
Öğretmenlerin çileli 
24 Kasım'ı...

Kadıköy'ün parkları
yenilendi

 Öğretmenler, ihraçlar, açığa 
almalar, 'proje okul' tartışmaları ve 
zorunlu tayinler nedeniyle 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nü  buruk olarak 
yaşıyor  l Sayfa 10'da

 Kadıköy Belediyesi ilçedeki dört 
parkta bir süredir devam eden 
yenileme ve bakım çalışmalarını 
tamamlayarak Kadıköylülerin 
hizmetine sundu   l Sayfa 16'da

‘Korkulu rüya’ matematik, Kadıköy’de 
açılan ‘’Dokunulabilir Matematik“ 
sergisiyle eğlenceli hale geliyor. 
Çocuklara, matematiğe deneylerle 
dokunma imkanı sunan sergi 30 
Kasım’a dek açık  l Sayfa 6'da

Ahmet Kaya’nın ölüm yıldönümünde, 
Moda’daki ofisinde söyleştiğimiz 
Kaya’nın abisi, müzisyen ve ressam 
Mustafa Kaya, ‘’ İnsanlar da eğer 
Ahmet’i anlasalardı ona çatal bıçak 
fırlatmazlardı’’ diyor l Sayfa 11'de

Matematik eğlencelidir!

Gökdelenlerin iskânı 
durduruldu

Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasını kazanan Taşyapı’ya Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskân, mahkeme tarafından 

durduruldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, yürütmeyi durdurma 
kararına rağmen Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasını 

kazanmasının bir hukuk garabeti olduğunu söyledi  l Sayfa 4'te

Ahmet Kaya’nın abisi anlatıyor
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Tel: (0216) 553 1 777   Email: drykadinca@gmail.com

Günlük kıyafetlerde  10 parçası 80 TL
KAMPANYA

İstanbul ve 
3 kuşak kadın
Kadıköy’de sahnelenen  
“Sen İstanbul’dan Daha 
Güzelsin” oyunu, aynı aileden 
3 kuşaktan 3 kadının 50 
yıllık hikâyesini İstanbul’un 
dönüşümü üzerinden 
anlatıyor l Sayfa 15'te

Teşekkürler :)

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (28)

MARIO LEVI  10'da

Kadıköylü kadınlar, geçen haftayı hem üretimle 
hem eylemlerle geçirdi. 'Cinsel istismar' 
önergesine karşı, Türkiye’nin pek çok şehrinde 
olduğu gibi Kadıköy’de de sokağa çıkıp eylem 
yaptılar. Skandal önerge tepkiler sayesinde geri 
çekildi. Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 
da 27 Kasım Pazar günü Kadıköy’de miting 
yapacak. Sokakları boş bırakmayan kadınlar, 
çalışma hayatına da aktif katılım sağlıyor. 
Kadıköy Belediyesi Potlaç Kadın El Emeği 
Pazarı aracılığıyla el emeği ürünlerini satma 
deneyimi yaşayan Kadıköylü kadınlar şimdi de 
Caddebostan’da dükkan açtı l Sayfa 8 ve 9'da

hem üretimde

hem isyanda



urun Kahpeye, Gelin, Diyet 
ve daha nice unutulmaz film-
lerin yönetmenliğini yapan 
Ömer Lütfi Akad, Kadıköy 

Belediyesi tarafından ölüm yıldönümün-
de anıldı. 1950’lere dek tiyatrocuların 
egemenliğinde süren Türk sinemasının, 
tiyatrodan bağımsızlığını kazanmasın-
da büyük rol oynayan Ömer Lütfi Akad 
anısına 19 Kasım Cumartesi günü Tarih 
Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde söy-
leşi düzenledi. “Kaybedenlerin Sözcüsü: 
“Ömer Lütfi Akad” başlığını taşıyan söy-
leşiye, Okan Üniversitesi Sinema ve Te-
levizyon bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Bülent Vardar konuşmacı olarak katıldı. 
Söyleşide, Akad’ın sinemaya bakış açısı 
ve hayatı konuşuldu.

“KENDİNİ SİNEMADA BULDU”
Söyleşi, Prof. Dr. Bülent Vardar’ın, 

usta yönetmenin memurluk hayatını ge-
ride bırakarak sinema kariyerine geçişi-
ni anlatmasıyla başladı. Lütfi Akad 
gibi bir insanın sanattan ayrı 
bir yaşam sürmesinin olanak-
sız olduğunu belirten Vardar, 
Akad’ın aldığı iyi eğitim ile sa-
nat dünyasında kısa zamanda yük-
seldiğinin altını çizdi. “Lütfi Akad, 
kendini sinemada bulmuştur.” diyen 
Vardar, “Akad, 1916 doğumludur. O 
zamana göre çok iyi bir eğitim almış-
tır. Galatasaray Lisesi’nden mezun ol-

duktan sonra İstanbul Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulu’nun Maliye bölümünü ta-
mamlıyor. Bundan sonra kendini banka-
da çalışırken buluyor. Bankada çalıştığı 
zaman anlıyor ki memurluk tarzında bir 
iş ona göre değil. Hayatını bu şekilde sür-
dürmek istemediğini anlayınca arayış içi-

ne giriyor. Yüksek bir entelektüel olma-
sının getirdiği bilgi birikimiyle tiyatro 
ve sahne tasarımlarıyla ilgileniyor. Hatta 
ışık konusuna özel bir merakı var. Ban-
kacılık kariyerini geride bırakmasıyla bir-
likte sinemadaki ilk deneyimi yapım yö-
netmenliği ile oluyor.” dedi.

Vardar, Lütfi Akad’ın sinema kariye-
rinde büyük önem taşıyan “Vurun Kahpe-
ye” adlı filme de değindi. Halide Edip’in 
Kurtuluş Savaşı’nı konu alan Vurun Kah-
peye romanını sinemaya uyarlayarak du-
ayen sinemacının, zor bir iş başardığını 
söyleyen Vardar, “1940’lı yıllarda Halide 
Edip Adıvar’ın, Vurun Kahpeye eseriy-
le birçok sinemacı ilgilenmiştir. Fakat ne 
yazık ki bu ilgi bir türlü tamamına erdi-
rilememiştir. Bu aşamada ise Lütfi Akad 
ortaya çıkıyor ve filmi çekebileceğini dü-
şünüp, Halide Edip ile iletişime geçiyor. 
Ama Halide Edip yine de sinema filmi-

ne sıcak bakmıyor. Yalnız kendisinin de 
içinde bulunduğu bir organizasyon ile fil-
min çekileceğini söylüyor. Yönetmen ve 
yazar anlaştıktan sonra çekimler başlı-
yor. Sezer Sezin’in başrolü oynadığı fil-
min çekimleri büyük bir titizlikle tamam-
lanıyor. Vizyona girdikten sonra büyük 
bir başarı elde eden film Akad’ın yönet-
menliğini yaptığı ilk film unvanını taşı-
yor. Halide Edip, Akad’ın kariyerinde bü-
yük bir dönüm noktasıydı.” diye konuştu.

“KAMERAYI İYİ BİLİYORDU” 
Akad’ın, sinemanın efsaneleri arasına 

girmesinin en büyük nedeninin ise kame-
ranın imkânlarını çok iyi bilmesinden geç-
tiğini belirten Vardar, “Lütfi Bey, yaşadı-
ğı zamanın çok ötesinde bir insandı. Hem 
entelektüeldi hem de gelişen ve değişen si-
nema dünyasını yakından takip ediyordu. 
Kendi döneminde Avrupa’da neler yapıl-
dığını titizlikle inceliyordu. Kameraya sığ 
bir alet olarak bakmıyordu. Aksine kame-
ranın tüm imkânlarını biliyor ve bunu ken-
di sanatına göre uyarlıyordu. Her zaman 

farklı çekim teknikleri ve açılar 
üzerine yoğunlaşmıştı. Sinemamı-

zın tiyatro ile bağını kopartıp, ba-
ğımsız hale gelmesinde onun yaptık-

ları ve arayışları çok önemlidir. Bugün 
bile ünlü olarak gösterilen yönetmen-

ler, Lütfi Akad’ın izinden gidip, yönet-
menliğinden çok şey öğrenmiştir.” dedi. 

“SANATINDA FAZLA TİTİZDİ” 
“Lütfi Akad, sektörde titizliği ve işi-

ni çok iyi planlayan bir yönetmen olarak 

tanınırdı.” diyen Vardar,  sinemamızda 
‘Koca Çınar’ olarak anılan Akad’ın ti-
tizliği ile ilgili şunları söyledi: “Bir yö-
netmen düşününki ismi ‘yöneten’ olmuş 
ama buna rağmen hiçbir sertlik uygula-
mıyor. İşte bu bahsettiğimiz kişi tam ola-
rak Lütfi Akad’ın kendisi oluyor. Film 
ekibi üzerinde doğal bir otorite uyan-
dıran farklı bir yönetmendi. Çalıştığı 
isimlere baktığımız zaman dönemin en 
önemli aktör ve aktrisleri ile çalışıyor. 
Fakat yönetmen ve oyuncu arasında öyle 
güzel bir iletişim var ki her şey sorun-
suzca ilerliyor. Bir yönetmenin böyle bir 
dinginlik ile bunu başarabilmesi oldukça 
güçtür. İyi şekilde yönetmek ve iletişim 
kurmak Akad’ın sanatında fazla titiz ol-
masından geliyordu.”  
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KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral:    542 50 00
(Mesai saatleri dışında):  542 50 52
Çağrı Merkezi:   444 55 22
Evlendirme Dairesi:  542 50 02
İmar Müdürlüğü:   542 50 71
Temizlik İş. Müd.:   542 50 75               
Zabıta Müdürlüğü:   542 50 79
Alo Engelli Taksi:   444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu:  345 42 62

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

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

GEREKLİ 
TELEFONLAR !

Kaybedenlerin Sözcüsü: 
Ömer Lütfi Akad
Kadıköy Belediyesi, sinemanın usta isimlerinden Ömer Lütfi Akad’ı, vefatının 
beşinci yılında Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde düzenlediği söyleşiyle andı

l Kaan DERTÜRK

V

ÖMER LÜTFİ AKAD 
KİMDİR?
Ömer Lütfi Akad, çağdaşlarının 
özellikle tiyatroya ağırlık 
verdiği bir dönemde sinemaya 
eğilerek, günümüz sinemasının 
şekillenmesinde büyük rol oynayan 
bir yönetmendi. Kalıplaşmış her şeyi 
kendine has üslubu ile sorgularken 
sanatını eksik etmeyen nadide bir 
sinemacı olan Ömer Lütfi Akad, üç 
defa Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nden ödül aldı. Sinemamızda 
‘Koca Çınar’ olarak anılan Lütfi Akad, 
19 Kasım 2011’de aramızdan ayrıldı.

Everest Yayınları'ndan “Bakışın Senin” 
adlı şiir kitabını yayımlayan şair Ah-
met Telli, “Atölyealtı Okur Buluşmala-
rı” kapsamında, 18 Kasım Cuma günü 
saat 19.00'da Akademi Kitapevi Kafe’de 
okurlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe son 
kitabından seçtiği şiirleri okuyarak başla-
yan Telli, şiir aralarında okuyucularıyla 
sık sık sohbet etti. Şiir dinletisinden son-

ra ise okuyucuların sorularını cevaplayan 
Telli, ‘’Şiirlerinizde görülen toplumsal 
olayların arka planı daha çok bireyi ön-
celiyor. Bu bireyin biricikliğinin sanatsal 
anlamda korunması mıdır?’’ sorusuna şu 
yanıtı verdi; ‘’Birey olgusu kendini daha 
çok sanat pratiklerinde buldu. Belli ki bir-
den çok birey tanımı yapıldı, yapılıyor ve 
yapılacak. İnanca dayalı toplumsal yaşa-
ma biçimi, cemaatlere yaslanan varoluşa 
dönüşmüşse orada birey olabilmek kişisel 
cesareti de gerekli kılıyor. Tam da bura-
da aynılaşma ideolojisinin kaygısı bir kez 
daha karşımıza çıkıyor.’’

Ahmet Telli, ‘’Şiirlerinizde hüzün 
vurgusu çokça var ama hüznü isyanla bir-
likte ele alıyorsunuz, bunu biraz açabilir 
misiniz?’’ sorusuna da ‘’Hüznün diyalek-
tik bir olguyu bağrında taşıdığını, kendiy-
le sürekli kalamayıp zıttına dönebileceği-

ni düşünüyorum. Bu yüzden hüznün dişil 
ve doğurgan olduğunu öne çıkararak şiir-
de hareketli bir öğe olduğunun düşünüyo-
rum’’ yanıtını verdi.

“ŞİİRİN GİZLİ TARİHİ”
Şair ve gazeteci Refik Durbaş da 19 

Kasım’da Akademi’deydi. Doğan Kitap 
etiketiyle yayımlanan, Türk edebiyatı-
nın en önemli isimlerinin dostluklarının, 
aşklarının ve bilinmeyen öykülerinin yer 
aldığı “Şiirin Gizli Tarihi” kitabı geçti-
ğimiz günlerde yayınlanan Durbaş, etkin-
liğe“İstanbul Hatırası” kitabından seçtiği 
şiirleri okuyarak başladı.  Yeni kitabının 
oluşum sürecinden bahseden Durbaş’ın 
kitabında Yahya Kemal’den Sait Faik’e 
birçok ünlü edebiyatçının “gizli” anıla-
rı yer alıyor. Etkinlik, kitabın okuyucular 
için imzalanmasının ardından sona erdi.

Akademi’den Türkçe şiirin iki usta ismi Refik Durbaş 
ve Ahmet Telli, Kadıköy Akademi Kitapevi 
Kafe'de okurlarıyla buluştu

l Alper Kaan YURDAKUL

şiir geçti

Ahmet Telli
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UĞUR DEMİR
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

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

www.ugurdemirsigorta.com • bilgi@ugurdemirsigorta.com 

Tüm sigorta çözümleriniz için
bizi arayın

(0216) 545 00 16

15 yıllık
deneyim

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

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

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 17-18 ARALIK CMT –PZR  MUDURNU - GÖYNÜK- TARAKLI EVLERİ - 
   SÜNNET GÖLÜ (1 Gece 2 Gün)

• 27 KASIM PZR. FENER - BALAT - KARİYE MÜZESİ (Yemekli)  
• 27 KASIM PZR.  MUDANYA - TRİLYE - KUMYAKA (Balık Menülü)
• 04  ARALIK PZR CUMALIKIZIK - MİSİ KÖYÜ (Köy menüsü)
• 11 ARALIK PZR. KEMERBURGAZ & SU KEMERLERİ & ORMAN GEZİSİ (Yemekli)
• 18 ARALIK PZR.  GALATA - KARAKÖY- TOPHANE (Yemekli) İETT’nin 2017 yılı bütçesi 2 milyar 900 

milyon lira olarak belirlendi. Yeni yılda 
725 adet otobüs almayı planlayan İETT 
otobüs alımına 1,1 milyar lira ayır-
dı. Bütçede en dikkat çeken kalem ise 
İETT'nin; 12 bin 389 durağı tekrar say-
mak için bütçesinden 1 milyon TL ayır-
ması oldu. İETT'nin 2,9 milyar TL gi-
deri, 2 milyar 370 milyon TL geliri olan 
yani 530 milyon yatırımsız borçlanan 
bütçesini CHP olarak kabul etmediklerini ve ye-
tersiz bulduklarını söyledi. CHP Grubu adına büt-
çe eleştirisi yapan Kadıköy Belediyesi meclis üye-
si Mesut Kösedağı, İETT'nin 3 bine yakın otobüsü 
ve 12 bin 389 açık ve kapalı durak sayısı bulundu-

ğunu belirten Kösedağı, “İETT bundan 
emin değil ki tamamını kendisi diktiği ve 
bakımını yaptığı 12 bin 389 durağı tek-
rar saymak için bütçesinden 1 milyon TL 
ayırmış. Yani durak saymak için İstan-
bul halkının 1 milyon TL'si harcanacak” 
dedi. Bütçede 30 milyon TL garaj yapı-
mı için kamulaştırma bedeli olarak ayrıl-
dığını vurgulayan Kösedağı “ İETT'nin 
arazilerini parsel parsel satanlar, uma-

rım şimdi daha mutludur” yorumunu yaptı. Köse-
dağı, İETT'nin 2,9 milyar TL gideri, 2 milyar 370 
milyon TL geliri olan yani 530 milyon yatırımsız 
borçlanan bütçesini CHP olarak kabul etmedikleri-
ni ve yetersiz bulduklarını söyledi.

“YETERLİ EĞİTİM VERİLMİYOR"
Son günlerde sık sık gündeme gelen şoför 

eğitimi hakkında da konuşan Kösedağı, “İETT 
bünyesinde 5 binin üzerinde şoför çalışmakta 
ve günde 4 milyon yolcu ile muhatap olmakta. 
Şüphesiz ki şoförlerimizin çelik gibi bir psiko-
lojiye sahip olmaları gerekmekte. Ancak ma-
alesef bunun tam olarak böyle olmadığı yaşa-
nan olaylarla sabittir. İETT'nin şoförlere yeteri 
kadar eğitim veremediğini görüyoruz. Sade-
ce iletişim eğitimi asla yeterli değil, psikolo-
jik olarak da şoförlerimizi desteklemeliyiz" 
diye konuştu. Konuşmaların ardından oylanan 
İETT'nin 2017 bütçesi 142 kabul, 49 red oyu 
ile kabul edildi.

1 milyon liraya durak sayılacak!

YILBAŞI TURU 
31 ARALIK-1 OCAK CMT-PZR  

BURSA & ULUDAĞ & GALA GECESİ - CANLI MÜZİK- LİMİTSİZ İÇKİ DAHİL
(1Gece - 2 Gün) (12 ARALIK'A KADAR AVANTAJLI!!!!)

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kadıköy 
Rıhtım’daki çöküntü 
alan için yenileme 
çalışmalarına başladı. 
Geçtiğimiz hafta 
hafriyat ve zemin 
düzeltme çalışmalarının 
başladığı bölüm son 3 
yıldır çöküntü haldeydi. Geçici 
fiziki önlemlerin alındığı alanda 
nihayet aktif yenileme çalışmaları 
da başladı. 
İstanbul’un en yoğun vapur yolcu 
trafiğinin yaşandığı Kadıköy 
Rıhtım’da çöküntü alanının 
çevresi geçtiğimiz yıl önce demir 
parmaklıklar ile çevrildi, daha sonra 
da demir levhalarla tamamen 
kapatıldı.  Çalışmalar hakkında 
resmi bir açıklama yapılmazken, 
İBB tarafından çalışmaların 
bitmesi halinde rıhtımın yeni 
haline ilişkin görseller çalışma 
alanına yapıştırıldı. Çalışmaların 

tamamlanması ile 
beraber alanın daha 
geniş olması ve 
ağaçlandırılması 
planlanıyor. 

TOP MERMİLER 
    BULUNDU

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin Kadıköy 

rıhtımındaki güçlendirme ve 
yenileme çalışmaları sırasında 
denizden patlamamış top 
mermileri çıkarıldı. Alınan bilgiye 
göre, rıhtım güçlendirme ve 
yenileme çalışmaları sırasında 
top mermilerine rastlandı. Olay 
yerine gelen polis top mermilerinin 
patlamamış olduğunu tespit etti. 
Bölge güvenlik çemberine alınırken 
olay yerine uzman ekipler çağrıldı. 
Çalışmaların tamamlanmasının 
ardından 9 adet top mermisinin 
incelenmek üzere emniyete 
götürüldü.

yenileniyor
RIHTIM 

aydarpaşa Garı’nda çıkan yangının 
üzerinden tam 6 yıl geçti. 28 Kasım 
2010 yılında çıkan yangında çatısı 
büyük oranda zarar gören Haydar-

paşa Garı’nda geçtiğimiz aylarda başlayan ye-
nileme çalışmaları ise devam ediyor. Yangının 
altıncı yılında restorasyon projesinin danışmanı 
Vahit Okumuş ile konuştuk. Yaz aylarına kadar 
çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Oku-
muş, koruyucu çatının yapımının tamamlanma-
sından sonra esas olarak çatı restorasyonun baş-
layacağını söyledi. 

BİNANIN FİLMİ ÇEKİLDİ
Haydarpaşa Garı’nda titiz ve disiplinli bir 

çalışma yürüttüklerini ifade eden Okumuş, “Biz 
hala garın fiziksel yapısını anlamaya çalışıyo-
ruz. Bunu anlayabilmek içinde binanın filmini(-
jeoeadar) çektik.381 adet ahşap kazık var oldu-
ğunu tespit ettik. Ahşap kazıkların hasar görüp 
görmediğini henüz tespit edemedik” diye ko-
nuştu. Zarar gören vitrayların da orijinal halle-
rine sadık kalarak yenileceğini söyleyen Oku-
muş, “Mevcut vitrayların rölevelerini çakardık. 
Rölevesini çıkardığımız vitrayların yanına re-
simlerini koyduk. her parçayı yerinde barkod-
layarak rölesine işledik. Vitrayların resim ve 
barkotlamasının doğruluğu kontrol edildikten 
sonra vitraylar sökülürken dağılmasın diye ya-
pışkan kâğıtla kaplandı. Bundan sonra da sö-
küme başlanarak atölyeye tamire gidecek. Alçı 
kabartmaların da karolaj yapılarak rölevesi çı-
karıldı. Çatlak ve bozuk kısımlar röleveye iş-
lendi. Bu aşamadan sonra tamirine başlanacak. 
Bunun için de çok titiz bir çalışma yürütüyo-
ruz” dedi.

“YAZ AYLARINDA BİTECEK”
2010 yılında yanan çatının yenilenmesinin 

de yaz aylarında biteceğini ifade eden Okumuş, 
“ Biz şu an koruyucu bir çatı yapıyoruz. Koru-
yucu çatıyı yapmamızın sebebi ise yağmur yağ-
dığında garın içine su sızmasını engellemek.  
Koruyucu çatıyı yaptıktan sonra yangında zarar 
gören bölümleri yenileyeceğiz. Çatıda yanma-
yan ama çürüyen bölgeler de var. Bu bölümlere 
de ek yapacağız” açıklamasını yaptı. 

Okumuş, Haydarpaşa Garı’nda restoras-
yonun tamamen bitmesi için ise 5 yıl gibi bir 
zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, “ Bizim 
amacımız bilimsel kurallar içerisinde koruma 
projesini yürütmektir” dedi. 

“BİR GÜN ELDEN ÇIKACAK”
Restorasyon çalışmalarının devam ettiği 

hem Haydarpaşa Garı hem de çevresi için çe-
şitli açıklamalar yapılıyor. Bir dönem otel ol-
ması planlanan Haydarpaşa Garı için Başbakan 
Binali Yıldırım da geçtiğimiz günlerde açıkla-
ma yaptı. Yıldırım, "Efendim Haydarpaşa Ga-
rı'nı filanca işe kullanacaklar.Haydarpaşa Garı 
her işe kullanılır. Ne var bunda? Dışarıda duru-
yor güzel biblo gibi, içeriye de kütüphane yap, 
kültür merkezi yap, galeri yap. Her türlü kültü-
rel, sosyal faaliyetin yapılabileceği, 24 saat ya-
şam alanı haline getirecek, insanların gece-gün-
düz gelip gideceği yer olsun. Şimdi in cin top 
oynuyor. Kim laf etse, hemen 'Tarihi Haydar-
paşa Garı'na laf ettirmeyiz, el sürdürtmeyiz.' El 
sürdürtmeye sürdürtmeye ora da bir gün elden 
çıkacak haber vereyim" şeklinde konuşmuştu.

“ULAŞIM İÇİN KULLANILMALI”
Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) 2 

No’lu Şube Başkanı Avukat Ersin Albuz, hem 
Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarını 
hem de Haydarpaşa Garı ve çevresine ilişkin 
gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. 

“Yaptığı konuşmanın içinde kendisi ile çeli-
şen bir başbakan ilk defa görüyoruz” diyen Al-
buz,  Başbakan önce “imar rantı için medeniye-
timizin izlerini taşıyan kentlerimizi imar rantı 
uğruna çirkinleştirmeyelim” diyor, ardından da 
Haydarpaşa Gar Liman sahasındaki imar ran-
tı elde etmeyi amaçlayan plan değişikliklerine 
karşı mücadele veren Haydarpaşa Dayanışma-
sı’nı eleştiriyor” dedi. 

Haydarpaşa Garının çevresi ile birlikte ta-
mamının deniz ve demiryolu ulaşım işlevini 
sürdürmesi için mücadelede kararlı olduklarını 
ifade eden Albuz, “BTS Merkez Yönetim Ku-
rulu ve Şube Başkanları ile yaptığımız görüş-
mede TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Hay-
darpaşa Garı’na YHT ve diğer bir kısım yolcu 
trenlerinin gireceğini, Haydarpaşa Gar sahasın-
da söz konusu trenlerin bakım ve diğer hizmet-
lerin sağlanması için gerekli bina, yol ve tesis-
lerin yapılması yönünde araştırma ve inceleme 
başlattığını, trenlerin mutlaka Haydarpaşa Gara 
geleceğini beyan etti” bilgisini de paylaştı. 

Marmaray çalışmalarını yürüten İspanyol 
OHL firmasının projeden çekildiğini söyleyen 
Albuz, Gebze-Halkalı MArmaray hattının yapı-
mı Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat ile bunların bi-
leşenlerine havale edildiği, söz konusu Marma-
ray yol çalışmasını şu an itibarıyla bu şirketlerin 
üstlendiği, söz konusu hattın 2018 Aralık ayın-
da bitmesinin planlandığını belirtti. 
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Haydarpaşa Garı 
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H
l Erhan DEMİRTAŞ

Caddebostan Mahalle Muhtarı Mehmet 
Selçuk Kutlu hayatını kaybetti. Kutlu’nun 
bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve 
tedavi gördüğü belirtildi. Kutlu’nun 
cenazesi, 24 Kasım Perşembe günü 
Erenköy Galippaşa Camii’nde, öğlen 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Karacaahmet 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Güleryüzlü 
kişiliğiyle sevilen Mehmet Selçuk 
Kutlu’nun muhtarlık görevindeki ikinci 
dönemiydi. Gazete Kadıköy olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine 
sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

Mehmet Selçuk Kutlu’ya veda

Kadıköy 
Belediyesi 
meclis üyesi 
Mesut Kösedağ
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adıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka aykırı ve keyfi ey-
lemlerle” durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçe-
siyle 5 milyon TL maddi, 1 milyon TL de manevi taz-
minat davası açan Taşyapı, İstanbul Anadolu 6.Asliye 

Hukuk Mahkemesi kararıyla davayı kazanmıştı. Mahkemenin verdi-
ği skandal karardan sonra yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.  
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi’nde görülen dava-
da mahkeme Kadıköy Belediyesi’nin haklılığına hükmederek yürüt-
meyi durdurma kararı verdi. change.org’da konuyla ilgili imza kam-
panyası başlatıldı. Kadıköylülerin de karara tepkisi sürüyor. Gazete 
Kadıköy olarak Kadıköylülerin tepkilerine kulak verdik. 

DURDURMA KARARI VERİLDİ
Kadıköylülerin tüm itirazlarına rağmen Meteoroloji arsası olarak 

bilinen araziye 45 katlı 4 gökdelen yapan Taşyapı ayrıca ruhsata ay-
kırı toplam 9 bin metrekare inşaat yaptı. Kadıköy Belediyesi ekiple-
ri tarafından tespit edilen kaçak inşaatla ilgili işlem yapılarak bu ku-
surların giderilmesi istendi. Taşyapı 9 bin metrekare kaçak inşaat ile 
ilgili herhangi bir işlem yapmadığı gibi Kadıköy Belediyesi’nden is-
kan istedi. İlgili firmaya binanın iskana aykırı bölümleri ilgili ek-
siklikler giderildikten sonra izin belgesi işlemlerine devam edilebi-
leceği bildirilmesine rağmen eksiklikler yine giderilmedi. Kadıköy 
Belediyesi’nden kaçak inşaatına iskân alamayan firma Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’na başvurarak iskan ruhsatı aldı. Bakanlıktan alı-
nan iskân ruhsatına itiraz eden Kadıköy Belediyesi konuyu yargıya 
taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi’nde görülen 
davada mahkeme Kadıköy Belediye’sinin haklılığına hükmederek 
yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkemenin 24/10/2016 tarihli kararında şu ifadeler yer veril-
di. “ Dava konusu taşınmaza ilişkin olarak kural olarak ruhsat ver-
me yetkisi bulunan davacı belediye tarafından taşınmaz üzerinde ya-
pılan denetimlerde ruhsata aykırılıkların tespit edildiği ve yapı tatil 
tutanakların tanzim edildiği, bu doğrultuda para cezaları ve yıkım 
kararlarının verildiği, bu işlemlere karşı açılan davalarının reddedil-
diği açık olup, yapı ruhsatının Çevre Bakanlığı birimlerince düzen-
lenebilmesi için talebin yönetmelik hükmü gereği mevzuata uygun 
koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün iken, davacı beledi-
ye tarafından tespit edilen eksiklikler giderilmemesine karşın dava-
lı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen davaya konu tadilat ruh-
satı ve yapı kullanma izin belgesinde yasal isabet görülmemiştir.” 

“NE ZAMANDIR SUÇ?”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu İstanbul Bölge İdare Mah-
kemesi 4. Dava Dairesi’nin yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen Taşyapı’nın 
Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat 
davasını kazanmasının bir hukuk gara-
beti olduğunu belirterek şunları söyledi: 
“Çevre Bakanlığı nedenini anlayamadı-
ğımız bir şekilde yaklaşık 9 bin metre-
kare kaçak inşaatı bulunan bu yapılara 
iskan izini verdi. Biz de bu karara iti-
raz ettik. Ve idare mahkemesi yürütme-
yi durdurma kararı verdi. Bu kararı söz 
konusu firmanın tazminat davası açtığı 
mahkeme sunduk ama bu itiraz dikka-
te alınmadı. Bunun akıl ve izanla, hu-
kukla açıklanacak bir yanı yok. Kamu 
olarak kaçak inşaata karşı çıkmak bizim 
görevimiz. Bizler bu görevde kamunun çıkar ve geleceğini koru-
mak için bulunuyoruz. Kaçak inşaata dair işlem yapmak ne zaman-
dan beri suç oldu? Kamuyu, kamu çıkarlarını savunmanın bir bedeli 
olacaksa biz bu bedeli ödemeye her zaman hazırız ama bu ceza be-
nim şahsıma ya da Kadıköy Belediyesine verilmiş bir ceza değildir. 
Tüm Kadıköylülere hatta tüm İstanbullulara verilen bir cezadır. Bu 
yöntemle kamunun yetki ve görevlerini sınırlamaya, kamuyu bas-
kı altına almaya, kamu çalışanlarına ve halka gözdağı vermeye çalı-
şıyorlar.  Biz buna izin vermeyecek, hukuki tüm süreci işletecek ve 
mücadele ver edeceğiz.”

 dedi

Hukuk
Taşyapı’ya

Kadıköy’deki Meteoroloji 
arsasına ayrıcalıklı 
imar hakkı kullanarak 
dört tane gökdelen 
yapan Taşyapı’ya Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından verilen 
iskân mahkeme 
tarafından durduruldu

dur

K

Kadıköy 
Belediye Başkanı 

Aykurt Nuhoğlu

İMZA KAMPANYASI 
BAŞLATILDI
Karara tepki gösteren Kadıköylüler de change. org’da imza 
kampanyası başlattı.“Taşyapı Kadıköy’den elini çek” başlığı 
ile başlatılan kampanya metninde şu ifadelere yer verildi: 
“Kadıköy Göztepe’de çok yüksek emsal kullanarak 45 katlı 4 
kuleyi inşa eden TaşYapı Kadıköy’ün yeşil alanlarından sonra 
şimdi de bütçesine göz dikti! Akıl almaz bir “bilirkişi” raporuyla 
da Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı tüm yasal tespitler şirketi 
zarara uğratma olarak kabul edilerek, belediye 101 Milyon 
TL ödemeye mahkûm edilmek isteniyor. Bu dava ile kamu 
görevlilerinin açıkça yasa dışı durumlara göz yummaları 
isteniyor. Bu, açık ve net olarak kamu kurumlarının dolaylı 
yoldan tehdit edilmesidir. İstanbul Anadolu 6.  Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin verdiği karar, bir emsal olarak, hukuksuz 
yapılan tüm imar faaliyetlerinin  “şirketi zarara uğratmak” 
bahanesiyle görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. 
Biz Kadıköylüler olarak kamusal alanlarımızın ve bütçemizin 
Taşyapı’ya verilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz 
Kadıköylülerin borcu yok! Asıl yeşil alanlarımıza gökdelen 
dikerek kent yaşamını felç eden Taşyapı’nın bize borcu var! 
Kadıköylüler olarak ilgili adli mercilerden ve karar alıcılardan bu 
hukuk garabetini bir an önce düzeltmelerini istiyoruz.
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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

endine has ve kapalı bir top-
lum olan Yahudiler, kültü-
rel ve tarihi miraslarını tanıt-
mak amacıyla, her yıl Yahudi 

Kültürü Avrupa Günü düzenliyor. Bu gün, 
27 Kasım’da İstanbul’da ücretsiz bir prog-
ramla kutlanacak. Biz de bu vesileyle Ka-
dıköy’ün Yahudilerini ele almak istedik. 

Kadıköylü mimar Arif Atılgan’ın yaz-
dıklarına göre Yahudiler’in Anadolu ya-
kasındaki ilk yerleşim yeri 19. yüzyılda 
Kuzguncuk olmuş. 1872’de Kuzguncuk 
yangınından sonra Yeldeğirmeni’ne gelin-
miş. 1880’li yıllarda kültür seviyesi yük-
sek 200 kadar Yahudi ailesinin yaşadığı bu 
semtte, 1921’de bu rakam 450’ye çıkmış. 
1950’lerde de pek çok Yahudi ailesi, Yel-
değirmeni’nden Moda’ya gelmiş. 

Tüm bu süreci Modalı Yahudi karika-
türist İzel Rozental, yine Moda sakini Ya-
hudi avukat-yazar Rita Ender’e verdiği 
röportajda şöyle anlatıyor; “Yeldeğirme-
ni’ne gelmeleri bir macera. Kuzguncuk’ta-

ki büyük yangından sonra 
geliyorlar. II. Abdül-
hamit Haydarpaşa 
Sinagogu’nu yap-
maları için onlara 
izin veriyor. Ora-
da Ermeni ve Rum 
cemaatleriyle tar-
tışmalar yaşıyorlar. 
Bütün bunlar yaşan-
mış ve sonra Moda’ya 
gelinmiş. Fakat gelenler 
çok sayıda değiller. Tamamen sosyal kat-
manlarla ilgili bu durum, Kalanlar kalmış, 
sınıf atlayanlar gelmiş. Moda’da zaten 
öyle bir hava, İngilizlerden, yabancılardan 
gelen bir kök var.” Moda’da çok Yahu-
di olmasına karşın hiç sinagog olmadığını 
söyleyen İzel Rozental, “Eskiden Haydar-
paşa Sinagogu’na gidilirdi. Yürüme mesa-
fesi ne de olsa. Fakat Yeldeğirmeni’ndeki 
cemaat de çok azaldı. Haydarpaşa Sinago-
gu bazı özel törenler dışında artık hizmet 
vermiyor, Caddebostan’a gitmek gereki-
yor. Benim gibi Modalılar için, bu trafik-
te taa Caddebostan’a gitmektense; vapura 

binip Aşkenaz Sinagogu’na gitmek daha 
kolay” diye konuşuyor. 

İZAK AMON ANLATIYOR
41 yılında Kuzguncuk’ta baş-

layan yaşamına Yeldeğirmeni’n-
de devam eden, güzel sesi ve iyi 
kulağı sayesinde hazanlık da ya-

pan İzak Amon, Yahudi cemaa-
ti yayın organı Şalom Gazetesi’ne 

verdiği bir röportajda Anadolu yaka-
sındaki Yahudilerin yaşantısını an-
latmıştı. Amon’un anıları şöy-
le; “1919 yılında olan büyük 
Dağ Hamam yangını sonra-
sı, Yahudi aileler Kuzgun-
cuk’a yerleşmişlerdi. 10 
yaşıma kadar İstanbul’un 
o sevimli ve saf beldesinde 
yaşadık. Ailemin ve birçok 
Yahudi ailesinin güzel yılla-
rı, Varlık Vergisi sonrası yerini 
bir korku ve yılgınlığa bırakmıştı. 
1951’de Yeldeğirmeni’ne taşındık. Kuz-
guncuk’ta doğmama, rağmen Kadıköylü-
lük ve Yeldeğirmeni’nde yaşamanın be-

nim için anlatılması zor bir 
mutluluk verici bir durum. 
Adeta Kadıköy’ün özel 
kokusunu barındıran hal, 

opera, yurt ve şimdi opera 
binası olarak kullanılan Sü-

reyya sinemaları, biz Kadıköy-
lülerin gözbebeğiydi. Süreyya Si-

neması’nın bende yeri apayrıydı. Çünkü 
babamın ilk erkek evladı olarak, Bar-mit-
sva törenim, sinemanın üstündeki salonda 
yapılmıştı. Sinemalara çıkan yoldaki nefis 
muhallebici, Kadıköylülerin buluşma ye-
riydi. Bir diğer tutkumuz da, akşamüstleri 
Moda İskelesi’nde piyasa yapmaktı. Yahu-
diler, çoğunlukla Recaizade, Misakı-milli, 
İzzettin, Karakolhane, Nemlizade ve Dua-
tepe sokaklarında kümelenmişlerdi. Bay-
ramlarımız neşeyle kutlanırdı. Yani ken-
dimizi, bizlere has bir köyün sakinleri gibi 
görürdük ve bununla da övünürdük. O za-

manlar, bir de Moda’da yaşayan Yahudiler 
vardı. Biz onları daha zengin, farklı görür-
dük. Karşı yakada yaşayanlar ise, bizim na-
sıl ve neden Yeldeğirmeni’nde yaşadığımı-
zı anlamakta güçlük çekerlerdi.”

CADDEBOSTAN’DA SİNAGOG 
Yahudilerin Moda ve Yeldeğirmeni’n-

den sonra yoğun yaşadıkları bir başka Kadı-
köy semti de Caddebostan. Buradaki Yahu-
diler, 50’li yıllardan önce bir evde toplanarak 
dualarını yaparlardı, daha sonraları hayırse-
ver dindaşların destekleriyle Caddebostan 
Sinagogu yapıldı ve 1954’te ibadete açıldı. 
1974’te ise Boğaziçi Köprüsünün inşası ile, 
Caddebostan sadece yaşlık yer olmaktan çı-
kıp, cemaat üyelerinin sinagog çevresinde 
kışın da yerleşmeye başladıkları bir semt ha-
line geldi. Semtte ayrıca, cemaatin Anadolu 
yakasında faaliyet gösteren tek derneği Göz-
tepe Kültür Derneği de bulunuyor. 

Yahudiler
Kadıköy’ün asırlık sakinleri

Türkiye topraklarından tarihleri 2500 yıl öncesine giden Yahudiler, 1800’lü 
yıllardan beri, çoğunlukla Moda ve Yeldeğirmeni semtlerini mesken tutmuştu. 
Kadıköy hafızasında izler bırakan Yahudi toplumu; ışık bayramları, koşer 
yemekleri, sinagogları gibi ikonik özellikleri ile varlıklarını sürdürüyorlar
l Gökçe UYGUN

K 
‘HAMD OLSUN’ SINAGOGU

Kuzguncuk’taki ibadethane yanınca II. 
Abdülhamid’in  Yeldeğirmeni’nde tahsis ettiği 

arazi üzerine Hemdat İsrael Sinagogu yapılmış.  
İstanbul’un en eski Musevi ibadethanelerinden 

bu sinagog, 1899’da inşa edilirken, Yahudilerle 
aynı yerde kilise yapmak isteyen  

Rumlar arasında kavga çıkmış. Ancak zamanın 
padişahı Sultan II. Abdülhamid sinagogun 

inşa emrini vermiş. Buna karşılık olarak da 
Yahudiler, Arapçadaki “hamd” sözcüğü ile  

aynı kökenden gelen “hemdat” adını vererek 
ona teşekkürlerini dile getirmişler.

Hanuka Bayramı her yıl 
Caddebostan Sinagogu’nda 
kutlanıyor

İzak Amon

İzel Rozental

Her yıl geleneksel olarak Haydarpaşa 
Hemdat İsrael Sinagog’unda kutlanan 
Tu Bişvat Bayramı’ndan bir görüntü (üstte)

YAZARIMIZ LEVI, YAHUDI DILINI ANLATACAK
Yahudi Kültürü Avrupa Günü, 27 Kasım Pazar günü 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde düzenlenecek etkinliklerle 

kutlanacak.1999’dan beri Avrupa’nın birçok şehrinde, 2001’den beri de Türkiye’de her yıl düzenlenen bu özel günün bu seneki teması: 
Kaybolan Lisanlar. Türkiye topraklarında yüzyıllardır yaşamış olan Türk Yahudi toplumunun kültürü şarkılar, konserler, filmler ve 

Türkçe sohbetler ile Sefarad Yahudilerinin konuştuğu, günümüzde ise kaybolmakta olan Judeo Espanyol (Ladino) ve Aşkenaz 
Yahudilerinin lisanı Yiddiş üzerinden tanıtılacak. Yeldeğirmeni sakini, Gazete Kadıköy yazarı Mario Levi  de kitabı ‘Size 

Pandispanya Yaptım’dan yola çıkarak Ladino dili üzerine okurları ile sohbet edecek. Detaylar için  www.muze500.com



ÇOCUKLAR

HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

DVD

Vahşet Tanrısı Bisküvi Kutusundaki Martı

Mon Roi - 
Prensim

Fransız oyuncu, senarist ve oyun 
yazarı Yasmina Reza’nın kaleme aldığı 
Tony ödüllü oyun “Vahşet Tanrısı”, 
27 Kasım Pazar günü 20.30’da 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
Kronik Kolektif tarafından sahneye 
konan oyun, 11 yaşında iki çocuğun 
kavga etmesinin ardından aileleri 
arasında başlayan tartışmanın 
doğurduğu ilginç olayları konu alıyor. 
Kadrosunda başarılı oyuncular Tülin 
Özen, Tansu Biçer, Çetin Sarıkartal 
ve Roza Erdem’in rol aldığı “Vahşet 
Tanrısı”, yönetmen Saim Güveloğlu 
rejisi ve Zeynep Avcı çevirisi ile 
sahneleniyor. Bilet Fiyatları: Tam 50 
TL, Öğrenci 40 TL 0216 467 25 68 - 
0216 467 36 00

KONSER

SERGİ

Peyk Taşra Kabare’de

Nihil Pirayte & Ars Longa 
Sahne’de

İstanbul Suluboya Resim 
Sergisi

Büyük Kulüp’te Figüratif 
Sergi

“Gamsız Öküz”, “Dol Gözüm Dol”, 
“Piç”, “Sobe”, “Paydos” gibi cesur 
ve özgün sözleriyle dikkat çeken, 
son yılların en çok ses getiren müzik 
gruplarından Peyk, 26 Kasım Cumar-
tesi akşamı Taşra Kabare Akustik 
Sahne’de. Konserin başlama saati 
23.00. Bilet fiyatları: Öğrenci: 30TL 
Tam: 40TL - www.tasrakabare.com

Nihil Piraye ve Ars Longa, Kadıköy-
Sahne’de birlikte sahne alacak. Nihil 
Piraye kendi janrını "free rock" olarak 
tanımlayan İstanbullu bir oluşum. 
İğneleyici olduğu kadar da maymun 
iştahlı. Ars Longa ise “Günler” isimli 
albümünü 2015’te yayınlayan bir rock 
grubu. İki grubun birlikte sahne alacağı 
konser 30 Kasım Çarşamba 21.00’de. 
Bilet fiyatı: 34 TL 0216 550 04 92

Denizlili sanatçı Celal Günaydın’ın 
“İstanbul… İstanbul…” isimli suluboya 
resim sergisi Venüs Sanat Galeri-
si’nde sanatseverlerin beğenisine 
sunuluyor. 26 Kasım Cumartesi günü 
açılacak sergi, 7 Aralık 2016 tarihine 
kadar ziyaret edilebilecek.  Sanatçı-
nın sergide 40 adet suluboya çalış-
ması yer alıyor. 0216 565 35 72

Ressam Süha 
Başaran 
30. kişisel 
sergisini 18 
Kasım’da Bü-
yük Kulüp’te 
açtı. Sanat-
çının figüratif 
tarzda yaptığı 
eserler bu sergide yer alıyor. Çeşitli 
koleksiyonlarda yer alan Başaran’ın 
resimleri 15 gün süre ile izlenebilecek.

Kim inanır bir martının denizde bo-
ğulabileceğine! Tabii ki çocuklar... Bir 
de, çocuk gözüyle bakmayı unutma-
yanlar. İyi ki de inanırlar, yoksa denize 
düşen martıların hali nice olurdu? Şe-
hirlerde kısılıp kalmış canlıların imdat 
çağrısını kim duyar, yardımlarına kim 
koşardı? Çocuğun da aklından çıkara-
madığı soru bu: Acaba martı arkadaşı 
gökyüzüne kanat açabilecek mi?
Hayata muzipçe göz kırpan bu ki-
tabında Doğan Gündüz, bir martının 
hayatını kurtarmak için çırpınan bir 
çocuğun iç dünyasındaki salınımları, 
kararlılığını ve yetişkinler dünyasına 
bakışını anlatıyor. İranlı sanatçı Vag-
har Aghaei’nin desenleriyle renklenen 
Bisküvi Kutusundaki Martı, 8 yaş ve 
üstü tüm çocuklar için raflarda yerini 
aldı. (Tanıtım Bülteninden) Can Çocuk 
Yayınları / 96 sf / 9.50 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 / 164 sf / 11 TL
• Müptezeller / Emrah Serbes / İleti-
şim Yayıncılık /  163 sf / 14.50 TL

ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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HAFTANIN
KAÇMAZLARI

ALBÜM

Eski Bando / İstanbul Beyrut Paris
2008 yılında Güney Marlen ve Eda 
Baba’nın birlikte çalmaya başlaya-
rak temellerini attıkları Eski Bando, 
şimdiye kadar birçok sehirde yüzlerce 
konsere imza attı. Eski Bando şimdi ise 
2016 yılında kaydettiği yeni albümünü 
yayınlıyor. Grubun ikinci albümü olan 
bu yeni albümün adı “İstanbul Beyrut 
Paris”. 
Kalan Müzik ve Z Müzik etiketiyle 
yayınlanan albüm, grubun ilk albümüne 
göre daha geniş bir enstrüman yelpa-
zesine sahip olsa da yine ilk albümdeki 
gibi kimi zaman enerji dolu ve tempolu 
parçaların kimi zaman da efkârlı vakit-
lerin şarkılarını barındırıyor. 

Ruhu doyuran şarkılar: 
• Melody’s Echo Chamber / I Follow 
You
• Lykke Li / I Follow Rivers
• Bring Me The Horizon - Follow You

Puzzle yapmayı sever misiniz? Çocu-
ğunuzla birlikte bir köprü inşa etmek is-
ter misiniz? Ya şarkı bestelemek? Bilye 
yarışı izlediniz mi hiç? 

üm bu soruların ortak yanı; 
matematik… Hani o pek çok 
öğrencinin ve dahi kimi ye-
tişkinlerin korkulu rüyası 

olan matematik. Oysa matematiğin hiç 
de korkulacak bir şey olmadığını göste-
ren bir sergi var bugünlerde Kadıköy’de; 
“Dokunulabilir Matematik”.

Matematikle ilgili önyargıları kırma-
yı hedefleyen Goethe-Institut İstanbul’un 
düzenlediği interaktif sergi, Kadıköy Be-
lediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nin 
en üst iki katında 30 Kasım’a dek açık 
olacak.

“MATEMATİK HER YERDE”
Peki, matematik aslında nasıl bir bi-

lim ve bu sergide neler var? Goethe-Ins-
titut İstanbul’un Eğitim İşbirliği Bölümü 
Müdürü Nurten Doğan yanıtlıyor: “Ma-
tematik bilimlerin en soyutu olarak bi-
linir. Bunu soyutluktan çıkarıp somut 
bir bilim olarak kavranmasını sağlama-
yı amaçlıyoruz. Başta öğrenciler olmak 
üzere 7’den 70’e herkesin matematikten 
zevk alabileceğini göstermek istiyoruz. 
Çünkü matematik kesinlikle korkulacak 
bir şey değil. Günlük hayatımızın içinde; 
sabah aynaya bakınca gördüğümüz yan-
sıma ve simetri, işe/okula giderken geçti-
ğimiz köprüler…” diyor.

Doğan, bu sergide, öğrencilere kağıt 
üzerinde değil elle tutulur, gözle görülür 
matematiği sunduklarını vurgulayarak, 
“Üstelik yanlış yapmak, başaramam, kı-
rık not kaygısı olmadan…Öğrenciler, de-
neyler sayesinde matematikle oyunlara 
dayalı bir ilişki kurma şansı buluyorlar. 
Sergi dolaysız şekilde şaşırmaya ve dü-
şünmeye teşvik ediyor. İnsan kendisine 
‘Bu neden böyle?’ diye soruyor, hemen 
akabinde kendine ilk cevapları veriyor ve 
böylece olguların ardındaki mantığı bu-
luyor. Sergi elle, akıl ve kalp ile anlama-
ya ve okullardaki matematik dersleri için 
de yeni ilhamlar vermeye yönelik” diye 
konuşuyor.

DÜNYAYI GEZEN DENEYLER
Serginin geçen sefer Avrupa yakasın-

da açıldığını, bu kez de Anadolu yakası-
na geçmek istediklerini söyleyen Nurten 
Doğan, “Sergimizde, en az 60 öğrenci 
için, 90 dakikalık okul randevularımız 

oluyor. Onun dışında, 14.00-17.00 saat-
leri arasında da tüm ziyaretçilere açık” 
bilgisini veriyor. Doğan, sergiyi dünya-
daki ilk uygulamalı matematik müzesi 
olan Almanya’daki Mathematikum işbir-
liğiyle açtıklarını belirterek, “Bu sergi-
nin orjinali 160 parçasıyla bu müzede. 
Biz Goethe-Institut olarak, 2012 yılın-
da bu kurumdan dünya turuna çıkarabi-
leceğimiz bu 20 parçalık özel versiyonu 
rica ettik. Sergi ilk olarak Rusya’da açıl-
dı. 2013’ten beri dünyayı geziyor, Türki-
ye’de İzmir ve Ankara’da açmıştık, şim-
di İstanbul’dayız. Buradan da Bosna’ya 
geçeceğiz” açıklamasını yapıyor.

Her aşk, zaman 
içerisinde bir 
enkaza dönüş-
mez mi? Ödüllü 
yönetmen 
Maïwenn’in son 
filmi, bildiğiniz 
aşk filmlerine 
pek benzemiyor. Cannes Film Festi-
vali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü 
kazanan film; acı ve özlem, tutku ve 
ihanet arasında gidip gelen fırtınalı 
ve sıra dışı bir ilişkiye odaklanıyor. 
Bir tarafta düzenli hayatıyla istikrarlı 
bir avukat olan Marie-Antoinette, 
diğer tarafta ise karizmatik, özgür 
ruhlu, kadın avcısı Georgio. İdealize 
edilmiş bir aşk mefhumunu ve beyaz 
atlı prens kavramını sorgulayan film, 
klişelerden uzak durarak bir ilişkinin 
duygusal türbülanslarını son derece 
cesur bir şekilde perdeye taşıyor

Kadıköy’de açılan “Dokunulabilir Matematik” 
sergisi, çocuklara ve yetişkinlere eğlenceli 

matematik deneyimi vadediyor

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com

dokunabilirsiniz!
l Gökçe UYGUN

T Nurten Doğan, sergide 
bir çocuğa deneyi 
gösteriyor

Yeni sanat merkezi “Galeri İs-
tanbul1881”i Kadıköy Bahari-
ye’de hayata geçiren İstan-
bul1881; sanat çalışmalarını 
yönettiği İngiliz Ressam Ned 
Pamphilon ile İstanbul’a ait 
farklı bir serginin evsahipliği-
ne hazırlanıyor. 01-31 Aralık 
2016 tarihleri arasında düzen-
lenecek “Ned’en İstanbul Ned 
Pamphilon İstanbul Resimle-
ri” sergisinde sanatçının yeni, 
renkli ve İstanbul’un karakteri-
ni taşıyan eserleri yer alacak. 
Sergi öncesinde aşık olduğu 
İstanbul şehri ve yeni sergisi 
ile ilgili bilgi veren Ned Pamphi-
lon: “Ned’en İstanbul? Aslında 
bazen kendime de sorduğum 
bir soru, birden fazla cevabım 
var.  Kısaca sıralamak gerekir-
se, hiç durmayan bir dinamizm 
var İstanbul’un kaderinde; İs-
tanbul Boğazı hiç durmadan 
akıyor, dünyanın neresinde 
tekne kullanan birisi varsa alın 
getirin İstanbul boğazına, ko-
lay kolay kullanamaz yukarı-
sı ayrı akar aşağısı ayrı. İstan-

bul trafiğinde araba kullanmak 
başka bir yerde araç kullan-
maya benzemez. İstanbul renk 
olarak ikiye bölünür, köprüden 
geçerken güneye bakarsa-
nız farklı bir renk, kuzeye ba-
karsanız farklı bir renk karşını-
za çıkar. Mısır Çarşısı mesela. 
Eminim böyle bir çarşı Mısır’da 
dahi yok, köfte-ekmek-ay-
ran dünyanın en güzel yemeği, 
üstüne çay benim için bir kla-
sik. Bana bunca güzel duygu-
yu hediye eden İstanbul için 
gördüğüm açıları, resimleri ve 
hikayelerini tuvale aktarma-
ya çalıştım. Sergimi İstanbul’u 
seven ve İstanbul’da yaşayan 
herkese adıyorum. Bu sergi 
için hepimiz kendimize sora-
lım Ned’en İstanbul?” diyerek 
sözlerini tamamladı. Galeri İs-
tanbul1881’de 31 Aralık’a ka-
dar ücretsiz olarak gezilebile-
cek sergide sanatçının en yeni 
eserleri ile yakın çevresine ait 
Ned’en İstanbul sorusunun ce-
vapları da yer alacak. 
0216 405 25 21  

Çocuklar Hepimizin Eğitimi ve Öğ-
retimi Destekleme Derneği, eği-
tim bursu verdikleri çocuklar yara-
rına 26-27 Kasım 2016 Cumartesi 
ve Pazar günleri Feride Geçidi Sua-
diye’de saat 10.30-19.00 arası bir ker-
mes düzenliyor. 2014 yılının Ekim ayında 
faaliyetine başlayan İznik merkezli dernek 
“İznik’te bir çocuğum var, okuyacak” projesi kapsamında çalış-
malarını yürütüyor. Bu kapsamda öğrencilere ulaşarak,  maddi 
destek sağlamanın yanı sıra çocukların sosyal gelişimine katkı-
da bulunacak çalışmalar planlayarak hayata geçirmeyi, öğ-
rencilerin öğrenim hayatlarına dokunarak onların geleceklerini 
kurmaya yardımcı olmayı hedefliyor. Dernekten Kadıköylülere 
çağrı var: “Çocuklar Hepimizin Eğitim ve Öğretimi Destekleme 
Derneği Yönetim Kurulu olarak başarı bursu ile desteklediğimiz 
öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla 26-27 Kasım’da ger-
çekleştireceğimiz kermeste bizlere destek verecek tüm eğitim 
gönüllülerine şimdiden teşekkür ediyoruz.”  

İşçi, işsiz, memur, esnaf, balıkçı, ha-
mal, çöpçü, hizmetçi, garson, berber, 
bakkal, kıraathane sahibi... “Bir insa-
nı sevmekle başlayacak her şey” dedi 
ve öykülerinden birine de adını veren, 
toplum içindeki anonim “Birtakım İn-
sanlar”ı incelikle anlattı daima. Çağdaş 
Türk Edebiyatı ve hikâyeciliğinin en büyük ustalarından Sait Fa-
ik’i ve sanatını, 110’uncu doğum yılında, usta yazar Necati Tosu-
ner, akademisyen Yalçın Armağan ve şair Haydar Ergülen fark-
lı bakış açılarıyla, edebiyatımızın önde gelen araştırmacılarından 
Sevengül Sönmez’in sunumuyla anlatacaklar. Kadıköy Beledi-
yesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’ndeki söyleşi 26 Ka-
sım Cumartesi saat 14.00’te. 0216 337 86 54 / 55

ÇOCUKLAR
mutlu olsun 
diye…

110 yaşında!
Sait Faik
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SİNEVİZYON

Frantz
I.Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde 
Almanya’nın küçük bir kasabasına gelen 
ve sürekli bir mezarlığı ziyaret eden 
gizemli genç Fransız (Pierre Niney), tüm 
kasaba halkının dikkatini çeker. Savaşta 
kaybettiği nişanlısının yasını tutan Anna 
(Paula Beer) ve ailesiyle tanışan bu 
genç, uzun zamandır tek başına taşımak 
zorunda kaldığı büyük sırrını açıklamak 
için buraya gelmiştir. Ancak kasabada 
yaşadıkları ve gördükleri, Anna ve 
ailesinin ona karşı gösterdiği ilgi kararını 
gözden geçirmesine neden olacaktır. 
2016 Venedik Film Festivali Marcello 
Mastroianni Ödülü - En İyi Genç Kadın 
Oyuncu (Paula Beer) ödülünün sahibi 
filmin yönetmeni François Ozon. “Frantz” 
25 Kasım’dan itibaren Kadıköy Rexx’te 
11.45, 16.30, 21.15 seanslarında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Adam Mısın 11:00 13:00 15:15 17:30 19:45 
22:00 24:05 (Cm-Cts)
İkinci Şans 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 
23:30 (Cm-Cts)
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede 
Bulunurlar? 11:30 14:30 17:45 21:00 
23:40 (Cm-Cts)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan/ (216) 3580202
Kadıköy Rexx
Mezuniyet 12:00 16:30 21:00
İkinci Şans 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
21:00
Benim Adım Feridun 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:15
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112
Göztepe Avşar Optimum
Adam Mısın 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 
21:30
İkinci Şans 11:00 11:45 13:30 14:15 16:00 
16:45 18:30 19:15 21:00 21:45
Ölüm Alfabesi 2: Kötülüğün Başlangıcı 
12:00 14:15 16:30 18:45 21:15
Adres: Optimum, Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. No:10/4 Ataşehir (216) 6641395
Kozyatağı Avşar Kozzy
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede 
Bulunurlar? 11:00 13:30 16:15 19:00 21:45
İkinci Şans 11:00 11:45 13:30 14:15 16:00 
16:45 18:30 19:15 21:00 21:45
Benim Adım Feridun 11:15 13:45 16:15 
18:45 21:15
Adres: Bayar Cad. Buket Sok. No:14 
Kozyatağı (216) 6580000

sya’yı bisikletle gezerek topla-
dıkları tecrübeleri, hikâyeleri 
ve masalları kitaplaştıran İbra-
him Yılmaz ve Marion Dupey-

rat, yolculuk esnasında çektikleri fotoğrafla-
rı, 20 Kasım itibariyle Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde sergilemeye başladı. Heybe-
mizden uçan masallar sergisi 2 Kasım'da 
uçurtma yapma atölyesinin ardından son bu-
lacak. İkili yolculuk sırasında, yapımını öğ-
rendikleri Asya tipi uçurtmaları ve masalları 
birleştirerek, “Uçurtma ve Masal Atölyesi” 
ile masalları çocuklara ulaştırabileceği bir 
hale getirmeyi amaçlıyor.

HUNİYİ TAKIP YOLA ÇIKTI
Uçan Masallar projesi, Güney Doğu As-

ya'da şekillenmiş. Tayland'ın kuzeyinde 
saha araştırmalarını yürütmekte olan etno-
loji dalında doktora öğrencisi Marion Du-
peyrat ve İstanbul'dan Tayland'a bisikletiy-
le hayallerinin peşinden pedallayan İbrahim 
Yılmaz'ın karşılaşmasıyla doğmuş. İbrahim 
Yılmaz doğma büyüme Kadıköylü. Çıktığı 
Asya turuna “Evimin önünden yani Kadı-
köy’den başladım.” diyor. “Pedalşörler” bi-
siklet grubu ile beraber kafalarına huniler ta-
karak yola koyulmuşlar. Yılmaz kafalarına 
huni takmalarının sebebini şöyle açıklıyor. 
“Huni,yolculuk için tasarladığım logoya bir 
göndermeydi. Logo, ‘Aklımda bisikletimle 
delicesine dünyayı gezmek var.’ anlamı ta-
şıyordu. Kafası dünya şeklinde, bisiklete bi-
nen bir karakter yapmıştım. Ve kafasında 
kask yerine huni vardı.” Marion ile tanışma-
dan önce yolculuğa Türkiye’de ki çocuklar-
la yapmak istediği tiyatral çalışmaları düşle-
yerek çıkarken; bunu, yolda topladığı anılar, 
masallar, hikayeler ve yolda edindiği tecrü-
beler ile yapmayı düşünüyormuş. Yolculu-
ğunun bir kısmına arkadaşlarıyla, bir kısmı-
na yalnız devam eden Yılmaz’ın 11 ülkeyi 
kapsayan Asya yolculuğu 600 gün sürmüş. 
Bu süre içerisinde 18.000 km yol kat etmiş. 
Yılmaz sırasıyla Türkiye, İran, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sri 
Lanka’yı gezen Yılmaz, Marion ile Tay-
land’da tanışmış ve Myanmar, Tayland ve 
Kamboçya'yı gezmiş. 

“HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN”
Tayland'da mülteci statüsünde yaşayan, 

Karenni kabilesine ev sahipliği yapan Huay 
Sao Thao köyünde yaşayan Marion Dupey-
rat’ın da etnoloji bilimini çocuklara aktara-
bileceği çalışmalar yapma planları varmış. 
İbrahim Yılmaz, Dupeyrat ile tanışmaları-
nı ve birlikte yola çıkma sebeplerini şöyle 
anlatıyor: “Marion ile tanıştığımızda, Tay-
land'da bisiklet turumun son günüydü. O 
gün, Myanmar’daki Türk Şehitliğini bisik-
letimle ziyaret etmek için Arakan bölgesine 
oldukça yakın bir bölgeye sürme planım var-
dı. Şehitliğin bulunduğu Thayet Myo şehri-
ne bisikletle yaptığım yolculuğun ciddi teh-
like içermesine karşın yalnız gittim. Bir ay 
önce o rotanın ilk bölümünde İspanyol bir 
bisikletçi kılıçla saldırıya uğramış ve ağır 
yaralanmıştı. Dönüşümde Marion ile tanış-
tık. Birbirimiz sevdik. Marion, atölye çalış-
maları ile etnolojiyi çocuklar için basit ve 
anlaşılır kılmayı; ben ise bisiklet yolculuğu 
boyunca topladığı tecrübeleri, hikâyeleri ve 

masalları dönüşünde aktivitelerle çocuklara 
ulaştırmak arzusundaydım. Bu ortak amaç 
uğruna birlikte hareket etme kararı aldık. 
Kenardaki son parasıyla ona bisiklet alıp, 
Kamboçya'nın tamamını beraber pedalladık. 
Şartlarımız aynıydı, yine aynı şartlarda yol-
culuğumuzu sürdürdük. Tapınaklarda çadır 
kuruyor, kendi yemeğimizi kendimiz yapı-
yorduk. Daha sonra Myanmar'da daha önce 
ziyaret edilmesi yasak olan Karenni halkının 
yaşadığı bölgeye tren yolculuğu yaptık, Tay-
land'ı ise motosikletle birlikte gezdik”

KİTAP ÇIKARDILAR
İbrahim Yılmaz, Marion ile tanışmadan 

Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde bir-
kaç masal toplamayı başarmış. Bu masal-
ları, çektiği fotoğraflarla anlamlandırmaya 
çalışırken Marion'la tanışıp, yollarını bir-
leştirdikten sonra ise bu konuya daha çok 
odaklanmış. Marion’un etnolojist bakış açı-
sı İbrahim’e çok şey katıp farklı bakış açı-
ları kazandırmış. “Yolculuklarımızda her 
bisikletli gezgin gibi yerel halkla tanışıyor-
duk” diyen ikili, tanıştıkları herkese kendi 
toplumlarına ait masalları, mitleri, fıkraları 
ve efsaneleri sormuşlar. Bu kişiler bazen bir 
Budist rahip, bazen bir turizmci, bazen bir 

bakkal bazen bir köylü bazen bir öğretmen 
oluyormuş. Bazen İngilizce, bazen yerel dil-
den aşina oldukları kelimelerden, bazen işa-
ret diliyle iletişim kurmuşlar. Topladıkla-
rı bu hikâyeleri Cyclist Türkiye Dergisi'nin 
sponsorluğunda “Heybemizden Uçan Ma-
sallar" adlı kitaplarında bir araya getirmiş-
ler. Yolculuk esnasında çektikleri fotoğraf-
ları ise Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
sergiliyorlar.

MASALLAR VE UÇURTMALAR
Sergi 2 Kasım’da çocuklar için Uçurt-

ma Atölyesi ile son buluyor. “Masalların ve 
uçurtmaların dinamik yapısı, serüvenci ol-
ması, sınır tanımaması dikkatimizden kaç-
mamıştı.” diyen ikili, yolculuk sırasında, ya-
pımını öğrendikleri Asya tipi uçurtmaları 
ve masalları birleştirerek Uçurtma ve Masal 
Atölyesi ile masalları çocuklara ulaştırabi-
leceği bir hale getirmeyi başarıyor. Çocuk-
ların topladıkları masalları birbirine anlattı-
ğı ve masalları yeni diyarlara ulaştırmak için 
uçurtmaları kullandığı bu atölye çalışmala-
rında çocuklar, el becerisi, dinleme, anlatma 
gibi yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda 
çok uzakta hiç tanışmadıkları arkadaşlarının 
dinlediği masallarla düşünüyor, onların gü-
lüşlerine ortak oluyorlar.

İbrahim Yılmaz ve Marion Dupeyrat'ın, 
ziyaretçilerden küçük bir isteği var: "Genel-
de, çok uzaklardan bir hikâye veya masal 
duyduğumuzda, masalda geçen karakterleri 
ve olayları kendi dünyamızdan görsellerle, 
çevresel faktörlerle hayal ederiz. Nadiren bu 
masallar ve onları anlatan insanlarla, onların 
yaşayış biçimleriyle, masalın ait olduğu çev-
resel faktörlerle bağ kurabiliriz. Söylemek 
isteriz ki çok uzaklara ait fotoğraflar gördü-
ğümüzde, oraya ait yaşamı kendi düşünce-
lerimizle açıklamayı çok seviyoruz. Şimdi 
bu sergideki fotoğraflara bakarken ipucu ya-
kalamanız ve topladığımız masalları, o ma-
salların gerçek sahipleriyle, onların yaşadı-
ğı çevreye ve yaşayış biçimlerine bakarken 
hayal etmenizi istiyoruz. Bu oyunun amacı, 
yeni figürlerle yaratıcılığınızı ve hayal gücü-
nüzü geliştirmeniz yardımcı olmak..."

gezginler…

Heybelerinde

biriktiren
masal

l Alper Kaan YURDAKUL

A

Kızlar 
nikaha değil 

okula!
Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri, 

yaşadıkları ihmal ve istismara Kadıköy’de 
açılan bir sergi ile dikkat çekiliyor

Kız çocuklarının maruz kaldığı ayrımcılığa ve sorunlarına dikkat 
çekmek için Kadıköy Belediyesi ve Aydın Doğan Vakfı işbirliği 
ile "Okuyan Kızlar Aydınlık Yarınlar" sergisi 24 Kasım’da açıldı. 
Aydın Doğan Vakfı’nın, 33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür 
Yarışması'nda kız çocuklarının yaşadığı ayrımcılığı anlatan 
"Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya" başlığıyla çizilen karikatürler 
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sergileniyor.
Kız çocuklarının okutulması ve yaşadıkları cinsiyet 
eşitsizliğinin ortadan kalması amacıyla çizilen karikatürler 
Aydın Doğan Vakfı, UNICEF, UNFPA (BM Nüfus Fonu) ve UN 
WOMEN (BM Kadın Birimi) Türkiye Temsilcilikleri ile birlikte 
11 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlediği "Dünya 
Kız Çocukları Günü" konferansı sırasında katılımcıların 
beğenisine sunmuştu. 33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür 
Yarışması'nda özel ödül verilen Emrah Arıkan’ın karikatürü 
ile birlikte, yerli/yabancı toplam 21 çizerin karikatürlerinden 
oluşan sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 7 Aralık’a 
dek görülebilir.



ükümetin “çocuğa cinsel istismar” önergesi günler-
dir ülke gündeminde. Meclis’ten geçirilmeye ça-
lışılan ancak yoğun tepkilerle karşılaşan cinsel is-
tismara ilişkin yeni düzenlemenin 22 Kasım Salı 

günü Adalet Komisyonu’na çekilmesine karar verildi. Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter’dan “Kanunun izin verdiği yaş-
tan önce evlenenlerin mağduriyetlerini gidermek için yapılan 
düzenleme, Adalet Komisyonu’na çekilecek. Komisyonda ev-
lilikte yaşa takılanların mağduriyetini gideren düzenleme, tasa-
rı metninden çıkarılacak” açıklamasını yaptı. Ancak kadınlar 
önergenin tamamen iptal edilmesi için eylemlerine devam etti. 
23 Kasım Çarşamba günü önergenin geri çekildiği açıklandı.

KADINLAR KADIKÖY’DEN HAYKIRDI
Cinsel istismara ilişkin yeni düzenlemeye karşı ülkenin bir-

çok şehrinde kadınlar eylem yaptı. Düzenlemenin görüşüldüğü 
18 Kasım Cuma günü Kadıköy Eminönü İskelesi önünde bir 
araya gelen kadınlar tasarıyı protesto etti. Önergenin çocukla-
ra yönelik tecavüzlerinin önünü açacağını ifade eden kadınlar 
önerge iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. 

Kadıköy’de ikinci eylem ise 19 Kasım Cumartesi günü ya-
pıldı. Süreyya Operası önünde biraraya gelen binlerce kadın 
tasarının geri çekilmesini istedi. Kadın Cinayetlerine Karşı 
Acil Önlem grubunun çağrısıyla buluşan binlerce kadın, teca-
vüzcülerin aklanmasına izin vermeyeceklerini haykırdı. 

Süreyya Operası önünden Khalkedon Meydanı’na yürü-

yen kadınlar, “Cinsel istismarı aklayan yasayı geri çekin” ya-
zılı pankartı ve “Tecavüz meşrulaştırılamaz, tecavüz AK’la-
namaz” dövizlerinin taşıdı. Çevredekilerin ıslık ve alkışlarla 
destek verdiği yürüyüşte, kadınlar hep bir ağızdan, “Çocuk, 
kadın düşmanı tasarıya son”, “Kutsal aile masalına son”, “Te-
cavüzü aklama, suça ortak olma”, “Susmuyoruz, korkmuyo-
ruz, itaat etmiyoruz”, “ Hayatımız bizim, aileniz sizin olsun”, 
“ İstismarın rızası, tasarısı olmaz” sloganlarını attı. 

“YASAL ZEMİN OLUŞACAK”
Khalkedon Meydanı’na gelen kadınlar adına açıklamayı 

Sezen Yılmaz okudu. Çocukların, tecavüzcülerle, istismarcı-
larla evlendirilmelerine ilişkin AKP önergesinin derhal geri 
çekilmesini isteyen Yılmaz, bu yasayla cinsel ilişkiye rıza ya-
şının 15’ten 12’ye indirileceğini; süren ceza davalarındaki ve 
bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki faillerin, “çocu-
ğun rızası vardır” diyerek cezadan kurtulacağına dikkat çekti.

Bu yasa ile geçmiş cinsel suçların aklanarak, çocuk istis-
marcılarının istismar ettikleri çocuklarla evlendikleri taktirde 
affedileceğine işaret eden Yılmaz, bu yasa ile Türkiye’de kız 
çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla ev-
lilik şiddetine maruz bırakılmasının yasal zeminin açılmış ola-
cağını vurguladı.

AKP oyları ile kabul edilen cinsel istismar suçlarını af ya-
sasının, çocuk ve kadın haklarına, uluslararası yükümlüklere 
aykırı olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Türkiye’de kadınların ve 
kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve sal-
dırılar artarak devam ediyor. Bu yasa kadınlara ve çocuklara 
saldırıları ve tehlikeleri her an kanunlaşabilir. Bunun anlamı, 

2004 yılında TCK reformu sürecinde kadın örgütleri-
nin verdiği mücadele ve değiştirilen,  ‘mağdurun teca-
vüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’ 
maddesinin geri gelmesidir. Bu da kadın ve kız çocuk-
larının kazanılmış yasal haklarında büyük bir kayıp 
demektir” diye konuştu.

CHP’Lİ KADINLAR ANKARA’YA GİTTİ
CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolları üyesi kadın-

lar da önergeye tepki göstermek için 22 Kasım Salı 
gecesi Kadıköy’den yola çıkarak Ankara’ya gitti. 
Ancak kadınlar Ankara’ya ulaştığı vakitlerde Baş-
bakan Binali Yıldırım kanun teklifinin, Meclis’ten 
komisyona çekileceğini açıkladı. Düzenlemenin 

kabul edilmesi halinde 
çocuklara yönelik cinsel 
istismar suçlarının arta-
cağını ifade eden kadın-
lar Gazete Kadıköy’e ko-
nuştu.

“Bugünkü zihniyet, 
çok karanlık bir zihniyet” 
diyen CHP Kadıköy Ka-
dın Kolları Başkanı Ca-
nan Murtezaoğlu, “An-
kara’ya akıl almaz izan 
dışı kanun teklifini pro-
testo etmek için gidiyo-
ruz. Tecavüze uğrayan ço-
cuk, tecavüzcüsüyle evlendirilecek. Biz bunu 
protesto ediyoruz. Teklif olursa yine eylemleri 
sürdüreceğiz.  Her yer karanlık, her yer tecavüz. 
Onun için sokaklarda olmalıyız” diye konuştu. 

İki kız çocuğunun olduğunu söyleyen Bahriye 
Oral da “ilk defa böyle bir eyleme gideceğim. Sade-
ce kadınların değil, özellikle babaların da tepki göster-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Namus kavramı üze-
rinden yüzlerce kadın cinayetinin yaşandığı bu ülkede 
insanlar neden tecavüzü meşrulaştıran bir yasa teklifine 
karşı çıkmaz. Bunu çok merak ediyorum” dedi. 

Vicdanlı ve duyarlı her insanın bu teklife karşı çık-
ması gerektiğini ifade eden Canan Canbeyli de “ Kadınlar 
olarak bu önergenin kabul edilmemesi için elimizden ge-
len her şeyi yapacağız” diye konuştu. 

İBB MECLİSİ’NDE TARTIŞMA
İBB’nin Kasım ayı meclis görüşmelerinde CHP ve 

AKP’li Meclis üyeleri, TBMM’nin de gündeminde olan 
‘cinsel istismar düzenlemesi’ ile ilgili olarak söz aldı. Önce 
kürsüye CHP’li Meclis üyesi Ayşegül Okumuş Görgü, ar-
dından AKP Meclis üyesi Helin Görgül çıktı.

Kanundan ilk etapta 4 bin kişinin yararlanacağını ve 
tahliye olacağını söyleyen Ayşegül Okumuş Görgü, “Hu-
kuksuzlukları göz göre göre oylayanlar, iki gencin el ele 
dolaşmasından rahatsız olanlar, Ensar Vakfı ile başlayan 
tecavüzü normalleştirme sürecinde dün karşımıza bu ah-
laksızlığı daha da geliştiren bir önerge ile çıktılar sahaya. 
Aslında utanç verici durum bu önergeyi getirenleri ve ya-
zanları savunmaktır, desteklemektir” şeklinde konuştu.

Daha sonra aynı konu üzerine konuşma yapmak 
üzere AKP Meclis üyesi Helin Görgül kürsüye çıktı. 
Görgül, “Düzenleme tecavüzcüleri koruyan bir düzen-
leme asla değildir. Ortamı gerenler, bazen toplumda 
var olan gerçekliği göz ardı etmek için bir bahane 
sayılmamalıdır. Evlenmiş ama yaş farkı nedeniyle 
nikâh yapamamış olanların resmi nikâh ile evlen-
meleri halinde uygulanacak bir yasa tasarısıdır” 
diye konuştu.

Görgül’ün konuşması sırasında CHP sırala-
rından tepkiler yükseldi. Bunun üzerine AKP’li 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç yerin-
den kalkarak CHP Kadıköy Belediye Meclis 
üyesi Ülkü Koçar’ın oturduğu sıraya geldi 
ve “Neden müdahale ediyorsu-
nuz” dedi.

Bir anda AKP’li ve CHP’li üye-
ler karşı karşıya geldi. Arbede sı-
rasında bazı meclis üyeleri olayla-
rın yatışması için yoğun çaba sarf 
etti. Yaşanan arbedenin ardından 
meclis üyeleri kendi grupları-
nın bulunduğu sıralara geçti. 
Arbede nedeniyle oturuma 
ara verilirken, tansiyo-
nun düşmesi ile görüş-
melere devam edildi.
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tepki gösterdi

'482 BİN 
ÇOCUK 

ZORLA 
EVLENDİRİLDİ'

Cinsel istismar suçu işleyenlerin 
cezalarının ertelenmesini içeren 

yasa tasarısının toplumda yarattığı 
tepkiler sürerken, TÜİK’in  

çocuk yaşta zorla evliliklere ilişkin 
açıkladığı veriler, çocukların  

nasıl bir tehlike ile karşı karşıya 
olduklarını ortaya koydu. TÜİK 

verilerine göre son 10 yılda 
482 bin 908 kız çocuğu zorla 

evlendirildi. Adalet Bakanlığı’na  
göre çocuk istismarıyla ilgili dava 

sayısı  
son 10 yılda yaklaşık üç kat artış 

gösterdi. 
Türkiye’nin çocuk hakları 

karnesini  
ortaya koyan bazı dikkat çeken  

rakamlar şöyle: 
2015’te zorla evlendirilen 

çocuklardan 31 bin 337’si kız, 
1483’ü erkek çocuğuydu.

2015’te 15-17 yaş arasında doğum 
yapan çocukların sayısı 17 bin 789. 

15 yaş altı doğum yapanların 
sayısıysa 244. 

Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu 
zorla evlendirildi. 

2010-2015 yılları arasında 16-
17 yaşlarında zorla evlendirilen kız 
çocuklarının sayısı ise 232 bin 313. 

Son on ve beş yıllık verilere bakıldığında, 
yasal düzenlemelere karşın çocukların zorla 

evlendirilmesinin önüne geçilemediği fark 
ediliyor.

l Erhan DEMİRTAŞ

H

tasarı geri çekildi

CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolları üyesi 
kadınlar da 22 Kasım Salı günü TBMM önünde 

düzenlenen eyleme katıldı. Kadınlara CHP Kadıköy 
İlçe Başkanı Ali Narin de destek verdi

Hükümetin ‘çocukların tecavüzcüyle evlendirilmesinin’ önünü açan yasa 
teklifine tepki büyük oldu. Sokaklarda, mecliste ve sosyal medyada yoğun 
protestolara neden olan yeni düzenleme geri çekildi
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adıköylü kadınların düzenlediği etkinlik-
ler, toplantılar sonucunda ortaya çıkan 
projelerden biri olan Potlaç Kadın El Eme-
ği Pazarı, sabit ve kapalı bir alana geçti. 28 

Mayıs’tan itibaren 19 hafta boyunca Moda Aile Çay 
Bahçesi arkasında el emeği ürünlerini satan kadınlar 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) dükkan açtı.

25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Gü-
nü’nde açılan Potlaç Dükkan’da, takı tasarımı ürünle-
rinden, bez bebeklere, dikiş- nakış ürünlerinden, yağlı 
boya resimlere, cam ve seramik hediyeliklere Kadı-
köylü kadınların el emeği olan ürünler satılıyor. Ka-

dıköy Belediyesi’nin kadın projelerinden biri olan 
Potlaç’ın katılımcısı Kadıköylü kadınların sosyal ve 
ekonomik güçlenmelerine olanak yaratacak olan Pot-
laç Dükkan’da , kadınların üretimleri sürekli ve aynı 
anda satışa çıkmış oldu.

CKM giriş katındaki dükkan Pazartesi hariç her 
gün, 10.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Pot-
laç Dükkân’da, Potlaç Ağı’ndaki kadınlar dükkânda 
nöbetleşe görev alacak. Kadınlar için dükkana ürün 
koyabilmenin ön koşulu, Kadıköy’de yaşıyor olmak 
(ikamet belgesi), ürünlerin kendi üretimi olması ve 
vergi muafiyeti belgesi almış olmak.

Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 1999 yılında ilan edilen “25 Ka-
sım Kadına Yönelik Şiddet Karşı Uluslararası Mücadele Günü” 
nedeniyle Türkiye’nin birçok bölgesinde kadın kolektifleri, pro-
testolar düzenliyor. ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız” platformu 

da 27 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Kadıköy’de eylem yapaca-
ğını sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Beşiktaş İskelesi önünde 
gerçekleşecek eyleme, “ Laiklik ve özgürlüğümüz için direnecek, 
kadın cinayetlerini durduracağız” başlığı ile çağrı yapıldı.

Haber

Kadınlar Cadde'de

Potlaç Başvuru Masası İletişim Bilgileri: Potlaç Saha Koordinatörü Dürdane Adıgüzel  
Adres: Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi No. 24 KADIKÖY  Telefon: 0216 5459350

25 Kasım, 1960 yılında Dominik Cumhuri-
yeti’nde Rafael Truijllo diktatörlüğüne kar-
şı mücadele eden Patria, Minerva ve Maria 
Ribel kardeşlere tecavüz edilip, öldürülme-
lerinin yıl dönümünüdür. 1981 yılında Latin 
Amerika Kadın Kurultayı, Mirebel kardeş-

ler anısına 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Mücadele Günü” ilan etmiştir. Bu tarihten 

tam 18 yıl sonra ise Birleşmiş Milletler 25 Kasım’ın 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 

Günü” olmasını kararlaştırmıştır. Ülkemizde de her 25 Ka-
sım’da Ribel kardeşlere yönelik anmalar ve kadına şiddete 
karşı protestolar yapılmaktadır. 

Kadınların

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 

kapsamında binlerce kadın, 27 Kasım Pazar günü Kadıköy’de eylem yapacakDAYANIŞMA GÜNÜ!
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Ludmila ile o Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 
paylaştıklarımı unutamadım. Bazı hikayeler sizi 
gündelik hayatınızın akışında hiç beklemediği-
nizi sandığınız anlarda yakalıyordu. Yaşadığınız 
duygu böyleydi en azından. Belki de bu hika-
yeler öyle sandığınız gibi zamansız değildi ama. 
Belki de yaşadıklarınız zaten yaşamanız gere-
kenlerdi. Ludmila o kısa şehir içi seyahatimizde 
bana bir hikayeyi anlatmak için oradaydı. Bunu 
şimdi daha iyi anlıyorum. 

Bana Nadia’nın gittiğini söylemişti. Gittiğini 
öğrendiğim için kaybettiğim duygusunu ken-
dime yaşattığım Nadia… O benim için bir roman 
kahramanı bile olabilirdi. Kendisini nasıl bildiği-
mi sormuştu, söylemiştim. Yakın arkadaşıydı, 
bu soruyu sorması yadırgatıcı görünebilirdi. 
Ama aynı zamanda bir amaca yönelik olduğu 
da çok belliydi. Sesi, soruyu sorma şekli, ba-
kışları… Bu duruştan cesaret alarak bildikleri-
mi tüm saflığımla paylaşmıştım ben de. Saflık 
diyorum evet. Anlattıklarımın ardından sonra 
duyacaklarım bana bu duyguyu bir daha, faz-
lasıyla yaşatacaktı çünkü. Nadia ülkesinde Rus 
edebiyatı öğretmenliği yapmıştı. Acılı bir aşk 
yaşamıştı. Duvarın yıkıldığı günlerde muhalif 
sevgilisinin istihbarat örgütünde görevli babası 
tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesinden 
hiç kurtulamamıştı. Onuruyla yaşamıştı ama. 
Oğlu Köstence’de cezaevindeydi. Kocası öl-
müştü. Dört çocuklu, bir çiftlikte yaşayan kızıy-
la artık görüşmüyordu. Ülkesinde kalamamıştı 
artık. İstanbul’da çocuk bakıcılığı yapıyordu… 
Onun bana kalan ve hep yaşatmak istediğim 
hikayesi buydu. Anlatmıştım. Anlatabildiğimce 
anlatmıştım.

Gülümsemesi giderek artmıştı. En nihaye-
tinde de dayanamayıp gülmeye başlamıştı. Çok 
eğlenmişti sanki. Beni şaşırtmaya devam ede-
cekti.

“Bravo Nadia bravo! Güzel masal! Siz buna 
inandınız değil mi?”

İnanmamam için bir sebep yoktu ki. Başı-
mı sallamıştım. Daha da gülmüştü. Eliyle ağzını 
kapamıştı. Daha fazla gülmemek için mi, bu ka-
dar güldüğü için utandığından mı, karar vermek 
zordu. Kulağıma eğildi. Fısıldayarak konuştu. 
Konuşurken nefesini hissettim.

“Yalandı, çok yalan. Sizi kandırdı. Nadia bir 
profesyonel. Doğrusu budur”

Bir profesyonel… Bu sözleri nasıl anlamalıy-
dım? Aklıma bir ihtimal gelmemiş değildi. Pro-
fesyonel… Fahişenin kibarcası mıydı bu? Yine 
kulağıma fısıldayarak açıklamalarına devam 
etmişti. 

“Yanlış anlamadınız. O bir eskort… Eski bir 
eskort… Şimdi yaşlandı tabii. Artık kadın bulu-
yor”

Durmuş, öyle kalmıştım. İyi de neden ken-
disini öyle tanıtmıştı? Onu da sormuştum. Fısıl-
dayarak konuşuyorduk artık. Bu mevzu vapur-
da başka türlü nasıl konuşulabilirdi ki.

“Çünkü çok hasta” demişti bu sorum kar-
şısında “Onda yalancılık hastalığı var… Uydu-
ruyor. Ben onu çok eskiden tanırım. Bir aşk 
yaşadı, büyük. Bir yazarla. Fransa’da. Berbat. 
Onu bıraktı. O da şimdi roman yazıyor böyle, 
uyduruyor. Ama ağzında hepsi, yazmak yok… 
Böyle…”

“Ama bu hikaye beni daha çok ilgilendirirdi” 
demiştim bunun üzerine. 

Çok kadınca bakmıştı. Tahrik ediciydi ger-
çekten. Verdiği cevap da öyleydi.

“Sizin yazar olduğunuzu bilmiyordu ki”
Demek ki o biliyordu. Utanma sırası bana 

gelmişti. Vapur Beşiktaş’a yanaşıyordu bu ara-
da. Kim bilir daha ne çok konuşacağımız vardı. 
Bu sefer ertelememeli miydim? Aklımdan ge-
çenleri duymuşçasına cevap verdi.

“Yarın Rusya’ya dönüyorum. Problemler var 
polisle. Tekrar gelir miyim? Biraz zor. Ben sizi 
takip ettim. İstedim ki bilin. Neden? Belki bir ro-
man yazılır. Ben onların şefiyim. Şimdi tamam?”

Tamam mıydı? Bu hikaye beni neden bul-
muştu? Hala karar verebilmiş değilim. Aradan 
çok zaman geçti. Onlara rastlamıyorum artık. 
Galiba gerçekten gittiler.

İçimden ‘hikayeye bak’ demek geliyor ama 
burada doğruyu kim söyledi, doğru neydi, onu 
da bilmiyorum. Bu kadınların buralardan geçti-
ğini söyleyebiliyorum sadece. Bana çok bilin-
meyenli bir hikaye bıraktıklarını… 

Belki de hepsi yalan söylemişti. 
Belki de ben bütün bunları rüyamda gör-

düm.
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lkemizde her yıl 24 Kasım tarihi ‘Öğret-
menler Günü’ olarak kutlanıyor. Öğret-
menlik mesleğini icra edenlerin bu kutlu 
günü ise her öğretmen için aynı mutlu-

lukta geçmiyor. Yıl içinde açığa alınan ya da ihraç 
edilen birçok öğretmen 24 Kasım gününden mah-
rum kalıyor. Gazete Kadıköy olarak Eğitim Sen 
2’Nolu Şube’ye son bir yıl içinde ihraç edilen ve 
açığa alınan öğretmenlerin sayısını sorduk. Eğitim 
Sen’in gazetemize yaptığı açıklamada: Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından açığa alınan öğretmen sayısı-
nın yaklaşık 70 bin, ilki ekim ayında çıkan Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile bu zamana dek 
ihraç edilen 30 bin 740 öğretmen,  üniversitelerden 
ihraç edilen akademik ve idari personelin ise 5 bin 
914 olduğu bilgisi paylaşıldı. Eğitim Sen’in öğret-
menlerin açığa alınması ve ihraç edilmesi hakkın-
daki görüşü ise öğrencilerinden fiilen koparılan on 
binlerce eğitim emekçisinin büyük bir burukluk ve 
endişe yaşadığı, suçsuz olan kişilere bir an önce gö-
revi iade yapılması yönünde. 

GELİR YETERSİZ 
Eğitim - İş Sendikası, 24 Kasım Öğretmenler 

Günü vesilesiyle öğretmenlerin gelirlerine ilişkin 
43 il merkezinde 707 kişi ile yüz yüze görüşerek an-
ket çalışması yaptı. Ankete katılanların yüzde 47’si 
erkek, yüzde 53’ü ise kadın öğretmenlerden oluşu-
yor. Ankette yer alan öğretmenlerin yüzde 78’i, her-
hangi bir sendikaya üye bulunmuyor.

Eğitim-İş'in anketinde ortaya çıkan sonuçlar ise 
şöyle:

• Öğretmenlerin yüzde 83’ü mesleğinden elde etti-
ği gelirleri yetersiz bulmuşlardır.

• Öğretmenlerin yüzde 86’sı eğitim öğretime hazır-
lık ödeneğini yetersiz bulmuşlardır.

• Öğretmenlerin yüzde 74’i maaşının düşük ol-
ması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığı-
nı belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 75’i borçları nedeniyle 
mesleki veriminin düştüğünü belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 88’i öğretmenlere veri-
len çocuk yardımının yetersiz olduğunu belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 89’u ek ders ücretlerinin 
yetersiz olduğunu belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 86’sı gelişmiş ülkelerde-
ki öğretmenlerle benzer çalışma koşullarına sahip ol-
madıklarını belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 82’si kazandığım para ile 
çocuklarının gıda ihtiyaçlarını rahat bir şekilde kar-
şılayamadığını belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 85’i çocuklarının kılık 
kıyafet ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayama-
dığını belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 87’si çocuklarının eğitim 
ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayamadığını be-
lirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 71’i çocuklarının denge-
li beslenemediğini belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 73’ü gelirlerindeki yeter-
sizlik nedeniyle mesleğine tam olarak motive ola-
madığını belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 52’si gelirlerindeki ye-
tersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, 
yüzde24’ü ise az da olsa psikolojik sorunlar yaşa-
dığını belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 50’si daha çok para ka-
zanacağı bir iş bulması halinde mesleğini bırakabi-
leceğini belirtmiştir.

• Öğretmenlerin yüzde 79’u öğrencilerine örnek 
olabilecek şekilde giyinemediğini belirtmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
81 il valiliğine gönderilen 19 Eylül tarihli 
genelgeyle, MEB tarafından ‘proje okulla-
ra’ dönüştürülen okullarda, sekiz yılı aşkın 
süredir görev yapan öğretmenlerin başka 
okullara tayin edileceği bildirilmişti. Pro-
je okul uygulamasına karşı çıkan veliler 
de yaklaşık 15 gündür yönetmeliğin ipta-
li için imza topluyor. Veliler tarafından İs-
tanbul’un Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy 
ilçelerinde toplanan imzalar 24 Kasım’da 
Milli Eğitim Bakanı’na teslim edilecek. 

 “15 BİN İMZA VERECEĞİZ” 
Proje okul nedeniyle iki kez Ankara’ya 

giden Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor 
Lisesi velisi Semra Ok, Gazete Kadıköy’e 
konuştu. İmza stantlarında sadece ‘veli’ 
sıfatı ile bulunduklarını belirten Ok, pro-
je okul adı altında keyfi bir uygulama ya-
pıldığını ve nitelikli öğretmenlerin uzak-
laştırıldığını söyledi. İmza kampanyasının 
fikrinin nasıl çıktığını ise Ok, şu sözlerle 
anlattı: 

“Proje okul velileri olarak iki kez An-
kara’ya gittik. CHP, HDP ve MHP ile gö-
rüştük. AKP ile de görüşmek istedik ama 
bizi kabul etmediler. Muhatabımızın, Mil-

li Eğitim Bakanı olduğunu söylediler. Ba-
kan ile görüşmeye çalıştık fakat herhan-
gi bir geri dönüş alamadık. Ankara’dan 
döndüğümüzde ise imza kampanyası baş-
lattık. 15 bin imza toplamayı hedefledik. 
Proje okulların iptali için toplayacağımız 
15 bin imzayı 24 Kasım’da Milli Eğitim 
Bakanı’na teslim edeceğiz.”

“MANİDAR BİR TARİH”
Velilerin Ankara’ya gidiş tarihinin 

24 Kasım olmasının oldukça manidar ol-
duğunu ifade eden Ok, “24 Kasım’ın se-
vinç içeren bir gün olması gerekiyor. Her 
yıl ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanan 
bu günde, proje okul velileri olarak öğret-
menlerimizin okullarından ayrılmaması 
için dilekçe vereceğiz. Aslında fazlasıyla 
trajik bir durum yaşıyoruz.” dedi.

“DİNLENİLMEK İSTİYORUZ” 
Proje okula karşı sadece velilerin tep-

ki göstermediğini, toplumun çeşitli ke-
simlerinden de uygulamaya karşı seslerin 
yükseldiğini belirten Ok, imza sayısının 
her geçen dakika arttığını söyledi. “15 bin 
imza hedefimize ulaşacağımıza inanıyo-
rum.” diyen Ok, “Şu anda 10 bin imza top-

lamış durumdayız. Son güne dek imza top-
layacağız. Topladığımız imzaları da hiçbir 
eylem yapmadan Milli Eğitim Bakanı’na 
teslim edeceğiz. Bakan Bey bizi dinlesin. 
Biz sadece dinlenilmek istiyoruz. Bu ka-
dar velinin günlerdir işini, aşını bırakıp ne-
den dört elle bu işe sarıldığını bizden din-
lesin.” diye konuştu. 

“CESUR OLMALIYIZ” 
Bir diğer proje okul kapsamına alınan 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi velisi Osman 
Berat Öngel ise her şeyi çocuklarının gele-
cekleri için yaptıklarını ifade ederek, “Pro-
je okul uygulamasına giren okullara ba-
kınca başarılı okulları görüyoruz. Çağdaş, 
yenilikçi ve Atatürkçü öğrenciler yetişti-

ren okullar hedef alınıyor, başarıları düşü-
rülmek isteniyor. Bu okullar açıkça balta-
lanıyor. Veliler olarak biz bu duruma karşı 
çıkıyoruz. Şu anki proje okul kapsamında-
ki okullara TEOG sınavından yüksek puan 
alan öğrenciler girebiliyor. Bunun dışında 
para, torpil, mevki hiçbiri fayda etmiyor. 
Öğrenci başarılı olursa girebiliyor. Şimdi 
ise bu okullara bazı yaptırımlar uygulanı-
yor. Bizler bu yaptırımların her türlüsüne 
karşıyız. İmza kampanyasını da sesimi-
zi duyurabilmek, uygulamaya toplumda da 
karşı olanlar olduğunu gösterebilmek için 
yaptık. Önümüzde Ankara yolculuğu ve 
teslim edilecek imzalar var. Çocuklarımız 
için cesur olmalı ve onlar için mücadele et-
meliyiz.” şeklinde konuştu. 

Ü

70 BİN 
ACIGA ALINDI

ÖĞRETMEN

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Eğitim-Sen 2’Nolu Şube’ye yıl içinde kaç 
öğretmenin ihraç edildiğini sorduk. Eğitim-Sen’in paylaştığı bilgiye göre Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 70 bin öğretmen açığa alınırken, üniversitelerden 
ise 5 bin 914 akademik ve idari personel ihraç edildi.  Eğitim – İş sendikası da 
öğretmenlerin gelirlerine ilişkin yaptığı anketi yayınladı

EĞİTİM – İŞ’İN ÖNERİSİ
Araştırma sonuçlarıyla ilgili Eği-
tim İş Sendikası çözüm önerile-
rinde bulundu. Eğitim İş Sendika-
sı Genel Başkanı Mehmet Balık, 
“Anket sonuçları öğretmenlerin 
ekonomik açıdan çok zor günler 
geçirdiğini göstermiştir.” dedi. 
“Öğretmenler yoksulluk sınırı-
nın neredeyse yarısı kadar maaş 
almaktadır.” diyen Balık,  “Öğ-
retmenlerin bu maaşla ailelerinin 
ve kendilerinin temel ihtiyaçla-
rını karşılamalarına imkân yok-
tur. 15 yıl deneyimli bir öğretme-
nin aldığı maaş ise yaklaşık 2 bin 
700 TL'dir. 15 yıllık bir öğretmen 
yoksulluk sınırının yarısından 
az maaş almaktadır. Yaptığımız 
araştırma öğretmenlerin eko-
nomik gelirlerinin yetersizliğinin 
eğitimin niteliğini düşürdüğünü 
ortaya çıkarmıştır. Eğitimin nite-

lik sorununun çözülebilmesi için 
öncelikli olarak öğretmenlere in-
sanca yaşayabileceği bir ücret 
ödenmelidir. 2015 Kasım ayından 
2016 Kasım ayına kadar dolar 
yüzde 20,14 oranında artmıştır. 
Doların artmasına bağlı olarak 
ülkemizdeki sosyal ve ekonomik 
yaşam aynı oranda zamlanmış-
tır. Öğretmenlerin son bir yıldaki 
kaybı yüzde 20'den fazladır. Öğ-
retmenlerin maaşları yoksulluk 
sınırının üzerine çıkarılmalıdır. 
Öğretmenlerin ek ders ücretle-
ri en az 25 TL olmalıdır. Öğret-
menlere ödenen eğitim öğretime 
hazırlık ödeneği, tüm eğitim ça-
lışanlarına ödenmeli ve en az bir 
maaş tutarında olmalıdır. 24 Ka-
sım Öğretmenler Gününde öğ-
retmenlere bir maaş ikramiye 
verilmelidir.” diye konuştu. 

Mehmet Balık

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’in 
yeni iletişim kampanyası çocukların bu so-
rusuyla başladı. Neden mi? Bu sorunun ce-
vabını TEGV şöyle veriyor: 
“Çünkü çoğu zaman gerek aile içinde, ge-
rek ülke yönetiminde, çocuklarla ilgili önem-
li kararları verirken onlara sormuyoruz! Oysa 
çocuklar evde, okulda, hayatın içinde onları 
anlamamızı, tanımamızı bekliyorlar. Her şeyi 
kabullenmiş gibi görünseler de, onlara ger-
çek fikirlerini, meraklarını, planlarını sordu-
ğunuzda bambaşka şeyler keşfediyorsunuz. 

Peki, TEGV’in çocuklarımızın gelişimi için 
özellikle üzerinde durduğu “Nitelikli Eğitim” 
neden farklıdır?
Nitelikli Eğitim, çocukları ezberden düşün-
meye, kabullenmekten sorgulamaya, tek-
rarlamaktan araştırmaya yönlendirir; sa-
dece bilgi birikimi ve gelişme değil, değişim 
sağlar. Çocukların yeteneklerini otaya çıka-
rır, onların kendilerini tanımaları için yol gös-
terir. Nitelikli Eğitim çocukların fikrini sorar, 
kendilerini ifade etmelerine fırsat verir, on-
lara özgüven kazandırır. Ayrıca sosyal/duy-

gusal becerilerini geliştirir, empati kurma ve 
takım çalışması becerilerini yükseltir. So-
nuç olarak bütün bu disiplinler çocuklarımı-
zın akademik başarılarını olumlu etkiler ve 
daha özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri-
ni sağlar.”
Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV etkinlik 
noktaları ‘çocuk dostu’ ortamlar olarak ta-
sarlandı. TEGV’de çağdaş eğitimin en temel 
alanları olan, matematik, fen, okuma ve sa-
nat konularında ücretsiz etkinlikler yapılıyor. 
Ayrıca bilim, drama, yabancı dil gibi farklı et-
kinliklerle çocukların çok yönlü eğitimi sağ-
lanıyor. TEGV’de çocuklar katılımcı ve özgür 
bir ortamla tanışıyor, fikir söylüyor, soru so-
ruyorlar.
TEGV 21 yılda yaklaşık 2.5 milyon çocuğa 
eğitim desteği sağladı. Bu başarıyı, binlerce 
gönüllüsü ve kurumsal/ bireysel bağışçısı-
nın desteğiyle yarattı.

ÇOCUKLAR SORUYOR:
“Hiç bana sordunuz mu?”

Hazırlayan: Kaan DERTÜRK

“Bakan bizi DİNLESİN”
Proje okul uygulamasının iptali için imza toplayan veliler, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde Ankara’ya gidip, imzaları Milli Eğitim 
Bakanı’na teslim edecek. Gazete Kadıköy olarak proje okul velileri 
ile imza kampanyasını ve Ankara’da neler yapacaklarını konuştuk
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hmet Kaya’nın bir ağabeyi olduğunu biliyor 
muydunuz? Peki ya ağabeyinin Kadıköy’de 
yaşadığını? Mustafa Kaya, beş kardeşin en bü-
yüğü. 65 yaşında ve 2 çocuk babası. Moda’da 

yaşıyor. O da kardeşi gibi müzikle ilgileniyor. “Deli Göz-
bebekleri”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Yıldızlar ve Çocuk” adlı 
üç albümün sahibi. Aynı zamanda ressam. Özel bir üniver-
sitede resim dersleri veriyor. Kardeşi Ahmet’in yaşadıkla-
rının etkisini hala üzerinden atamadığını söyleyen Musta-
fa Kaya ile Kadıköy’de bulunan çalışma ofisinde bir araya 
geldik.

“KEŞKE GEVENDE OLSAYDIM”
Mustafa Kaya, çocukluğundan itibaren müzik ve resim-

le ilgilenmiş. Sanat uğraşından dolayı çevresinden baskı 
görse de yılmamış ve hayallerinin peşinden gitmeye devam 
etmiş. Kaya o günleri şöyle anlatıyor: “Çocukluğumdan iti-
baren resim ve müzik hayatımda vardı. Müziğe 60’larda 
Malatya’da arkadaşlarımla Sümer Bağlama Ekibi’ni kura-
rak başladım. Tabi o zamanlar biz akademinin, konserva-
tuarın ne olduğunu bilmiyoruz. Sanat hayatı o zamanlarda 
bizim için zorluklarla geçti. Bizim oralar yıllardır cahil bı-
rakıldığı için okul da bir anlam ifade etmiyordu kimse için. 
Ben resim çiziyorum, rahmetlik büyükbabam diyor ki ‘Oğ-
lum kitap oku. Başka işlerle uğraş.’ Bağlama çalıyorum, 
‘Başımıza gevende mi olacaksın?’ diyorlar. Eskiden bizim 
oralarda eline bağlama alıp para toplayarak gezenlere ge-

vende derlerdi. Bazen keşke gevende olsaydım diyorum. 
Bir süre sonra, İstanbul Kocamustafapaşa’ya taşındık. 
Daha yeni İstanbul’a geldiğimiz zamanlarda, Beşiktaş’tan 
otobüsle geçerken bir baktım Mimar Sinan Akademisi ya-
zıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi falan. Onu görünce gözüm-
den pıtır pıtır yaşlar döküldü. Kendimi zor tuttum, hüngür 
hüngür ağlamamak için. Böyle bir akademi varmış da bi-
zim niye haberimiz yokmuş diye. Tabi o arada resimle uğ-
raşmaya devam ediyorum.  Sınava girdim ve Akademi’nin 
Resim bölümünü kazandım. 4 sene okuyup bitirdim. Mü-
zik de bir yanda devam ediyor. Albümler başladı sonra. İlk, 
‘Deli Gözbebekleri’ albümünü sonrasında ‘Fikrimin İnce 
Gülü’ ve en son ‘Yıldızlar ve Çocuk’ albümünü yaptım.” 

“AHMET İÇİMDE YARA”
1997 yılında çıkan “Yıldızlar ve Çocuk” albümünden 

sonra müziğe 20 yıl ara veren Mustafa Kaya yeni albüm için 
hazırlıklara başlamış. Zenger Müzik etiketiyle çıkacak olan 
albümün 2 ay sonra çıkması bekleniyor. Kaya, müziğe verdi-
ği 20 yıllık aranın ve bu süre içerisinde medyada görünmek 
istemeyişinin sebebini şöyle açıklıyor: “Ben, ilkokula başla-
dığımda Ahmet doğdu. Biz, Ahmet’i kucağımızda el bebek, 
gül bebek büyüttük. 
Ahmet, Paris’te 2000 yılında vefat ettiği zaman evladımı 
kaybetmiş gibi hissettim. İçimde bir yara oldu o benim. O 
zamanlar Unkapanı’ndan çok baskı geldi; ‘Albüm yapalım 
sana, tam zamanı.’ diye. Baktım ki bunlar kan emici sülük 
gibiler. Baktım ki bunlar Ahmet’in isminden yararlanarak 
para kazanacaklar. O yüzden bu zamana kadar hiç albüm 
yapmadım. Onun üzüntüsüyle zaten istesen de istemesen 
de bir şey yapamıyorsun. Anılarıyla yaşıyorsun. Ahmet 
ölür ölmez paldır küldür bir şekilde ‘Ben Ahmet’in ağa-
beyiyim’ diye çıkmak da doğru olmazdı.

“ASLANLAR GİBİ YATARIM”
Ahmet Kaya’nın 

kardeşi olması dı-
şında, severek 
dinlediği tek sanat-
çı olduğunu söyleyen Kaya, 
kardeşinin cesaretini şu anısıyla açıklı-
yor: “12 Eylül oldu. Bir kısmımız yurtdı-
şına gitti. Bir kısmımız kaldı. Sonra ‘82-
83 gibi geri döndük. Ahmet de o zamanlar 
daha yeni yeni palazlanmaya başladı. Unka-
panı’na gidip geliyor. Bir gün Unkapanı’nın 
orada terasta bir restoran var. Yanlış hatırla-

mıyorsam Arif Sağ, Rahmi Saltuk, Ahmet, ben oturuyoruz 
orada. Ahmet o gün Rahmi Saltuk’a, ‘Ya ağabey neden es-
kisi gibi şöyle gümbür gümbür devrimci şarkılar yapmıyor-
sunuz?’ dedi. Rahmi Saltuk ‘Oğlum biz yeteri kadar yattık 
içerde. Sen yap. Biraz da sen yat içerde.’ deyince Ahmet de, 
‘Ben yaparım, gider aslanlar gibi de yatarım.’ demişti. Ah-
met çok cesur, çok gözü kara bir çocuktu.”

“AHMET’İ ANLASALARDI…”
Ahmet Kaya’nın, Paris’e gitmek zorun-

da kalmasının toplumun cehaleti ve yö-
neticilerin sanata ve sanatçıya sahip çık-
mamasıyla ilgili olduğunu düşünen Kaya 
“Tıpkı İtalya’da Rönesans’tan sonra Me-

dici ailesinin yaptığı gibi, sanatçıla-
rın arkasında dursalardı böyle ol-

mazdı. Belki de Medici ailesi 
Michelangeno’yu koru-

yup kollamasaydı, 
onu tanımaya-

caktık.” diye-
rek devlet 
yöneticile-
rinin sanata 

ve sanatçıya 
sahip çıkması 
gerektiğini vur-

guladı. 

A

Caz eğitiminin ardından Timur Selçuk ile 
kompozisyon teknikleri çalışan, caz per-
formansı yüksek lisansı yapan Elif Çağlar, 
ilk albümünü 2010’da çıkardı. Chicagolu 
blues ustaları Jimmy Burns ve Katherina 
Davis’e eşlik etti. Aaron Parks, Harish 
Raghavan, Eric Harland, İlhan Erşahin, 
İmer Demirer ve Cenk Erdoğan’ın konuk 
olduğu yeni albümü “Misfit”i geçtiğimiz 
aylarda yayınlayan Elif Çağlar, konserde, 
albümlerinden parçalara ve caz standart-
larına yer verecek. (25 Kasım/20.30/
Yeldeğirmeni Sanat)

Dünya çapında klasik müzik projeleri ile 
çeşitli konserlerde yer almış olan Sedef 
Erçetin, bu sefer Bach’ın çello süitleriyle 
karşımıza çıkıyor. Bach’ın çello için özel 
bestelenmiş altı süitinden üçünü kaydedip 
albüm aşamasına getiren Sedef Erçetin, 
bu konserde Bach’ın çello sütlerinden ilk 
üçünü çalacak. Hepsini dinlemenin ayrı 
bir tadı olan bu süitleri ustalıkla icra eden 
Erçetin, yarattığı büyüleyici ses ortamıyla 
dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşa-
tacak. Konser ücretsiz. (30 Kasım/20.00/ 
Yeldeğirmeni Sanat)

Süregelen tıp kariyerini müzikle birleştiren 
Suphi Bahadırlı, söz ve müziği kendisine 
ait olan bestelerinin yanı sıra, pop, rock, 
arabesk şarkıların sıradışı aranjeleler-
den oluşan repertuvarıyla dinleyicisiyle 
buluşacak. Bahadırlı’ya sahnede gitarda 
Can Demirci, basgitar ve geri vokallerde 
Tansu Kızılırmak ve davulda Can Turfan 
gibi tecrübeli müzisyenler eşlik ediyor.  (26 
Kasım/20.30/Shaft)

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Opera Ana Sanat Dalı, Genç Sesler Vokal 
Oda Müziği Konseri verecek. Piyanoda 
Çiçek Kanter’in sahne alacağı bu ücretsiz 
konserde, Schumann, Schubert, Mendel-
sohn ve Brahms’tan, iki, üç ve dört ses için 
bestelenmiş oda müziği eserleri yer alıyor. 
(26 Kasım/20.00/ Yeldeğirmeni Sanat)

İstanbul Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı, ücretsiz bir fagot konseri verecek. 
Sanatçılar Yrd. Doç. Çağrı Çolakoğlu, Toy-
gar Eşman, Olgu Şenol, İlayda Ürkmez’in 
sahne alacağı konserde, barok dönemden 
günümüze popüler ve klasik eserler, dört 
fagota uyarlanmış olarak seslendirilecek. 
(27 Kasım/19.00/ Barış Manço Kültür 
Merkezi)

Atilla Aldemir (keman), Friedmann Ludwig 
(viyolonsel) ve Anastassiya Dranchuk’tan 
(piyano) oluşan  Berlin Konzerthaus 
Virtüözleri, Sanat hayatlarını aynı şehirde, 
Berlin’de sürdürmenin yanı sıra Aldemir, 
Ludwig ve Dranshuk piyanolu trio lite-
ratürünün başyapıtlarında yeni ilhamlar 
keşfetmenin tutkusunu da paylaşıyorlar... 
(28 Kasım/20.00/Süreyya Operası)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ“Ahmet’i

l Alper Kaan YURDAKUL

anlamadılar”
Kardeşini kaybettikten sonra ortalarda 
görünmeyen Mustafa Kaya ile Ahmet 
Kaya’nın ölüm yıldönümünde, Kadıköy’de 
bulunan çalışma ofisinde söyleştik

“Geleceğin sanatçıları”na davet
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın gelece-
ğin sanatçılarının yetişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla 40. yılında başlat-
tığı Aydın Gün Teşvik Ödülü başvurula-
rı sürüyor. İKSV’nin kurucuları arasında 
yer alan ve Türkiye’de operanın geliş-
mesine büyük katkıda bulunan Aydın 
Gün anısına başlatılan ödüller 2012 yı-
lından bu yana her yıl klasik müzik ala-
nında başarılı bir gence bir defaya mah-
sus olmak üzere veriliyor. Çalgı, opera, 
bestecilik veya şeflik branşında eğitim 

görmekte olan veya eğitimini tamam-
lamış 30 yaşın altındaki müzisyenle-
re açık olan yarışmada, Seçici kurul 
İKSV Genel Müdürü Görgün Taner baş-
kanlığında, Devlet Sanatçısı şef Ren-
gim Gökmen, Devlet Opera ve Balesi 
Başrejisörü Yekta Kara, keman sanat-
çısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel 
Müdürü Ahmet Erenli ile İstanbul Mü-
zik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oy-
mak’tan oluşuyor. Genç müzisyenler, 
5 Aralık 2016 Pazartesi sabahına kadar 

tesvikodulu@iksv.org adresine özgeç-
mişleri ve işitsel-görsel malzemelerini 
göndererek ödül için başvurabilecekler. 
15 bin TL tutarındaki ödülün sahibinin 
kim olduğu ise adayların ulusal ve ulus-
lararası başarıları ile gelişmeye açıklık-
larını değerlendirecek seçici kurul tara-
fından aralık ayı sonunda duyurulacak. 
Yarışmayı geçtiğimiz yıllarda sırasıy-
la kemancı Hande Küden, viyolonselci 
Cansın Kara, kontrbasçı Salih Emre Şa-
hin ve kemancı Emre Engin kazanmıştı.

Geçen yılın 
kazananı 

keman virtüözü 
Emre Engin, 

ödülünü  İKSV 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent 
Eczacıbaşı’dan 

almıştı

Mozart hakkında yaptıkları akademik ça-
lışmalarla ünlenen Avusturyalı Tut-
ti Mozart Orkestrası, Mozart’ın 
ve annesinin mektupların-
da bahsettiği 239 yıldır hiç 
çalınmamış olan konçer-
toyu İsviçre’deki bir kü-
tüphanede bularak tari-
hin karanlık raflarından 
gün ışığına çıkardı. 2 asır 
boyunca kimsenin ulaşa-
madığı, seslendirilmeyen 
ve kayda alınmayan konçer-
to NEF sponsorluğunda dünya-
da ilk kez Türkiye’de seslendirilecek. 

Herkesin merakla beklediği konçerto, 
2 Aralık’ta Devlet sanatçısı ve Avusturya 
Devlet Kültür Nişanı sahibi uluslararası 

flüt sanatçısı Şefika Kutluer tarafından 
kendi adını taşıyan 7. Uluslarara-

sı Şefika Kutluer Festivali’nin 
açılışında seslendirecek. 

Zorlu Performans Sanat-
ları Merkezi’nde gerçek-
leşecek olan festivalde 
Kutluer tarafından ses-
lendirilecek esere Şef 
Vinicius Kattah yöneti-

mindeki Avusturyalı Tut-
ti Mozart Orkestrası eşlik 

edecek. Aynı konser 4 Ara-
lık’ta da Ankara’da Nazım Hik-

met Konser salonunda tekrarlanacak. 
Söz konusu eserin dünyadaki ilk kaydı-
nın yer alacağı albüm de 2017 yılı başın-
da tüm dünyada satışa sunulacak.

1998 yılında Pozitif tarafından kurulan 
ve müzik dünyasına yön veren projele-
re imza atan Doublemoon, daha önce ya-
yınladığı kült 10 albümü yeniden mü-
zikseverlerle buluşturuyor. Yakın müzik 
tarihinin mihenk taşı olan kataloğundan 
derlediği koleksiyonluk seçkide Mercan 
Dede, Taksim Trio, Burhan Öçal, Orient 
Expressions, Brooklyn Funk Essentials 

ve Hüsnü Şenlendirici’nin uzunçalarları-
nın yanı sıra çeşitli sanatçıların yer aldı-
ğı iki karma albüm de bulunuyor. Sınırlı 
sayıda üretilen plak versiyonları ile kol-
leksiyonerlerin ilgisini uyandıracak al-
bümler, her biri 180gr ve gatefold kapak-
lı olarak üretildi. Kültürler arasında bağ 
kuran bu seçkide, müzik market, kitabevi 
ve plak dükkânlarından edinilebilir.

gizli eseri 
Mozart’ın 

plak olarak 
yeniden...

Kült albümler
Türkiye’de

Mozart’ın 239 yıldır gizli kalan konçertosu 
dünyada ilk kez Türkiye’de seslendirilecek

Sağ üst köşede Mustafa, sol alt köşede Ahmet Kaya 
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adıköy Belediyesi Dr. Rana 
Beşe Sağlık Polikliniği “Toru-
numu Beklerken...” toplantıla-
rının Kasım ayı programını 22-

23 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirdi
Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla ücret-
siz olarak düzenlenen toplantıya katılan 
büyükanne ve büyükbabalara “Yeni anne 
babaya nasıl yardımcı olabilirim, bebek 
bakımı ile ilgili bilgilerim doğru mu, acil 
bir durumda torunuma nasıl yardımcı ola-
bilirim, torunum ile nasıl daha iyi iletişim 
kurabilirim?” konularında bilgi verilirken, 
katılımcılar da sorularına uzmanlardan ce-
vap alma imkanı buldu.

SAĞLIK İÇİN HİJYEN ÖNEMLİ
Kasım ayı programı kapsamında 22 Ka-
sım Salı günü düzenlenen ilk toplantıda 
Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe uz-
manlarından Dr. Demet Özkan, “Bebek 
Sağlığı, Bakımı ve Beslenmesi, Bebek 
ve Çocuklarda Acil Durum Uygulamala-
rı” konularında bilgi verdi. Yaklaşık 3 saat 
süren eğitimde yeni doğan bebeğin özel-
likleri, temizliğinden beslenmesine kadar 
detaylı bir çok bilgi yer alırken, bebek ba-
kımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, 
doğru bilinen yanlışlar açıklamalı bir şe-
kilde anlatıldı. Ayrıca yeni doğan ve son-
raki dönem bebeklerde görülebilen gaz 
sancısı, dilde oluşan ve bebeğin sağlıklı 
beslenebilmesini engelleyebilen pamuk-
çuk, sarılık, diş çıkarma dönemi, anne sü-

tünün önemi, ek besinlere geçiş zamanı ve 
dikkat edilmesi gerekenler ayrıntılı şekil-
de anlatıldı.

KARARLI VE TUTARLI OLUN
Etkinliğin ikinci günü olan 23 Kasım Çar-
şamba günü de Psikolog Serpil Tanki’nin 
büyükanne ve büyükbabalara bazı önerile-
ri vardı. Sunumunda çocuk eğitiminde ka-
rarlı ve tutarlı olunması gerektiğini ifade 
eden Serpil Tanki, “Torununuzu mutlu et-
menin yolu; istediği her şeyi almak ve onu 

yerine getirmek olmadığı bilinmeli. Ödül 
ve cezalarda, yani doğruların ve yanlış-
ların değerlendirilmesinde, anne-baba ile 
ortak bir tutum sergilenmeli. Mümkün-
se görüşler sadece anne-baba ile paylaşıl-
malı, çocuğun yanında konuşulmamalı” 
tavsiyelerinde bulundu. Tanki, her ya-
şın özelliğine göre çocukların sorumluluk 
duygularının gelişmesi için, kendilerine 
ait sorumlulukları yapmasına izin verilir-
ken, bu sorumlulukların torunların yerine 
yapılmaması gerektiğini de ifade etti. 

KATILIMCILARDAN TAM NOT
Bebek bakımı konusunda pek çok bilgi-
nin verildiği toplantıya katılanlar mem-
nuniyetlerini ifade ettiler. İzmir’den eşiy-
le geldiğini, kısa süre sonra anneanne 
olacağını söyleyen Dilek Özçelik, “Bu 
eğitimi çok faydalı buluyorum. İlk defa 
katılıyorum. Üçüncü torunumuzu bekli-
yoruz. Gayet yeterli bir eğitim, eksik yok. 
Çok güzel. Üçüncü torunumuzu bekliyo-
ruz. Bilgilerimi pekiştirirken, daha ge-
niş şekilde bilgilenmiş olduk. Büyükan-
nelerden, büyükbabalardan bu konuda 
her türlü yeniliği takip etmelerini isterim. 
Çünkü yıllar geçtikçe yeni şeyler keşfe-
diliyor. Bazı şeyler yanlış uygulanıyor-
sa geçen yıllar içinde onların daha doğru 
olan uygulamaları ortaya çıkıyor” dedi. 
Eğitimden çok memnun kaldığını söy-
leyen Mübeccel Tokman ise “Eksik yok 
fazlası var bu eğitimlerin. Hem bilgi 
planlaması hem de bilgi aktarımı açısın-
dan, zaman açısından fazlasıyla verimliy-
di. İkinci torunumu bekliyorum. Doğru 
bildiğimiz yanlışlarla çok fazla karşılaş-
madım ama değişen şeyler var tabii za-
man içinde. Bazı şeyleri medyadan da ta-
kip ediyoruz ama onaylatmak için soru 
sorduk. Eğitimi çok yerinde buluyorum 
ve teşekkür ediyorum düzenleyenlere. 
Çok yararlı oldu” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe 
Sağlık Polikliniği’nden yapılan açıkla-
mada “Torunumu Beklerken” eğitimleri-
nin yanı sıra “Gebe Okulu” eğitimlerinin 
de aylık periyotlarla düzenlendiği ifade 
edildi. 
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Son yıllarda dünyaya er-
ken merhaba diyen, ya-
şamla beklenen zaman-
dan önce tanışan, yani 
prematüre bebeklerin 
sağlığına dair ilgi ve in-
celemeler artmış du-
rumdadır. Bunun bir 
nedeni geliştirilen ye-
nidoğan yoğun bakım 
üniteleri ve tıptaki iler-
lemelerle prematüre ya-
şam oranının belirgin 

olarak artmış olmasıdır. Önemli bir sayısal nü-
fusa ulaşan bu ‘aceleci’ bebeklerin bedensel 
sağlığı kadar ruhsal sağlık durumları da tıbbi 
çalışanların ilgi alanını oluşturmaktadır. Kasım 
ayı, anne karnında gelişimini tamamlamadan 
önce doğan bu çocuklara dikkat çekmek için 
‘Prematüre Bebek farkındalık ayı’, 17 Kasım da 
‘Dünya Prematüre Günü’ olarak çeşitli etkin-
liklerle anılmaktadır. 

Prematüre bebek aslında gebeliğin 37.ci 
haftasından önce doğan bebekler için kulla-
nılan bir terimdir. 32.ci haftadan önce ‘çok er-
ken’ doğan bebeklerde ise riskin belirgin ola-
rak arttığı kabul edilmektedir. Doğum haftası 
kadar doğumdaki bebeğin ağırlığı da önem-
lidir. 2500g altında doğanlar için ‘düşük do-
ğum ağırlıklı bebek’ ifadesi kullanılırken 1500g 
ve altındaki doğum ağırlıklarında sağlığa dair 
sıkıntıların yoğunlaşabildiği gözlenmektedir. 
Ne denli erken ve düşük doğum ağırlığı olursa 
gelişebilecek sağlık sorunlarının boyutu da o 
denli fazla olabilmektedir. Ülkemizde prema-
türe doğum oranı yaklaşık olarak %10, yani her 
10 doğumdan biri prematüre bebek olarak ya-
şama adım atmaktadır.

 Erken doğum, 
yani beklenen za-
mandan önce 
doğmuş ol-
mak ruhsal 
hastalıklar 
için belirgin 
bir risk fak-
törüdür, ço-
cuklukta 3-4 
kat artmış bir 
risk söz konusu-
dur. Yenidoğan yo-
ğun bakım ünitelerinde 
yatışı olan bebeklerin okul çağına kadar takip 
edildiği bazı çalışmalar öğrenme sorunları, ge-
lişimsel gecikmeler ve davranış problemlerinin 
ortaya çıkabildiğini göstermiştir. En sık gö-
rülenler *dikkat eksikliği , *kaygı sorunları ve 
*sosyal zorluklardır. Ayrıca duygusal zorluk-
lar, hiperaktivite ve otizm benzeri bozuklukla-
rın yaşandığı da çalışmalarda bildirilmektedir. 
Öğrenme süreçleri ve IQ düzeyi ile ilgili sıkın-
tılar ise bilişsel yetersizliklerle bağlantılı bu-
lunmuştur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, sos-
yal ve duygusal zorluklar ile karakterize ‘erken 
doğum davranış görünümü’ bu çocuklar için 
bahsi geçen ortak bir ifadedir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozuklu-
ğu (DEHB) riski, zamanında doğmuş çocukla-
ra göre prematürelerde 2-4 kat fazladır. Kız ve 
erkek çocuklarda eşit oranda görülmekte, ha-
reketlilikten ziyade dikkat eksikliği daha bas-
kın bir klinik belirtidir. Otizm grubu bozukluk 
riskinde de artış mevcuttur. Buradaki belirti-
ler de daha çok dikkati sürdürememe ve da-
ğılma sonucu gibi görünmekte, ayrıca bilişsel 
becerilerdeki yetersizlikle ilgili olduğu tahmin 
edilmektedir. Prematüre bebeklerin beslenme 
zorlukları ve anne-bebek ilişkisindeki sıkın-
tılar sonucu duygusal sorunların da daha faz-
la yaşandığı düşünülmektedir.  Ayrılık kaygısı, 
yaygın kaygı, özgül fobiler gibi kaygılarda 4-6 
kat artış bildirilmektedir. İleri yaşlarda ergenlik 
depresyonu özellikle kızlarda daha fazla bildi-
rilmiştir. Bu belirtilere neden olan süreçler ise 
henüz net değildir. Araştırmaların devam etti-
ği bu konuda beyin gelişiminin değişime uğra-
dığı, erken doğumun nörolojik izleri bağlamın-
da farklılaştığı, beyin olgunlaşma sürecindeki 
yetersizlikler gibi olası mekanizmalar ileri sü-
rülmektedir. 

Yukarıda bahsedilen bu belirtilerin sıklı-
ğı aslında bu hassas nüfusun ruh sağlığı açı-
sından izlenmesinin yararlı olacağını düşün-
dürmektedir. Gelişimsel değerlendirmeler ve 
davranışsal izlem ile risk taşıyanların erken 
tespiti bu gibi durumlara uygun erken yakla-
şım ve müdahaleleri de mümkün kılacaktır. 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağ-
lığı Merkezi çalışanları olarak tüm çocuklara 
olduğu gibi prematüre çocuklara da kapsayıcı 
ruh sağlığı hizmetlerini sunmaya devam ede-
ceğiz. Tüm bu hayata tutunan aceleci ’küçük 
savaşçılara’ sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.

‘Prematüre Bebek 
Farkındalık Ayı’

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi
Uzm. Dr. Timur 

Şefketoğlu

Torun heyecanı bir başka

SATRANÇTA 
Kadıköy

RÜZGÂRI
2013 Eylül’den bu yana hizmet veren, Anadolu Yakası’nın en 
büyük satranç kulüplerinden Kadıköy Satranç Merkezi, Kasım 
ayında yapılan birçok turnuvada aldığı dereceler ile göz dol-
durdu. Uluslararası kriterlere göre hazırlanmış ders içerikleri ile 
katılımcılara stratejik düşünme, plan kurma, karar alma, zama-
nı etkin kullanma gibi beceriler kazandıran kulübün Küçükler İl 
Birinciliği turnuvasına katılan bütün öğrencileri İstanbul Fina-
li’nde yarışmaya hak kazandı. 

EMRE 6 DA 6 YAPTI
Her yıl düzenlenen Küçükler İl Birinciliği turnuvasına Kadıköy 
Satranç Merkezi 10 öğrenciyle katıldı. Öğrencilerin tümü tur-
nuvadan dereceyle döndü. Böylece Umut Atakişi ve Onur Kın-
sız’dan eğitim alan ve Küçükler İl Birinciliği turnuvasına katılan 
tüm ileri grup KSM öğrencileri, İstanbul Finali’nde yarışmaya 
hak kazandı. KSM öğrencilerinin turnuvadan aldıkları sonuç-
lar şöyle:
Kartal grubu 11 yaş kategorisinde KSM öğrencilerinden Emre 
Uras Delipınar 6’da 6 yaparak 1. olurken, Emre Pakiş 6.  olarak 
gruptan çıktı.
Ataşehir Grubu’nda ise 7 Yaş Genel’de Kutay Ulukan 3. olurken 
10 Yaş Genel’de Altan Kaya 2., Mithat Ziya Çakıroğlu 8. oldu. 11 
Yaş Genel’de de Umut Temizer 4., Umut Gültekin 5., Kuzey Yıl-
maz ise 8.olurken, 9 Yaş Kızlar’da ilk 2 sırayı KSM öğrencile-
ri Defne Karabay ve Zeynep Alagöz paylaştı. Karabay 1.olurken 
Alagöz 2.sırada kendine yer buldu. 

EN CENTİLMEN SPORCU
KSM öğrencilerinin başarıları yalnız Küçükler İl Birinciliği ile sı-
nırlı değil. Kasım ayı içinde bir çok turnuvaya katılan öğrenciler, 
katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde ettiler:
KSM öğrencilerinden, Sanem Vural, 12-13 Kasım tarihlerin-
de düzenlenen Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası Üsküdar 
Gençler Grubu’nda Kızlar Kategorisinde 1. Genel kategoride ise 
6. olurken, Umut Kaan Berberoğlu katıldığı ilk turnuva olan 5-6 
Kasım tarihinde Ataşehir’de yapılan İstanbul 10 Kasım Atatürk 
Turnuvası’nda açık kategoride 5 turda 3 puan alarak 16. oldu ve 
“en minik ve en centilmen sporcu” ödülünü aldı. Umut Temizer, 
5-6 Kasım tarihinde Kartal’da yapılan V. Atatürk Kupası Açık 
Satranç Turnuvası’nda 6., yetişkin grubu kursiyerlerinden Ka-
mil Gün de 12-13 Kasım tarihinde Maltepe’de yapılan İstanbul 
10 Kasım Atatürk Kupası Satranç Turnuvası’nda 6. Oldu.

l Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy Belediyesi’nin her ay düzenlediği 
“Torunumu Beklerken” seminerlerine ilgi yoğun

K
l Mustafa SÜRMELİ

Kadıköy Satranç Merkezi öğrencileri 
katıldıkları turnuvalardan dereceyle döndü
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Hep böyleydi.
Derbi maçları hayata hoş bir nefes 
olurdu.
Bu sene doz aşımı oldu galiba.
Doksan dakika,
Sanki okulsuz öğretmen,
Öğretmensiz çocuk kalmadı.
Bize ne dolardan elbette,
Bize ne sanıldı:))
Yeşiller korunacak, memlekette güller 
açacaktı sanki.
Kız çocukları okula ve tribüne 
dolacaktı,
Büyüyünce, aşkla, istekle yuva 
kuracak,hayatının ipleri kendi ellerinde 
olacaktı.
Sevdiğimiz şarkılara, ezgilere hasret
Kalmayacaktık.
İsveç Norveç Danimarka'daki dertleri 
kıskanmayacaktık:)
Robin van Persie bir vurdu,
Sonra bir daha.
Maden ocağının dinlenme odaları
Aydınlandı.
İki rengin neşesi sardı dört bir yanı...
Yok, elbette bunlar olmadı.
Öyle sanmak istedik.
Otobüsü kurşunlanan,
Başına örülmedik çorap bırakılmayan
Fenerbahçemiz, Galatasaray'ı
Üstelik güzel bir oyunla yendi.
Çok sevindik.
Dertlerin kalkınca şaha günlerinde
Bir tebessüm yolladı hepimize.
Canım Fenerbahçe,
Daha ne yapacaktın?
Bu sene bu maç bile 
heyecanlandırmıyor...
Diyen Pinokyolar'a
Desibel rekorlu sevinç sesleri
Çıkarttırdın.
Her zamankinden ziyade bir damla yaş
Akıttırdın.
Sana sığınmışız,n'edelim:))
Sen gülünce bak neler oldu
Dedirttin. Bu hayale pek ihtiyacımız 
vardı.
Teşekkürler gözümün nuru.

Teşekkürler :)

FERYAL 
PERE İlker Terzioğlu:

İstanbul’da erkeklerin basketbol oynadı-
ğı çok sayıda amatör lig bulunurken, ka-
dınların oynadığı bir lig henüz kurulmadı. 
Ancak bu konuda bazı çalışmaların oldu-
ğu da gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz 
günlerde Kadıköy’de iki kadın amatör bas-
ketbol takımının maçı vardı. Basketbol Ses 
ile Altınbilek kadın basketbol takımları 19 
Kasım 2016 Cumartesi günü Kadıköy İs-
tanbul Anadolu Lisesi spor salonunda kar-
şılaştı. Skordan çok sporun önemli olduğu 
maçın uzun yıllar sonra iki kadın amatör 
basketbol takımı arasında oynanan ilk mü-
sabaka olduğu belirtildi. Hazırlık maçını 
Altınbilek, Basketbol Ses’i 61-56’lık skor-
la kazanırken, her iki takımın da centil-
mence oyunu izleyenlerden alkış aldı. 

KARİYER SPORA ENGEL DEĞİL
Basketbol yaşamından sonra spor ka-

riyerine 9 yıldır basketbol antrenörlüğüy-
le devam eden Basketbol Sağlık, Eğitim, 
Spor (SES)’un kurucusu ve antrenörü Ezgi 
Kırılmaz, aynı zamanda üniversitede Psi-
koloji Bölümü okuyor. Spor Psikoloji-
si Sertifikası ve C Sınıfı Antrenör belge-
sine sahip. Üniversiteden basketbol takım 
arkadaşı Serra Yıldızlı ile yetişkin kadın-
lara hobi olarak basketbol öğretmek ve 
oynatmak için 2016 Haziran ayında Bas-
ketbol Ses’i kurdu. 5-6 sporcuyla çalışma-
lara başlayan takımda şu anda 76 yetişkin 
kadın sporcu bulunuyor. Kadınların bas-
ketbola ilgi olduğunu, Basketbol SES ai-
lesi olarak birçok kadının hayatına spo-
run tekrar girmesine, birçoğunun da sporla 
ilk kez tanışmasına vesile olmaktan çok 
gurur duyduklarını ifade eden Ezgi Kırıl-

maz, “Yaş ortalamamız 30-35 civarında. 
Doktorundan mühendisinden tasarımcısı-
na, öğretmene kadar kariyer sahibi kadın-
lar var. Basketbolu yeni öğrenen, önceden 
oynamış olanlar da var. Önemli olan bu-
rada spor yapmak” dedi. Kırılmaz, kadın 
amatör basketbol takımlarının yer aldığı 
bir lige katılacaklarını da belirtti.  Basket-
bol SES, çalışmalarına, Kadıköy’de İstan-
bul Anadolu Lisesi ve Beykoz’da Çavuş-
başı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 
devam ediyor. 

AİLE TRİBÜNDE
Basketbol maçını babalar ve çocuk-

lar da tribünden heyecanla izledi. İki aydır 
basketbol oynadığını söyleyen Zehra Köse 
Abay, “Önceden hiç basketbol oynamadım. 
Çok seviyorum basketbolu. Basketbol Ses’i 
internetten gördüm ve şimdi basketbol oy-
nuyorum. Eşim ve ben muhasebeciyiz. Ka-
dınlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum. 
Hafta içi de pilates yapıyorum. Spor hayatı-
mı olumlu yönde etkiledi. Çok mutluyum” 
derken, Zehra Hanım’ın eşi Selçuk Abay, 
“Kadınların böyle aktiviteler yapması gü-
zel. Çocukla beraber gelip annemizi bir iz-
leyelim dedik. Sarıyer’den spor için geldik. 
Tam bir aile ortamı” dedi. Eşinin daha ön-
ceden profesyonel basketbolcu, kendisinin 
de iş yaşamının dışında sanatçı olduğunu 
söyleyen Bora İhsan Gökgöz de, çocuğuyla 
birlikte maçı izlemeye gelenler arasınday-
dı. Gökgöz “Eşimi desteklemek için bura-
dayım. Profesyonel basketbola, evlilik, ço-
cuk derken ara verdi. Bu onun için heyecan 
oldu. Çocuğumuzla izledik, memnunuz. 
Sporun yaşı yok” şeklinde konuştu.

Doktorundan mühendisine tasarımcısından 
muhasebecisine kadınlar basketbolda buluştu

basketbolda

stanbul’da amatör basketbo-
la gönül veren, aktif basketbol 
yaşamından sonra antrenör ve 
sporcu danışmanı olarak bas-

ketbol çalışmalarını sürdüren İlker Terzi-
oğlu, amatör basketbolu ve yeni sezonu 
değerlendirdi. Doğma büyüme Kadıköylü 
olan Terzioğlu, çocukluğunda boş bir ara-
zi olan Göztepe Özgürlük Parkı’na bas-
ketbol potaları takıldıktan sonra ilk defa 
sokak basketboluyla tanıştı. Basketbol ya-
şamı 1987 yılında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) alt yapısında başladı. “İTÜ alt 
yapısı ile başlayarak çok farklı bir dünya-
nın içine girmiş oldum. 7 yaşımda olduğu-
mu ve Anadolu yakası Göztepe’de otur-
duğumu düşünürsek antrenmanlara gidip 
gelmek çok da kolay değildi” diyen Ter-
zioğlu, 1990 yılında İstanbul DSİ kulübü-
ne adım attı ve burada Tamer Karakoç’tan 
basketbol ve bir sporcunun nasıl olması 
gerektiğine dair A’dan Z’ye her şeyi öğ-
rendiğini söyledi.

AMATÖR DESTEKLENMELİ
Alt yapıdan sonra çeşitli kategoriler-

de A takım seviyelerinde basketbol oyna-
ma şansı bulduğunu, çok sakatlık yaşadığı-
nı, sakatlanma pahasına takımının başarısı 
için çalıştığını anlatan Terzioğlu, “Çünkü 
bizim dönemimizde takım içi forma kap-
mak hiç kolay değildi. Son sakatlığımdan 
sonra kronik bir hal alınca erken yaşta bı-
rakmam gerekti” diye konuştu. 

Terzioğlu, aktif sporu bıraktıktan sonra, 
kariyer çalışmalarına ağırlık verirken, bas-
ketbol koçluğuna yöneldi. Spor okullarında 
geleceğin basketbolcularının yetişmesi için 

çalıştı. Koçluk döneminde, genelde birey-
sel olarak profesyonel aldığı eğitim, araş-
tırma ve sporcu analizleri sonrasında çeşit-
li kategorilerdeki oyunculara danışmanlık 
yapan Terzioğlu, kariyer çalışmalarına 
ağırlık verse de gönül verdiği spor ve bas-
ketbola kendi imkânlarıyla kurduğu inter-
net sitesiyle katkıda bulunmayı sürdürüyor. 
Terzioğlu, aktif sporculuk hayatını bitirme 
kararı aldıktan sonra basketboldan uzak ka-
lamadığını ve ‘İstanbul Amatör Basketbol 
Ligi’ ile tanıştığını belirtiyor. Profesyonel 
basketboldan tanıdığı eski oyuncuların da 
ligde olduğunu görünce lige ilgisinin arttı-
ğını ifade eden Terzioğlu, İstanbul Amatör 
Basketbol ligleriyle ilgili güncel gelişme-
leri, takımları, maç skorları ve transferleri 
yakından takip ediyor. Terzioğlu, alt yapı 
basketboluna büyük ilgi olduğunu belirtir-

ken, amatör basketbolun desteklenmesini, 
sporun aileler, çocuk ve gençler için mali-
yet olmaktan çıkması gerektiğini ifade etti. 

GELECEK OYUNCULAR İÇİN…
Çok sayıda sporcunun basketbol oyna-

ma imkânı bulduğu, parkelerin ünlü isim-
lerinin de zaman zaman bu lige renk kat-
tığını belirten Terzioğlu, “Yeni yetişen 
gençlerin basketbola merakı varsa ve bi-
rilerinden bir şey öğrenmek istiyorsa özel-
likle en yakınındaki bir salonda oynanan 
bir lig maçına gidip izleyebilir. Böylece, 
hem kendi için fayda sağlar, hem de ile-
risi için nasıl bir konumda basketbol oy-
nayacağına dair öngörüsü olur. Ayrıca sa-
hadaki oyuncu için en azından ‘bakın bizi 
de izlemeye gelen birileri var.’ dedirtebi-
lir. Ortada bir şöhret, bir kupa yoksa bir-

çok insan, amatör basketbol izlemeyi za-
man kaybı olarak görebilir” dedi. 

YENİ SEZON HEYECANI
İstanbul Büyük Erkekler Ligi’nde de 

(İBEL) her yıl ortalama 40 takımın müca-
dele ettiğini, tamamen amatör bir lig oldu-
ğunu anlatan Terzioğlu, İBEL’in, güzel ve 
keyifli lig olduğunu belirtti.  Bunun dışında 
İstanbul’da yine çok sayıda amatör basket-
bol takımının oynadığı bazı özel turnuvalar 
ve liglerin düzenlendiğini anlatan Terzioğ-
lu, yeni sezonu şöyle değerlendirdi: “Çok 
yoğun bir sezon bekliyor bizi. Çünkü ar-
tık jenerasyonların da değişmesiyle birlikte 
daha yoğun bir oyuncu tayfası geliyor diye-
bilirim. Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, 
Bölgesel Lig, bunların yanında bayan ligle-
ri, büyük erkekler ligi, özel turnuvalar, lig-
ler vs. Ben çok umutluyum. Güzel bir se-
zon geçeceğini düşünüyorum bu sene”.

İ
l Mustafa SÜRMELİ

Potada yoğun sezon 
bizi bekliyor

Kadınlar

başarılı

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 yedinci haftasında elde 
ettiği sonuçlar şöyle:
■ 14. grupta Koşuyolu bu hafta 
karşılaştığı rakibi Taşdelen’i 3-2 mağlup 
ederek, 15 puanla liderliğe yükseldi.
■ 16. grupta yer alan Acıbadem, Pendik 
Kavakpınar deplasmanından 3-0 mağlup 
döndü.
■ 17. grupta ise Fikirtepe Dumlupınar 
7. Haftada rakibi Sapanbağları’nı 2-1 
mağlup etti.

İstanbul 1. Amatör Futbol Liglerinde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
maç programı şöyle:
14. Grupta haftanın programı
İçerenköy İ.Y.-Balkan Yeşilbağlar
Taşdelen-Örnekköy Spor
Barbaros-İstanbul Esnaf Spor
İdealtepespor-Cevizli Anadolu
Koşuyolu(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
16. Grupta haftanın programı
İstanbul Sahil Spor-Maltepe Yıldız
Valide Tayfun-Pendik Kavakpınar
Yamanspor-Orhanlıspor
Acıbadem-Kartal Yuvası
Elmalıspor(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
17. Grupta haftanın programı
Sapanbağları-1923 Esenkent
Gümüşsuyu-Çakmakspor
Aydınlıspor-Fikirtepe Dumlupınar
Üsküdar 1919 Spor-Ataşehir Doğuş
Kartalgücü(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 
Vardar-Bakırköy: 2-3
Ömerli Köyü-Sultanbeyli: 1-1
Küçükköy-Selimiye: 2-0
Küçükçekmece-Bostancı: 0-3
Dolayoba-Ortaçeşme: 3-3
Mahmutbey(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

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

7. Grupta Haftanın sonuçları
Yıldırımbosna-Albayrak: 5-1
Soğuksuspor-Ortaköy: 2-0
Sütlüce-Yel değirmeni: 0-1
Ç.İhsaniye-Rami: 0-0
Yenibosna-Kurtköyspor: 0-1

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

İstanbul 
Amatör 
Karması 

İstanbul Amatör Futbol 
karmasından muhteşem başarı. 
UEFA Regions Cup 2016-
2017 Kupası’nda Türkiye’yi 
Moldova’da temsil eden İstanbul 
Amatör Futbol karması, eleme 
turunda İsviçre Cenevre karmasını 
1-0 yenerek  grubunda birinci 
olup finallere kaldı. Kafile 
başkanlığını Federasyon Başkanı 
Remzi Ay’ın yaptığı ve 14-
18 Kasım tarihlerinde oynanan 
maçlar sonunda amatör karma 
K.İrlanda’nın Western karmasını 
2-0 yendi, Moldova’nın ARF 
Soraca karması ile 0-0 berabere 
kaldı. Eleme turu maçında 
İsviçre’nin Cenevre karmasıyla 
karşılaşan ekibimiz, rakibini 
1-0 mağlup etti ve 5. Grupta 7 
puanla birinci oldu. Ekibimizi 
finale taşıyan golü 75. dakikada 
Davutpaşa’nın 21 yaşındaki genç 
forvet oyuncusu Semih Kamil 
Akgöz attı. Cenevre 6 puanla 
ikinci, Soroca 4 puanla üçüncü 
sırada yer alırken, Western Region 
puan alamadı. Amatör karmamız 
elde ettiği başarıyla 2017 yılı 
Haziran ayında düzenlenecek olan 
finallere yükseldi.

Türkiye’yi Avrupa’da 
temsil eden İstanbul 
Amatör Futbol 
Karması finallerde

finallerde Zehra Köse Abay ve Selçuk 
Abay çifti çocuklarıyla 
basketbol maçındaydı

Bora İhsan Gökgöz de, 
çocuğuyla birlikte eşini 
desteklemeye geldi

Amatör basketbolun İstanbul’da büyük ilgi gördüğünü belirten antrenör ve sporcu danışmanı 
İlker Terzioğlu, yeni başlayan amatör basketbol sezonunun heyecanlı geçeceğini belirtti
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"ALATURKA TSM KOROSU"
Şef  ERDEM ÖZGEN

28 Kasım  2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ŞİFALI BİTKİLER”
Herbalist Tarkan GÜVELOĞLU

29 Kasım 2016 / 14.00
Yer: Bostancı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

“NLP SOHBETLERİ”
NLP Uzmanı Cengiz EREN

30 Kasım 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“ANTİMADDE EVRENİ VE RUH 
KAVRAMI”

Doç. Dr. Haluk BERKMEN
1 Aralık 2016 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

adıköy Belediyesinin Top-
lumsal Eşitlik Birimi sorum-
luları Yonca Güneş Yücel ve 
Bilge Güler, birimin hedefle-

rini ve amaçlarını açıklamak üzere Kriton 
Curi Parkı Gönüllüevi’nde mahalleliye ve 
gönüllülere bir sunum yaptı.

Toplumsal cinsiyet, yaşlanma, genç-
lik, çocuk, engelsiz yaşam, göç, ayırımcı-
lık, kent yoksulluğu konularında öneriler 
ve çözümler hakkında detaylı bilgi veren 
konuşmacılar toplumsal eşitliği güçlen-
dirmek için toplumun tüm kesimlerinden 
geri bildirim veri datalarını oluşturmak 
gerektiğinin altını çizdiler. Bu nedenle 
halkın deneyimlerini, Kadıköy Belediye-
si, STK’lar, muhtarlar ve gönüllü evleri 
ile paylaşmasının önemine dikkat çektiler.

Yaşlıların maddi ihtiyaçlarını devlet 
ve belediyeler karşılarken manevi deste-
ğin gönüllü evleri ile sağlandığını belir-
ten Yonca Güneş Yücel ve Bilge Güler 
“Toplumsal eşitliği geliştirmek ve sağla-
mak için gönüllü evleri ile daha sık bulu-
şarak projeler üretmeyi hedefliyoruz” di-
yerek sözlerini tamamladı.

ÇAĞIN HASTALIĞI DİYABET
Kriton Curi Parkı Gönüllüevi ile Ka-

lamış Lions Kulübü’nün birlikte düzen-
lediği “Çağın Hastalığı Diyabet” adlı 
sunum, İç hastalıkları uzmanı Dr Erdal 
Tuncer tarafından Kriton Curi Parkı Gö-
nüllüevi’nde gerçekleştirildi. 

Tuncer, “65 yaş üstü yaşlılık diyabe-
tidir. Vücuda alınan gıdaların tümü şe-
kere dönüşür. Şekeri dengeleyen haya-
ti organ pankreastır, zedelenince kendini 
toparlayamaz. Şeker hastalığı Tip1 ve 

Tip2 olmak üzere ikiye ayrılır, Tip1 do-
ğuştan başlar, Tip2 ise sonradan gelişir 
ve diyabetlerin yüzde 90’ını kapsar. Giz-
li şeker çok tehlikelidir” diyerek hastalık 
hakkında bilgiler verdi.

Terleme, ellerde titreme, uyku, sürek-
li kilo kaybı, bulanık görme, çok su içme, 
sık idrara çıkmanın diyabetin belirtileri 
olduğunun altını çizen Dr. Erdal Tuncer 
“Şekeri önlemek için sağlıklı beslenmek, 
spor yapmak, yürüyüş yapmak gerekir” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Rasimpaşa Gönüllüevi’nde EFT (Duygusal 
Özgürleşme Tekniği) konulu seminer dü-
zenlendi. Bioenerji Uzmanı Bilgen Şeker-
ci, görseller eşliğinde yaptığı örneklemele-
ri katılımcılara anlattı.
Şekerci, duygusal arınma tekniğinin zihni-
mizi vücudumuz vasıtasıyla iyileştirebile-
ceğinin bir yöntem olduğunu dile getirerek 
yaşam enerjimizin vücudumuzda meridyen 

adı verilen enerji kanalları aracılığıyla do-
laştığını, yaşadığımız olumsuz duyguların, 
travmaların meridyenlerde tıkanıklık yarat-
tığını, EFT’nin enerji sistemindeki blokaj-
ları açıp yol açtığı olumsuz duyguları yok 
ettiğini, iyileştirdiğini söyledi. 

Şekerci, katılımcılarla birlikte merid-
yen noktalarına yaptıkları vuruşları uygu-
lamalı olarak anlattı.

ASTIMA DİKKAT!
Rasimpaşa Gönüllüevi’nde sağlık semi-

neri düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Kork-
maz Altuğ Polikliniği’nden Uzm. Dr. Deniz 
Özkan, astım hastalığı hakkında bilgiler verdi. 

Astımın akciğer içi hava yollarının kro-
nik, iltihabi bir hastalığı olduğunu, belirtile-
rinin öksürük atakları, hırıltılı solunum, nefes 
darlığı olduğunu, tetikleyen nedenlerin gene-

tik, cinsiyet, obezite gibi kişisel faktörler ya 
da sigara, alerjenler, meslek, hava kirliliği 
gibi çevresel faktörler olduğunu anlattı. Astım 
şikâyetlerinin kış aylarında arttığını, ataklara 
karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. 
Dr. Özkan sunumdan sonra katılımcıların has-
talık hakkındaki sorularını yanıtladı.

MÜZİKLİ ŞİİR GÜNÜ
Rasimpaşa Gönüllüleri müzikli şiir 

günü düzenledi. Sanatçı Bülent Öztop-
rak’ın sunumunu yaptığı ve zaman zaman 
şiirler okuyarak katıldığı Atatürk temalı et-
kinlikte, Şef Şule Mantık yönetimindeki 
Türk Sanat Müziği korosu Atatürk’ün sev-
diği şarkıları seslendirdi. Etkinliğe katılan 
şairler, koristler ve misafirler fonda müzik 
eşliğinde seçtikleri şiirleri okudu. Duygu-
sal anların yaşandığı etkinlik hep birlikte 
10. Yıl Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Psikolojimizin 
biyolojimize 
etkisi 
Bostancı Gönüllüleri’nin, Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirdiği etkinliğin konuğu Biyolog Bu-
ket Elbeyoğlu oldu. Elbeyoğlu verdiği 
seminerde; stres, kaygı, korku gibi 
olumsuz duyguların beynimizde ve 
bedenimizde hangi kimyasalların ve 
hormonların salgılanmasını tetik-
lediği, bu salgılanan kimyasalların 
hücre ve DNA yapılarını ne şekilde 
deformasyona uğrattığı ve kro-
nik hastalıklara nasıl sebep olduğu, 
ruhsal, davranışsal ve fiziksel olarak 
daha sağlıklı olabilmek için olumsuz 
duygulardan nasıl kurtulabileceği-
miz konularında bilgiler verdi. Yoğun 
ilgi gören seminere katılan konuk-
lar etkinlikten son derece memnun 
kaldıklarını belirterek tekrarını ta-
lep etti.

Çocuklar 
doğum günü 
kutladı
Feneryolu Gönüllüevi Çocuk Komitesi, 
kasım ayında doğan çocukların doğum 
günlerini kutladı. Feneryolu Gönüllüe-
vi Başkanı Meltem Çokça, “Çocukları-
mıza sağlıklı, başarılı, huzur ortamında 
yaşayacakları nice mutlu yaşlar dile-
rim.” dedi.

İklim 
değişiklikleri 
ve çevremiz
Tema Eğitim ve Merdivenköy Sorumlusu 
Biyolog Arzu Bozgül tarafından Merdi-
venköy Gönüllüevi’nde iklim değişiklik-
lerinin nedenleri ve önlemler konusun-
da bir sunum gerçekleştirildi. Çevre ve 
ekolojik dengeye dikkat çekildi.  

K

Kriton Curi’de 

Rasimpaşa’da “Duygusal Özgürleşme”

Toplumsal Eşitlik

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Kültür 
Sanat ve Eğitim Komitesi’nin Kozyatağı Kültür 
Merkezi konferans salonunda düzenlediği “Atatürk 
ve Cumhuriyet” konulu etkinliğin konuşmacı 
konuğu Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç’ti.
Cumhuriyetin kuruluş yılı öncesi Mustafa Kemal 
Paşa’nın gerek meclis içi, gerekse meclis dışında 
pek çok muhalefetle karşılaştığını ve söz konusu 
sürecin Mustafa Kemal gibi bir dahinin üstesinden 
gelebileceği engellerle dolu bir yolculuk olduğunu 
belirten Orhan Çekiç, bu uzun ve zorlu dönemi 
görsel sunum eşliğinde anlattı. Bilinenden çok 

bilinmeyen bir Atatürk portresi çizerek yakın 
çağ tarihini, Cumhuriyet kazanımlarını, Kurtuluş 
savaşını ve Atatürk devrimlerini anlatan tarih 
araştırmacısı ve yazarı Orhan Çekiç şunları söyledi: 
“Atatürk, emperyalizme karşı mücadele verip 
zafere ulaşan ilk komutan ve devlet kurucusudur. 
Bu devletin kuruluş koşulları hiçbir devletin 
kuruluş koşullarıyla kıyaslanamaz. Kurduğu devlet, 
halk egemenliğine dayanan, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti niteliğinde, çağdaş bir 
cumhuriyettir.” dedi. Söyleşi hep birlikte söylenen 
10.Yıl Marşı ile sona erdi. 

“Atatürk ve Cumhuriyet”

konuşuldu

Tarihi Kentler Birliği tara-
fından 16-19 Kasım tarih-
leri arasında Antalya'da 
gerçekleştirilen YAPEX 
Restorasyon Fuarında 
Kadıköy Belediyesi, Tari-
hi Kentler Birliği Özendir-
me Yarışmasında Maliye 
Binası Kent Belleği pro-
jesi ile "Başarı Ödülü"nün 
sahibi oldu.  Tarihi Kentler 
Birliği tarafından düzen-
lenen, 'Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendir-
me Yarışması'nın ödül tö-
renine Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
Kadıköy Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Şen-
gün, Etüd-Proje Müdürü 
Leyla Terzi ve Etüt Proje 
Müdürlüğü personeli katıldı. Her yıl resto-
rasyon ve yapı sektörüyle, tarihi belediye-
leri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya 
getiren fuar kapsamında düzenlenen 'Tari-
hi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygu-
lamalarını Özendirme Yarışması'na 47 be-
lediye 83 proje ile katıldı. Yarışmaya katılan 
belediyelerin ödül aldığı koruma projeleri 
YAPEX Fuarındaki Yarışma Sergisinde katı-
lımcılarla paylaşıldı.  Kadıköy Belediyesi, YA-
PEX (Yapı İnşaat ve Restorasyon Fuarı'na) 
“Tarihimize Sahip Çıkıyoruz” temasıyla uy-

gulaması biten ve devam eden projeleriy-
le katıldı. Kadıköy Belediyesi adına açılan 
stantta proje uygulaması biten TESAK (Ta-
rih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi),  Kadı-
köy Akademi, Hasanpaşa Gençlik Merke-
zi, Karikatür Evi, Suadiye Sanat Atölyeleri, 
Yeldeğirmeni Sanat ve uygulaması devam 
eden Maliye Binası, Boğa Heykeli, Haldun 
Taner Öykü Evi ve Ahmet Haşim Evi eski 
eser projeleri yer aldı. Yaklaşık 1200 kişi-
nin ziyaret ettiği ve büyük ilgi gören stantta 
projelerin maket ve görselleri de yer aldı. 

Kadıköy Kent Konseyi Sos-
yal Hizmetler ve Kent Yok-

sulluğu Çalışma Grubu, 17 Ka-
sım Dünya Komşuluk Günü’nü 

Hasanpaşa’da kutladı. Hayatın 
hızlı akışı karşısında komşuluk iliş-

kilerinin zayıfladığı bu zamanlarda 
Sosyal Hizmetler ve Kent Yoksulluğu 

çalışma grubu Hasanpaşa’da komşula-
ra misafirliğe gitti. Hasanpaşa’nın sokak-

larında kapı kapı gezerek 17 Kasım Dünya 
Komşuluk Gününü kutladılar. Çalışma grubu-
nun yürüttüğü Hanımgiller grubunun da des-
teklediği “Isıtan Yumaklar” projesi kapsamın-
da örülen at, eldiven, bere ve şalları komşulara 
hediye ettiler. Çalışma grubundaki gönüllüler 
ziyaretlerinde hal hatır sorduklarını, anılarını, 
dertlerini, özlemlerini dinlediklerini aktardılar. 
Tüm Kadıköylülere de çağrıları var: “Haydi siz-
de komşularınızı arayın, sorun, gidin, dolaşın 
ama komşularınızı unutmayın.”

Kadıköy Belediyesi'ne
Başarı Ödülü

Kent Konseyi’nden

ziyareti
“komşu”



“Her yeri deniz olup da bu kadar az yosun kokusu 
olan başka bir şehir var mı acaba? Bu kadar köprü olup 
da kimsenin birbirine ulaşamadığı başka bir şehir. Bu 
kadar çok insanın olup da her yerin bomboş olduğu.”

öyle diyor kadın. Ve diğer kadınlar da çok 
şey diyor, ‘gerçek’ hayatta söyleyemedik-
lerini bir ‘tiyatro sahnesi’ne kusuyorlar 
yer yer hüzün yer yer neşeyle. “Sen İstan-

bul’dan Daha Güzelsin” oyunu, İstanbul’da yaşamaya 
çalışan aynı aileden üç kuşak kadının öyküsünü dile dö-
küyor. Kadıköy Theatron’da 11 Kasım tarihinde prö-
miyeri gerçekleştirilen ve sezon boyunca burada sahne 
alacak olan oyunu; kadınların ön planda olduğu  “Şe-
kersiz”, “Fü” ve “Aynur Hanım’ın Bebeği” oyunları-
nın da yazarı olan Murat Mahmutyazıcıoğlu’na sorduk.

● Bu bir kadın 
oyunu bence. Siz 
bir erkek olarak 
hangi referanslar-
la kaleme aldınız?

Tüm oyunla-
rımda kadın ba-
kış açısı var. Di-
ğer oyunlarda 
erkek karakterler 
de vardı. Bu se-
fer hiç istemedim 
erkeklerin sahne-
de olmasını. Onlar 
sadece kadınların 
gözünden anlatıl-
sın istedim.  

Çünkü kadın-
ların anlatacak çok şeyi olduğunu düşünüyorum, keza 
‘kadın’ üzerinden de anlatılacak çok şey var. Hele ki 
‘tecavüzle ilgili bu son yasanın konuşulduğu günümüz 
Türkiyesi’nde. Kadınlar çok fazla erozyonun, fırtınanın 
ortasındalar. Açıkçası erkekleri o kadar önemsemiyo-
rum bu coğrafyada. (gülümsüyor)

● Oyundaki kadın karakterler de anlattıkları da 
çok aşina…

Ailemdeki kadınların izleri var çokça. Ve evet dedi-
ğiniz gibi hepimizin annesi, kızı, anneannesi. Ama bir 
yönüyle de ‘tanımadığımız gibi’. Onların bize söyleme-

diklerini keşfetmeye ve dile getirmeye çalıştım bir er-
kek olarak. 

● Oyunda sıkça geçen bir replik var, ‘… deme-
dim tabi’. Kadınlar birçok şeyi söyleyemiyor, siz onla-
ra sahneden bir ses olmuşsunuz bence. Bunu bir ka-
dın izleyici olarak söylüyorum.

Elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım. ‘Ka-
dınları çok iyi tanıyorum ve onları anlattım’ gibi bir id-
diam yok. Bu yaşıma dek tanıdığım kadınların bende 
bıraktığı hisler, ‘galiba şöyle demek istedi’ gibi. Ben-
ce de çok şey söylemek istiyorlar ama söyleyemiyor-
lar. Hepimiz için bu böyle ama özellikler kadınlar için 
daha fazla.

● Kadınların dertlerini yansıtırken, oyunda neşe 
de eksik değil. 

Hayat gibi, acı varsa komiklik de var.  Ki bunu ko-
miklik olsun diye yapmıyorlar, durumlar komik. Bu bi-
raz da bizim topluma benziyor. Mesela bizim cenazele-
rimizi düşünün. Eğer ortada çok trajik bir ölüm yoksa 
cenaze akşamı eve toplanıldığında illa bir sebepten gü-
lüşmeler olur. Bunun gibi.

● Siz komik bir insanmışsınız zaten, öyle diyorlar.
(Gülüyor) Oyunlarımda bu neşeye yer verdim çün-

kü yaşamın komik tarafına bakmaya çalışıyorum. Öbür 
türlü hiçbir yaşanılır yani yok hayatın.  Tiyatroda anlat-
mak istediğim şeyi gerçekten anlatmak istiyorum, se-
yircinin kafasına vurmak değil! Acısıyla tatlısıyla der-
ler ya, öyle anlatmak…

● Oyunda oyuncular neden gerçek isimlerini kul-
lanıyorlar?

Gerçekçi olmasını istediğim bir oyunda oyuncuların 
bir başka karakteri oynamasını istemedim. Yani elbette 
ki oyuncular kendilerini oynamıyor ama ismin kendisi 
olması mutlaka ona bir şeyler veriyor. Bu da oyunun sa-
mimiyetine yansıyor.

● Kadın oyuncular ve siz, prova sürecinde kadın-
lara dair bilmediğiniz neler keşfettiniz?

Prova laboratuar gibiydi hepimize. Onlar kimi ya-
şanmışlıklarını oyuna koydular, ben de ailemin kadın-

larından bana kalanları onlarla paylaştım. Tabi kadın 
oyuncuların metni okuması ile benim yazmam aynı şey 
değil. Ne de olsa ben mevzuya dışarıdan bakan bir göz-
lemciyim. Yazdıklarımla örtüşen noktalar görmek bizi 
bazen güldürdü bazen hüzünlendirdi.

● Oyun çok sade; müzik yok gibi, dekor da sade-
ce bir İstanbul fonu. Neden böyle yalın bir hal tercih 
ettiniz?

Theatron’da keşfettiğim ve ikna olduğum bir şey 
var; ‘hikâye anlatıcılığı’. Biz de tiyatroda gerçek ola-
nı, o anda olanı aramaya çalıyoruz. Bu oyunu yazarken 
bunun üstünden ilerlemek istedim zira oyuncu aynı za-
manda bir hikâye anlatıcısı. Oyuncunun oynadığını se-
yirciden saklamak gibi bir durum yok. Seyircinin, ka-
dınların anlattıklarına odaklanmasını istediğim için 
dekorun çok sade olması gerekiyordu. 

● Peki, oyunda İstanbul’un rolü ne?
İstanbul kentsel dönüşümle hızlı bir şekilde büyü-

yor, değişiyor. Üç sene önceki mekânlar artık yok, aidi-
yet hissimiz gittikçe kayboluyor. Oyundaki kadınların 

50 yıllık hikâyesini anlatırken, bunu İstanbul’un dönü-
şümüyle birleştirdim.  

● Bence İstanbul kadınlar için daha zor bir şehir.
İstanbul bence giderek erkekleşiyor! Dikey büyü-

yor, kocaman yollar filan, yaya olmak, yürümek, bir 
yere ulaşmak çok zor

● Oyuna gelen kadın seyirci muhtemelen kendini 
görecek. Peki ya erkekler?

Gidip anneleriyle bir kahve içsinler oyun sonrası. On-
lara ‘Nasılsın?’ diye sorsunlar. Ama gerçekten sorsunlar 
bunu, annelerini bir an olsun ‘anne’ değil de bir kadın, bir 
birey olarak görsünler. Aile kurumu enteresan değil mi? 
4-5 kişiyi bir ömür bir eve topluyorlar. Çok saçma bence. 
İnsanlar arkadaşlarını seçebiliyor ama anne, baba, kar-
deşlerini seçemiyor. Oyunda yaşanan yabancılaşma tam 
da bundan. Kimse kimseye mecbur değil. Ama anne ile 
arkadaş olmayı denemek gerek. Bu oyuna gelen erkek-
ler de ailesindeki kadınları bir birey olarak görüp, onlar-
la o şekilde bir iletişim kursa... –Hiç öyle bir amacım fa-
lan yok ama- böyle bir farkındalık yaratılsa hoş olur…
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Ezo Gelin’, ‘Boş Beşik’, ‘Yılanların Öcü’ gibi filmleriyle tanınan aktris… Son yıllarda yazdıkları 
‘Eksik Şiir 2’ adlı kitapta bir araya getirilerek yayımlanan şarkıcı, söz yazarı ve besteci. 2-Uzun yıllar 
eskimeden kalacak kadar dayanıklı (eşya)… Her tür müzik aracı, çalgı… Bir tür salon dansı ve bu 
dansın müziği. 3-Evet anlamında bir ünlem… Bozulmamış, bayatlamamış olan… Hedef, gaye… Hint 
kertenkelesi. 4-Eski dilde boş, ıssız, tenha… Züppe… Bir tembih sözü… Rivayet eden, anlayan, söyleyen. 
5-Ilımlı… Erişmiş, başarmış, ulaşmış… Anlam, mana. 6-En tiz erkek sesi ve sesi böyle olan sanatçı… 
‘Martı’ adlı oyunu bu sezon Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen ünlü Rus yazar… Büyük, yetişkin, yaşlı. 
7-Türkiye’nin plaka işareti… Çare… Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giymiş Turan soyadlı futbolcu… 
Stadyum. 8-Dogma, inak… Yavaş yavaş, az az… Bağımlı… Nikel elementinin simgesi. 9-Bir göreve 
getirilme, tayin edilme… Kars yakınlarında bir ören yeri… Hayırlı, uğurlu… Hadise, vaka. 10-Bir kıta 
adı… Kayak, kar kayağı… Köken bilimci. 11-Halk dilinde hastalık… Sinirlerde ve lenf damarlarında yer 
yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik… Bir nota… Velinimet. 12-Geminin yan yatması… İris iltihabı… Tekke 
müziğinde de kullanılan üflemeli bir çalgı. 13-Sodyum elementinin simgesi... Bir sanatı yapmaya, 
uygulamaya yarayan özel araç… Coşku, heyecanlı davranış… Utanma, utanç duyma. 14-Aksama, 
aksaklık… Sonsuza değin, sürgit… İstençli. 15-Olumsuzluk belirten bir önek… Edirne’nin bir ilçesi… 
Radyum elementinin simgesi… Eskiden hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta 
akımdan yapılan özel bir karışım… Dürüst, iyi ahlaklı. 16-Radyasyon… Eski dilde su… Bir kimsenin 
kız kardeşinin ya da kadın hısımlarından birinin kocası… Ayak tabanı. 17-Geri çevirme… Döşem, 
donanım… Tek, eşi olmayan. 18-Haşlandıktan sonra ya da doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, 
dilim dilim kesilen et… Yüzyılın kısa yazılışı… Yüksek okul. 19-Sancağı, yelkeni ya da sereni direkten 
aşağı alma… Taş Devri’nin son çağı ile ilgili… Eski Çin felsefesini oluşturan iki karşıt ilkeden biri (diğeri 
Yang). 20-Kurçatovyum elementinin simgesi… Seçenek… Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla 
doldurulmuş döşek.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Kızgın Toprak’, ‘Yavru ile Katip’, ‘Seni Kalbime Gömdüm’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen… 
Sinemalarda gösterimi süren ‘Benim Adım Feridun’ adlı filmin yönetmeni. 2-Birmanya’nın (Myanmar) 
eski başkenti… Bir tür cetvel… Behramoğlu soyadlı şair, çevirmen… Titreyiş, ürkme… Eski dilde yüz, 
çehre. 3-Türk Lirası’nın kısaltması… Zerdeçale verilen bir ad… Güzel kokulu, ıtırlı. 4-Boğa güreşçisi… 
Kimi yabancı dillerde numaranın kısa yazılışı… Ara sıra, kimi vakit… Genellikle ipek ibrişim kullanarak 
iğne, mekik, tığ ya da firkete ile yapılan ince dantel. 5-İstanbul’un bir ilçesi… Çoğunlukla spor 
yarışmalarında seyircileri coşturan kimse… Abidevi. 6-Potansiyel…  Yarışta aradaki mesafeyi uzak 
tutarak… Kütahya’nın bir ilçesi. 7-Malik, sahip… Güney Amerika ülkelerine özgü bir yük hayvanı… 
Çözümleme, tahlil… İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı şiir türü. 8-Bir nota… Büyük 
zoka… İskambil oyunlarında kağıt atma sırası… Bir nota… Erkene. 9-Duyuru… Yabancı yazıların, 
okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi. 10-Geniş kollu sabahlık… Anma, 
söyleme, sözünü etme… Ay ağılı, ayevi, hale.  11-Tütün fidelerini örtmek için kullanılan hasır ya da 
ottan örtü… İyiye yakın… Mısır’ın plaka işareti… Köpek. 12-Mecazen, hapishane… Otoyol, ekspres yol… 
Gelecek, istikbal. 13-Notada duraklama zamanı… Acı, üzüntü, dert… Bursa’nın bir ilçesi… Akdeniz’de, 
Fransa’ya bağlı küçük bir ada. 14-Derviş önadlı yönetmen… Eti… Bazı giysilerin yaka, kol, cep vb. 
yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit… Bir renk. 15-‘Celal ile Ceren’, ‘Kocan Kadar Konuş’ gibi 
filmleriyle tanınan aktris… İlkel benlik… Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kısa yazılışı. 16-Konut… 
Şişli’de bir semt… Fazla bön, avanak. 17-Bir geminin başka bir gemiden ya da kıyıdan açılması… Tahıl 
ürünlerinin korunduğu silindir biçiminde ambar… Avrupa Birliği’nin para birimi… Kır yaşamı içinde 
aşk konusunu işleyen kısa şiir. 18-Küçük kanal… Askeri bir birlik… Büyükşehir, metropol. 19- Rus, 
Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık 
dolayısıyla verilen ortak ad… Coğrafyada kısık, klüz… Namzet. 20-Akıl… Yazı ya da sözle verilen, 
gönderilen bilgi, mesaj… Sıra dışı, acayip.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Nedim Gürsel, Espri, Ay 2-Usare, Yuan, Iralama 3-Rekolte, Agah, Nam, Fon 4-Grandi, Atilla Atalay 
5-Riayet, Nba, Liyakat 6-Lp, Avangart, Nabi 7-Yat, Mta, He, Ara, Na, At 8-Etajer, Akça, Armadura 9-Pikolo, Trampa, Amaç 
10-İmale, İrna, Spazm, Bl 11-La, İstanbul, İade 12-Çip, İma, Es, Torna 13-Osman Zeki Üngör, Taç 14-Yalelli, Raks, Knidos 
15-Lila, Yetkeli, Esre 16-Cage, Ray, Oturum, Ecir 17-Otokrat, Af, Pal, Stone 18-Mantık, Atol, Demin, Gs 19-Tv, Özengen, 
Semiyotik 20-Trata, Hibe, Alaten.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Nurgül Yeşilçay, Comte 2-Eser, Pat, Mai, Alatav 3-Dakar, Tapa, Poligon 4-İronik, Jile, Selektör 
5-Melda, Meke, İmla, Rıza 6-Tiyatro, İmal, Raket 7-Üye. Eva, Lisaniyat, Na 8-Ru, Ata, Aort, Ey, Ag 9-Saat, Nhk, Namert, 
Ateh 10-Engin Geçtan, Kakofoni 11-Alba, Ar, Briket 12-Ihlara, Asu, Üslup, Se 13-Er, Tramplen, İrade 14-Sanal, Arpa, Sgk, 
Ulema 15-Platin, Mazi, Önem, Mil 16-Ramayana, Matris, Siya 17-İm, Labada, Do, Dretnot 18-Afaki, Umberto Eco, Te 19-
Oya, Aral, Nas, İngin 20-Yön, Tutaç, Saç, Fresk.

Yaşam

Biz İstanbul’dan
daha mı güzeliz?

Kadınların söyleyemediklerini dile 
getiren “Sen İstanbul’dan Daha 

Güzelsin” adlı oyunun yaratıcısı 
Murat Mahmutyazıcıoğlu, “Erkekleri 

pek önemsemiyorum, kadınların 
anlatacak çok şeyi var” diyor

● Gökçe UYGUN

Ayfer Dönmez, Başak 
Kıvılcım Ertanoğlu, 

Melis Öz’ün rol aldığı 
oyun, 8-20-27 

Aralık’ta ve sezon 
boyunca 

Kadıköy Theatron’da. 
https://www.

facebook.com/
BAMistanbul
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afta sonu gezmelerinin gözde mekânı-
dır Kadıköy’ün parkları. Yediden yetmişe 
Kadıköylülerin önemli bir kısmını, hava 
bir de güneşliyse, parklarda görebilirsiniz. 

Torununun elinden tutup park gezmesine çıkan büyü-
kanne ve büyükbabalar, çocuğunun peşinden koşuştu-
ran anne-babalar… Kısacası Kadıköylüler için yemye-
şil ağaçlarla dolu, tertemiz havası ve ortamıyla geniş 
parklarının yeri ayrıdır. 

4 PARK YENİLENDİ
Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü-

ğü ilçedeki parklarda bir süredir devam eden yenile-
me çalışmalarını tamamlayarak Kadıköylülerin hiz-
metine sundu. Koşuyolu Parkı, Merdivenköy Parkı, 
Halk Sokak Parkı, Ekin Parkı yenilendi. Kadıköy Be-
lediyesi, parklardaki çalışmalarına başlamadan önce 
parkların bulunduğu mahallelerin sakinlerinden park-
larda neler olmasını istedikleriyle ilgili taleplerini al-
dığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında tüm parkların 
engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde tasarı-
mının yapılmasına özen gösterildiği de belirtildi. 

Parkların yenilenmesi çalışmaları bu yılın Nisan 
ayında başladı. 2015’te anket çalışmalarıyla mahalle 
sakinlerinin parklarda olmasını istedikleriyle ilgili ta-
lepleri alınmıştı. Buna göre projeler çizildi ve yenile-
me çalışmalarına başlandı. 

ANNE-BEBEK SALINCAĞI
Tamamen yenilenen parklardan olan Merdiven-

köy Parkı’nda; mini futbol ve basketbol sahaları ye-
nilendi. Çim alanları yenilenirken, otomatik sulama 
sistemi konuldu. Elektrik tesisatı ve aydınlatma ta-
mamen yenilendi. Parka piknik masaları konularak 
yeşil bir alan oluşturuldu. Açık alan fitnes aletleri 
yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında mahalle sakin-
lerinin talebi üzerine anne-bebek salıncağı konuldu. 

Tamamen yenilenen parklardan Ekin Parkı’nda 
da anne bebek salıncağı talep edilince belediye bu-
raya da bir salıncak yaptı. Bu arada, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’nün, tüm parklara anne-bebek sa-
lıncağı koyacağı da verilen bilgiler arasında. Parkın 
basketbol sahası yenilendi. Çok büyük bir yürüme 
alanı ortaya çıkınca parka çocuklar için sokak oyun-
ları alanları yapıldı. Parktaki kedi evleri daha sağlık-
lı hale getirildi. 

ÇOCUKLARA YENİ OYUN ALANI
Koşuyolu Parkı’ndaki yürüyüş parkurunun 

zemini ile futbol ve spor sahalarının zeminleri ye-
nilendi. Eskiyen çocuk oyun grupları zeminiyle bir-
likte komple yenilendi. Çim alan yeniden yapılarak, 
otomatik sulama sistemi konuldu. Parkın eskiyen ay-
dınlatma ve elektrik tesisatı yenilendi. 

Sitelerin arasında, mahalle sakinlerinin yemyeşil 
ağaçlar altında temiz havasıyla vakit geçirilebilecek 
ideal ortamıyla dikkat çeken Halk Sokak Parkı’nın, 
akşam ve geç saatlerde karanlık olması dolayısıyla 
aydınlatma yapılması yönünde şikayetler artınca Ka-
dıköy Belediyesi parkın aydınlatma sistemini yenile-
di. Çimleri de yenilenen parka otomatik sulama tesi-
satı yapıldı. Çocuk oyun alanı yenilendi. İsteyenlerin 
spor yapabilmesi için açık alan spor aletleri konul-
du. Evcil hayvan gezdirme alanı yapıldı. Mahalle sa-
kinlerinden gelen talep üzerine parka engelli salınca-
ğı da konuldu.

ZEYTİN AĞAÇLARI VE KUŞ EVLERİ
Kadıköy Belediyesi iki adedi Fe-

nerbahçe Parkı’na, bir tane Kadıköy 
Akademi’nin bahçesine ve iki 

tane de Selamiçeşme Özgür-
lük Parkı’na olmak üze-
re zeytin ağaçları dikti. 

Selamiçeşme Parkı’nda-
ki ağaçların birinin 500 yıl-
lık, diğerinin 300 yıllık zey-
tin ağaçları olduğu belirtildi. 
Diğer taraftan Selamiçeşme 
Özğürlük Parkı’ndaki yak-
laşık 200 yıllık olduğu söy-

lenen sedir ağacına kuş evle-
ri yapıldı.

Parkta torunuyla gezmeye çıkan Recep Albay-
rak, “Ekin Parkı tamamen değişti, yenilendi, 
güzel yapıldı. Çocuk oyun alanları, oturma yer-
leri, aydınlatma sistemi çok güzel oldu” derken, 
Kadıköy Belediyesi’ne parkta yaptığı yenileme 
çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve parkın 
yeni halini beğendiğini ifade eden Koşuyolu sa-
kinlerinden Seher hanım, “Gerçekten muhte-
şem bir çalışma olmuş” dedi. 
Halk sokaktaki parkın modern ve kullanışlı hale 
getirildiğini, eski halinin hiç iyi olmadığını belir-
ten Hulki Yalçıner, “Burayı kullanmıyorduk as-
lında yapılana kadar. Temiz ve güvenli değildi. 
Şimdi yapıldı, insanlar geliyor, çocuk parkı ya-
pıldı çocuklar geliyor. Modern oldu. Evcil hay-
vanlar için kum alanı yapıldı. Aydınlatma mü-
kemmel oldu” şeklinde konuştu.

KADIKÖYLÜ’DEN TAM NOT

H
daha güzel

Selamiçeşme 
Özgürlük Parkı'na 
zeytin ağacı dikildi

Engelli Salıncağı

Kadıköy Belediyesi ilçedeki dört parkta yenileme çalışmalarını 
tamamladı. Spor alanları, aydınlatma sistemleri, çocuk oyun alanları 
yenilendi. Kadıköylüler çalışmalardan memnuniyetlerini ifade ettiler  

parklarıyla
Kadıköy
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