimini yarım bırakmış.  O yılla-
rı şöyle anlatıyor Söyler Kaya, “Zühtüpaşa'nın köş-
kü varmış duruyor mu bilmiyorum. Annem buradan 
okula faytonla gidermiş. Kadıköy'le İstanbul'la ilgili 
anılarını anlatıyordu annem. Sokakların çok düzgün 
olduğunu, herkesin birbirine saygı duyduğunu söy-
lerdi. Yeldeğirmeni’nde bizim tanıdıklarımız vardı, 
Ermeni ve Rum aileler. Hiç bir ayrım yoktu o za-
man. Matmazeller eve gelirdi dikiş dikerdi. Biz kü-
çükken annemlere ipekten kumaştan güzel elbise-
ler dikilirdi. Ablamın da ismi büyükannesinin ismi 
Nihal Naz. Rum kadınlar da ‘Nikel Naz Nikel Naz’ 
derlerdi.  Böyle bir sevgi saygı ilişkisinin içinde bü-
yüdük.”

Söyler Kaya ve Nihal Naz Bolcal annelerinin bir 
dönem eğitim gördüğü konağın yeniden eğitim için 
kullanılmasından mutlu olduklarını söylüyor. Bol-
cal, son olarak “Her gün geçerken üzülüyorduk şim-
di sevinerek bakıyoruz. Valla buraya gelince o kadar 
duygulanırdı ki. Yani çok sonsuz teşekkür ediyorum 
Kadıköy Belediyesi'ne. Benim için çok değerli bu-
rası” diyor. 

4 -10 KASIM 20168 Haber

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Kadıköylü gençlerin müzik ve drama eğitimi göreceği 
Gençlik Sanat Merkezi, İstanbul’un ve Kadıköy’ün 
tarihi açısından önemli bir yere sahip. 100 yılı aşkın 
geçmişi ile bugüne taşınan tarihi konağın hikâyesini, 
bir dönem içinde yaşayanlardan dinledik

Yeni Konakta  

1950'li yıllar Nihal Naz Bolcal annesi 
Aziz Sümen ile birlikte Kuşdili Caddesi'nde

Nihal Naz Bolcal ve Söyler Kaya annelerinin
88 yıl önce fotoğraf çektirdiği konağın önünde

Sevgi Erişken (solda) 
çocuklarıyla birlikte 
konağın balkonunda  

ESKİ HİKAYELERESKİ HİKAYELER

Gençlik Sanat Merkezi konağına ilişkin 
önemli bilgileri paylaşan başka bir Ka-
dıköylü ise Sevgi Erişken. 1965 yı-
lında Adapazarı’ndan ailesi birlikte 
Kadıköy’e taşınan Erişken, 1969 
yılında konağın sahibi Kasım 
Dinçer’in oğlu Orhan Dinçer ile 
evlenmiş. 
Erişken o yılları şöyle anlatıyor: 
“Kayınpederim Kasım Dinçer 
1963 yılında konağı satın almak 
istemiş. Fakat birtakım mad-
di zorluklar ile karşılaşmış. Parası 
yetmeyince İranlılardan yardım isti-
yor. En sonunda güçlerini birleştirip bu 
evi alıyorlar. Kayınpederim üst katı kendisinin 
olması şartı ile evin sahibi oluyor. Konak üç katlıydı. 
Giriş katında Kadıköylü bir aile kiracı olarak kalıyordu. 
Orta katında İranlı bir aile yaşıyordu. Biz ise konağın 
en üst katında yaşıyorduk. 1969 senesinde ise bizim 
evlenmemizle birlikte şu an söyleştiğimiz odada bir 
müddet boyunca kaldım. Eşim Yozgat’ta görev yap-
tığı için burayı bırakmak zorunda kaldık. Yaşamamı-
za Yozgat’ta devam ettik. Kocamın göreviyle birlikte 
Türkiye’nin birçok yerini gezme şansı buldum. Fakat 
her sene bu köşke geliyorduk, hasret gideriyorduk.” 

“ÇOCUKLARIM BURADA BÜYÜDÜ”
“Burayı halen hatıralarımda kalan köşküm ola-

rak görüyorum.” diyen Erişkin’in anlatımlarına 
göre; tarihi konak ilk olarak Osmanlı saray-

larının mutfağı olarak hizmet vermiş. Daha 
sonra ise askeri karakol olarak kullanıl-
maya devam etmiş. En son olarak da kız 
mektebi olmasına karar verilmiş.
Erişkin, Gençlik Sanat Merkezi’nin yapılış 
sürecini sıkı bir şekilde takip etmiş. 3 ayda 

bir inşaata gelerek neler yapıldığını izleyen 
Erişkin, “Kadıköy Belediyesi’nin satın aldığı-

nı öğrenince güzel bir şeyin ortaya çıkacağına 
emin oldum ve içim rahat etti. Çocuklarımın da 

hepsi bu evde yetişti. Kadıköy Belediyesi gerçekten 
çok güzel bir restorasyon yapmış.” diyor.
Son 10 yıldır Bodrum’da yaşayan Erişkin, kendisini ha-
len Hasanpaşalı olarak gördüğünü söylüyor. Konağın 
son halini görünce çok mutlu olduğunu belirten Eriş-
kin, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:  “Acı ya da tatlı 
birçok anım var. Gençliğimin geçtiği bahçesinde oyun-
lar oynadığım bir ev. Genç kız olarak girdiğim evde şu 
an olgun bir kadın olarak bulunuyorum. Bunun tari-
fi imkânsız bir duygu. Ben, kendimi Kadıköylü olmaktan 
daha çok Hasanpaşalı olarak görüyorum. Bu ikisi çok 
farklı şeyler.”

ÜÇ AİLE BİR KONAKTA

Sevgi Erişken 

1980'li yılların sonu köşkün bahçesinden bir kare

Nihal Naz Bolcal: Annem bu fotoğrafın 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında çekildiğini söylerdi. 
Çok güzel süslenmişler. Annem bu fotoğrafa bakıp “23 Nisan oldum” derdi.

Aziz Sümen (ortada) Bahariye Caddesi'nde 



4 - 10  KASIM 2016 9

’nu 90’ların efsane dizisi Sı-
dıka’dan anımsarsınız, ya da 
Büyük Adam Küçük Aşk fil-
minden. Daha geçmişe gider-

sek efsane film Uçurtmayı Vurmasın-
lar’da oynamıştı. Yakın geçmişe gelirsek 
Aile İşi dizisinde rol aldı. Ve daha nice-
leri... 35 yılı aşkın oyunculuk hayatın-
da pek çok role girdi çıktı Füsun Demi-
rel, şimdilerde ise seyircisine sahnede bir 
meddah edasıyla ‘Aşk Dersleri’ veriyor. 
Zira Demirel, Nobel ödüllü tiyatro insanı 
Dario Fo ve eşi Franca Rame’nin kaleme 
aldığı ‘Seks? Eh, Hayır Demem!’ başlık-
lı oyununu Türkçeleştirdi. ‘Aşk Dersleri’ 
adını taşıyan oyunu hem yönetiyor, hem 
de Ayşegül Cengiz Akman ve Mert Kü-
çülmez’le birlikte rol alıyor. 

Oyunu sahnelemeye başlayacağı Kadı-
köy’deki Taşra Kabare’de buluştuğumuz, 
‘muhalif bir oyuncu, feminist bir anne’ 
olan Demirel ile hem cinselliği hem de 
Türkiye’de kadınlık hallerini konuştuk. 

● Sizin için bir usta, bir yoldaş olan 
Dario Fo’nun ardından kaleme aldığı-
nız yazıda, “Senin bizlere verdiğin bu 
muhteşem duyguyu sonsuza kadar ya-
şatmak dostların ve öğrencilerin olan 
bizlerin görevi olacak…” demiştiniz. 
Nasıl bir yol açtı önemi neydi?

İnsanlığa çok şey kazandırdı ve öğ-
retti, hem kendi toplumuna hem de dün-
yadaki pek çok insana. Toplum için sanat 
anlayışını benimsemişti. Halkın sanatçı-
sıydı, sosyalist fikirli bir filozoftu. Siya-
si erki eleştirince, siyasi baskılar yaşamış 
bir tiyatro insanıydı. Oyunları yasaklan-
dı, sahne verilmedi, eserleri polis tarafın-
dan engellendi ki bunlar İtalya gibi de-
mokrasinin beşiği sayılan ülkelerden 
birinde yaşandı. Ama o hiç yılmadı.

● İronik bir tesadüf olarak Fo’nun 
yazdığı ve sizin oynadığınız ‘Aşk Ders-
leri’ oyunu, geçen sezon İskenderun’da 
polis baskısıyla karşılaşmıştı…

Evet öyle… Polis tüm oyunu güven-
lik gerekçesiyle kameraya kaydetti. Eğer 
buna izin vermeseydik gözaltına alına-
caktık. Hatta ben oyun başında sahneye 
çıkıp seyirciye durumu anlatıp, izin iste-
dim. Sonra da “Polis memurunun da bu 
‘Aşk Dersleri’ne ihtiyacı var” diyerek işi 

espriye vurdum mecburen, o ruh hali ile 
oyunu sürdürebilmek için. 

● İçinde bulunduğumuz şartlarda 
Aşk Dersleri almanın önemi nedir?

Toplum geriye, aşağı doğru çekili-
yor. Kız çocukları ufak yaşlarda Kuran 
kurslarına yollanıyor, Anadolu liseleri 
imam hatibe dönüştürülüyor, yolda ele-
le yürüyen bir kadın ve erkek cezalandı-
rılıyor, kadınlar şort giydi diye şiddete 
maruz kalıyor, eş rızası olmadan kadın-
lar kürtaj olamıyor… vb. Özellikle ka-
dınların özgürlüğü ciddi tehdit altında, 
çok ürkütücü. İnsanların özgür-
lükleri her manada kısıtlan-
maya başlandı, Türkiye 
tek tipleştiriliyor.70’li 
yıllarda, gençliğimde 
meğerse ne kadar şan-
lıymışız. Hep o eleş-
tirdiğimiz tüm geçmiş 
dönemleri mumla arar 
oldum. 

● Siz de bu duruma 
karşı bir şeyler söyleme 
ihtiyacı hissetiniz…

Evet, her zamanki gibi gö-
revim bu konularda da konuşmak 
diye düşündüm, sahneden. Aşk Ders-
leri oyunu cinsellikten utanmamamız, 
aşka ve sevgiye sahip çıkmamız gerek-
tiğini anlatıyor. Aşkı nasıl yaşayacağını 
bilmeyen, sevgisiz bir şiddet toplumu ol-
duk.  O kadar sevgisizlik hâkim ki, terö-
re dek varan şiddet aslında özünde bu-
radan kaynaklanıyor. Dokunabilmek, 
yanındakini hissedebilmek, yürekten se-
vebilmek, kendinden bir şeyler verebil-
mek, karşındakini gerçekten anlayabil-
mek. Oyunda bunları anlatıyorum.

● Aşk Dersleri, okullarda ders ola-
bilir mi? 

Ortaokul ve liselerde cinselliğin bir 
ders olarak konması gerek. Cinsellik bi-
zim ülkemizde hala bir tabu olduğu için, 
sadece oyuna gelenlere anlatabiliyorum. 

● Bu bir kadın oyunu mu?
Evet. Daha çok kadına yönelik ele al-

dım. Bu oyunu Dario Fo ve eşi Franca 
yazdı. Erkeğin de cinsel sorunlarını ele 
aldıkları başlıklar var metinde ama ben 
o bölümleri sahnelemiyorum. Bu ülke-
de, bu yüzyılda, bu durumun mağduru 
kadınlar. Önce kadınlar kendi sorunları-
na sahip çıkacak. Sonra, erkeği eğitecek 

olanlar da yine kadınlar. Eğer bu ülkede 
bir şeyler değişecekse bunu kadınlar ya-
pacak. Erkeklerden çok büyük beklenti 
içinde değilim, ne yazık ki.

● Ama oyun sadece kadın seyirciye 
yönelik değil, değil mi?

Kadın sorununu erkeğe de anlatı-
yorum. Kadınların orgazm sorunundan 
bahsederken, aslında erkeğe; “Farkına 
var ey erkek, hayat boyu koynuna giren o 
kadın, taklit yapıyor, hayat boyu hiç zevk 
almadan ölüp gidiyor” diyorum. Oyunu 

izleyen erkek bir izleyici, kulise gelip 
teşekkür etti. “Artık eşime fark-

lı davranacağım” dedi. Bir 
oyuncu olarak bana bun-

dan büyük ödül olamaz. 
Bir kişide bile bir de-
ğişim yaratabilirsem, 
ne mutlu bana.  Aşk 
Dersleri, misyonu 
olan bir oyun.

● Biri kız biri er-
kek ikiz çocuklarınızı 

da bu bakış açısıyla mı 
yetiştiriyorsunuz?
Evet, feminist bir anneyim. 

Oğlum biraz çekiyor benden (gülü-
yor). Onu feminist bir erkek yapmaya ka-
rarlıyım. 

● ‘Bir gerillayı ya da annesini can-
landırmak istediğinize’ dair sözleriniz 
nedeniyle lince maruz kaldınız. Şimdi 
durum nasıl, ne hissediyorsunuz?

Çok ağır benim için… En başta bü-
yük şok yaşadım tabi. Canımıza kast 
edilmişti, tehditler alıyorduk, evden çı-
kamıyorduk. İşimden atılmıştım. İlk 72 
saat sokağa bile çıkamadım. Sonra çık-
tım, sokakta hiç kötü bir şey yaşamadım, 
sevgi ve destek gördüm.

Demokrat bir insanım, sosyalist dü-
şünceye sahibim. Bir oyuncunun/sanat-
çının/yazarın hiçbir siyasetle göbek bağı 
olmamalı. Biz bunu düstur edindik. Tüm 
bu siyasi kurumlara beli bir mesafede du-
ruş sergiledik. Şimdi ben onun da fatura-
sını ödüyorum. Ve buna çok içerliyorum. 
Bu linç benim hayatımı yerle bir ettik-
ten sonra, nerede bu Türkiye’nin kendi-
ne sosyal demokratız diyenleri?  Neden 
bana gerçekten sahip çıkılmıyor? Daya-
nışma ruhu nerede? Tek başınayım. Bü-
yük kırgınlık yaşıyorum. Bana sadece fe-
ministler, kadın örgütleri sahip çıktı. 

Haber

● Gökçe UYGUN

O

Yaşamını ve mesleğini kadın özgürleşmesine adayan feminist muhalif oyuncu 
Füsun Demirel, “Eğer bu ülkede bir şeyler değişecekse bunu kadınlar yapacak. 
Erkeklerden çok büyük beklenti içinde değilim, ne yazık ki…” diyor

   Kadın özgürlüğü 
tehdit altında

Demirel, Aşk Dersleri’nde Ayşegül Cengiz Akman ve Mert Küçülmez’le birlikte rol alıyor

7 Kasım Pazartesi 
20.30 ve Kasım 
ayı boyunca her 
Cumartesi günü saat 
16.00’da 
Taşra Kabare’de 
izlenebilir. 
www.tasrakabare.
com  Neşet Ömer 
Sokağı No: 7 Kadıköy
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Bazı sohbetlerin hayatınızın unutulmazları ara-
sına yazılacağını önceden kestirdiğiniz oldu mu? 
Birileriyle buluşacaksınız diyelim. Yer saptanmış, 
saat saptanmış. Buluşacağınız insan herhangi 
biri olabilir. Buluşmayı gerektiren amaç herhangi 
bir amaç olabilir. Ama o his içinizde vardır. Henüz 
tek bir kelime bile edilmemiştir ama siz yine de 
önemli bir eşiğe adım attığınız duygusuna kapı-
lırsınız.

Nadia ile yapacağım sohbet de bu sohbet-
lerden mi olacaktı? Yaşamadan bilemezdim 
elbet. Soru sorulmuştu yine de bir kere. Sezgi-
lerime güvenebilir miydim? Bir Pazar sabahıydı. 
Moda Çay Bahçesi bizi bekliyordu. Aslına ba-
kansanız böyle bir beklenti için fazlasıyla yeterli 
ipuçları vardı elimde. Size geçtiğimiz sohbette 
de anlatmıştım. Şöyle bir düşünün. Tramvayda-
sınız. Fransızca bir kitap okuyorsunuz. Tam o an-
larda yanınızda oturan kadın, okuduğunuz kitap-
tan cesaret alarak, sizinle Fransızca konuşmaya 
başlıyor. Konuşmasından da görünüşünden de 
Türk olmadığını hemen anlıyorsunuz. Zaten kısa 
sürede Rumen olduğunu söylüyor. Üç yıldır İs-
tanbul’da yaşadığını da… Çocuk bakıcılığı yaptı-
ğını da… Üstelik aynı durakta indiğinizde sizinle 
uzun uzun konuşmak istediğini söyleyecek ka-
dar da samimi… Hatta belki biraz fazla samimi… 
Ama ne gizlemeli, aynı zamanda da ilginç… Ne 
denir?.. Bu kadarı bile içinizde böyle bir ihtimali 
doğurmaz mı? Kabul etmiştim tabii. Yazmak bir 
insanı aramaktır fikrinden hiçbir zaman vaz geç-
memiştim ki…

Çay bahçesine gittiğimde biraz dolandım. 
Hava güneşli ama serindi. Etraf pek kalabalık sa-
yılmazdı. Onu göremedim. Gelmeyebilir miydi? 
Belki de tuhaf bir oyunla karşı karşıya bırakılmış-
tım. Masalardan birine oturdum. Öyle çok anım 
vardı ki bu masalarda. Yaşadıklarım beni o kadar 
çok yere, ana ve insana götürebilirdi ki… Ağaç-
ların arasından denizi görüyordum. Bir sürat 
motoru hızla önümden geçiyordu. Bu resmin de 
hatırlattıkları vardı… Demli bir çay aldım, içmeye 
başladım. Bardaktan çıkan buhar iyi gelmişti. En 
kötü ihtimalle biraz daha oturur, sonra da çeker 
giderdim. Buluşmaya gelmeyen, gelmediği için 
de esrarengiz oluveren bir kadının yaşattıkları… 
Bu duygudan bir hikâye çıkar mıydı? İstesem 
çıkardı. Ne çıkardı bilemezdim ama çıkardı. Tam 
bunları düşündüğümde karşımda onu gördüm. 
Geciktiği için özür diledi. Ayinin biraz uzun sür-
düğünü söyledi. Ben de neredeyse gelmeyece-
ğini düşünmeye başladığımı… Gülümsedi. Söy-
ledikleri artık başka bir hikâyenin izini sürmem 
gerektiğinin haberini veriyor gibiydi.

“Ben her zaman sözümü tuttum. Hayatım-
daki herkes tutmadı ama ben tuttum”

Önemli bir değişikliğin daha farkına varmak 
zorundaydım. Tramvaydaki ilginç ama üstüne 
başına hiç dikkat etmemiş görünen kadın git-
miş, yerine makyajına ve kıyafetine çok özen 
gösteren alımlı bir kadın gelmişti. Nereden ba-
karsanız bakın ellilerini geçmiş gibiydi. Bu haliyle 
ona rahatlıkla yaşını çok iyi taşıyan kadınlardan 
diyebilirdiniz. Hissettiklerimi duymuş gibi açık-
lama yaptı. 

“Bugün Pazar… Tatil günüm. Bu kadarı ol-
sun…”

Bu kadarı olsun… Bazı sözler boşuna söylen-
mez. Ağızdan belki farkına varılmadan çıkar ama 
mutlaka bir duyguyu dile getirir. Tam zamanıydı. 
Buraya nasıl geldiğini sordum. Hem zaten hikâ-
yesi için bir araya gelmemiş miydik?

Sonrası bir zaman yolculuğunundu…
Ülkesinde, ‘duvar’ın henüz yıkılmadığı gün-

lerde bir lisede Rus edebiyatı öğretmenliği yap-
tığını o zaman öğrendim. Başlangıç çarpıcıydı. 
Ona Dostoyevski’yi, Çehov’u, Tolstoy’u kendi 
dilinden okuyabilmesinin ne kadar büyük bir ay-
rıcalık olduğunu söyledim. Samimi fikrimdi. Ama 
sözlerimi sadece hafiften gülümseyerek karşı-
ladı. Bu gülümsemede bir keder vardı. Sözleri de 
bu duyguyu pekiştirmeye yetiyordu zaten.

“Keşke sizin gibi romantik olabilsem… Ama 
bazı gerçekler acıdır, hem de çok acı…”

Susmuştum. Başka anlatacakları vardı çün-
kü hissediyordum.

Moda Çay Bahçesi’nde bir Pazar sabahıydı. 
Hava güneşli ama serindi.

Söyledikleri karşıma hatırlanması kolay ol-
mayan bir resmi getiriyordu. Duyduklarımı sor-
gulamadan dinlemiştim. Onları da sizinle pay-
laşmasam nasıl adlandırırsam adlandırayım, bir 
şeyleri eksik bırakmış olurum.
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adıköy’ün asırlık tarihi çarşısı açılıyor. 
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit dönemi 
Maliye Bakanı Reşat Paşa tarafından, kızı 
Suad Hanım adına 1900’lerin başında Su-

adiye Camii ile birlikte inşa edilen tarihi çarşı, Kadı-
köy Belediyesi’nin gayretleriyle geçtiğimiz yıl başla-
tılan çalışmalarla yeniden tarihe kazandırıldı. Suadiye 
Mahallesi’nde 110 yıl önce inşa edilen ve ikinci dere-
ce anıt eser olarak kabul edilen tarihi mekânda 9 adet 
dükkân Kadıköylülerin kullanımına açıldı. Bu dük-
kanlarda çalışmalar sürüyor. 5-6 Kasım 2016 tarihle-
rinde ise resmi açılışı yapılacak olan Tarihi Suadiye 
Çarşısı’nda sanat atölyeleri çalışmaları ve karma re-
sim sergisi düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 
kentsel mimari ve tarihi kimliğine sadık bir içerikle 
işlevlendirilen dükkanların, semt sakinleri için nos-
taljik bir nitelik taşıdığı, 9 dükkandan oluşan Suadiye 
Sanat Atölyelerinin resim, sanat malzemeleri, ahşap, 
seramik, cam atölyeleri ve kitap kafe olarak düzen-
lendiği ifade edildi.

SUADİYE’DE TARİHİ ÇARŞI HEYECANI
Suadiye Tarihi Çarşı’da şu günlerde sanatçılar ve 

sanata ilgi duyanlar, tarihi mekânın semtin görülmesi 
gereken yerlerden biri olduğunu ifade ediyorlar. 

Cam sanatçısı olduğunu, yıllarca sanatın içinde 
bir yaşam sürdüğünü ve çeşitli üniversitelerde sanat 
alanında dersler verdiğini söyleyen Ertuğrul Kanat, 
heyecanlı bekleyişin ortaklarından. Yıllardır Göz-
tepe’de yaşadığını ve çarşının eski halini de bildiği-
ni söyleyen Kanat, Kadıköy Belediyesi’nin, sanatçı-
lar için çok güzel atölyeler yaptığını çarşıyı gezdikten 
sonra gözlemlediğini belirtiyor.

Mehmet Sami Emek ise, mekanın yapılaşmanın 
yoğun şekilde seyrettiği Kadıköy’de bir vaha, nefes 
alınacak bir mekan olduğunu ifade ediyor. 

Tarihi mekânda sanat galerisi bulunan Mehmet 
Kına da “Tahmin ediyorum ilk kez böyle bir proje 
gerçekleşiyor. Yan yana farklı sanat dallarından sanat 
atölyeleri var. Çok güzel oldu. Belediyenin böyle bir 
şey yapması gerçekten güzel. Toplumun mimari ola-
rak da geçmişle bağlarını kurabilmesini sağlamak be-
lediyelere düşüyor” dedi. 

Çocukluğundan bu yana resim sanatıyla ilgilendi-
ğini söyleyen Ressam Türker Güneşoğlu, çocukken 
eski halini hatırladığı mekânın günümüzde sanatkâr-
lar için güzel bir şekilde yapıldığını belirtiyor ve çok 
güzel bir ortamda çalıştıklarına dikkat çekiyor. 

Çarşıdaki sanat galerisinde cam füzyon dersi al-
dıklarını belirten Müge Hancıer ile Emel Terzioğlu 
da böyle yerlerin daha çok olmasını istediklerini ifa-
de ediyor. Kadıköy Belediyesi'nin Potlaç projesinde 
yer alan 81 kadın çarşıdaki sanat atölyelerinin çalış-
malarından bir defaya mahsus ücretsiz yararlanıyor.

Sanat galerisi sahipleri çarşıya ilginin gün geçtik-
çe arttığını belirtiyor.

K
l Mustafa SÜRMELİ

Asırlık tarih 
yeniden 

hayat buldu.  
Suadiye’de 

Kadıköy 
Belediyesi’nin 

restore ettiği 
tarihi çarşının 

açılışı hafta 
sonu yapılacak

yeni donemAsırlık çarşıda



aşta Kadıköylüler olmak üze-
re pek çok İstanbullu’nun haya-
tında özel bir yere sahip burası. 
Çünkü sadece bir bar olmaktan 

öte ve fazlası. Çünkü buraya sadece alkol 
almaya gidilmez, burada konsere katılabi-
lir, kabindeki dj’in çaldıklarına kulak kesi-
lebilir, bağımsız bir yönetmenin ilk filmini 
izleyebilir, ücretsiz dağıtılan Karga Mec-
mua’nın sayfalarına göz gezdirebilir, yeni 
mezun bir ressamın ilk sergisine tanıklık 
edebilir velhasıl sanatla haşır neşir olabilir-
siniz. Bundan tam 20 yıl önce, 26 Ekim’de, 
gece hayatının merkezinin Beyoğlu olduğu 
bir dönemde, Kadife Sokak’ta (Barlar So-
kağı) kapılarını açan Karga; bugüne dek 
binlerce dj performansına, yüzlerce film 
gösterimine, pek çok sergi, festival ve et-
kinliğe, yüzlerce konsere ev sahipliği yap-
tı. Bu somut rakamların yanı sıra kaç çiftin 
tanışmasına, kaç dostluğun başlangıcına, 
kaç ayrılık konuşmasına, kaç kutlama bu-
luşmasına tanıklık etti Karga... 

Kadıköy gece hayatı ve kültür yaşa-
mının amiral gemisi Karga, Türkiye’nin, 
gençliğin, hizmet sektörünün, müziğin, 
kültürün ve sanatın değişimine de hem 
şahitlik etmiş hem yön vermiş bir oluşum 
aynı zamanda. Vedat Rona, Fahri Kara-
oğlu, Özer Bal ve Berk Öğüt tarafından 
kurulan Karga’yı, açıldığından beri mü-

zik direktörü olan Bahadır Dilbaz ve 7 
yıldır koordinatörlük yapan Murat Seç-
kin’e sorduk.

• Karga sadece bir bar değil. Sizin 
için ne?

Murat: Manifestomuzda da yazar; 
Karga canlı bir organizmadır. Boş ve so-
ğuk bir ticarethane değil yaşayan bir yer.

• Karga’nın müzikal kimliğini nasıl ta-
nımlarsınız?

Bahadır: İyi müzik… Başka bir tanı-
mı yok. 

Murat: Karga’nın açıldığı 90’larda, 
hepimiz az çok müzik piyasası içindeydik. 
O dönemki dinleyiciler daha tutucu idi. 
Caz dinliyorsa caz, rock dinliyorsa sadece 
rock dinlerdi. Mesela o zaman Kadıköy’de 
elektronik müzik çalan tek yer burası ol-
muştu. Sonra da rock, heavy metal çalındı. 
İnsanlar başta itiraz ettiler ama sonra alış-
tılar. Müzik her şeyden önce bir ‘ses’. Kar-
ga’da biz buna inanıyoruz. O mesela bir 
cumartesi gecesi herkes ‘eğlence müziği’ 
beklerken, biz bambaşka bir şey çalabili-
yoruz. Bu da ‘profesyonel müzik dinleyi-
cisi’ni burada tutuyor.

• Karga varlığını sürdürmek, kalitesini 
korumak için ne yapıyor?

Murat: Maddi kazancımız pek çok 
mekândan farklı miktarda değil. Hatta biz-
den çok kazananlar da var. Ama kazancı-
nı, varlığını sürdürmesini sağlayan müzik, 
kültür ve sanata yatıran tek mekân biziz 
sanırım. 

Bahadır: Kazandığımız paranın kalite-
si yüksek diyebiliriz buna.

• KargART ve Canlı Karga, daha zi-
yade alternatif, bağımsız sanatçıları tercih 
ediyor, değil mi?

Murat: En baştaki hedeflerimizden biri 
kendi çevremizdeki -adı da az çok bilinen- 
kişilerle ortak projeler yapmaktı, bunu ya-
pıyoruz. ‘Bağımsız ve birlik-
te’ ilerliyoruz. Bir şeyler 
üretmeliyiz, özellikle son 
5-6 yıldır bir şeyler yap-
mak zorundayız, ülke-
nin hali yüzünden. Bir şey 
üretmeyip durduğumuz 
yerde sürekli şikâyet eder-
sek olmaz. Bu insanlara bu 
sahneyi açmazsak, o genç 
sanatçının remini duva-
ra asmazsak… Yıllar son-
ra dönüp bakınca ‘Elimizde 
bu imkânlar varken ne yap-
tık?’ diye sorunca kendimi-
ze, ‘Karga olarak sadece in-

sanlara içki mi sattık?’ dememek için…
Bahadır: Kafayı yememek için…
• Kadıköy’de son yıllarda çok bar-ka-

fe açıldı, nüfus artı. Değişen Kadıköy’de 
Karga nerede konumlanıyor?

Bahadır: Kendimizi, kimliğimizi ko-
rumaya çalışıyoruz. 2000’lerin başında, 
Karga gece kapandığında sokakta insan 
kalmazdı, o kadar tenha idi buralar. Ama 
sonra sigara yasakları, Gezi olayları der-
ken insanlar karşı yakadan Kadıköy’e gel-
meye başladı. Çok mekân açıldı. Bu kadar 
çok insan yoğunluğuyla birlikte, doğal ola-
rak bir de bozulma var. 

Murat: Evet artık Beyoğlu’ndan bu-
raya geliniyor. Yeni açılan ve ticari bek-
lentileri olan bazı mekânların sahipleri için 
bu sevindirici ama bizim için değil. Çün-
kü Beyoğlu’nda dostumuz olan pek çok 
mekân ya ciddi sıkıntıda ya kapandı. Biz 
isteriz ki karşıda da bu yakada da insan-

lar olsun. Kadıköy, bazıları 
tarafından yatırım için hari-
ka bir yer olarak görünüyor. 
Ama bu hava parası ticareti-
nin sonu, 3- 5 yıl sonra çok 
da parlak olmayacak bence, 
bir yerde tıkanıp kalacak. 
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Latin Amerika ve 
Karayipler’e has ateşli 
müziği yaşatmak ve 
yaymak amacıyla 
orta çıkan “Son De 
Küba Orkestrası”, 
Türkiye’de ikamet 
eden profesyonel 
Kübalı müzisyenler 
tarafından 2011 

yılında oluşturulan bir grup. Repertuvarı, 
Küba’nın otantik ezgilerinin izlerini taşıyan 
Son Montuno, Salsa, Bolero, Cumbia, 
Bachata, Merengue, Reggaeton ve Latin 
Caz içeriyor. (4 Kasım Cuma/ Yeldeğirmeni 
Sanat/20.30)

Ayça Öztarhan Kocatürk (piyano), 
Yonca Sülün (keman) ve Başak Ersöz’ün 
(flüt) sahne alacağı ‘Barok Rüzgârı’ 
adlı konserde, Barok dönemin önemli 
bestecilerinden J. S. Bach’ın flüt/piano, 
keman/piyano için sonatları ve triolarından 
oluşan seçkin yapıtları sunulacak. (5 Kasım 
Cumartesi/Yeldeğirmeni Sanat/20.00)

BabaZula, daha protest ifade biçimini 
taşıyan “34 Oto Sanayi" albümüyle 
müzikseverlerle buluşuyor. 1996 yılında 
kurulan ve Murat Ertel, Levent Akman, 
Can Aydemir, Özgür Çakırlar ve Melike 
Şahin’den oluşan kadrosuyla yoluna 
devam eden BaBa ZuLa, bu 8. albümündeki 
8 şarkıyı çalacak.  (5 Kasım Cumartesi/
KadıköySahne/22.30)

Geçen yıl Karşıyaka Belediyesi Oda 
Orkestrası bünyesinde çalışmalarına 
başlayan Saygun Quartet, Prof. Rengim 
Gökmen yönetimindeki KODA Orkestrası 
eşliğinde E. Elgar’ın ‘Introduction and 
Allegro’ adlı eserini çeşitli festival ve 
konserlerde seslendirmiş, bundan başka 
İzmir’de ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde 
çeşitli konserler vermiştir. KODA 
Orkestrasının grup şeflerinden oluşan 
quartet, bu yıl Ankara’da düzenlenen 
‘Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği 
Yarışması’nda birincilik ödülüne layık 
görülmüştür. Quartet, devlet sanatçısı 
Gülsin Onay ile daha önce de Bodrum 
Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin 
açılış konserini gerçekleştirmiştir. 
Hocası Saygun’un dünya çapında en 
güçlü yorumcusu olarak kabul edilen 
Gülsin Onay, bestecinin eserlerini önemli 
orkestralar eşliğinde sayısız ülkede 
seslendirmiştir. Sanatçı, kendisine adanmış 
olan Saygun’un 2. Piyano Konçertosu’nun 
dünya prömiyerini de gerçekleştirmiştir. (7 
Kasım Pazartesi/Süreyya Operası/20.00)

Kadıköy, Balkanlardan esecek müzik 
fırtınası ve sürprizlerle Gypsy Parti’ye 
evsahipliği yapacak. Gecede, Balkanların 
güzel sesi Suzan Kardeş sahne alacak. (11 
Kasım Cuma/Dorock X/ 22:00

‘Siz yeter ki şarkı söylemek isteyin’ 
çağrısıyla Kadıköy’de kurulan çok sesli 
popüler müzik korosu ‘PoliPop’, pop 
şarkılarını koro ruhuyla seslendiriyor. (9 
Kasım Çarşamba/21.00/Mekân Kalamış 
Sakman)

Öykü Sahne Ensemble, sizleri tangolardan 
ve kantolardan oluşan renkli bir konsere 
davet ediyor. Hakan Gürbüz ve Mamed 
Caferov ile çalışmalarını sürdüren ekip, 
müzik tarihinde iz bırakan, naif, içten, 
romantik ezgileriyle tangoları ve coşku 
dolu kantoları seslendiriyor. Öykü Sahne 
Ensemble, orkestrada Mamed Cafarov 
(piyano), Hakan Gürbüz (bas gitar), Ozan 
Çoban (keman), Mert Baycan (davul) 
ile solistler Sertaç Ayvaz, Beril Bıçak 
Bözkurt, Enis Bulca, Burcu Çıtlak, Ali 
Kakkaç ve Ece Kahraman’dan oluşuyor. 
(7 Kasım Pazartesi/ Caddebostan Kültür 
Merkezi/20.30)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

KARGA ADI NEYİ 
SEMBOLİZE EDİYOR?

Bu sorunun yanıtını, Karga Mecmua’nın Ekim 2011 
sayısında Özer Bal şöyle veriyor; Kargalarla aram hep iyi 

oldu, sevdim onları. TDK’da ‘Tarlalara zararlı siyah bir kuş’ 
diye tanım var. Bu kadar haddini bilmez bir tanımlama 

olamaz. Çok alçakça bir haksızlık. Biz adı Karga koyunca, ne 
kadar çok insanın onları sevdiğini, pek çok ülkede ‘Kargalar’ 

diye yerler olduğunu ve bunların hep alternatif mekânlar 
olduğunu fark ettik. Karga da ismi gibi anaakım dışında olan 

bir mekan halinde varlığını sürdüregeldi.

Karga, Kadife Sokak numara 16’daki bulunduğu bina ile 
özdeşleşmiş durumda. Melankoliye davet eden gotik havası 
ile benzersiz olan bu bina, aslında Haydarpaşa’yı yapan Alman 
mimar ve mühendislerin lojmanları olan yan yana dördüz 
yapılardan biri. Denilen o ki bölgede çok Rum evi olduğu için 
Almanlar da bu binaları Rum evlerine benzeterek yapmışlar.

20’sinde
bir 
genç

B
l Gökçe UYGUN

İlkleriyle 
İstanbul’un gece 

hayatına, eğlence 
sektörüne, kültür 

sanat hayatına 
damga vuran 

Kadıköy’ün 
Karga’sı, 20. yılını 

kutluyor Murat Seçkin ve 
Bahadır Dilbaz

Bahadır Dilbaz 
kabinde

Karga sergilerinden bir görüntü

ALMANLARIN RUM EVİ 

Ali 
Çetinkaya’nın 
Karga çizimi..

Kültür-sanat dergisi 
yayınlayan belki de tek bar 
olan Karga’nın aylık yayını 
Karga Mecmua, ‘sokağa 
yakın, derdi olan yazıları’yla 
109 sayıdır kesintisiz 
olarak, kolektif bir üretimle 
hazırlanıyor, ücretsiz 
olarak dağılıyor

Karga…
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3
8. Vodafon İstanbul Marato-
nu, 13 Kasım 2016 Pazar günü 
düzenleniyor. 09.00’da başla-
yacak olan koşu; 42 kilomet-

relik maratonun yanı sıra 15 kilometre, 10 
kilometre ve Kahramanlar Koşusu parkur-
larından oluşuyor. Vodafone İstanbul Ma-
ratonu’nun, her yıl Halk Koşusu adı ile 
koşulan kısmı bu yıl, “15 Temmuz Şehit-
leri İçin Koşuyoruz” sloganı ile “Kahra-
manlar Koşusu” adı altında koşulacak. 

2008 yılından bugüne İstanbul ve An-
talya maratonlarında “Yol Arkadaşım 
Olur musun” sloganıyla yaptığı yardım-
severlik koşuları sayesinde Türkiye’nin 
81 ilinde bulunan bin 547 ihtiyaç sahibine 
akülü tekerlekli sandalyenin ulaştırılma-
sını sağlayan Türkiye Omurilik Felçlile-
ri Derneği(TOFD) de maratona katılacak. 

Akülü tekerlekli sandalye ulaştırıla-
rak, bin 547 engelli vatandaşın hareket 
etme imkânı kazanmasını sağlayan der-
nek, her yıl çeşitli kazalarda ortalama 2bin 
500 kişinin omurilik felçlisi olup, akülü 
tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan binler-
ce engellinin olduğuna dikkat çekiyor.

EMEL ANNE DE KOŞUDA
Gezi protestoları sırasında yaşamını 

kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın annesi 

Emel Korkmaz da oğlunun adına kurduğu 
vakıfta, daha fazla öğrenciye burs vermek 
için başlattığı kampanya çerçevesinde İs-
tanbul Maratonu’na katılacak.

Gezi protestolarında darp edilerek 
19 yaşında öldürülen Ali İsmail Kork-
maz’ın ailesi tarafından kurulan Ali İs-
mail Korkmaz Vakfı bu yıl 52 öğrenciye 
burs veriyor. Ali İsmail’in abisi Gürkan 
Korkmaz’ın, sosyal medya hesabından 
annesinin maratona hazırlanırken koştuğu 
bir fotoğrafı paylaşarak yazdıkları, pay-
laşım rekorları kırdı. On binlerce kişi ta-
rafından paylaşılan fotoğraf, sosyal med-
yada günün konusu oldu. Emel Korkmaz 
maratona henüz 2 hafta olmasına rağmen 
şimdiden 2016’da en çok bağış toplayan 
koşucular listesinde 1. sıraya yükseldi. 
Rekor paylaşım ve destek sayesinde 1 gün 
içerisinde 11 öğrencinin 1 yıllık burs be-
deli bağış olarak toplandı.

Anne Emel Korkmaz ve abi Gürkan 
Korkmaz ile beraber 100’ün üzerinde gö-
nüllü de ALİKEV Burslarına destek ol-
mak için 38. Vodafone İstanbul Marato-
nu’nda koşacak.

ALİKEV İÇİN KOŞACAKLAR
Kadıköy Belediyesi çalışanları da Ali İs-
mail Korkmaz Vakfı yararına koşuda ola-
cak. Kadıköy Belediyesi’nin sportmen 
personeli Bülent Çakırer, Sinan Cem Gür-
soy ve Kadim Fırat ve Onur Ceylan ALİ-
KEV tişörtleriyle İstanbul Maratonu’nda 
koşacak. 

MIDE KONTROLÜ IÇIN:
Cihazsız ve kan alınarak 

midenin durumunu ortaya koyan 
GastroPanel Testi 

ve
MESANE KANSERI KONTROLÜ IÇIN:

Cihazsız ve yalnızca idrar 
alınarak mesane kanserini 

araştıran ImmunoCyt Testleri

Türkiye’de yalnızca 
laboratuvarlarımızda özel 
koşullarla yapılmaktadır.

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 
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Travma; trafik kaza-
sı, deprem, yakın kaybı, 
ölüm tehdidi, ağır yara-
lanma, cinsel / duygu-
sal / fiziksel istismar, 
duygusal / fiziksel ih-
mal, intihara tanıklık gibi 
kişinin rutinini bozan, 
ani gelişen, kişinin üze-
rinde korku, kaygı, pa-
nik yaratan olaylar şek-
linde tanımlanabilir. 

Travma sonrası stres bozukluğu ise ki-
şinin yaşamını ve fiziksel bütünlüğünü teh-
dit eden bu gibi olaylarla karşılaşması ya da 
olaylara tanıklık etmesi sonucunda ortaya çı-
kan ve kişinin yaşamını olumsuz etkileyen 
psikiyatrik belirtiler bütünüdür. 

Çocukların kendilerini sözel olarak ifade 
etme becerileri yeteri kadar gelişmemiş ol-
duğundan, yaşadıkları ani ve korkunç olay-
ları çoğunlukla davranışlarıyla ifade ederler. 
Çocuklar yaşadıkları bu ve benzeri travma-
tik olaylara farklı biçim ve düzeylerde tepki-
ler verebilir. Bu tepkiler, sarsıcı yaşam olayı-
nı hemen takip eden günler - haftalar içinde 
hızlı bir şekilde ortaya çıkabileceği gibi, olayın 
üzerinden aylar hatta yıllar geçtiğinde de gö-
rülebilmektedir. Kimi zaman da çocuğun bu 
travmatik olay “hiç olmamış”, hiçbir şey ya-
şanmamış gibi davranarak inkâr ettiğini gö-
rebilmekteyiz. Çocuklar da yaşadığı ya da 
karşılaştığı bu tip olaylardan sonra, aynen ye-
tişkinlerde olduğu gibi, “travma sonrası stres 
bozukluğu”  diye adlandırılan bu durumu ge-
liştirebilirler. Travmanın şiddeti, süresi, tek-
rarlanıp tekrarlanmaması, çocuğun gelişim 
düzeyinin yaşıyla uygun olup olmaması, an-
ne-babanın olay karşısında verdiği tepkiler, 
çocuğu sakinleştirme-anlama becerileri gibi 
faktörler  “Travma Sonrası Stres Bozuklu-
ğu”nun gelişmesinde / önlenmesinde önem-
li rol oynamaktadır. 

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan 
çocuklarda;

• Yaşından küçükmüş gibi davranmaya 
başlama

• Önceden kazanılmış becerilerin gerile-
mesi (örn, yeniden altına kaçırmaya başlama, 
konuşma düzgün ve kazanılmışken olay son-
rası kekeleme, takılmalar)

• Davranış sorunları
• Daha kolay öfkelenme, öfke patlamala-

rı yaşama
• Bulantı, kusma, baş / eklem ağrıları gibi 

beliren fiziksel yakınmalar
• Uykuya dalmada zorluk, kabus görme 

ve sık uyanma
• Yeme alışkanlıklarında artma ya da azal-

ma
• Anneye, bakım veren kişiye, öğretmene 

aşırı bağımlılık ve yapışma davranışı
• Dışarıdan gelen uyaranlara (ses, ışık gibi) 

irkilerek aşırı tepkiler verme 
• İçe kapanma
• Oyun içeriğini değiştirme, sürekli trav-

matik olayı ya da bu olayın değişik yönleri-
ni içeren ve hatırlatan oyunları yineleyici şe-
kilde oynama

• Günlük aktivitelerinde sık sık olay sanki 
yeniden oluyormuş gibi davranma 

• Gün içinde olayı çağrıştıracak, hatırlata-
cak durumlardan kaçınma

• Olay o an oluyormuş gibi fiziksel tepkiler 
verebilme (Örn; kalp atışının hızlanması, çar-
pıntı, terleme gibi)

• Akran ilişkilerinde bozulmalar
• Çevreye, oyun ve etkinliklere ilgi ve katı-

lımların belirgin şekilde azalması 
• Ders başarısının düşmesi, akademik sı-

kıntı ve sorunlar
• Dikkatini yoğunlaştırmakta ve sürdür-

mekte güçlük çekme 
• Olayı hatırlatan ortamlardan, etkinlikler-

den, kişilerden uzak durma isteği
• Gündelik hayatında travmatik olayın ak-

lına sahneler halinde aniden ve istemsiz bir 
şekilde gelmesi ve bununla birlikte eşlik eden 
korku - çaresizlik duyguları

• Gelecekle ilgili karamsar olma gibi çeşitli 
sorunlar görülebilir.                        DEVAMI HAFTAYA

ÇOCUKLARDA 
Travma Sonrası 

STRES BOZUKLUĞU 

Uzman Klinik Psikolog 
Gülşen Günay

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi

Hayat 
MARATON

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
(TOFD) “Yol Arkadaşım Olur musun” 

sloganıyla İstanbul Maratonu’na katılıyor. 
Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz ve 

onlarca kişi de ALİKEV yararına koşuda!

ORGAN BAĞIŞI İÇİN YARIŞ
Medicana Sağlık Grubu Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 
bu yıl Medicana Çamlıca Hastanesi önderliğinde “Hayat Kurtarmak için Yarıştayız” 
etkinliğinin ikincisini gerçekleştirecek. Koşuya katılanlar, 6 Kasım 2016 Pazar günü 
saat 10.00’da Caddebostan Migros önündeki ışıklardan başlayacak koşu parkurunda 
5 kilometre koşarken, etkinlikle organ bağışının önemine de dikkat çekilmiş olacak.

için

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği

Sayı: 27339511-301-03/E.30375  01/11/2016
Konu: Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı 
Kasım Ayı Toplantısı 07 Kasım 2016 Pazartesi – 11 Kasım 2016 Cuma tarih-
leri arasında yapılacaktır.

   Kasım Ayı Toplantısının ilk birleşimi 07 Kasım 2016 Pazartesi günü, saat 
16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağın-

dan Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.  

Aykurt NUHOĞLU 
  Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Türkiye İş Ku-
rumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kadıköy Şubesi 
arasında yapılması planlanan protokol ile başlatılacak olan eğitimlerin eğit-
men ücretleri için bir hesap açılması ve mevzuat işleri ile ilgili teklifi.
2. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Marmara Üni-
versitesi arasında imzalanacak olan “Göztepe Yerleşkesindeki Çamaşırha-
ne Kullanımı İşbirliği Protokolü”nün yapılabilmesi ile ilgili teklifi.
3. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Tunceli İli, Nazimiye Belediyesinin yar-
dım talebi ile ilgili teklifi. 
4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan 
Notu ve lejand Değişikliği ile ilgili teklifi. 
5. Fen İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi. 
6. Fen İşleri Müdürlüğünün, Söğütlüçeşme Camii tuvaletlerinin tadilat işle-
ri ile ilgili teklifi. 

42 kilometrelik Maraton Koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 300 metre 
gerisinden başlayıp köprü geçildikten sonra Bakırköy'den dönülüp Sultanahmet'te sona erecek
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İtiraf etmeliyim, bu sözcük derdini pek gü-
zel vurguluyor: 
bolca ‘ı’ harfi kısık, renksiz tınısıyla
Aman kim ister, ben asla değilim duygu-
su veriyor.
Genel hedef kitlesi erkekler.
Nasıl erkekler bu kılıbıklar?
Lütfedip eşini akşam geç geleceğim gibi 
bilgilendirenler mesela.
Bi hanıma sormam lazım cümlesi sebe-
biyle
Aşağılanan, arkasından konuşulanlar!
Bol kahkahalı sevimsiz şakalarla canından 
bezdirilenler.
Çocukluğumdan hatırladığım bu iyi insan-
ların, 
bu yafta sebebiyle içlerine kapanan halleri.
Bence erkekleri yalnız bırakmayalım ar-
tık:)
Yeni Türkiye’nin yeni kılıbıkları hepimiziz:)
Bir şiirde gözü dolan,
Hiç görmediği uzak şehirlerin türküsünde
Boğazına yumru oturan, nazik, içi yanar-
ken
Bir ışık ihtimalinin büyük fotoğrafı yenebi-
leceğine inanan, 
Bir kediyi kucağına alamasa da o güzel 
canlının canının yakılmasına kayıtsız kala-
mayan,
Çiçek böcekçi hahah diye dalga geçilen,
Dünyanın neresinde bir insan kederi varsa 
içinde hisseden, 
Gün batımına gün doğumuna hayran ba-
kan, 
Nefret uçlarını aldırmış, empati eşiği yüksek, 
Memleket yanarken evindeki mutluluktan 
mahcubiyet duyan,
Aman sen çok önemsizsin sen mi değişti-
receksin 
topun yok tüfeğin yok cümleleriyle hep 
bastırılan,
Şimdi içimden geçenleri yazsam söylesem 
alay mevzuu olurum,
burun kıvıran çok olur diye başını yastığa 
gömen,
Yastık altında altınları değil de hayalle-
ri olan,
Sandığımızdan daha kalabalık olduğumu-
za eminim.
Birleşelim o halde, sesimizi açarak.
Çok güzel bir türküde radyo düğmesini 
çevirir gibi.
Belki de anlatırız, gürleştikçe sesimiz daha 
kolay duyulur.
Zira kılıbık insanların çiftesi pektir:)))

Bütün kılıbıklar 
birleşelim :)

FERYAL 
PERE BU HAFTA

BU HAFTA

İSTANBUL 1. AMATÖR 
FUTBOL LİGİ’NDE 

BU HAFTA
Kadıköy’den 1. Amatör futbol liginde yer 
alan Fikirtepe Dumlupınar, Koşuyolu ve 
Acıbadem’in ligin dördüncü haftasında 
elde ettiği sonuçlar şöyle:
■ 14. grupta 3. Hafta maçında rakip 
filelere 5 gol gönderen Koşuyolu bu hafta 
da rakibi İçerenköy İ.Y. karşısında 3-0’lık 
net bir galibiyet aldı. Elde ettiği farklı 
galibiyetle puanını 8’e çıkaran Koşuyolu, 
9 puanlı lider Barbaros’un gerisinde ikinci 
sırada yer aldı. 
■ 16. grupta yer alan Acıbadem, 4. 
Haftayı maç yapmadan geçti.
■ 17. grupta ise Fikirtepe Dumlupınar, 
Ataşehir Doğuş karşısında elde ettiği 
3-1’lik galibiyetle yükselişini sürdürdü. 
Puanını 10’a yükseltti.
İstanbul 1. Amatör Futbol Liglerinde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
maç programı şöyle:

14. Grupta haftanın programı
Taşdelen-İdealtepespor
Cevizli Anadolu-Balkan Yeşilbağlar
Koşuyolu-Barbaros
Örnekköy Spor-İçerenköy İ.Y.
 İstanbul Esnaf Spor(Haftayı maç 
yapmadan geçecek.)

16. Grupta haftanın programı
Valide Tayfun-Acıbadem
Kartal Yuvası-Maltepe Yıldız
Elmalıspor-Yamanspor
Pendik Kavakpınar-İstanbul Sahil Spor
Orhanlıspor(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

17. Grupta haftanın programı
Gümüşsuyu-Üsküdar 1919 Spor
Ataşehir Doğuş-1923 Esenkent
Kartalgücü-Aydınlıspor
Çakmakspor-Sapanbağları
Fikirtepe Dumlupınar(Haftayı maç 
yapmadan geçecek.)

SÜPER AMATÖR LİGİ’NDE 

BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde 
ilk yarının ortalarına doğru yaklaşılırken, 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
sonuçlar ve gelecek haftanın programı 
şöyle:

2. Grupta Haftanın Sonuçları 
Ortaçeşme-Ömerli Köyü: 1-1
Bostancı-Vardar: 3-2
Selimiye-Bakırköy: 0-1
Dolayoba-Küçükçekmece: 2-0
Mahmutbey-Küçükköy: 1-2
Sultanbeyli(Haftayı maç yapmadan 
geçti.)

2. Grupta Gelecek Haftanın programı
Bakırköy-Sultanbeyli
Vardar-Selimiye
Ömerli Köyü-Bostancı
Küçükköy-Ortaçeşme
Küçükçekmece-Mahmutbey
Dolayoba(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

7. Grupta Haftanın sonuçları
Yıldırımbosna-Ç. İhsaniye: 1-1
Kurtköyspor-Sütlüce: 4-0
Albayrak-Soğuksuspor: 1-1
Rami-Ortaköy: 0-3
Yenibosna-Yel değirmeni: 4-0

7. Grupta Gelecek haftanın programı
Ortaköy-Yel değirmeni
Soğuksuspor-Rami
Sütlüce-Albayrak
Ç.İhsaniye-Kurtköyspor
Yenibosna-Yıldırımbosna

eçtiğimiz günlerde Fikirte-
pe Dumlupınar Spor Kulübü 
yönetim ve futbolcuları bir 
araya gelerek bir yemek dü-

zenledi. Kulüp Başkanı Yalçın Yalçın ve 
yöneticiler, takımın başarısından duy-
dukları memnuniyeti belirtti ve futbolcu-
lardan bunun sezon sonuna kadar devam 
etmesini istedi. Amatör sporun zorlukla-
rına değinen ve amatör kulüplerin kısıtlı 
bütçeleri olduğunu belirten Yalçın Yal-
çın, Fikirtepeliler olarak semtin kulübü-
ne destek verdiklerini, Kadıköy’ü en iyi 
şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifa-
de etti. 

ÖĞRENCİ VE FUTBOLCU
Takımın genç kaptanı Ali Yılmaz 23 

yaşında ve üniversitede spor yöneticili-

ği bölümü öğ-
rencisi. Zorluk-
larına rağmen 
amatör futbolun 
keyifli olduğu-
nu, hem okuyup 
hem futbol oynadı-
ğını söyleyen Ali Yıl-
maz, “Sporun içindeyim. Öğrenciliğim de 
sporun içinde geçiyor. Futbola da merakım 
vardı. Hem üniversitede okuyorum hem de 
futbol oynuyorum. Çok iyi bir takımız. Ar-
kadaşlık harika. Yönetim çok iyi. Takımın 
kaptanı olmak gurur verici. Bu sene inşal-
lah şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

AMACI PROFESYONELLİK
Lise son sınıf öğrencisi olduğu-

nu söyleyen Mustafa Arıtekin he-
nüz 18 yaşında. Takımın en genç 
isimlerinden. Profesyonel futbol-
cu olmak, üniversiteyi kazanıp spor 

akademisinde okumak ve ilerde de 
antrenörlük yapmak istediğini söy-

leyen Mustafa, okul dışında zamanının 
önemli bölümünü kulüpte geçirdiğini be-
lirtti. Sporla sağlık bulduğunu söyleyen 
Mustafa, yaşıtlarına spor yaparak, kötü 
alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsi-
ye etti. 

MESLEK SAHİBİ OLMAK ŞART
12 yıldır amatör 

futbol oynayan ve 
amatör spor ve 
sporcu olma-
nın zorluklarını 
iyi bilenlerden 
biri de Mika-
il Selçuk. 22 ya-
şındaki tecrübeli 
futbolcu takımın da 
ağabeyi. Üniversite eğiti-
mi yıllarında da futbol oynadığını anla-
tan Mikail, takım arkadaşlarına amatör 
futbol oynarken eğitim yaşamını da sür-
dürmeleri ve meslek sahibi olmaları ko-
nusunda sık sık tavsiyelerde bulunduğu-
nu ifade etti. 

Üniversite öğreniminin yanı sıra fut-
bol yaşamını da sürdürdüğünü anlatan 
Mevlüt Çiçek yaklaşık 10 yıldır futbol 
oynadığını söyledi. Üniversiteyi kazanıp 
meslek sahibi olmak istediğini aynı za-

manda amatör olarak futbol 
oynadığını söyleyen Enes 

Kılıç, amatör futbolun 
zevkli olduğu kadar 
zorluklarının da oldu-
ğunu belirtti. Takımda 
her şeyin yolunda git-

tiğini, şampiyonluk he-
deflediklerini vurguladı.

Kadıköylüler 
sonbaharla birlikte, 
Kadıköy Belediyesi 
Gençlik Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün “Turp 
Gibi Kadıköy” temalı 
sabah spor etkinliğine 
yeniden başladı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Kozyatağı Kriton Curi 
Çamlık Parkı’nda bir 
araya gelen Kozyatağı 
sakinleri, Kadıköy 
Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu’nun da 
katıldığı etkinlikte çamlar 
arasında, bol oksijenli 
tertemiz bir havada 
sabah sporu yaptı. Kadıköy Belediyesi spor eğitmenleri Habil 
Yenici, Nurcan Bengi ve Volkan Budaksal ile birlikte ısınma 
hareketlerinden fitnes, pilatese kadar değişik branşlarda 
yaklaşık bir saat boyunca spor yapmanın keyfini yaşayan 
semt sakinlerine etkinlik sonunda havlu ve tshirt hediye edildi. 

İSTANBULGÜCÜ’NDEN 
GALİBİYET
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden 
İstanbulgücü ligde oynadığı ilk maçta galip geldikten 
sonra 3 hafta galip gelememişti. İstanbulgücü, Caferağa 
Spor Salonu’nda geçtiğimiz hafta sonu oynadığı ve ilk 
yarısını 26-28 geride tamamladığı 5. Hafta maçında 
Nevşehir HBVÜ’yü 66-63 yenerek ligdeki ikinci 
galibiyetini elde etti. Maçta, İstanbulgücü’nden Betül 
Kalfalı 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist yaptı. Betül Kalfalı’yı 18 
sayı ile İlayda Tokmak izledi. Maçın skoreri ise 25 sayı 11 
ribaund, 5 asistle rakip takımdan Dilek Özak oldu. Diğer 
taraftan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Federasyon 
Kupası maçında da İstanbulgücü başarı sergiliyor. 
Kupada oynadığı 4 maçın sadece birinden mağlup ayrılan 
İstanbulgücü kupada B grubunda ikinci sırada yer alıyor.

Suadiye Yıldızları Spor Kulübü 
kız voleybol takımı yeni sezona 
iyi başlangıç yaptı. A grubunda 
bulunan takım, grubunda oyna-
dığı 4 karşılaşmadan da galip ay-
rılarak namağlup liderliğini sür-
dürüyor. Antrenör Tanju Acar 
yaptığı açıklamada “Bu sezon 
yeni bir yapılandırmaya gittik 
ve bunun meyvelerini topluyo-
ruz. Kadroda ağırlıklı olarak, bir yaş küçük sporcular olmasına 
rağmen iyi bir sezon geçiriyoruz. Bizlere desteklerinden do-
layı kulüp yöneticilerim ve velilerime teşekkür ederim” dedi.

Yıldız voleybolcular 
yenilgisiz devam ediyor 

şampiyonluk 
hedefliyor

G
l Mustafa SÜRMELİ

yeniden
Sabah sporu

Puan Durumu
1.Suadiye Yıldızları .............12
2.TED İst Koleji (A) .............9
3.İst Yıldızları Bask. ...........9
4.Fenerbahçe Koleji ...........9
5.Pendikgücü .......................7
6.MVP (B) ..............................4
7.1907 Kanarya ...................3
8.Titan Akademi .................1
9.Boğaziçi Kartalları (B) ...0
10.Kadıköy Gençlik .............0

Ligin favori takımları arasında 
gösterilen ve sezona şampiyonluk 
hedefiyle başlayan Kadıköy’ün 
voleybol profesyonel ikinci ligindeki 
takımı M.E. Marmara Akademi, ilk 
maçı galibiyetle tamamladı. 
Burhan Felek Spor Salonunda 29 
Ekim Cumartesi günü oynanan 
Türkiye Bayanlar Voleybol 2. 
Liginde İstanbul BBSK ile zorlu 
maça çıkan M.E. Marmara Akademi 
A takımı maçı 5. sette 3-2 kazanarak 
lige galibiyetle başladı. 
Mehmet Yusuf Koray ile Erdem 
Hangül gibi voleybolun içinden gelen 
tecrübeli isimlerin çalıştırdığı takım 
iç saha maçlarını Burhan Felek Spor 
Salonu’nda oynuyor.

M.E. Marmara 
Akademi 
galibiyetle 
başladı

Kadıköy’ün 50 yıllık kulübü Fikirtepe 
Dumlupınar Spor, İstanbul 1. Amatör Futbol 
Ligi'nde şampiyonluk yolunda ilerliyor
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
4 - 11 KASIM 2016

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“DOĞAL TAŞLAR VE 
SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI”

Jeo. Müh. Alev BULDUR
8 Kasım 2016 / 13.30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“ÖLMEZ ATATÜRK”
Prof. Dr. Doğan SORGUÇ

9 Kasım 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ
 GAZETE ARŞİVİ SERGİSİ”

10-17 Kasım 2016 / 10.00- 17.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“KEMALİZMİN İLKELERİ NELERDİR”
Eğitimci Ayten ARIÇ TİRLİ

11 Kasım 2016 / 14.00
Yer: Suadiye Gönüllü Evi

Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

adıköy Belediyesi Gönüllüleri, bu 
yıl da 29 Ekim törenlerine yoğun 
katılım gerçekleştirdi. Sabah dü-
zenlenen resmigeçit törenine katı-

lan 5 bine yakın gönüllü, tshirt, bayrak ve dö-
vizleri ile törene renk kattılar.

Gönüllüler “Cumhuriyet’in 93. Yıldönü-
münü kutlamanın engin coşkusunu yaşıyoruz” 
şeklinde duygularını ifade ederken Kadıköy 
Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyeleri ise şu açıklamayı yaptı: “Gönüllüleri-
mizle birlik ve beraberlik mesajı vermek için 
alanları dolduruyoruz. Cumhuriyetimizi büyük 
coşku içinde kutluyoruz. Kadıköy’de bulunan 
tüm mahalle gönüllülerimize, korolarımıza, ti-
yatro gönüllülerimize sonsuz sevgi ve saygıla-

rımızı sunuyor, oluşturdukları bu güzel ve gör-
kemli tablo için tebrik ve teşekkür ediyoruz.” 

FENERYOLU’NDA ÖZEL ETKİNLİK
Feneryolu Gönüllüleri, 29 Ekim resmige-

çidinin ardından gönüllü evinde çocuklarla 
bir kutlama gerçekleştirdi. Gönüllü Evi Baş-
kanı Meltem Çokça “Gönüllü evindeki töre-
ne katılan başta Kadıköy Belediye Başkanımız 
Aykurt Nuhoğlu olmak üzere, Belediye Mec-
lis Üyelerine, Gönüllü Merkezi Müdürümüze, 
Gönüllü Evi Başkanlarına, Ebru Nuhoğlu’na, 
Gönüllülerimize, velilerimize ve çocuklarımı-
za sonsuz teşekkür ederiz.” dedi. Çokça, sözle-
rine “Nice Cumhuriyet Bayramlarını aynı coş-
kuyla kutlamak dileğiyle.” diyerek son verdi.

Suzan Sayar Schuster, Caddebostan 
Gönüllü Evi’nde kendi kitaplarından şi-
irler okudu, fıkralar anlattı. Eğlenceli ve 
sanat dolu bu günü Caddebostanlılar 
keyifle geçirdi

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Koroları Şefleri ve 
Sorumluları ile dönemin ilk toplantısı gerçek-
leştirildi. Kadıköy Belediyesi Gönüllü Koroları 
Şefleri ve Koro Sorumluları ile yeni çalışma dö-
neminin ilk toplantısı 19 Ekim Pazartesi günü 
Brifing Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadıköy Be-
lediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu ve 
Müzik Gönüllülerinin daveti ile gerçekleştirilen 
toplantıda, yeni dönem ile ilgili görüş alışveri-
şinde bulunuldu.
Gönüllü evlerinde, kültür merkezleri ve Gönüllü 

Merkezi’nde faaliyet gösteren 127 Müzik Top-
luluğu ile Kadıköy Belediyesi ve Gönüllü Mer-
kezi işbirliğiyle sanat alanında sosyal sorum-
luluk projelerinde yer alınması kararlaştırıldı. 
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Aydo-
ğan Dülger,  Canan Akçınar, Nesibe Müsevitoğ-
lu ve Ayşen Gürer yaptıkları konuşmalarda, Ka-
dıköylülerin musiki aracılığı ile bir araya gelerek 
sosyalleşmelerinde önemli yer tutan korola-
ra belediyenin destek vermeye devam edece-
ği vurgulandı.

ZÜHTÜPAŞA
sezonu açtı
Zühtüpaşa Gönüllüleri, 2016-2017 Se-
zon açılışını yaptı. Bu güne türküleriyle 
renk katan TRT Sanatçısı Turan Şengün, 
Zühtüpaşa Gönüllülerine keyifli dakika-
lar yaşattı. Gönüllüler geçen dönem ol-
duğu gibi bu yıl da önerilerini sundu.

VALİDEBAĞ’DA 
palamut topladılar
Göztepe Gönüllüleri Çevre Komitesi, Ha-
run Reşit İlkokulu öğrencilerini Validebağ 
korusuna “Meşe Palamutu Toplama ve 
Dikimi” etkinliğine götürdü. TEMA Vak-
fı ve Marmara Üniversitesi öğrencileri-
nin de katkıda bulunduğu etkinlik, doğa 
oyunlarıyla renklendi. Daha sonra öğ-
renciler koru içindeki Hababam Sınıfı’nın 
çekildiği köşkü gezdi.

● Türk Gençliğine Hizmet Vakfı, Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılı-
şının 78. Yıldönümü anısına bir söyleşi düzenliyor. (10 Kasım Perşembe 
17.00-19.00 / Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi)

● Şef Oğuzhan Balcı yönetiminde Dilek Türkan, Derya Türkan ve Serkan 
Mesut Halili, CKM’de Atatürk’ü Anma Konseri veriyor. Bilet Fiyatı: 22 TL 
( 11 Kasım Cuma 20.00 Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi)

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Kadıköy 
Şubesi, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı 
dolayısıyla Cumhuriyet 

Balosu düzenledi. 
Geceye Kadıköy 

Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu ve CHP 
Kadıköy İlçe Başkanı Ali 

Narin de katıldı. 

CADDEBOSTAN’da 
şiir geçidiK

CUMHURIYET
Coşkusu

GÖNÜLDEN

Gönüllü KORO ŞEFLERİ toplandı

KADIKÖY’DE 10 KASIM

ADD’den Cumhuriyet Balosu
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Balık İzlerinin Sesi’, ‘Güneş Yiyen Çingene’, ‘Kumral Ada, Mavi Tuna’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… 
Yarışlarda derece alanlara ödül olarak verilen metal nişan. 2-Oluşma işi, teşekkül, teşkil… Tarlayı 
sürüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakma… Yüz, çehre… Kilometrenin kısa yazılışı. 3-Bu 
yer… Klasik Türk müziğinde tempo… Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep… 
Büyük, yetişkin, yaşlı. 4-Eklem romatizması… Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı… 
Özellikle üzüm suyunda bulunan şeker. 5-Yüzyılın kısa yazılışı… Yassı, basık… Keseli bir hayvan… Boru 
sesi…  Borazan. 6-Dudak… ‘Küre’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan şair, yazar. 7-Kökboyası… 
Düşünce, ide… Bitki özlerinden ya da yağlarından elde edilen hoş koku. 8-Neodimin simgesi… Bazı 
maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak ya da boyamak için kullanılan, saydam ya da 
donuk cama benzeyen cila… Dil, zeban… Bir tür yumurtalı süt tatlısı. 9-Kudret, iktidar… Aymaz… Küçük 
kamyon, kamyonet… Balıkesir’deki Kaz Dağı’nın mitolojik dönemlerdeki adı. 10-Mecazen, tuzak… Eski 
dilde askerler… Filgillerden, şimdi ancak fosili bulunan iri, kıllı bir hayvan… Geçip gitme, sürüp gitme. 
11-Halk dilinde içi astarlı, uzun kadın donu, kadın şalvarı... Senaryo yazarı kimse… Bir nota. 12-Seciye, 
karakter… Aldırmaz, gamsız… Platinin simgesi… Uykusu hafif. 13-Dede ve büyükbabalardan her biri… 
‘Yok’ anlamında argo sözcük… Altınkökü. 14-Bu yıl Antalya Uluslararası Film Festivali’nde, ‘Ulusal 
Yarışma’da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan aktör. 15-Çözümleyici… Telefon konuşmasında 
kullanılan ilk sözcük… Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için tempolu müzik eşliğinde yapılan bir 
jimnastik türü. 16-Birtakımı, bazısı… Ses… Bir tür iri dişli törpü… Yılmaz Güney’in bir filmi. 17-Burun… 
Süs için at takımlarına ya da başka yerlere takılan metal pul ya da çakılan iri başlı çivi… Damızlık 
erkek koyun… Radyumun simgesi. 18-Uzaklık belirten sözcük… Şikar… Alkol, ispirto… Madun… Özgü, 
mahsus. 19-İstanbul’un bir ilçesi… İki atlı kızak… Kadıköy’de bir semt. 20-Küçük yokuş, belen, kıran… 
Yüksek ses, nara… İhsan Oktay Anar’ın bir romanı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-2016 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen müzisyen, söz yazarı… Zaviye… Mimarlıkta, sanayide 
ve bazı sanat dallarında yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük örneği. 2-Yüce… Kadıköy’de 
bir semt… Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. 3-Ad çekme… Bizmutun simgesi… 
Olumsuzluk belirten bir önek… Mektup… Bir seslenme ünlemi. 4-Başörtüsü… Zenginlerin sahip olduğu 
mal ve paranın kırkta birinin dağıtılmasını öngören, İslam’ın beş şartından biri… Adaletle ilgili… Ağacın 
dalı ya da gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları 
kaynaştırma işi. 5-‘Yazıklar olsun’ anlamında ünlem… Bütün, tüm… Öküz soğuğu. 6-Sinemalarda 
geçen ay gösterime giren ‘İkimizin Yerine’ adlı filmin yönetmeni… Trabzon’un bir ilçesi. 7-Bir nota… 
İkiyüzlü, yüze gülen… Ten… Koyun ya da keçi sütünden yapılan bir tür peynir. 8-Unutma huyu 
olan, çok unutan… Mali işler… İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması 
durumu. 9-At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir 
parçası… Küçük bitki… Kirişli bir çalgı… Kadıköy’de bir semt. 10-Harris soyadlı aktör… Toplantı yeri… 
Farazi, tahmini… Zihin. 11-‘Pantagruel’ ve ‘Gargantua’ adlı eserleriyle tanınan yazar… Başkalaşma. 
12-Kehribara verilen bir ad… ‘Evet’ anlamında ünlem… Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim ya 
da levhalardan oluşmuş kitap. 13-Halk dilinde evet… Asgari, minimum… ABD Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi… Numaranın az kullanılan bir kısaltması. 14-Güç simgesi olarak taşınan değnek… Dolaşma… 
Kurs basamağı… Acaba… Dingil. 15-Sakin, durgun… Yazman, sekreter… Birbirinden gittikçe uzaklaşan 
(ışınlar, çizgiler). 16-Edim, fiil… Batı… Dolmakalem… Argoda esrar. 17-Bir nota… Bir düşünceyi anlatan 
bir ya da birkaç cümlelik söz… Satrançta bir taş… Ayakkabı… Manganezin simgesi. 18-Az masraflı, 
hesaplı… Oyun, roman. Hikaye, masal vb. anlatı türlerinde kişilerin ve çevrelerin tanıtıldığı, konunun, 
olayın anlatılmaya başlandığı bölüm… Sofa. 19-Kamuran önadlı ses sanatçısı… İlkbaharda kırlarda 
yetişen,  ıspanak gibi pişirilip yenilen bir bitki… İşe yaramaz, yıpranmış, eskimiş, bozulmuş (eşya). 
20-Terzilikte şerit metre, mezür… Açık, apaçık, belli… Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren 
resim, yazı, plan.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Yusuf Kurçenli, Sekter 2-Emare, Meal, Azap, Euro 3-Sah, Nem, Paulo Coelho 4-İr, Sanal, Aletli, İn 
5-İlhan İrem, El, Emine 6-Us, Kam, Kımız, Esnek 7-Seviyesiz, Hercai, İki 8-Ta, Mm, At, İnkılap 9-Anı, Aşnafişne, Taret 10-
Os, Stat, Ataerki, Aman 11-Bolşoy, Ey, Elma, Eke 12-Lee, Oksit, Kani, Hukuk 13-Bası, Vana, Dpt, Lr 14-Ten, Nb, Se, Hisar, 
Ale 15-Ar, Esbap, Otuz, Teati 16-Kürk Mantolu Madonna 17-Akad, Kd, Mi, Ata, Kamil 18-Konkav, Tarama, Mama 19-Erat, 
Analiz, Sarpa, Ah 20-Tam, Olanak, Türkoloji.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Yeşim Ustaoğlu, Akaret 2-Umar, Seans, Trük, Ra 3-Sah, Bebe, Rakam 4-Ur, İlkim, So Anekdot 
5-Fen, Haymatlos, Sm 6-Esame, Şaşkınbakkal 7-Umman, Santos, Bandana 8-Re, Nikita, Yiv, Pt, Van 9-Çaparız, Fa, Tas, 
Om, La 10-Elalem, Site, Neolitik 11-Mıh, Sayka, Tu, Az 12-Lala, Zenne, Humar 13-İzole, Erendiz Atasü 14-Aceleci, Klips, 
Damar 15-Spot, Santim, Tato, Ark 16-Elenika, Ah, Renk, Po 17-Kelime,  Ira, Uz, Anamal 18-Tuh, İkilemek, Atama 19-Eroin, 
Katakulli, İmaj 20-Ro, Necip, Nekre, İlahi.

Yaşam
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adıköy Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 
“Cumhuriyet’e Bağlılık Yürüyüşü”ne her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da yüz binler katıldı. Yürüyüşe katı-
lamayan 400 bin kişi ise Kadıköy Belediyesi’nin sos-
yal medya hesabından yayınlanan canlı yayını izledi. 

 “Cumhuriyet Özgürlüktür” sloganıyla Cumhuriyet Haftası 
boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştiren Kadıköy Belediyesi, Bağ-
dat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ile tüm İs-
tanbullu ve Kadıköylülere Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl “Cumhuriyet Özgürlüktür” 
sloganıyla kutladığı Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yılı kutlama-
ları, Bağdat Caddesi’ndeki Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlandı-
rıldı. Kadıköy’de 23 yıldır gerçekleştirilen ve büyük bir coşku 
ile geçen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne bu yıl da yüz binler-
ce İstanbullu ve Kadıköylü katıldı. Genç, yaşlı her yaştan insa-
nın Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile katıldığı yürüyüş 
saat 19.00’da Suadiye Işıklar’da başladı. Çalınan marş ve şar-
kılarla bayramın sevincini yaşayan Kadıköylüler hep bir ağız-
dan marşlara eşlik etti. Yürüyüşten saatler önce Bağdat Cadde-
si’ne gelen vatandaşlar ellerinde Kadıköy Belediyesi tarafından 
dağıtılan bayraklar, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüyüşün 
başlamasını bekledi.

Bu yılki Cumhuriyet yürüyüşüne, Cumhuriyet Halk Partisi 
Milletvekilleri Şafak Pavey, Gürsel Erol, Gürsel Tekin, Cumhu-
riyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Cumhuri-
yet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de katıldı. 

GÜÇ ALIYORUZ
Yürüyüş sonunda konuşma yapan Kadıköy Belediye Başka-

nı Aykurt Nuhoğlu, Atatürk’ün Cumhuriyet için “Biz büyük bir 
devrim yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götür-
dük” sözlerini hatırlattı ve şunları söyledi: “19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkan Ulu Önder, Anadolu’da yaşayan tüm halkları 
ortak bir ülkü altında topladı. Bu; özgür ve bağımsız bir ülke-
de yaşama ülküsüydü. Amasya Genelgesi’nde, Erzurum, Sivas 
Kongrelerinde ve Kurtuluş Savaşı’nda her zaman gücünü halk-
tan aldı.  Anadolu’yu bir uçtan bir uca adımlayan Ulu Önder hiç 
kimsenin ayrıcalık sahibi olmadığı, herkesin eşit ve özgür olduğu, 
bağımsız bir ülke kurdu. Savaş koşullarında dahi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne güvendi” 

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Nuhoğlu, bu 
zorlukları aşmanın yolunun daha çok çalışmaktan, dayanışma 
içinde olmaktan geçtiğini söyledi. Türkiye’nin güçlü bir ülke ol-
duğunun altını çizen Nuhoğlu şöyle devam etti: “Türkiye’de 
Cumhuriyet var! Türkiye’de Atatürk ilke ve devrimlerinin izin-
den yürüyen kadınlar var. Demokrasiye, özgürlüğe bağlı gençler 
var. Türkiye’de eşitlik için mücadele eden emekçiler var. Cum-
huriyet’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yurttaşları var. Cum-
huriyet’ten güç alarak, laik, demokratik ve sosyal devlet için mü-
cadele edeceğiz.” 

ATA’MIZDAN ÖĞRENDİK
Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü-

nü hatırlatan Nuhoğlu, “Biz egemenliğin kayıtsız şartsız millete 
ait olduğunu Ulu Önder Atatürk’ten öğrendik. Saraya, saltana-
ta karşı canı pahasına savaşmayı Atamızdan öğrendik... Atamı-
zın izinden yürüyecek, Cumhuriyet’e ve özgürlüğümüze sahip çı-
kacağız.” dedi. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Cumhuriyet değerlerine 
sahip çıkarak mücadele edeceklerini belirten Nuhoğlu sözlerini 
şöyle sonlandırdı: “Huzurlu, barış içinde bir ülke için çağdaş, bi-
limsel, özgür bir eğitim için adil bir hukuk devleti için, basın öz-
gürlüğü için, bin yıllık kardeşliğimiz için, yeşil alanlarımız için, 
Haydarpaşa için,  Kadıköy için, İstanbul için, Türkiye için müca-
dele edeceğiz. Karanlığa inat aydınlığı, yolsuzluğa inat dürüstlü-
ğü, hukuksuzluğa inat adaleti, diktatörlüğe inat demokrasiyi sa-
vunacak ve biz kazanacağız.”

Aykurt Nuhoğlu konuşmasının ardından Kadıköy’de yıllar-
dır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andı’nı yüz bin-
lerle birlikte okudu. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku için-
de sona erdi.

Yüz binler

ve
CUMHURİYET

ÖZGÜRLÜK
için yürüdü
Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlen “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”, son yılların en yüksek 
katılımıyla gerçekleşti. Yüz binlerce İstanbullu ve Kadıköylü “Yaşasın Cumhuriyet” sloganlarıyla yürüdü
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Bu yılki Cumhuriyet Yürüyüşü'ne 7'den 70'ye 
her yaştan Kadıköylü ve İstanbullu katıldı. Çalınan marş 

ve şarkılarla bayramın sevincini yaşayan vatandaşlar 
hep bir ağızdan marşlara eşlik etti
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