
‘Apache’ Ayhan’ın 
zamansız vedası…

Bir köprü daha 
yıkılıyor

 Kadıköy’ün simgelerinden, 
Akmar Pasajı denilince akla ilk 
gelen isimlerden müzisyen Ayhan 
Çetiner yaşamını yitirdi. Kadıköy 
onu özleyecek…  l Sayfa 16'da

 Erenköy’de bulunan tarihi Ethem 
Efendi Köprüsü, Marmaray projesi 
kapsamında yıkılıyor. Peki, 
çalışmalar ne kadar sürecek, hangi 
yollar kullanılacak?  l Sayfa 10'da

Tarihi Ayrılık Çeşmesi ve çeşmenin yanında bulunan Namazgâh, 
Kadıköy Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilecek. 1. Grup 

tarihi eser olan Ayrılık Çeşmesi’nin 500 yıllık bir geçmişi var  l Sayfa 10'da

kavuşuyor
Tarihi kimliğine

Farklı mesleklerden 7 kadının 
kurduğu, Türkiye’nin ilk stand-up 
kadın grubu “Hatunlar Stand-Up”, 
kadınlık hallerini, kadın gözü ve 
esprisiyle sahneye taşıyor l Sayfa 9'da

“Erkek sporu” olarak bilinen boksta 
başarılarıyla öne çıkan Duygu 
Yılmaz ve Serenay Çetin, Türkiye 
Şampiyonası’nda Kadıköy’ü temsil 
etmeye hazırlanıyor l Sayfa 13'te

“Şakayı dişi kuş yapar”

Somalı çocukların dilekleri 
2017 Ajandası’nda

Maden faciasında 301 yakınını yitiren Somalı çocukların dilekleri 
ajanda oldu. Sosyal Haklar Derneği’nin hazırladığı  

2017 ajandasının geliri  Somalı çocuklara gidecek  l Sayfa 4'te

Yangından sonra
vatandaştan 
bağış kampanyası
Aladağ’da özel 
bir kız öğrenci 
yurdunda 
çıkan 
yangında 
11 çocuğun 
yaşamını 
yitirmesi sonrası 
vatandaşlar harekete 
geçti; sosyal medyada 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’ne bağış kampanyası 
başlattı l Sayfa 5'te

Kadınlar ringde!
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Fenerbahçe :)

FERYAL PERE  13'te

Gördüklerimiz
Göremediklerimiz (30)

MARIO LEVI  10'da

Kuru Temizleme
Online Sipariş 
Ücretsiz Servis 
Terzi ve Tadilat

Leke Çıkarma
Halı Yıkama
Ütüleme
Ambalajlama

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

Günlük kıyafetlerde  10 parçası 80 TL
KAMPANYA

Kadıköylünün 
felsefik 
düşünebilmesine 
katkı sunmak için 
ücretsiz seminerler 
düzenleyen Kadıköy 
Belediyesi, eskiçağ 
filozoflarının 
eskimeyen düşünce 
ve tartışmalarını, 
akademisyenler 
aracılığıyla 
günümüz 
Kadıköy’üne taşıyor
l Sayfa 2 ’de

felsefe
Antik hemşerilerin
izinde
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Robot Olimpiyatları 
yeniden!
Marmara Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Robot 
Kulübü MUFE 
Robotics Team, 
2015 yılında 
ilkini düzenlediği 
1. Uluslararası 
Marmara Robot 
Olimpiyatlarının 
bu sene de 
ikincisini 
düzenleyerek 
yarışma heyecanını tekrar yaşatmaya 
geliyor. Uluslararası alandaki bu 
yarışma 25-26 Şubat 2017 tarihlerinde 
Marmara Üniversitesi Göztepe 
Kampüsü’nde gerçekleşecek. 
Türkiye’nin her kesiminden ve 
yurtdışından birçok lise ve üniversite 
öğrencisinin izleyici veya yarışmacı 
olarak katılabileceği organizasyonda, 
katılımcılar Şefin Spesiyali, İstanbul’un 
Fethi, Robotenis, Kara Şimşek olmak 
üzere yeni ve Mini Sumo, Bayrak Yarışı 
ve Serbest olmak üzere de tanıdık 
kategorilerde robotlarını yarıştırabilme 
ve sergileyebilme fırsatı bulacak. Aynı 
zamanda katılımcıların etkin zaman 
geçirmesi için yarışmalarla eş zamanlı 
gerçekleşecek olan kendi alanında 
uzman konukların sunacağı seminerler 
ve workshop etkinlikleri düzenlenecek.
Ayrıntılı bilgi için: 
olimpiyat.muferobotics.org/
facebook.com/muferobotolimpiyat

okrates’in çağdaşı olan Thrasymakhos, Pla-
ton öldükten sonra Akademia’nın ikinci baş-
kanı olan Ksenokrates, ilk eşitlikçi devlet te-
orisyeninin olan Phaleas… Milattan önceki 

zamanların bu meşhur filozoflarının ortak nokta-
sı, hemşerimiz olmaları! Evet, çünkü bu üç 
önemli isim bundan binlerce yıl önce Ka-
dıköy’de doğmuşlar. Tabi o zamanki 
adıyla antik Khalkedon’da... Onla-
rın yaşadığı, felsefe ürettiği çağlar-
dan çok çok zaman sonra, 21.yüz-
yılın Kadıköy’ünde, felsefe hala 
yapılıyor. Elbette ki antik dö-
nemden farklı biçimde. O za-
manki gibi agoralarda buluşup 
şarap eşliğinde kavramları tar-
tışmıyoruz belki ama bu yüzyılın 
modern insanları olarak Kadıköy-
lüler, kültür merkezlerinin kırmızı 
kadife koltuklarına gömülüp, felsefe 
okuyup felsefe dinliyorlar.

Peki ya felsefe neden gereklidir, Ka-
dıköy’deki bu felsefe toplantılarını kim, ne-
den düzenliyor? ‘Sorular sorma sanatı’ felsefeyi, bu so-
rularla kapısını çaldığımız Prof. Dr. Simten Gündeş’le 
konuştuk. O, Kadıköy’deki felsefi olayların kamu aya-
ğının sorumlusu ve yöneticisi. Kadıköy Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Gün-
deş, aynı zamanda bir akademisyen olduğu için konuya 
bu bağlamda yaklaşıyor. Gündeş, felsefenin günlük ha-
yatta, göz ardı edilen ama çok kilit bir konumu olduğuna 
inanıyor ve insanlığın giderek daha çok yoksunluğunu 
çektiği insan hakları, birbirine saygı, vicdan, demokra-
si gibi kavramların aslında hep felsefeyle alakalı oldu-
ğunu vurguluyor. Felsefenin zor ve anlaşılmaz olarak 
görülmesinin, yeterince okumamaktan kaynaklandı-
ğını belirten Gündeş, “Bizde hep ‘felsefe yapma, entel 
olma’ gibi iğneleyici söz kalıpları vardır değil mi? Ben 

bunların toplumsal belleğimi-
ze bilinçli olarak oturtulmuş dü-

şünceler olduğuna inanıyorum. 
Düşüncesiz, sorgulamayan bir top-

lum yaratmak için! Oysa biz kavram-
ları bilirsek, onlara sahip çıkar, içlerinin 

boşaltılmasına izin vermeyiz…” diyor.

HER CUMARTESİ FELSEFE
Simten Gündeş, işte bu felsefi ve hayati gereklilik-

ler ve Kadıköylülerin talepleri doğrultusunda felsefe ala-
nına eğilerek, bu konuda seminerler düzenlemeye ka-
rar verdiklerini anlatıyor. Bunu da konusunda yetkin ve 
ciddi bir kurum ola Maltepe Üniversitesi Felsefe Ana-
bilim Dalı işbirliği ile başlattıklarını söyleyen Gündeş, 
şöyle devam ediyor; “Çünkü bu üniversite, Prof. Dr. İo-
anna Kuçuradi, Prof. Dr. Betül Çotuksöken gibi önem-
li isimlerin başında olduğu bir programla felsefe eğitimi 
verilen bir yer. Üniversite ile işbirliği içinde planladığı-
mız ücretsiz felsefe seminerlerine geçen yıl Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde başladık. Daha önce felsefe alanın-
da böyle bir seminer verilmediği için kaç kişi gelecek, 

ilgi nasıl olacak diye düşünüyorduk, heyecanlıydık. 125 
kişilik salona 160’a yakın kişi geldi. İnsanlar yerlere, 
merdivenlere oturdular felsefe dinlemek için. Ne kadar 
doğru bir iş yaptığımızı anladık. O bağlamda gördük ki 
felsefe gerçekten istenilen ve keyif alınan bir alan... Bu 
konferanslar dizesi belli bir düzen ve tema içinde sürdü. 
Sezon sonunda katılımcılarımıza sertifika da verdik. Bu 
seminerler bu sene de her cumartesi 10.00-12.00 saatleri 
arasında ücretsiz olarak sürüyor’’

Antik hemşerilerin 
izinde felsefe

Bağrında pek çok filozof yetiştirmiş Kadıköy’de, her yaşa hitap 
eden ücretsiz felsefe seminerlerinde buluşan Kadıköylüler, 

felsefe okuyup dinliyor, sorgulayıcı düşünceyi deneyimliyor

KÜÇÜK PRENS FELSEFE ANLATIYOR
Kozyatağı’nda, 2 ay önce hizmete giren 19 Mayıs 
Çocuk ve Gençlik Etüt Merkezi’nde Çocuklar İçin 
Felsefe seminerleri başladı. Türkiye Felsefe Kurumu 
(TFK) Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran 
Direk, her salı günü 17.30-19.00 saatleri arasında 
çocukları felsefeyle tanıştırıyor. Ücretsiz olan bu 
etkinliklerde Direk, Küçük Prens kitabı üzerinden 
felsefe kavramlarını anlatıyor. Bu çalışmaların ilk 
konukları 3. sınıf öğrencileri yani 9 yaşındaki çocuklar 
oldu. Kadıköy okullarında 
öğrenim gören bir grup çocukla 
başlayan bu çalışma 4 hafta 
sürecek. Ardından başka bir 
öğrenci grubuyla, 4 haftalık 
bu döngü devam edecek. 
Bu çalışmanın, Kadıköy 
Belediyesi’nin tüm etüt 
merkezlerinde sezon boyunca 
sürdürülmesi hedefleniyor.

■ Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat 
ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) 
her çarşamba 18.30’da ücretsiz 
felsefe toplantıları yapılıyor. Farklı 
üniversitelerden akademisyenler, 
bağımsız araştırmacılar çeşitli 
temalarda felsefe anlatıyor.
■ Barış Manço Kültür Merkezi’nde ayrıca Us Atölye’nin her 
perşembe 20.00’de düzenlediği ücretsiz felsefe etkinlikleri de 
13 yıldır devam ediyor. Türkiye’nin yetiştirdiği felsefe hocalarının 
yanı sıra, yurtdışından konukların da katıldığı bu etkinlikler serisi, 
her ekim başından mayıs sonuna dek aralıksız sürüyor. Mesela 

bu kapsamda 15 Aralık Perşembe 
akşamı saat 20.00’de önemli 
kadın felsefecilerden Hannah 
Arendt konuşulacak. “Arendt’te 
‘Radikal Kötülük’ Problemi” başlığını 
taşıyan yüksek lisans bitirme tezi 
kitaplaştırılan genç akademisyen 
Berrak Coşkun, ücretsiz bir seminer 
verecek.
■  Noesis Felsefe Atölyesi de 
Caddebostan Kültür Merkezi 

salonlarında, her perşembe 19.30’da felsefe çalışması yapıyor. 
Atölyeyi Aziz Yardımlı yürütüyor. 
■ Kozyatağı Kültür Merkezi’nde her pazartesi saat 19.00’da 
Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın felsefe toplantıları yapılıyor. 

Uluslararası 
Felsefe 

Enstitüsü’nün 
her yıl farklı bir 

ülkede düzenlediği 
uluslararası 

kongre, geçen 
Eylül’de 

Kadıköy’de 
gerçekleşmişti

Prof. Dr. Simten Gündeş

S
l Gökçe UYGUN

İŞ ÇIKIŞI FELSEFE!
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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 (1Gece 2 Gün)

• 11 ARALIK & 10 OCAK PZR.  KEMERBURGAZ & 
   SU KEMERLERİ & ORMAN GEZİSİ (Yemekli)
• 18 ARALIK PZR.  GALATA - KARAKÖY - TOPHANE   (Yemekli)
• 25 ARALIK & 10 OCAK  PZR.  FENER - BALAT - KARİYE MÜZESİ (Yemekli)  
• 25 ARALIK SAKARYA - ŞEREFİYE - SAKARYA - KUZULUK (Alabalık Menü)

YILBAŞI TURUMUZ
31 ARALIK - 1 OCAK CMT- PZR  

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

yeniden yapıldı
Türk öykü ve tiyatro tarihinin önemli yazarlarından Haldun Taner heykeli Kadıköy Belediyesi tarafından 

yeniden yaptırıldı. Kadıköy Mühürdar’da bulunan Haldun Taner’in büstü geçtiğimiz ekim ayında kimliği belirsiz 
kişiler tarafından parçalanmıştı. Heykelin parçalanmasının ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi usta 

yazarın yeni bir büstünü yaptırdı. Ümit Öztürk tarafından yapılan heykel Mühürdar’daki yerine kondu.

adıköy’de kadınlara yönelik taci-
zi engellemek isterken tacizci oldu-
ğu iddia edilen şahıslar tarafından 8 
Mayıs 2015 akşamı bıçaklanarak öl-

dürülen ÖDP, HAZİRAN ve Eğitim-SEN üyesi 
öğretmen Bahadır Grammeşin’in katil zanlıla-
rının yargılandığı davaya devam edildi. 1 Ara-
lık’ta Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda görü-
len dokuzuncu duruşmada, Ankara Kriminal 
Polis Laboratuarı’ndan beklenen raporlar yine 
gelmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu beş sanığın 
tutukluluk halinin devamına karar vererek du-
ruşmayı 28 Aralık 2016 tarihine erteledi. 

NE OLMUŞTU?
Özel bir okulda öğretmenlik yapan 31 yaşın-

daki Bahadır Grammeşin’in de aralarında bu-
lunduğu 15 kişilik toplulukta yer alan bir grup 
kadın, bir başka grup tarafından sözlü tacize uğ-
ramıştı. Tacize sessiz kalmayan Grammeşin ve 
arkadaşlarıyla tacizci olduğu iddia edilen kişiler 
arasında çıkan kavganın son bulmasının ardın-
dan aynı gün içinde Grammeşin ve arkadaşları 
Kadıköy’de Surp Takavor Kilisesi önünde bek-
lerken, ellerinde döner bıçağı, pala ve demir çu-
buklar olan diğer grup tarafından saldırıya uğ-
ramıştı. Bıçak darbesiyle başından yaralanan ve 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gram-

meşin’in yanı sıra arkadaşlarından 19 yaşındaki 
Çağrı Konca ve 22 yaşındaki Halil Bağrıyanık 
da bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. 

Grammeşin’in öldürülmesine ilişkin dava-
da, Kadıköy’deki bir mekânın sahibi Erkan Çınar 
için; kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, 

kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suç-
larından müebbet hapis istenirken, Cemal Diri, 
Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak 
Ataç ise kasten öldürmeye yardım etme ve yara-
lama suçlarından yargılanıyor. Yargılanan sanık-
ların tümünün tutukluluk hali devam ediyor.

Ekim ayında kimliği belirsiz kişilerce parçalanan Haldun Taner 
heykeli Kadıköy Belediyesi tarafından yeniden yaptırıldı

Zanlılar
tahliye olabilir

Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin dava 28 Aralık’a ertelenirken, davanın avukatı Ayhan 
Erdoğan, sonraki duruşmada sanıkların uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edilebileceğini söyledi

l Alper Kaan YURDAKUL

K
RAPOR HALA GELMEDİ
Grammeşin ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan, 
davanın seyri ile ilgili Gazete Kadıköy’e konuştu. 
Erdoğan, olayın failinin bir “çete reisi” olduğunu 
iddia ederek diğer sanıkların ifadelerinin de bunu 
işaret ettiğini söyledi. Bahadır Grammeşin’in 
katil zanlılarının yargılandığı davanın hala 
sonlanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını 
söyleyen Erdoğan, Polis Kriminal Raporu’nu 
bekleyen mahkemenin söz konusu raporun hala 
gelmemesi sebebiyle, 28 Aralık tarihli duruşmada 
sanıkların bir kısmını uzun tutukluluk nedenine 
dayandırarak tahliye etme ihtimalinin bulunduğunu 
söyledi.  Cinayete ilişkin video görüntülerinin 
izletildiği ilk duruşmada sanıkların kendilerini teşhis ettiğini, ifadelerinde her aşamada cinayet 
mahallinde olduklarını ve katıldıklarını kabul ettiklerini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Her ne 
kadar ifadelerinde doğrudan el uzatmamaya yönelik ya da durumlarının fiillerini hafifletecek şekilde 
beyanda bulunmuşlarsa da kendilerini teşhis etmiş bulundukları videoda cinayete iştirak ettikleri 
asli faille birlikte sorumlu oldukları açıkça görülmektedir.” Bahadır Grammeşin’in ailesinin ve 
arkadaşlarının beklentisinin tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi, tutuksuz sanıklarla 
birlikte tüm sanıklar hakkında bir an önce hüküm verilmesi olduğunu belirten avukat Ayhan 
Erdoğan, 28 Aralık günü 15.00’deki duruşmada ailenin yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Şule İdil Dere’nin ölümünün üzerinden 
yaklaşık 8 ay geçti, olaya ilişkin 
iddianame henüz hazırlanmadı

Kurbağalıdere’nin balçığını ta-
şıyan bir hafriyat kamyonunun 
ezerek öldürdüğü Şule İdil De-
re’nin ölümü üzerinden 211gün 
geçti. Şule İdil Dere’ye çarpa-
rak ölümüne neden olan kamyon 
şoförü ise olaydan sonra ifade-
si alınıp serbest bırakılmıştı. Ve-
kil avukatlardan aldığımız bilgiye 
göre, soruşturmayı yürüten savcı-
lık İstaş ve Denizcilik Hizmetle-
ri çalışanlarının ifade işlemlerini 
tamamladı. Olaya ilişkin iddia-
namenin henüz hazırlanmadığını 
söyleyen avukatlar olaya ilişkin 
bilirkişi incelemesinin de devam 
ettiğini, dava tarihinin ise henüz 
belli olmadığını vurguladı. 

ÖNERGELER CEVAPSIZ
Sorumluların yargılanması ve 

soruşturmaların bir an önce başla-
masını isteyen Dere’nin yakınları 
change.org üzerinden imza kam-
panyası başlattı. “İdil’in canını 
alan, bir gece bile gözaltında kal-
madı” başlığı ile başlatılan imza 
kampanyası metninde şu ifadelere 
yer verildi: “Şule İdil Dere’yi Yo-
ğurtçu Parkı yaya yolunda Kurba-
ğalıdere’den balçık taşıyan haf-
riyat kamyonunun neden olduğu 
kaza denilen cinayette kaybettik. 
Sorumluların yargılanması, cay-
dırıcı cezalar alması için dava-
nın başlatılmasını istiyoruz. Hiç-
bir can güvenliği tedbiri almadan, 
yayaları uyarmadan bir parkın yü-
rüyüş yolunda hafriyat kamyonu 
çalıştırırsanız can alabileceğini-
zi bilirsiniz, bunu bile bile tedbir 
almazsanız meydana gelen şey 
‘kaza’ değil ‘cinayet’ olur.”

Şule İdil Dere’nin ölümünün 
araştırılması için TBMM’ye ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Mec-
lisi’ne soru önergelerinin verildi-
ği hatırlatılırken, aylar geçmesine 
rağmen soru önergelerine henüz 
yanıt verilmediği ifade edildi. 

Kampanya metninde, davanın 
başlayabilmesi ve sorumluların 
yargılanabilmesi için duyarlı va-
tandaşların kampanyaya katılma-
sı istenirken, olayın aydınlanma-
sı için şu sorular soruldu: 

1. Kurbağalıdere temizleme 
işini İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi kendi işçileri ve kendi araç-
larıyla mı yapmaktadır?  İş başka 
işverenlere verilmişse İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ile bu işveren-
ler arasındaki hukuki ilişki nedir?

2- Kurbağalıdere temizleme işi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından başka işverenlere veril-
mişse, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ne ait hafriyat kamyonu hangi 
yasal dayanağa göre çalıştırılmak-
tadır? Yaya yolunda kamyon çalış-
tırılmasına izin verilmiş midir?

3-İzin verilmişse bu izni hangi 
kamu makamı vermiştir? İzin ve-
rilirken kamyon giren yerin yaya 
yolu olduğu dikkate alınarak ge-
rekli güvenlik önlemlerinin alınıp 
alınmadığı izin veren kurum ta-
rafından denetlenmiş midir? Ka-
rayolları Trafik Kanunu’nun 68. 
maddesine göre yayaların yaya yo-
lunu kullanması zorunluyken, yaya 
yolunda hafriyat kamyonlarının ça-
lıştırılması o yolun yaya trafiğine 
kapatılmasını zorunlu kılmaz mı?

4- Kent içinde trafiği denetle-
mekle görevli kolluk güçleri yaya 
yoluna gerekli önlemler alınma-
dan kamyon girmesine nasıl izin 
vermiştir? 

l Erhan DEMİRTAŞ

Dere için 
adalet 

arayışına 
devam!

Haldun Taner büstü
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SİDARTA KIRTASİYE'DEN 
25.YILA ÖZEL SÜRPRİZLER... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tek seferde 50TL alışverişinize 2017 yılı ajanda ve takvimlerimiz %50 
indirimli veya 10TL değerinde 1 top A4 kağıt hediyemizdir. 
 
Ayrıca Sezon Tur'un düzenlediği günübirlik gezilerinde nakit 
ödemede %10 indirim alabilirsiniz. (Detaylı bilgi Facebook: Sezon Tur) 
 
FAKS   FOTOKOPİ   BİLGİSAYAR ÇIKTISI   KARTUŞ DOLUMU   KAŞE 
OFİS VE OKUL KIRTASİYESİ       ADİSYON VE NUMARALI FİŞLER 

YAZARKASA POS RULOLARI 
VE DAHA BİRÇOK İHTİYACINIZ İÇİN BEKLİYORUZ. 

 
MODA CADDESİ NO:95B GÜN APT.GİRİŞİ 

ZİRAAT BANKASI MODA ŞUBESİ KARŞI ÇAPRAZI 
Telefon: 4147476   e-posta: altankolatar@gmail.com 

KAYIP İLANLARI
Kadıköy Belediyesi’nden 
almış olduğum J 16300, J 

16301, J 190451, J 190452, 
I 904435, I 904436, I 904437 
no’lu makbuzları kaybettim. 

Hükümsüzdür.
SEFER BALABAN

Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.
ALPER YILMAZKUL

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü’ne ait 572 nolu Yüksek 
Lisans Diplomasını kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
KEMAL KAYMAK

İNGİLİZCE ÖZEL DERS 
Ortaöğretim, Lise, Üniversite,

YDS ve tüm seviyedeki öğrencilere, 
uygun ücretli, başarı garantili 

özel ders verilir.

Tel: 0532 522 13 28

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

aden faciasında 301 yakını-
nı yitiren Somalı çocukların 
dilekleri ajanda oldu. Sos-
yal Haklar Derneği 2017 

ajandasına çocukların dileklerini taşıdı. 
Sosyal Haklar Derneği ve gönül-

lüleri geçen yaz Somalı çocuklarla bir 
araya geldi. İkinci kez gerçekleşen 
yaz okulunda oyunlar oynandı, şar-
kılar söylendi, danslar edildi; resim-
ler, ebrular yapıldı ve dilekler dilendi. 
Sosyal Haklar Derneği, çocukların bu 
dileklerini 2017 yılı ajandasına taşıdı. 
Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle ha-
zırlanan ajandanın satışından elde edi-
len gelir, Somalı madenci çocukları-
nın eğitimi için kullanılacak. 

Cezaevlerindeki 
çocuklar için 
yasa teklifi
CHP İstanbul Millet-
vekili Onursal Adı-
güzel, cezaevlerinde 
anneleri ile birlikte 
kalan 0-6 yaş arası 
çocukların fiziki ko-
şullarının iyileştiril-
mesi için kanun tekli-
fi verdi. Adıgüzel, kanun 
teklifi ile anneleriyle birlikte cezaevle-
rinde kalan çocukların duygusal, sosyal 
ve bilişsel gelişimlerini gözeten, çocu-
ğun üstün yararını ilke edinen ayrı an-
ne-çocuk birimlerinin kurulmasını ve 
çocukların, yaş, durum ve ihtiyaçlarına 
yönelik tedbirlerin alınmasını talep etti. 

Adıgüzel, 5275 Sayılı Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 
verdiği teklifin gerekçesinde, Eylül 2016 
tarihi itibariyle cezaevlerinde anneleri 
ile birlikte kalan çocuk sayısının 528 ol-
duğuna dikkat çekti. “Çocukları ilgilen-
diren bütün faaliyetlerde, çocuğun ya-
rarının temel alınmasını zorunlu kılan, 
Türkiye’nin de taraf olduğu uluslarara-
sı sözleşmelere karşın, Türkiye’de anne-
leri ile birlikte cezaevlerinde kalan 0-6 
yaş arası 500’den fazla çocuğun birçok 
sorunla karşı karşıya olduğu bilinen bir 
gerçek” diye konuşan Adıgüzel, cezaev-
lerindeki fiziki koşulların yetersizliğinin 
çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimle-
rine engel olduğuna dikkat çekti. 

Adıgüzel, çeşitli sivil toplum kuru-
luşları tarafından ortaya konulan çalış-
maların, 0-6 yaş arası çocukların yetiş-
kin kadın cezaevlerinde bulunmalarının 
sakıncalarına dikkat çektiğini belirte-
rek, “Bu çocukların, anneleri ile birlikte 
kalabilecekleri, Avrupa’da da örnekleri 
görülen ayrı anne-çocuk birimlerine ih-
tiyaç var” ifadelerini kullandı. 

Adıgüzel, ayrıca cezaevlerinde an-
neleri ile birlikte kalan çocuklara ilişkin 
yasal düzenlemelere karşın uygulamada 
var olan eksikliklerin giderilmesi gerek-
tiğine vurgu yaptı. 

Bakırköy Cezaevi’nde birçok çocuk 
var. Bunlardan bazıları bebek. Cezae-
vinde olmalarının nedeni ise anneleri-
nin işlediği iddia edilen suçlar. Onlar-
sa annelerinin hem can yoldaşı hem de 
refakatçisi... Yaşları 0-6 arasında de-
ğişen çocuklar anneleriyle aynı yatak-
ta uyuyorlar ve cezaevinin içerisindeki 
bir okulda eğitim görüyorlar. Marma-
ra Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte-
si öğrencileri “Her Çocuk Özeldir” adlı 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 
işte bu çocuklarla buluştu. Projeye Ka-
dıköy’de bulunan Derviş Baba Deliler 
Abdallar Meczuplar ve Âşıklar Kahve-
hanesi gönüllüleri de destek verdi.

“ÇOCUKLARLA BİR GÜN”
Marmara Üniversitesi öğrencileri 

“Her Çocuk Özeldir” projesinin amacı-
nı şöyle açıklıyor: “ Bakırköy Kadın Ka-
palı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan 
mahkûm kadınların, aynı çatı altında bu-
lunan ve Adalet Anaokulu’nda eğitim 
öğretim gören 22 çocuğuyla cezaevi dı-
şında sosyal, fiziksel aktivite etkinlikle-
riyle, sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmek”

Öğrenciler ve Derviş Baba Kahveha-
nesi gönüllüleri bu amaç doğrultusunda, 
çocuklar, öğretmenleri ve psikologlarıy-
la1 Aralık günü Avrupa Yakası’nda bir 
AVM’nin önünde buluştu. Yaşı uygun 
olanlar bir sinema şirketinin sponsorlu-
ğunda film izleyerek, daha küçük olan-
lar ise oyun alanında oynayarak vakit 
geçirdiler. Bu etkinliklerden sonra bir 
restoranın sponsorluğunda yemek yiyen 
çocuklar, öğretmenlerle birlikte Adalet 
Anaokulu’na döndü. Öğretmenin izniy-
le Marmara Üniversitesi öğrencileri ve 
Derviş Baba Kahvehanesi gönüllüleri 
de anaokuluna ziyarette bulundu.

BM Konferansı’na davet edildi
Rabia Tokat çok önemli bir sağlık 
sorunu geçirdikten sonra resim ve 
seramik kursları sayesinde hayata 
bağlanan genç bir kadın… Kadı-
köy Halk Eğitim Merkezi’ne de-
vam ederken Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “Girişimcilikte Önce 
Kadın” projesine katılınca hayatı 
değişti. Türkiye çapında dereceye 
giren Tokat, önce proje paydaşlarından 
Vodofone Vakfı’nın düzenlediği tanı-
tım filmlerinde vakfın kadın girişimci-
leri temsil eden  yüzü olarak lanse edil-
di. Sonra da  Norveç ve İtalya’ya eğitim 
almak, atölye çalışmaları yapmak ve 
sergi açmak üzere davet edildi.

Birleşmiş Milletler Konferansı’na 
“kadın öncü” olarak konuşma yapmak 

üzere davet edilen Rabia Tokat, Kadı-
köy Belediyesi tarafından kadınların 
emeğini değerlendirmek üzere geliştiri-
len Potlaç projesinin kadın üyelerinden 
de biri aynı zamanda. 

Tokat, şu anda İstanbul’da beş farklı 
galeriyle çalışıyor, iki farklı internet si-
tesinden ürünlerini satıyor; Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 2017 

takviminde de yer alıyor.
Kadıköy Halk Eğitim Mer-

kezi, diğer kursiyerlere örnek ol-
ması amacıyla Rabia Tokat ile bir 
söyleşi etkinliği düzenledi. Ka-
dıköy Halk Eğitim Merkezi reh-
ber öğretmeni Aliye Ercan Ya-
şar  tarafından koordine edilen 
programda, kurum kişisel geli-
şim öğretmeni Sema Özdemir 

kursiyerlere hedef belirlemek, amaçla-
rı gerçekleştirmek üzere harekete geç-
mek  konularında kısa bir seminer de 
verdi. Program sonunda Kadıköy Halk 
Eğitim Müdürü Hülya Narsap bu başa-
rıya vesile olan ve destekleyen tüm öğ-
retmenlerini tebrik etti, kursiyer Rabia 
Tokat’a ise azmi ve başarılarından do-
layı bir plaket takdim etti.

Marmara Üniversitesi 
öğrencileri ve Derviş Baba 
Kahvehanesi gönüllüleri, 
anneleri mahkûm olduğu 
için cezaevinde yaşamak 
zorunda kalan çocuklarla 
bir araya geldi

Zoraki
mahkûm 
çocuklarla 
bir gün…

Somalı çocukların 
dilekleri ajanda 

oldu. Kadıköy 
Belediyesi desteğiyle 

bastırılan Sosyal 
Haklar Derneği 2017 

ajansında çocukların 
dilekleri var

Dilekler
ajanda oldu

M

Birikimhane (Beyoğlu)
HedefCopy (Beyoğlu)
JustCoffee (Beşiktaş)
Karma Drama (Kadıköy)
Lemur Store (Kadıköy)

Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi (Bakırköy)
Mefisto Kitabevleri (Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy)
Semerkant Kitabevi (Beyoğlu)
Sosyal Haklar Derneği  
(İletişim: sosyalhaklar@yahoo.com)

Ajandanın İstanbul’da 
edinilebileceği 

yerler şöyle:
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yeni

konforlu

fonksiyonel

Sürme Sistemlerde Konforun Yeni Adı

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

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

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

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin 
oluşturduğu Sosyal Yardımlaşma Kulübü, 
geçtiğimiz yıl Göre Ortaokulu’nun kütüphanesini 
yeniledi. Aralık 2015’te başlayan proje, Türkçe 
öğretmenleri, kütüphane görevlileri, Saint – 
Joseph Lisesi ve Göre Ortaokulu’ndaki öğrencilerin 
işbirliğiyle oluşturulan kütüphanenin açılmasıyla 
tamamlandı. Yeni eğitim yılında ise Saint Joseph 

Lisesi ve Göre Ortaokulu “Birlikte Okumak” isimli 
yeni bir proje gerçekleştiriyor. Kardeş okulların 
tekrardan bir araya gelmesini hedefleyen projede: 
öğrenciler tarafından seçilen beş kitabın eğitim yılı 
boyunca okunması ve Haziran 2017’de yaşanacak 
büyük buluşma ile tüm öğrencilerin katılacağı 
oylamada en çok sevilen kitabın seçilmesi 
amaçlanıyor. Okunacak kitaplar arasında Yalvaç 

Ural’ın ‘Anadolu Efsaneleri’ ve İpek Ongun’un 
‘Yoksa Hayat Gençken Daha mı Zor?’ gibi eserleri 
yer alıyor. Oylamanın sonucunda ise en çok 
sevilen kitap için ödül töreni gerçekleşecek. 
Kardeşler okullar, birbirleriyle iletişim kurmak ve 
projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için https://
birlikteokumaksaintjosephlisesiodulu.wordpress.
com adresini kullanıyor. 

dana’nın Aladağ ilçesindeki Özel 
Aladağ Tahsil Çağındaki Talebe-
lere Yardım Derneği Ortaöğretim 
Kız Öğrenci Yurdu’nda 29 Ka-

sım Salı günü akşam saatlerinde çıkan yan-
gında, 11 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yi-
tirdi. Ülke tarihine en karanlık gecelerinden 
biri olarak geçen 29 Kasım’ın hemen ertesin-
de vatandaşlar, sosyal medyada ÇYDD’ye ba-
ğış kampanyası organize etti. Gazete Kadıköy 
olarak ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Ni-
hal Kızıl ile son günlerde derneğe yapılan ba-
ğışları ve yurt politikalarını konuştuk. 

“İNSANLAR TEPKİ GÖSTERDİ”
Gazetemize konuşan Nihal Kızıl, yurt yan-

gını sonrası birçok vatandaşın ÇYDD’yi ara-
dığını belirterek, “Yaşanan üzücü hadisenin 

ertesi gününde insanlar, tepkilerini hem sosyal 
medyada hem de bizleri arayarak dile getir-
diler. Çocukların, devlet denetiminin olduğu 
yurtlarda kalması gerektiğini, kayıt dışı ce-
maat evlerinde kalınmasının önüne geçilmesi-
ni istediklerini söylediler.” dedi.  Vatandaşla-
rın tepkilerinin, derneklerine bağış olarak geri 
döndüğünün altını çizen Kızıl, “Birçok gönül-
lü, derneğimizin başlattığı ‘Anadolu’da Bir 
Kızım Var’ projemiz için kampanyalar başlat-
tı. Kız çocuklarının okumasına destek olmak 
için çok sayıda kişi bağış yapıyor. İnsanla-
rın bağış yaptıkları hesap bir yurt hesabı de-
ğil. Ortaöğretim kız bursu hesabıdır. Ama in-
sanlar kız çocuklarının okuyamamasına ya da 
bu tür kötü koşullarda kalmasına tepkililer. Bu 
nedenlerle de derneğimize yapılan bağışlar ol-
dukça arttı.” diye konuştu.

ALADAĞLI ÖĞRENCİLERE BURS
ÇYDD’nin,  laik ve bilimsel eğitim için 

mücadele eden diğer sivil toplum 
örgütleri ile 6 Aralık Salı günü 
yurt yangınının gerçekleşti-
ği Aladağ’a gideceğini be-
lirten Kızıl, “Hem tepki 
olarak hem de inceleme 
amaçlı gidiyoruz. Derne-
ğimize son günlerde ar-
tan bağışlar ve Aladağ’da 
yapacağımız tetkikler neti-
cesinde oradaki kızlarımızın 
eğitimde fırsat eşitliğini yakala-
yabilmesi için ne gibi katkılar yapabile-
ceğimiz, kaç öğrenciye burs verebileceğimiz 
gibi konuları görüşeceğiz.” dedi.

“ALGI OLUŞTURULUYOR”
Aladağ’daki korkunç olay sonrası 

ÇYDD’nin yurtlarıyla ilgili bilgi almak is-
teyen birçok kişi olduğunu ifade eden Kızıl, 
toplumda ÇYDD yurtlarına karşı algı oluş-

turulmak istendiğini söyledi. “Bu algı 
özellikle yaratılmak isteniyor.” di-

yen Kızıl, “Sanki ÇYDD yurtla-
rı kendi işletiyormuş gibi diğer 
bazı yurtlarla kıyaslama yapıl-
mak isteniyor. ‘Böyle bir olay 
kaderdir, olmuş olabilir. Bu 
olay ÇYDD’nin de yurtlarında 

olabilirdi’ algısı oluşturulmak is-
teniyor. Hâlbuki bizim şu ana dek 

bağış kampanyaları ile yaptırdığımız 
38 yurdun sadece ikisi tarafımızdan iş-

letiliyor. Diğer geri kalan 36 yurdun hepsi-
ni devlete verdik. Çünkü ÇYDD olarak, sos-
yal sorumluluk sahibi bir sivil toplum örgütü 
anlayışı benimsediğimiz için yurtların devlet 
denetiminde olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Hele ki ortaöğretim kız öğrencilerinin özel bir 
yurtta kalmalarına mevzuat izin vermiyor. Bu 
yasaya aykırı bir durum. Biz de bu anlayışa 
bağlı kalarak yaptığımız yurtları devlete veri-

yoruz. Bu yurtlarda bize ayrılmış tek bir kon-
tenjanımız bile yok.” şeklinde konuştu. 

“DEVLET DENETİMİNDE”
ÇYDD tarafından yalnızca iki yurdun iş-

letildiğini dile getiren Kızıl, “Alanya’da lise 
kız öğrenci yurdu ve Bursa’da üniversite kız 
öğrenci yurtlarını biz işletiyoruz. Bizim yurt-
larımız devlet tarafından sürekli denetlenir. 
Bütün risk analizleri yapılmıştır. Yurtlarımız-
da yeteri kadar görevli kadrosu vardır. Bizim 
asıl isteğimiz ise özel yurttan ziyade, devlet 
denetiminde ve çocukların yaşaması için uy-
gun olan yurtların olmasıdır. Yurtlar hem fi-
ziki açıdan hem de personel açısından uygun 
olmalıdır. Çocukların cinsel istismara uğra-
madığı ve yanarak can vermedikleri devlet 
denetiminde yurtlar istiyoruz. Devlet, sosyal 
devlet görevini yerine getirip yurt yaptırma-
lıdır. Hiçbir çocuğumuz da ‘özel’ adı altında 
ne olduğu belirsiz yerlerde kalmamalı.” dedi.

Saint Joseph ve Göre birlikte okuyor
İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Nevşehir Merkez Göre Ortaokulu öğrencileri, “Birlikte 
Okumak” isimli projeleriyle, bir eğitim yılı boyunca kitap okuyup, en çok sevdikleri kitabı oylayacaklar 

l Kaan DERTÜRK

A

Aladağ’da özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesi, çağdaş eğitim kurumlarına desteğin 
önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’ne bağış kampanyası başlatıldı

ÇYDD 
Genel 

Başkan 
Yardımcısı 
Nihal Kızıl

bağış olarak döndü
Tepkiler



HAFTANIN 
PUSULASI

SİNEMA KİTAP

ALBÜM

DVD

SÖYLEŞİ

SERGİ

Zafer Çocukları

Bildiğin Gibi Değil - Osmanlı

Pinhani- Kediköy

Rüzgâr Bizi Götürecek 

Gülriz Suriri ile 
söyleşi ve imza

800 Km Engelli

URBANISTANBUL 

“Görmek İçin Işık Gerek”

Film Günleri, 
Yeldeğirmeni 
Sanat‘ta devam 
ediyor. Kadıköy 
Belediyesi, 
Macaristan 
Kültür Merkezi 
ortaklığı 
ile Macar 
sinemasından 
çeşitli örnekleri, 
aralık ayı 
boyunca ücretsiz 

olarak  izleyicisiyle buluşturuyor. 
Macaristan Film Günleri’nde bu hafta 
“Zafer Çocukları” filminin gösterimi 
olacak. 1956’da soğuk savaş döneminde 
geçen film, bir su topu takımının zafere 
giden hikâyesini anlatıyor. 12 Aralık 
Pazartesi 20.00’de Yeldeğirmeni 
Sanat'ta. 0216 337 00 58

Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? 
“Fast food” var mıydı? Kimler sakal 
bırakamazdı?
Halk, padişahı görünce neden hasır 
yakardı?
Hınzır, eğlenceli ve merak uyandırıcı… 
Bildiğin Gibi Değil serisinin ilk kitabı 
olan Osmanlı, yanlış bilinen “doğrulara”, 
bildiğimizi düşündüğümüz “hakikatlere”, 
soru-cevap şeklinde hazırlanmış 
yapısıyla müdahale ediyor.
Mustafa Alp Dağıstanlı, hem meraklısı 
için hem de tarihe başka bir yönden 
bakmak isteyenlere kıvamı yerinde, 
neşeli bir üslupla “Osmanlı dünyasının ne 
büyük bir çeşitlilik, ne şaşırtıcı gerçekler 
barındırdığını” gösteriyor. (Tanıtım 
Bülteninden) Can Yayınları / 280 sf / 21 TL

2016’nın En İyi 50 Romanı 
Sanal kitap mağazası bu yıl da pek çok 
yazarın önerdiği “En İyi 50 Roman” 
listesinden ortak bir liste belirleyerek 
yayınladı. Buna göre 2016’nın en iyi 
romanları arasında ilk üçte yer alan 
kitaplar şunlar oldu: 
■ Kuşlar Yasına Gider / Hasan Ali Toptaş 
/ Everest Yayınları
■ Kırmızı Saçlı Kadın / Orhan Pamuk / 
Yapı Kredi Yayınları
■ Finnegan’ın Vahı (Aylak Adam) ve 
Finnegan Uyanması (Sel) / James Joyce

Yaklaşık 10 yıl önce müzikleri ile 
tanıştığımız Pinhani, geçen zaman 
içinde 5 albüm kaydetti, bir çok filmde 
ve dizide şarkıları ile yer aldı, sayısız 
konser verdi. Onları başka gruplardan 
ayıran en önemli özellikleri ise şarkılarını 
çok iyi tanımamıza rağmen onları çok 
fazla görmüyor oluşumuz. Grubun 
beşinci albümü ‘Kediköy’ de 2016’nın 
en iyi albümleri arasında yerini aldı. 
Albümün klip şarkısı ‘Geri Dönemem’; 
‘Nehirler Durmaz’, ‘Sen Olmayınca’, 
harika düzenlemesiyle bir Rize türküsü 
‘Köprü Ortasında’, ‘Beni Sen İnandır’, 
‘Zor Günler’, ‘Kurtar’; Akın Eldes’in 
dokunuşuyla ‘Benim Yüzümden’ öne 
çıksa da bir bütün olarak arşivlik 
çalışmalardan biri. 

Ruhu doyuran şarkılar:
■ Pinhani / Sen Olmayınca
■ Kalben / Saçlar
■ Feridun Düzağaç / Kül

2016’nın en büyük kayıplarından biri, 
İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi’den 
büyüleyici bir başyapıt!  Özgün bir matem 
töreni çekmeyi planlayan bir televizyon 
ekibi, İran'daki bir dağ köyüne gelir. Yaşlı 
bir kadının iki üç gün içinde öleceğini 
haber alan ekibin işleri yolunda gitmez. 
Çünkü hasta bir türlü ölmez. Kendilerine 
rehberlik eden küçük Ferzad'ın 
sayesinde hastanın durumundan 
haberdar olan ekip, kendilerine verilen 
kısıtlı süre içinde işlerini bitirmek 
istemektedir…

Gülriz Sururi, 
“Kıldan İnce 
Kılıçtan 
Keskince” ve “Bir 
An Gelir” isimli 
anı kitaplarının 
devamı olan 
“Zefiros-
Ebedi Gençlik 
Rüzgârı”nda 
hayatından 
geçen isimleri, 
rollerini, 
karşılaştığı 

güçlükleri, Engin Cezzar’ı ve tiyatroyu 
anlatmayı sürdürüyor. Sururi, son kitabı 
ve anılarıyla CKM’nin konuğu oluyor; 10 
Aralık Cumartesi 15.00’te B Salonu’nda. 
0216 467 25 68 - 0216 467 36 00

“800 Km Engelli”, fiziksel engelli iki 
arkadaşın, bir motosiklet ve ona takılı 
yolcu sepetiyle İstanbul’dan Muğla’ya 
yaptığı 13 günlük yolculuğu anlatıyor. 
Belgesel Film Günleri kapsamında 13 
Aralık Salı 20.00’de Barış Manço Kültür 
Merkezi’ndeki gösterime yönetmen 
Murat Erün de katılacak. 0216 418 16 46 - 
0216 418 95 49

Berlinli ve İstanbullu fotoğrafçıların 
birlikte çalışarak oluşturdukları kent 
fotoğrafları, pek çok insan için büyük 
bir sorun haline gelen ve korkutucu 
gelişmelere sahne olan, ama çeşitliliğin 
yarattığı şansları da içeren, hızlı bir 
büyüme yaşayan İstanbul metropolünü 
farklı açılardan anlatarak, ortak bir 
sunuma yöneliyor. 9 Aralık’ta açılan 
sergi 22 Aralık’a kadar CKM Performans 
1 katında görülebilir. 0216 467 25 68 - 
0216 467 36 00

İnsanlarla yaşayan, anlam kazanan evler, 
sokaklar, mahalleler… Hızlı kentleşmeye 
yenik düşen yaşam alanları… Bülent 
Çetinor,Türkiye’nin değişik kentlerini, 
yerel kültürlerini, folklorik öğelerini, bir 
mimar gözüyle yapmış olduğu suluboya 
resimleriyle yansıtıyor. 13-27 Aralık 
günleri arasında CKM’de görülebilir. 0216 
467 25 68 - 0216 467 36 00

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

otoğrafçı Niko Guido’nun da-
nışmanlığında kurulan kadıN-
gözÜyle fotoğraf grubu Tür-
kiye’de bir tabuyu yıktı ve ilk 

kez, kadınlar bir araya gelerek erkek mo-
dellerle “nü”yü yorumladılar. Mimar, grafi-
ker, bankacı, akademisyen, çevirmen, turist 
rehberi, doğum fotoğrafçısı, ev hanımı ve 
emekli kadınlardan oluşan, yaşları 20 ile 70 
arasında değişen 22 cesur kadın; beden al-
gısı, toplumsal cinsiyet ve mahremiyet kav-
ramlarından yola çıkarak bu proje ile söyle-
mek istediklerini fotoğraflarla dile getirdi.

Tamamen kendi olanaklarıyla ve gö-
nüllülük esasıyla, 4 yıl süren çalışma-
ları sonucunda ortaya çıkan eserlerini 
Fransa’da sergileme başarısına ulaşan ka-
dıNgözÜyle fotoğraf grubunda bir de Ka-
dıköylü kadın fotoğrafçı yer alıyor; Servet 
Deniz. 1981 doğumlu olan, iktisat ve sa-
nat tarihi eğitimleri alan Deniz, 2009’dan 
beri fotoğrafçılıkla ilgileniyor, Yel değir-
meni’nde Gölge Hanı adında stüdyosu bu-
lunuyor. Başından beri KadıNgözÜyle 
ekibinin içerisinde olan Deniz, bu projeye 
katılırken tereddüt edip etmediğini, “Hiç 
tereddüt etmedim. Fotoğrafçılığa başladı-
ğım andan itibaren erkek nü çekmeyi hep 
düşünmüştüm fakat bir türlü gerçekleşti-
rememiştim. Projeyi duyduğumda aradı-
ğım fırsat olduğunu düşündüm” sözleriyle 
açıklıyor. Deniz’e, “Eş dost, aile tepkisin-
den çekinmediniz mi?” diye soruyorum, 
yanıt veriyor; “Ailem projeyi gururla kar-
şıladı. Ömrü hayatımda hep beklenmedik 
işler yaptım. Bu nedenle şaşıran, yadırga-
yan olmadı çevremde.”

Projede nü poz veren erkek modelleri 
“bildiğiniz sıradan ama cesur insanlar” ola-
rak tanımlayan Servet Deniz, “Sokakta gö-
rebileceğimiz, 9-6 çalışan, akşam televiz-
yon izleyen, hafta sonu dostlarıyla dışarı 
çıkan insanlar. Kimisi arkadaş çevremiz-
den, kimisi sosyal medyadan başvuranlar. 
Yaş, kilo, vücut yapısı gibi kriterler koyma-
dık. Her insanın bir hikâyesi var ve her be-
den bir hikâye anlatabilir” diye konuşuyor. 

“ERKEK, GÜÇ MERKEZİ DEĞİLDİR”
Projede “kadın bedeninin metalaşma-

sına karşı bir tavır” benimsediklerini vur-
gulayan Servet Deniz, şunları anlatıyor; 

“Bunu yaparken de empati kurma yolunu 
seçtik. Kadın bedeni yüzyıllarca manipü-
le edilip, narin, kırılgan, seksi, çekici gibi 
sıfatlarla belli bir kalıba sığdırıldı. Kadın 
cinsel obje değildir, kadın insandır. Aynı 
şekilde erkek de güç merkezi değildir. Er-
kek de kadın gibi insandır. Erkek bedeni 

de narin, kırılgan veya seksi olabilir. Cin-
siyetlere ilişkin algı sadece bir illüzyon, 
bir manipülasyonun neticesinden başka 
bir şey değil. Erkek veya kadın, fark etmez 
aynı duygulara sahip olduklarını, aynı ça-
tışmaları ve kırılmaları yaşayabilecekleri-
ni anlatmak istedik.”

kadınlar

Erkekleri
nü

çeken
Nü fotoğraf tarihinde egemen olan “erkek sanatçı, kadın 

model” hegemonyasına karşı bir duruş sergilemek isteyen 
kadın fotoğrafçılar, nü erkekleri çekip sergi açtı!

F
l Gökçe UYGUN

NÜ ERKEKLER 
KADIKÖY’E 

GELECEK Mİ?
Sergi için mekân 

aradığımız dönemde 
Kadıköy’de bir kaç yer 

ile görüşmüştüm. Şimdi 
sergi Gayrettepe’de açık. 

Kadıköy İstanbul’da bir 
sanat merkezidir. Burada 

da bir sergi açmayı 
elbette ki çok isterim. 

Sonraki aşamalarda 
yeni projelerimiz olacak. 

Sergilerimizin Kadıköy’de 
olmasının bir ayrıcalık 

olacağını düşünüyorum. 

Projeye imza atan fotoğrafçılar; Bahar Akkoyun, Servet Deniz, Elif Gökçe, Esra Çolak, 
Nurhayat Yenice, Halime Tural, Jasemin Sadıker, Kler Kasutol, Candan Taşatmanlar, Liriya 
Lee, Mehtap Bülbül, Meltem Çiftçi, Oylum Bülbül Ananas, Özlem Yıldırım Gözde, Özlem 
Sezgin, Pınar Derin Gençer, Semra Uyar, Sevinç Doğu Yılmaz, Ülkü Aydın.
Sergi, 20 Aralık’a dek Gayrettepe’deki KATS Sahne’de ziyaret edilebilir. Tel:0212 263 10 63 

Fındıkkıran, sesli 
betimlemeyle sahnede
İstanbul Devlet Ope-
ra ve Balesi Bale bö-
lümü sanatçıları, 
“Fındıkkıran” adlı 
eseri, görme engelli-
ler için 10 Aralık’ta 
sesli betimleme 
yöntemiyle suna-
cak.İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’n-
den yapılan açıkla-
maya göre, İstanbul 
Fındıklı Rotary Ku-
lübü’nün sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında, sesli betimleme eşliğin-
de işitme, bedensel ve özellikle gör-
me engellilerin sanata erişiminde en-
geller kalkacak. Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası ve Sesli Betimleme 
Derneği’nin katkılarıyla 10 Aralık Cu-
martesi günü İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi Bale bölümü dansçıları, müziği 
Pyotr İlyiç Çaykovski’ye, koreografisi 
Uğur Seyrek’e ait olan neoklasik ‘Fın-
dıkkıran’ bale eserini engelliler için 

sahneleyecek.
Sesli Betimleme 

Derneği Yönetim Ku-
rulu üyesi, betimleme 
metin yazarı ve seslen-
dirmen Emine Kolivar, 
Süreyya Opera Sahne-
si’nde görme engelli iz-
leyicilere ‘Fındıkkıran’ 
balesini seslendirecek. 
Katılımcılar, sesli be-
timlemeyi kulaklıklar 
yardımıyla dinleyecek. 

Böylece görme, işitme ve bedensel en-
gellilerin sanatı beraberce herkes ile 
birlikte eşit ve erişilebilir haliyle hem 
somut anlamda görsel ve işitsel hem 
de duygusal boyutta özümsemeleri 
sağlanacak. Proje, bir balenin Türki-
ye’de ilk kez sesli betimleme eşliğin-
de sahnelenerek, tüm engelli, özellikle 
görme engelli vatandaşlar için eşit-eri-
şilebilir sanat ve salon uygulamasının 
kalıcı ve sürekli hale gelmesini sağla-
mak için örnek olmayı hedefliyor. 

Yeni yıla az kala semtin sanat galerileri de hare-
ketlendi. İşte bu hafta açılan sergilerden bazıları:
■ “Consensus Art”
Niş Art, Mor Kaftan ve Piece of ART işbirliğiy-
le gerçekleşecek ilk ortak sergi projesi  ”Con-
sensus Art” Karma Resim Sergisi sanatseverler-
le buluşuyor. Sergi 10-19 Aralık 2016 tarihlerinde 
Mor Kaftan Sanat Galerisinde görülebilir. 0216 
386 17 65
■ Su’dan Hikâyeler
“Su’dan Hikâyeler” Suluboya Resim Sergisi VE-
NÜS Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğeni-
sine sunuluyor. Suluboyaya gönül vermiş öğret-
men ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen sergi 
10- 17 Aralık tarihleri arasında görülebilir. 0216 
565 3572
■ Yeni yıl sergisi
Ürün Sanat Galerisi her yıl olduğu gibi bu yıl da 
yeni yılı karma bir sergiyle karşılıyor. 10 Aralık Cu-
martesi açılacak sergide Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu, başta olmak üzere pek çok kıymetli ressamın 
ürünleri yer alacak. Sergi 10 Ocak tarihine kadar 
Pazar ve Pazartesi günleri dışında her gün izlene-
bilir. 0216 363 12 80
■ Küçük İşler Büyük Yorumlar
Bahariye Sanat Galerisi bu yıl da her yıl olduğu 
gibi yoğun sanatçı katılımlı bir Yılbaşı Sergisi dü-
zenliyor. Bu sergide sanatseverler önemli sanat-
çıların küçük boyutlu çalışmalarını uygun fiyat-
larla bulabiliyor. 8 Aralık’ta açılan sergi 3 Ocak’a 
kadar görülebilir. 0216 414 55 06

galerilerinde bu hafta
Kadıköy’ün



Bundan 500 yıl önce Brezilya’da yaşa-
yan Afrika kökenli köleler tarafından 
ortaya çıkarılan “özgürlüğe giden yol” 
anlamına gelen “Capoeira” dövüş, dans, müzik ve 
akrobatik öğeleri bünyesinde taşıyan bir savun-
ma sporu. Roda adı verilen, insanlardan oluşan 
bir çember ya da yuvarlak daire ya da yarım da-
ire içerisinde 2 kişi ile belli stillerde ve ritimler-
de oynanan bir oyun olan Capoeira “berimbau” 
adı verilen bir çalgı eşliğinde oynanıyor. Son yıl-
larda Türkiye’de de yaygınlaşan sporun, Capoeira 
da Angola İstanbul grubu tarafından Kızıltoprak 
Spor Kulübü’nde eğitimi verilmeye başlandı. İlk 
dersin ücretsiz olduğu kulüpte eğitim veren Mi-
lano doğumlu eğitmen Napoleao ile Capoeira’yı 
konuştuk.

MİLANO’DAN KADIKÖY’E…
• İlk olarak sizi tanıyalım. Milano’dan Kadı-

köy’e varan serüveninizden bahseder misiniz?
Ben 1976’da Milano’da doğdum. 2000 yılında 

katıldığım bir festivalde izlediğim gösteri çok ilgi-
mi çekti. Gösteride hem müzik vardı, hem dans edi-
yorlardı, hem de tekme atıyorlardı. ‘Bu nedir?’ diye 
sordum. Capoeira dediler. Bunu kesinlikle yapmak 
istediğimi söyledim ve sonra Milano’da Capoeira 
da Angola Derneği’nde Mestre Baixinho’nun aka-
demisinde Capoeira’ya başladım. O günden beri 
hiç ara vermedim. Şimdi eğitmenim ama hala ben 
Capoeira biliyorum diyemem. Capoeira’yı öğren-
mek için bir ömür yeterli değil. 2009’da sertifi-
ka alarak eğitmen oldum. Bir süre İtalya’da Mest-
re Baixinho’nun asistanı olarak çalışmaya devam 
ettim. 2010’da İstanbul’a geldim. Burada Capoei-
ra da Angola İstanbul’u kurdum. Geldiğim ilk yıl-
larda çalışmalarımızı Taksim’de yapıyorduk. Şim-
di iki aydır Kızıltoprak Spor Kulübü’ndeyiz. 

• Capoeira’nın ortaya çıkışı ve gelişimi hak-
kında bilgi verebilir misiniz?

Portekiz, çalıştırmak için Kuzey ve Güney Af-
rika’dan siyahîleri alıp Brezilya’ya götür-
dü. Köleler, sahiplerinden kurtulmanın bir 
yöntemi olarak Capoeira’yı geliştirdi. Kö-
lelerin Capoeira’yı dans gibi göstermesinin 
amacı “sahiplerin” bunun bir saldırı ve sa-
vunma sporu olduğunu fark etmelerini is-
tememeleriydi. İşin içine dans, müzik ve 
akrobasiyi koydular. Bizim çalgı aletleri-
mizde “berimbau” diye bir alet var, orkest-
rayı o yönetir. Bazı ritimler var, o ritimler 
çaldığında sahiplerinden biri yaklaşıyor de-
mek. Ve bu ritmi sadece Capoeira yapanlar 
biliyor. Onu duyduğunda köleler hareketle-

rini tekme ve saldırıdansa dansa ve es-
tetiğe yakın bir stile kaydırıyorlar ki 
bunun bir saldırı-savunma sporu oldu-
ğu fark edilmesin. Bu şekilde başlıyor 
ilk Capoeira. 1800’lü yılların sonun-
da Capoeira amaç dışı kullanılması ve 
zarar yönünün ağır basması nedeniy-
le yasaklanıyor ama 1932 yılında Mest-
re Bimba, devlet yetkilileri ile masaya oturuyor ve 
sporun resmileşmesini sağlıyor.

“KADIKÖYLÜLERE TEŞEKKÜR” 
• Capoeira’nın vücuda faydalarından bahse-

der misiniz?
Copoeira dayanıklılık ve esneklik özellikleri-

ni çok geliştiriyor. Vücuda faydalarının yanı sıra 
oyun, müzik ile yönlendirildiği için beyin ile vü-
cudun koordinasyonunu sağlaması bakımından da 
önemli. Bunun dışında Capoeira terimleri Portekiz-
ce. Bu da öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlıyor.

• Capoeira’nın içinde birçok öğe var. Sizce Ca-
poeira bir dans mı? Yoksa bir savunma sporu mu?

Capoeira büyük bir dünya. Capoeira içinde 
müzik, ritim, savunma, tarih ve felsefe gibi birçok 
şeyi içinde barındırıyor. Capoeira bunlardan her-
hangi biri değil, hepsi. Bunların hepsinin birleşi-
mi Capoeira’yı oluşturuyor. Sınıflandıracaksak bir 
“oyun” diyebilirim. 

• Capoeira’ya karşı Kadıköylülerin ilgisi nasıl?
İki aydır Kızıltoprak Spor Kulübü’ndeyiz. Kadı-

köy çok güzel bir yer. İlgiden dolayı Kadıköylülere 
teşekkürler. Şu an kış olduğu için çok fazla gösteri 
yapamıyoruz. Geçen sene Kadıköy’de sokak gös-
terileri yapıyorduk. Halk bu gösterilere yoğun ilgi 
gösteriyordu. Bizim amacımız Capoeira’yı herkese 
tanıtmak. Her geçen gün daha da büyüyoruz.
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SİNEVİZYON

Aşk Mektupları
Oscar’lı oyuncu Marion Cotillard’ın 
başrolde yer aldığı ve 2016 Cannes Film 
Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan 
film, II. Dünya Savaşı sonrasında geçen 
tutku dolu bir aşk hikâyesini konu 
alıyor. Gabrielle, ailesinin baskısına 
dayanamamış ve bir çiftçi olan José’yle 
evlenmiştir. José karısına âşık, dürüst 
ve çalışkan bir adamdır, ancak bu 
evlilik içinde kendini bir mahkûm gibi 
hisseden Gabrielle, bu adanmışlığa 
hiçbir zaman karşılık veremeyeceğinin 
farkındadır. Bir gün tutkularını ona 
yeniden hatırlatacak ve ayağını yerden 
kesecek olan André ile tanışır. Beraber 
kaçmak için sözleşirler, fakat onları 
çevreleyen dünyanın buna izin vermeye 
niyeti yoktur. Milena Agus’un aynı 
adlı, çok satan romanından uyarlanan 
filmde performansı ile övgü toplayan 
Marion Cotillard’a Louis Garrel ve Alex 
Brendemühl eşlik ediyor. Film 9 Aralık 
Cuma’dan itibaren Kadıköy Moda 
Sahnesi Sineması’nda 14.00 ve 21.00 
seanslarında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Müttefik 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 
23:30 (Cm-Cts)
Görümce 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40 
23:30 (Cm-Cts)
Çakallarla Dans 4 11:00 13:40 16:20 
19:00 21:40
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan/ (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Müttefik 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15
Görümce 11:00 13:45 16:15 18:45 21:15
Çakallarla Dans 4 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Göztepe Avşar Optimum
Görümce 11:00 12:15 13:30 15:00 16:00 
17:30 18:30 20:15 21:15
Müttefik 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları 11:30 
13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
Adres: Optimum, Yeni Sahra Mah. 
İstiklal Cad. No:10/4 Ataşehir (216) 
6641395

Kozyatağı Avşar Kozzy
Kahraman Ördek 11:15 Türkçe 13:15 
Türkçe 15:15 Türkçe 16:15 Türkçe
Görümce 11:00 13:30 16:00 17:15 18:30 
20:15 21:15
Müttefik 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
Adres: Bayar Cad. Buket Sok. No:14 
Kozyatağı (216) 6580000

Eşyalarla 

yolculuk…
nsanlar eskiyi hep anarlar. Bazen yaşamlarının 
bir döneminde bazen de tümüyle.  Hele ki için-
de bulunduğumuz bu günlerde ‘eskiler’ daha 
çok aranırken kuru kuruya anmak yeter mi?  

Eskilere şöyle bir dokunayım, gençliğimin eşyalarıyla tek-
rardan göz göze geleyim diyenler için Erenköy’deki Gu-
guk Kuşu: Antika – Retro – Vintage dükkânı bakılması ge-
reken bir adres. Kadıköy’ün bu farklı mekânına yaptığımız 
ziyarette, Guguk Kuşu’nun sahibi 20 yıllık Kadıköylü Me-
lih Kıran ile antikaları ve dükkânının öyküsünü konuştuk

“SÜPRİZLİ BİR MESLEK”
• Farklı ve konsept bir dükkân açma fikri nerden geldi?
Babam yaklaşık 20 sene antikacılık yaptı. Bir nevi baba 

mesleği de diyebiliriz benim durumuma. Ama biraz daha 
farklı olarak benim aklımda antikacılık ya da eskiye yöne-
lik bir şey yoktu. Her şey bir anda oldu. 

• Peki ya ‘Guguk Kuşu’ ismi nerden geliyor? 
Guguk Kuşu ismini nişanlım önerdi. Biz de, bu isimle 

birlikte diğer birkaç ismi sosyal medyada oylamaya sunduk. 
Aralarından en beğenilen ise Guguk Kuşu oldu. Herhalde 
bunda Jack Nicholson’ın aynı ismi taşıyan kült filminin de 
büyük bir payı var diye düşünüyorum. Bize de çok sıcak ve 
sempatik geldi ve ismimizi çok seviyoruz. 

“EŞYALARI ÇÖPE ATMAYIN”
• Dükkânınızdaki favori ürününüz nedir?  
18. yüzyılda yaşamış olan orkestra şefi ve mü-

zik bestecisi Richard Wagner’in orijinal imzalı fo-
toğrafı var. En sevdiğim parça budur. Kurgusal ka-
rakter olan Sherlock Holmes’ün evinin olduğu yer 
olan Londra, Baker Street’te çekilmiş bir fotoğraf.  
Ayrıca fotoğrafın arkasında Wagner’in ıslak imzası 
halen duruyor. 

• Bu fotoğraf size nasıl ulaştı?
Kadıköy’de yoğun bir kentsel dönüşüm var. Bun-

dan dolayı da çoğu insan taşınıyor. Taşınma esnasında 
anılar, unutulanlar ve gizli kalmış her şey ortaya çıkıyor. 
Birileri bir şeyleri çöpe attığı zaman sakın atmayın diyo-
rum. Attıklarınızdan geri dönüşüm olabilir diyorum. Si-
zin sevmediğiniz bir obje başka birine hoş gelebilir. Gu-

guk Kuşu da artık bilinen bir isim olduğu için çoğu insan 
direkt olarak eski eşyalarını göstermek için bize geliyor. 
Eski fotoğraflar olsun, daktilolar, kasetler, plaklar… Akla 
hayale gelmeyecek birçok ürün geliyor. Bu fotoğraf da bana 
kentsel dönüşümün bir hediyesi oldu diyebilirim. 

• Başka ilginç anlar var mı? 
Bir sürü var. Bir müşterimiz sürekli olarak evinde-

ki plaklardan bahsediyordu. Bu muhabbet neredeyse bir 
yıl sürdü. En sonunda plaklarını görmek için evine gittim. 
Plakları karıştırırken ilginç bir şekilde Erkin Koray’ın 1962 
yılında çıkardığı “Bir Eylül Akşamı” plağı karşıma çıktı. 
Çok nadir bir 45’liktir. Ülkedeki plakçılar arasında bile bu 
plağa sahip olanların sayısı on kişiyi geçmez. Bu plak ile 
karşılaşmak beni fazlasıyla heyecanlandırmıştı. 

“4 BİN ÜRÜNÜMÜZ VAR”
• Guguk Kuşu’nda ne tarz ürünler var? 
Ürünlerimiz tek bir kesime hitap eden cinsten değiller. 

Eski basım kitaplar, plaklar, efemera diye tabir ettiğimiz ya-
zılı belgeler dahil 4 bin ürünümüz var. Müşterilerimiz yal-
nızca Kadıköy bölgesi ile sınırlı da değil. Ankara, İzmir, 
Adana, İzmir, Artvin gibi birçok ilimizden sosyal medya 
aracılığıyla bize ulaşanlar oluyor.

• Dükkânınızdan alışveriş yapan ünlü koleksiyonerler 
var mı?

Rahmi Koç, Mabel Matiz, Onur Baştürk ve daha çok 
koleksiyona yatkın olan Osmantan Erkır irtibatta olduğum 
müşterilerim arasında. Özellikle Rahmi Koç, müzesi için 
enteresan ürünler arayışında. Bu arada kendisi oldukça pa-
zarlıkçıdır. Bazen kendisiyle anlaşamıyoruz (gülüyor). Ol-
dukça zor beğeniyor. Eğer bir ürünü beğendiyse de oldukça 
sıkı bir pazarlık yapıyor. 

l Alper Kaan YURDAKUL

Guguk Kuşu, analog kameradan daktiloya, 
plaktan efemeralara onlarca eşyayla Kadıköylüleri 
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u ortamda anayasa yapılamaz, 
önce hukuk ve demokrasi” slo-
ganıyla faaliyetlerini yürüten 
Önce Demokrasi girişimi, ‘Ana-

yasal Geleceğimiz’ başlığını taşıyan 14. pa-
nelini 7 Aralık Çarşamba günü Kadıköy 
Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde ger-
çekleştirdi. Anayasa Hukuku Araştırmala-
rı Derneği, Kadıköy Sivil Toplum Örgütleri 
ve Kadıköy Belediyesi desteğiyle gerçek-
leşen panelin moderatörlüğünü Sevil Be-
can üstlenirken, konuşmacı olarak Prof. Dr. 
Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Ersin Kalay-
cıoğlu ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu katıldı. 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu, Kadıköy Belediye Başkan yardımcıları 
Onur Temürlenk ve Başar Necipoğlu da pa-
nele katılanlar arasındaydı. Yaklaşık üç saat 
süren etkinlikte, ülke gündeminde yer alan 
yeni anayasa metni tartışıldı. Panelin so-
nunda ise dinleyicilerin, anayasa değişikli-
ğine ilişkin soruları yanıtlandı. 

“BU ORTAMDA OLUR MU?”
Panelin ilk açılış konuşmasını Önce De-

mokrasi Girişimi Sekretarya üyesi Melda 
Onur yaptı.  Önce Demokrasi girişiminin 
kuruluşuna değinen Onur, gündemde olan 
anayasa tartışmalarına dikkat çekti. “Geçti-
ğimiz mart ayında yeni anayasa çalışmala-
rına karşı endişe duyan, bu ortamda anaya-
sa yapılamayacağı inancıyla bir araya gelen 
kişiler neticesinde kurulmuş bir girişimiz.” 
diyen Onur, “Çok değerli 27 uzman hu-
kukçunun yeni anayasaya ilişkin hazırladı-
ğı raporun, kitap haline gelmesiyle 1 Hazi-
ran günü bir çıkış yaptık. ‘Önce demokrasi, 

böyle bir ortamda anayasa yapılamaz’ de-
dik. Bu da zaman içinde girişime dönüştü. 
Yaptığımız ilk panelde anayasa yapılmaz 
derken, nasıl bir ortamda anayasa yapılma-
sı gerektiğini de izah ettik. Bugüne gelin-
ceye dek çeşitli yerlerde anayasayı tartışan 
paneller yaptık. Bugün yapılacak panelin 
başlığı da Anayasal Geleceğimiz olarak ge-
çiyor. Daha geniş kapsamlı olarak anayasa-
mızın geleceğini tartışacağız.” dedi.

“SİPARİŞLE ANAYASA”
Melda Onur’un ardından söz alan Kadı-

köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise 
sipariş ile anayasa oluşturulmak istendiğini 
belirtti. “Yerel yönetim olarak sizlere Kadı-
köy’ün sorunlarını nasıl çözebileceğimizi an-
latmak isterdik.” diyen Nuhoğlu, “Fakat şu 
an Türkiye’de ne yazık ki vatandaşlar ken-
di aralarında barışık ve birlikte yaşamayı bil-
melerine rağmen, Ankara’dan bizim arazile-

rimizi nasıl satıyorlarsa, yönetimle ilişkili de 
‘hayır sizi bu şekilde değil, farklı şekilde yö-
neteceğiz’ diye sanki takım elbise diker gibi 
siparişle anayasa oluşturulmaya çalışılıyor. 
Bu, şu anda ihtiyaç mıdır değil midir diye 

baktığınızda ise yüzlerce yıldır birileri karış-
madığı zaman, birlikte yaşadığımızı görüyo-
ruz. Anayasa da ortak yaşamanın yazılı ya da 
sözlü hale getirilmesinden oluşuyor. Bazı ül-
kelerde yazılı anayasa bile yok ama insanlar 
gayet güzel yaşayabiliyorlar. Bu süreçte, bir 
yerel yönetici olarak ne kadar kendi hizmet-
lerimizi, projelerimizi konuşsak da seçimle 
karşı karşıya kalabiliriz. 

Bu süreç içinde de topluma doğru bir an-
latım yapılmazsa daha gerilimli bir yönetime 
gideceğini inanıyorum. Bunu topluma iyi an-
latabilirsek vatandaşlarımız tarafından redde-
dileceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

 “AYM KENDİNİ İŞLEVSİZLEŞTİRDİ”
Açılış konuşmalarının ardından panel-

de ilk sözü Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu aldı. 
Kanadoğlu,  OHAL dönemindeki uygula-
maların hukuki boyutuna değindi. “Anayasa 
Mahkemesi (AYM) kendi kendini işlevsiz-
leştirmiştir.” diyen Kanadoğlu, “Oysa AYM, 
anayasanın bekçisi olması ve hukuk devle-
ti ilkesini koruması gerekirken tamamen iş-
levsiz bir hale gelip, Türkiye’de yapılmak 
istenen anayasa ile ne amaçlandığını göster-
di. Yeni bir anayasa yapılsa da şu an yaşa-
dığımız OHAL koşullarından farklı bir du-
rum ortaya çıkmayacaktır. Etkisizleştirilmiş 
bir yargı, tüm yetkilerin tek elde toplandı-
ğı, yasamanın devre dışı bırakıldığı, kişisel-
leşmiş bir iktidarı ortaya çıkarmaktan başka 
bir amacın taşınmadığı bu anayasa değişik-
liği ile yeni bir şey çıkmayacağını söylemek 
şimdiden mümkündür.” diye konuştu.

“MEŞRU ANAYASA”
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Ersin Kalaycıoğlu ise anayasanın tarih-
çesine değinen bir konuşma yaptı. “Anaya-

sa dediğimiz zaman çoğumuz küçük bir ki-
tapçık anlıyoruz.” diyen Kalaycıoğlu, şöyle 
devam etti: “Siyaset biliminde de dar an-
lamda yine bunu anlıyoruz. İçinde önemli 
birtakım bilgilerin olduğu bir kitapçık söz 
konusudur. Fakat anayasa sadece bundan 
ibaret değil. Siyaset biliminde daha geniş 
anlamda siyasal rejim olarak ifade ediyo-
ruz. Örneklersek, bir tiyatro oyunu oyna-
nacaksa eğer oyunun tüm kuralları ve nasıl 
oynanacağına dair senaryolar bizim anayasa 
dediğimiz kitapçık içinde yer alır. Anayasa, 
yazılı veya sözlü olabilir. Bir anayasa met-
nini elinize aldığınızda, ben de olsam böyle 
yapardım diyorsanız; işte o meşru bir ana-
yasadır. Anayasanın meşruluğunu aynı za-
manda onun sürekliliği de belirler.”

“ANAYASAYA EL SÜRÜLMEZ”
“OHAL döneminde anayasa değiştiri-

lemez.” diyen, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu 
ülkenin mevcut durumunun daha öncelikli 
konular olduğunu belirtti. Anayasanın bü-
tün bir süreç halinde ele alınmasını söyle-
yen Kabaoğlu, “Sayın Başbakan geçen haf-
ta OHAL sırasında referandum olmaz dedi. 
İyi güzel de Sayın Başbakan, anayasa sana 
hiç böyle bir yetki tanımadığı halde anayasa 
ile uğraşıyorsun, anayasa ile yatıp kalkıyor-
sun. Tamam, ama OHAL döneminde ana-
yasa süreci nasıl yürüyecek? Şu anda kapalı 
kapılar arkasında yapılan görüşmeler hak-
kında nasıl bilgi sahibi olacağız ve medyaya 
serbest giriş hakkını ne zaman sağlayacak-
sınız? Anayasanın gündeme alınabilmesi, 
öncelikle OHAL’in kaldırılmasına bağlıdır. 
OHAL kaldırılmadan anayasa değişikliği 
ve beraberinde rejim değişikliği yapılamaz. 
Asgari bir kamuoyu oluşmadan anayasaya 
el sürülemez.” dedi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’n-
de lisans eğitimini tamamlayan Tuğba Se-
zer, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nün İletişim Sanatları ve Tasa-
rımı bölümünde yüksek lisans öğrencisi. 
Sezer, tam adı “Görsel İletişimde Graffi-
ti Kullanımının Toplum İçin Sanat Bağ-
lamında İncelenmesi” olan yüksek lisans 
tezinde Kadıköy’de bulunan graffitileri 
inceledi. Aktivist eylem içeriklerini bün-
yesinde barındıran graffitiyi, insanlık tari-
hi kadar eski geçmişi ve geleceğin etik ve 
estetik değerlerini içinde taşıyan yenilik-
çi yapısı nedeniyle incelediğini söyleyen 
Sezer, Kadıköy’de bulunan graffitilerin 
diğer bölgelere göre daha toplumsal oldu-
ğunu ve birçok sosyal sorumluluk proje-
sinin graffitilerle duvarlara resmedildiği-
ni dile getirdi. 

“SOKAĞIN DİLİ”
Tuğba Sezer, tez yazması gerektiği-

ni öğrendikten sonra ne hakkında yazaca-
ğını düşünmek için Kadıköy’de bir kafe-
de kahve içmeye giderken, ilgisini çeken 
bir graffitinin önünde fotoğraf çektirmiş. 
Kafeye oturduktan sonra, sokakta ilgisini 
çeken o resimlerin bir dili, bir anlamı ol-
ması gerektiğini düşünmüş ve araştırma-
ya başlamış. Sezer için merak olarak baş-
layan graffiti konusu araştırdıkça daha da 
ilginç hale gelmiş. Tez çalışmasına graf-
fitinin ne olduğunu ve tarihini araştırarak 
başlayan Sezer, sonrasında Kadıköy so-
kaklarını gezerek graffitilerin fotoğrafla-
rını çekmiş. 

Gülerek kendini çekmeyi de ihmal et-
mediğini söyleten Sezer, çektiği fotoğraf-
ların altında imzası bulunan graffitistlerle 
(graffiti yapan kişi)  iletişim kurmaya ça-
lışmış. Çalışmayı yapmadan önce graffi-

tistlerin aykırı ve daha çok eğitimsiz in-
sanlardan oluştuğunu düşünen Sezer’in 
fikirleri çalışmayı yaptıktan sonra değiş-
miş. Tezin oluşum sürecinde birçok graf-
fitistle röportaj yapan Sezer, grafitinin ço-
ğunlukla gizli ve illegal yapılan bir eylem 
olması nedeniyle röportajları çoğunlukla 
sosyal medya üzerinden yapmış. 

“KADIKÖY’ÜN DİLİ TOPLUMSAL”
Kadıköy’de bulunan graffitilerin, di-

ğer bölgelere göre daha toplumsal oldu-
ğunu söyleyen Sezer’in, en çok Nobel 
Barış Ödüllü Malala’nın hayatını ve ba-
şardıklarını konu alan belgeselden ilham 
alınarak, Türkiye’de kız çocuklarının 
okutulması ve okula devam edebilmesi 
konusunda davranış değişikliği ve kamu-
oyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 

“Kızlara Ses Ver” kampanyası kapsamın-
da Kadıköy Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’ne yapılan graffitiler ilgisini 
çekmiş. İllegal alanda kendine yer bul-
maya çalışan graffiti sanatının ve bu sa-
natın kimi zaman numunelik örnekleri, 
kimi zamansa müzelik şaheserlerinin ço-
ğunlukla günlük yaşam içinde eriyip git-
me tehlikesiyle yüz yüze geldiğini belir-
ten Sezer şöyle devam etti: “Günümüzde 
graffiti sanatının gerek sosyal sorumlu-
luk projeleriyle gerekse ticari amaçlı et-
niklilerle popülerliğinin arttığı önemli bir 
gerçek. Bir zamanlar toplumun alt kültü-
rünün birebir yansıması olan, şimdiyse 
toplumun her kesiminden gençlerin duy-
gu ve düşüncelerini yansıtan graffitiler, 
bu sanatın toplumu daha fazla yansıtır bir 
niteliğe kavuşmasına aracılık ettiler. Di-
ğer yandan da geleceğin yetişkinleri ola-
rak toplum liderliğini üstlenecek olan ru-
hen ve fikren sancılı gençlerin, topluma 
vermek istedikleri mesajları göstererek, 
bu mesajların analiz edilmesi gerekliliği-
ni göz önüne serdiler.”

tez çalışması oldu

Kadıköy’ün

Beykent Üniversitesi 
öğrencisi Tuğba 

Sezer, yüksek 
lisans tezi için 

Kadıköy’deki 
graffitileri inceledi

l Alper Kaan YURDAKUL

tartışıldı ‘Önce Demokrasi’ girişiminin düzenlediği “Anayasal Geleceğimiz” başlıklı 
14. panel, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşti

l Kaan DERTÜRK
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dana’da ergen kızların 
memelerine büyük ol-
sun diye tas kapatılır-
mış. İstenmeyen tüyle-

rinizi aldırırken canınız çok yanıyor 
mu? Şehirde yaşayan, 35’inde ve 
‘henüz’ evlenmemiş genç bir kadının 
toplumla mücadele yöntemleri…

Kadınların ortak meselelerinden ba-
zıları bunlar… Farklı mesleklerden, farklı 
yaşam biçimlerinden gelen 20-30’lu yaşlarda 7 
komik kadın biraya geldi ve bize bu kadınlık halleri-
ni, kadın gözüyle, hem de çok komik bir şekilde anlat-
maya başladı.

Peki, kim bu kadınlar? Tanıyalım; terapist-tercü-
man-komedyen Aslı Akbay, özel sektör çalışanı, sa-
nat tarihi mezunu Buse Sinem İren, mizah yazarı Deniz 
Özturhan, oyuncu Hande Yögen, oyuncu-yazar Mel-
tem Parlak, gastronomi öğrencisi Leyla İrem İncegül ve 
oyuncu Şirincan Çakıroğlu.

Geçtiğimiz günlerde Barlar Sokağı’nın yeni mekâ-
nı Bina içindeki Bant Mag mekânda izlediğim bu komik 
kadınlarla tanışmak ve sizlere de tanıtmak istedim.  Tür-
kiye’nin ilk stand-up kadın grubu “Hatunlar Stand-Up” 
ekibinden  Aslı Akbay ve Hande Yögen ile Kadıköy’de 
bir kafede buluştuk. 

İşte yan ve diğer masaları kahkahalarla inlettiğimiz 
röportajdan size kalanlar;

• Grup isminde neden ‘kadın’ değil de ‘hatun’ keli-
mesini tercih ettiniz?

Hande: Kadın diyemiyoruz diye değil. Hatun keli-
mesi sempatik geliyor, ondan. Hem kendiyle dalga ge-
çen hem de kendini beğenen kadınlar manasında…

• Kadınların kendini ifadesine baskının yaşadığı,  
komedyenlerin de genelde erkek olduğu bir toplumda  
‘kadın başınıza’ komiklikler yapıyorsunuz.

Hande: Komedide cinsiyete inanmıyoruz. Kişi ka-
dın da erkek de olabilir, önemli olan komik olup olma-
dığı. Feminist bir yanımız ister istemez var ama ‘Erkek-
leri piyasadan sileceğiz!’ gibi bir hedefimiz de yok yani.

Aslı: Kadın olmamızla değil, yaptığımız mizahla bir 
yere gelmek istiyoruz.

• Ama bu yarışa, kadın olduğunuz için 1-0 geriden 
başlıyorsunuz otomatikman.

Aslı: Cinsiyetin şöyle bir katkısı var; insanlar erkek 
komedyenlere aşina. Ama şimdi kadınların gözünden 
farklı bir bakış açısını görüyor.

Hande: Eril dilden yapılan bir 
mizah var genelde. Biz olayı daha 

dişi taraftan ele alıyoruz. 
• “Kadın kırılgandır, na-

rindir, sert olmaz” baskısı var 
üstümüzde. Hele ki küfür et-
mek mi?! Haşa! Oysa siz sah-
nede öyle değilsiniz…

Aslı: O önyargıları kırmak 
çok hoşumuza gidiyor! 

• Şovunuzu izlerken, bir kadın 
olarak, yaptığım empatiler sonucu 

kahkahalara boğulduğum anlar oldu!
Hande: Kadınlar,  kendi aralarında 

yaptıkları kadın-kız muhabbetlerini, komik ha-
liyle sahnede dinlemekten memnun oluyorlar. Hayatta 
gıcık olduğumuz şeyleri sahnede anlatıp, bir nevi ‘yeter 
ulan!’deyince, o kadınların toplumsal isyanına dönüşü-
yor. Hem de komik bir şekilde…

• Peki ya erkek seyirciye nereden dokunuyorsunuz?
Aslı: Erkekler şaşırıyor ki bu gülmenin önemli bir 

parçası. Kadınlar dünyasına dair bir şeyler de öğreniyor-
lar. Ayrıca empati de kurabilirler bazı konularda. Mese-
la artık lazer epilasyona giden erkek çok, biz kadınların 
yıllardır çektiği acıları tadıyorlar!

• 7 kişi sahneyi 15’er dakika kullanıyor. Aklımda en 
çok kalan ve dikkatimi çeken “30’lu yaşlara gelip de hala 
evlenmemiş kadın’ mevzu. Hepimizin ortak derdi, ha?

Hande: Kesinlikle. Oysa her hayat kendine özgü, 
her kişinin zamanlaması başka. Mizah bu genel yargı-
ları kırmak için çok uygun bir araç. Bunu da kullanıp 
hemcinslerimize destek olmaya çalıyoruz. En gıcık ol-
duğumuz ve en absürd konuları şakalaştırıyoruz zaten. 
Evlilik şakalarında, mizahın yapısı gereği biraz abartı-
yoruz tabi. Yoksa ‘koca aşkıyla yanıp tutuşan kadınlar’ 
değiliz.  Tam tersine kızlara, ‘Saçmalamayın, böyle yap-
mayın kızlar. Siz yalnız da güçlüsünüz, illa bir erkeğe ih-
tiyacınız yok’ diyoruz. . 

• Sizin hayatlarınızdaki erkeklerin bu stand-up işi-
ne bakışları nasıl?

Aslı: Hepsi destekliyor. ‘O tarz konulara girmeyin’ 
filan diyen yok yani.

Hande:  Desteklemeyen de sevgilimiz olamaz zaten. 
Çok da fifi! (kahkahalar) Gurur da duyuyorlardır bence, 
çünkü cesur bir şey yapıyoruz. 

• Erkek egemen ülkede, evet bence de. Normalde ve 
idealde çok da cesaret isteyen bir şey değil aslında…

Hande: Aynen. Mesela İngiltere’de de kadın stand-
up’çı az. Ama bu bir cesaret meselesi değil orda.  Bizde 

bir tık cesaret istiyor. Bu kadar sıkıcı, can ya-
kıcı gündemde aslında herkesin gülmeye ih-
tiyacı var. Aslında gösterimizde siyasetten 
daha fazla bahsetmek isteriz ama insanların 
moralini daha da bozmak da istemeyiz. Ben-
ce mizahın ülkede kesinlikle sürmesi gerek. 
İnsanların rahatlaması ve umutlanması için. 
Mizah, iyileştirici bir şey, hem bir komed-
yenler hem seyirci açısından. 

Gezgin kadınlar Kadıköy’de buluştu

Deniz Dağaşan, Derya Erkut ve Esra Gü-
zeloğlu… Bu üç kadının ortak noktaları 
bütün sınırlara ve imkânsızlıklara meydan 
okuyarak hayatlarını yollarda gezerek, gö-
rerek geçirmeleri… İşte bu gezginler, en-
gelliler için yapacakları etkinliği anlatmak 
için Kadıköy’de bir araya geldi. 3 Ara-
lık’ta, Derviş Baba Deliler Kahvehanesi’n-
de gerçekleşen etkinlikte, gezginler hazır-
ladıkları sunumlarla kendilerini tanıttıktan 
sonra TOFD (Türkiye Omurilik Felçlile-
ri Derneği) işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine 
akülü sandalye dağıtmak amacıyla yapa-
cakları etkinliği anlattı.

“ANLAM KATMALIYIZ”
Gezginlerin “Deniz ablası” yani Deniz 

Dağaşan 61 yaşında. Dağaşan, 10 yıl önce 
sırt çantasıyla gezmeyi keşfettiğinden beri 
senenin sekiz ayını yollarda geçiriyor. Şim-
diye kadar 58 ülke 300 şehir gezen Dağaşan, 
GezginDenizKızı bloğunda yollarda yaşa-
dıklarını takipçileriyle paylaşıyor.

Derya Erkut ise 49 yaşında bir anne 
ve TOFD gönüllüsü. Gençlik ve yetişkin-

lik yıllarında içindeki küçük kız çocuğunun 
onu hep dürttüğünü ama ona hep engel ol-
duğunu söyleyen Erkut, içindeki küçük kız 
çocuğuna daha fazla karşı koyamamış ve 
emekli olup yollara koyulmuş. Geçen sene, 
‘Duvarları Yık, Mutluluğa Çevir’ proje-
si kapsamında Berlin Duvarı hattında pe-
dal çevirerek, engelli vatandaşların hayatın 
içinde aşmak zorunda oldukları duvarları 
gözler önüne seren Erkut, TOFD adına dü-
zenlenen bir SMS kampanyası ile sağlanan 
katkılarla omurilik felçlilerine tekerlekli 

sandalye temin edil-
mesine vesile olmuş.

AnneBenKaçtım 
bloğunun sahibi Esra 

Güzeloğlu ise 32 yaşında. Ço-
cukluğundan itibaren iyi bir eğitim alan Gü-
zeloğlu, 2011 yılında yüksek bir maaş ile 
büyük bir şirkette müfettiş olarak işe baş-
lamış. Kuzeninin trafik kazasında hayatı-
nı kaybetmesinin ardından kendi hayatında 
bir şeylerin ters gittiğini düşünerek, hayatını 
sorgulamaya başlamış ve yaşadığı hayatın 
istediği hayat olmadığına karar vermiş. Bu 
sorgulama sonunda işten ayrılan Güzeloğlu, 
o günden bu yana dünyayı geziyor.

Bu üç kadın bir araya gelmelerini şöyle 
açıklıyor: “Hayat bizi, bu üç kadını bir ara-
ya getirdi. Daha çok paylaşalım, daha çok 

birbirimizle olalım diye. Sonra anlat-
tık birbirimize… Birimiz (Deniz), yaş 
ilerleyince hayatın neye dönüştüğü-
nü, gezmenin nasıl bir hal aldığını an-
lattı. Birimiz (Esra) de gençken nasıl 
da hayata karşı gelebileceğimizi... Biri 
(Derya) de çıkıp, madem bir aradayız, 
o zaman güzel bir şeyler yapalım, yap-
tığımıza anlam katalım dedi. Biz de bu 
anlama sizi de katmak istedik. Ve bu 
heyecanımızı, daha çok tomurcukken 
sizlerle paylaşıp, sizin de fikirlerinizle 
büyütmek isteriz.”

YÜRÜYEMEYENLER İÇİN
Gezginler kendilerini tanıttıktan son-

ra, Derya Erkut engelliler için yapacakları 
projeden söz etti: Dağaşan, Erkut ve Güze-
loğlu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
işbirliği ile gerçekleştirilecek proje için El 
Camino de Santiago yolunun Porto - Santi-
ago Compostela arasını yürüyecekler. Top-
lam 232 km yürüyecek olan gezginler 10-16 
Mayıs Engelliler Haftası’nda yola çıkacak-
lar. “Bu yolu, yürüyemeyenler için yürüyüp 
bağış toplayacağız.” diyen Erkut, tüm ope-
ratörlerden 3430’a SMS göndererek ya da 
TOFD'nin akülü sandalye hesabına havale 
ya da EFT yoluyla bağış yaparak herkesin 
bu projeye destek olabileceğini söylüyor. 
Toplanan bağış karşılığında sırada bekleyen 
ihtiyaç sahiplerine sandalye dağıtılacak. 

Kadın 
Hakları Günü 
kutlu olsun!
CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu, CHP 
İstanbul İl Başkanlığı’nın “5 Aralık 
Dünya Kadın Hakları Günü” nedeniyle 
düzenlediği panele katıldı. Akatlar 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
panelin moderatörlüğünü Cumhuriyet 
gazetesi yazarı Miyase İlknur yaptı. 
İki oturum olarak gerçekleşen 
panelde, geçmişten günümüze kadının 
siyasetteki yeri konuşuldu. 

!
Gülerek 

isyan 
ediyorlar

Hatunlar 

Stand-Up grubu, 

“Çok Da Fifi’’ 

adlı gösteriyle, 

‘komediyi 

erkekler yapar’ 

ön yargısını 

kahkahalarla 
yıkıyor!

A
l Gökçe UYGUN

“Çoğumuz Kadıköy’de yaşıyoruz, 
bu semtin kızlarıyız yani! Kadıköy’ü 
de seyircisini de çok seviyoruz. 
Burada sahneye çıktığımızda, 
beraber çok eğleniyoruz. “

Hatunlar, 13 
Aralık’ta İf 

Ataşehir’de, 
16 Aralık’ta da 

Kadıköy’deki 
Livingroom’da 

sahnede alacak

www.facebook.com/cokdafifihatunlar

Üç gezgin kadın Deniz, Derya ve Esra, engelliler 
için Portekiz’den Galiçya’ya yürüyecek

l Alper Kaan YURDAKUL
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Bir insan hakkında markette yaptığı alışverişten 
yola çıkarak bir fikir edinebilir misiniz? Sepetin-
dekiler size nasıl yaşadığını söyleyebilir mi? De-
neyelim. Bir paket hazır köfte, bir paket tavuk 
budu, iki paket makarna, bir torba portakal, bir 
torba patates, bir torba soğan, bir kutu salça, 
bir şişe zeytinyağı… Bir fikir edinmiş olabilirsiniz. 
Ama yine de şüpheleriniz var, değil mi? Böyle bir 
alışveriş birçok ev için yapılabilir diyebilirsiniz…

Alışverişi yapanı tanıdığım birkaç adım at-
manızı sağlayabilirim. Nevzat kırk iki yaşında. 
Artık bekâr. Çünkü eşinden iki yıl kadar önce bo-
şandı. Ayrılığı on iki yıllık bir evliliğin son bulması 
demekti. Zor bir boşanmaydı çünkü hem dört 
yaşında bir kızı vardı hem de derin bir kırgınlığı 
barındırıyordu. Kızı, canı kadar sevdiği Ayla bu 
durumu çok büyük bir olgunlukla karşıladı. Belki 
de acısını içine gömmeyi ve önemsemez görü-
nerek daha kolay taşımayı seçti. Bu konuda pek 
konuşmuyor. İleride konuşur mu? Cevap ancak 
zamanla verilebilecek. Tek avuntusu bu ayrılığın 
ardından annesiyle babasının kendilerini daha 
mutlu hissettiklerini görmesi… Nevzat da bu-
nun farkında. Bu farkındalık da onu rahatlatıyor. 
Kararını hayata geçirirken çok acı çekti. Yıllar yılı 
yaşadığı evin kapısından dışarı adımını atarken 
elinde sadece bir bavul vardı. Başka türlüsünü 
yapması mümkün değildi.

Şimdilerde Yeldeğirmeni’nde tuttuğu bir dai-
rede yaşıyor. Az eşyası var. Zamanla daha fazlası 
olur mu? Olur herhalde. Ancak bunun için, yaşa-
dıklarının gözünde daha meşru ve inanabileceği 
bir yere oturması gerekiyor. O yer nasıl bir yer? 
Onu da zaman gösterecek elbet. Mesela böy-
le hazır yemekler almayı kendisine pek yakış-
tıramıyor. Çünkü yemek yapmayı biliyor, hem 
de çok iyi biliyor. Sevda ile evli olduğu günlerde 
bazı arkadaşlarıyla paylaştıkları hafta sonların-
da, mutfaktaki becerileriyle ilgili hatırı sayılır bir 
şöhret edinmişti. Şimdi o günleri hatırladıkça bir 
burukluk yayılıyor içine. Kendisini bir yerlerden 
dışlanmış hissediyor. 

Yeni bir hayat için umutları yok değil yine de. 
Kırk iki yaş çok geç sayılmaz. Hiç geç sayılmaz. 
Büyük bir turizm şirketinde üst düzey yönetici…  
Haliyle iyi bir geliri var. Yeni günleri için Yeldeğir-
meni’ni seçmesinin sebebiyse çok anlamlı. Çün-
kü çocukluğu buralarda geçti. Çocukluk mahalle-
sine hayatının bu döneminde dönmek istemesi 
elbette anlaşılabilir. Ama o aynı zamanda otur-
duğu semtin çok merkezi bir yerde bulunmasıy-
la da avunuyor. Araba için park yeri bulmak zor 
ama neyse ki otoparklar var. Semtin son yıllarda 
uğradığı değişimi de seviyor. Vakit buldukça yeni 
açılan kafelerde oturuyor. Oralardan arkadaşlar, 
ahbaplar bile edindi. Esnaf eski yıllarının esnafı 
değilse de ona pek rahatsız edici gelmiyor.

Her hafta sonunu Ayla ile birlikte geçiriyor. 
Çok sıradan ve bildik bir anlaşmanın sonucu bu. 
Aldırmıyor. Onu Pazar akşamları Kozyatağı’nda-
ki eski evine, annesine bıraktıktan sonra, evine 
dönerken içine bir hüzün çöküyor. Tarif etmek, 
yüzleşmek istemediği ama aynı zamanda da ka-
çamadığı bir hüzün…

Hayatından kadınlar geçiyor. Bu iki yıl içinde 
geçici birkaç ilişki yaşadı. Hiçbirinde aradığını bu-
lamadı. Zaten artık ne aradığını da bilmiyor. Yeni 
bir kadın arıyor mu, onu da bilmiyor. Ayla’yı ciddi 
bir ilişkinin neresine, nasıl koyabileceğini bile bil-
miyor henüz. Kendisine, zaman zaman yaşadık-
larını düşündükçe, böyle bir karara değer miydi 
diye de soruyor. Bu soruyu da en çok bir ilişkiye 
son verirken değil, tam da başlarken soruyor. 
Sonra da sormaktan vaz geçiyor. Doktor eşiyle, 
eski eşiyle ilişkiyi sürdürmesinin artık mümkün 
olmadığını hatırladıkça yine üzülüyor ama ger-
çeği, o duyduklarını asla unutamayacağını da bi-
liyor… Kısa bir süreliğine hayatıma biri girdi. Birbi-
rimizi sevdik. Ama daha fazla sürdüremedik. Bitti. 
Çok üzgünüm. Bir daha başlamayacak. Ama yine 
de bilmeni istedim… Sevda’nın bu söylediklerini 
aklından nasıl çıkarabilirdi? Çevresindeki birçok 
insan evi onun terk ettiğini sandı. Üzerinde dur-
madı. Fark etmezdi. Biten bitmişti işte…

Bu durumu neden kabullenememişti? Başka 
türlüsünü yapması mümkün müydü? Bu soru-
nun da asıl cevabı zamanla verilecek belki. Şim-
dilik sadece erkeklik gururunun sarsıldığı ve eski 
karısını cezalandırmayı tercih ettiği fikrine sarıl-
mak istiyor.

Az sonra akşam çökecek. İşyerinden çıktı-
ğında Çarşı’da bir börekçiye uğramaya karar ver-
di. Karnını şöyle bir doyurup eve gitme fikri ye-
terince cazipti. Orada hiç beklemediği bir ihtimale 
de yürüyebilir mi? Hayat bu, her zaman nerede, 
neden bulunduğunuzu bilemezsiniz ki… 
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eçtiğimiz ay Ayrılık 
Çeşmesi Sokağı’nda ye-
nileme ve peyzaj çalış-
malarına başlayan Ka-

dıköy Belediyesi Ayrılık Çeşme 
Sokağı’na adını da veren tarihi Ay-
rılık Çeşme için de restorasyon ça-
lışmalarına başladı. 

1. Grup Tarihi Eser olan Ayrı-
lık Çeşmesi için Kadıköy Beledi-
yesi 2010 yılında çeşmenin rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri-
ni hazırlamıştı. Projelerle eş zaman-
lı olarak çeşmenin çevresinde arke-
olojik kazı yapıldı. Yapılan kazılar 
sonrasında Namazgâhın taş duvar 
kalıntılarına ulaşıldı, toprak altında 
kalan üç yalak gün ışığına çıkarıl-
dı. Mart 2011’de İstanbul 5 numa-
ralı Koruma Bölge Kurulu rölöveyi 
onayladı. Restitüsyon ve restoras-
yon projeleri için İstanbul Arkeoloji 
Müzesi ve üniversitelerin sanat ta-
rihi bölümlerinden görüş istenmiş-
ti. Koruma Kurulu’nun restorasyon 
projesini onaylaması ile birlikte Ka-
dıköy Belediyesi yenileme çalış-

malarına başladı. Restorasyon ça-
lışmalarının yaklaşık altı ay sonra 
tamamlanması hedefleniyor. 

AYRILIKLARIN MEKÂNI
Ayrılık Çeşmesi, Kadıköy çeş-

meleri arasında bir özelliğiyle diğer-
lerinden ayrılan ve ünlenen çeşme-
dir. İstanbul’dan giden kervanların 
son uğurlandığı yer olması nedeniyle 
“Ayrılık Çeşmesi” olarak anıldığı bi-
liniyor. Sadece kervanlar değil sefere 
çıkan Osmanlı ordusu ve her yıl Hac 
döneminden önce Mekke ve Medi-
ne’ye padişahın armağanlarını taşıyan 
Surre-i Hümayun da ilk burada durak-
lar ve ertesi gün yine buradan uğur-
lanırmış. Haydarpaşa Çayırı’nda inşa 
edilen Ayrılık Çeşmesi yanı başında-
ki namazgah ve mezarlıkla birlikte bir 
bütün oluşturur. Çeşme, Ahmet Ağa 
Çeşmesi ve Söğütlü Çeşme isimleriy-
le de tanınır. 52 pafta, 239 ada, 1 par-
selde bulunan çeşme Kadıköy Beledi-
yesi’nin mülkiyetinde bulunuyor.  

GEÇİRDİĞİ ONARIMLAR
Gazanfer Ağa tarafından Yel-

değirmeni’nde yaptırılan Ayrılık 
Çeşmesi, 1741 yılında Kapuağası 
Ahmet Ağa tarafından yenilenir. Ki-
tabesinden öğrenilen bilgiye göre; 
1922 yılında Sultan Reşad’ın oğlu 
Şehzade Ziyaeddin Efendi’nin kızı 
Dürriye Sultan tarafından ikinci kez 
onarıma tabi tutulur. 

MİMARİ ÖZELLİKLER
Ayrılık Çeşmesi, İstanbul’daki 

menzil çeşmelerinin en güzel örnek-
lerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Küfeki taşından yapılan çeşmenin 
aynataşı ve yalakları mermerdendir. 
Bitki motifli saçak silmesine Ka-
dıköy’deki diğer çeşmelerde rast-
lanmaz. Diğer çeşmelerden farklı 
bir özelliği de kemeridir: Beşik ke-
mer olarak başlar, kaş kemerle biter. 
Çeşmenin günümüze ulaşmayan ça-
tısı hakkında ise bilgi bulunmuyor.  

restore ediliyor
Ayrılık Çeşmesi 

Rasimpaşa Mahallesi’ndeki Ayrılık Çeşme Sokağı yenileme 
çalışmalarına başlayan Kadıköy Belediyesi şimdi de tarihi Ayrılık Çeşmesi ve 

çeşmenin yanında bulunan Namazgahı aslına uygun restore ediyor

G
l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka ay-
kırı ve keyfi eylemlerle” durdurarak kendi-
sini zarara uğrattığı gerekçesiyle 5 milyon 
TL maddi, 1 milyon TL de manevi tazmi-
nat davası açan Taşyapı, İstanbul Anado-
lu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi kararıy-
la davayı kazanmıştı. İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi 4. Dava Dairesi’nde görülen 
davada mahkeme Kadıköy Belediyesi’nin 
haklılığına hükmederek yürütmeyi durdur-
ma kararı verdi. Mahkemenin verdiği ka-
rardan sonra Kadıköylülerin tepkisi sü-
rüyor.  Kadıköy Kent Konseyi yazılı bir 
açıklama yaparak kararın yanlış olduğunu 
ve bir an önce bu yanlıştan dönülmesi çağ-
rısında bulundu. 

“KENT SUÇUDUR”
Açıklamada, ilk yanlışın, Özelleştirme 

İdaresi’nin 2004 yılında kat karşılığı ihale 
yöntemiyle kamu arazisi olan Meteorolo-
ji alanını inşaata açmasıyla başladığı ifade 
edilirken, “Dört kez askıya çıkan imar plan 
değişikliklerinin hiçbiri hukuka ve üst öl-
çekli planlara uygun olmamasına, defalar-
ca yürütmeyi durdurma kararı alınma-
sına karşın, Kadıköy’ün bu en önemli 
yeşil alanına gökde-
lenleri yaparak kentin 
siluetini bozan Taşya-
pı doymak bilmiyor” 
denildi.  “Güneşimizi 
kesen, yeşil alanımı-
zı yok eden, getirdiği 
yoğunluktan kaynak-
lı trafik, çevre kirlili-
ği, alt yapı sorunları 
ile yaşamımızı zor-

laştıran Taşyapı’ya borcumuz yok diyo-
ruz” değerlendirmelerinin yapıldığı açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Taşyapı, 
Kadıköy için ilk ve tek olarak arsanın brüt 
alanından hesaplanan inşaat alanını yeterli 
bulmayıp, Kadıköy Belediyesi’nin tespitle-
rine göre ruhsata aykırı yapılmış 9000 met-
rekarelik fazlalıkla kentin göbeğinde kaçak 
yapının, kent suçu niteliğindeki 4 kulenin 
mimarıdır. Bunun en büyük kanıtı da, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış an-
cak mahkeme tarafından yürütmesi durdu-
rulmuş yapı kullanma izni kararıdır.”

“TAŞYAPI BİZE BORÇLU”
“Adli mercilerden ve karar alıcılardan 

bu hukuk garabetini bir an önce düzeltme-
lerini istiyoruz” çağrısının yapıldığı açıkla-
ma şöyle devam etti: “Kadıköy Kent Kon-
seyi olarak Taşyapı’yı, elinizi bizim yeşil 
alanlarımızdan ve cebimizden çekmeye 
davet ediyoruz.  Aslında yeşil alanlarımı-
za gökdelen dikerek kent yaşamımızı felç 
eden Taşyapı’nın bize borcu var. Kamu-
sal alanlarımızın ve bütçemizin Taşyapı’ya 

verilmesini kesinlikle kabul etmiyo-
ruz. Kadıköy Kent Konseyi olarak 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri-
ne uygun olmayan, yeşil alanımızı 

ve kentimizi yok 
eden, yaşam ka-
litemizi düşüren 
bu yapılaşma-
ya karşı olduğu-
muzu ilan edi-
yoruz.”

Marmaray projesi ve yenileme çalış-
maları nedeniyle Haydarpaşa-Gebze 
arasındaki eski köprü ve üst geçitlerin 
yıkılması işlemlerine devam ediliyor. 
2013 yılında banliyö tren seferleri dur-
durulmuş ve banliyö hatları raylarının 
sökülmesi işlemi tamamlanmıştı. Kazı 
ve zemin düzeltme çalışmalarının de-
vam ettiği banliyö tren yolunda ise bazı 
tarihi yapılar taşınıyor. 

Erenköy İstasyonu yakınında bu-
lunan ve tarihi taş bir köprü olan Et-
hem Efendi Caddesi köprüsünün de sö-
küm çalışmalarına başlandı. Marmaray 
projesini yürüten İspanyol OHL şirketi 
yetkilileri çalışmalar hakkında Gazete 
Kadıköy’e bilgi verdi.  Çalışmaların 5 
ay sonunda tamamlanacağını söyleyen 
yetkililer şu açıklamayı yaptı: “Beş ay 
sürmesinin sebebi köprünün tarihi eser 
olması. Çok dikkatli bir çalışma yürüt-
mek zorundayız. Taşları tek tek söke-
ceğiz. Söküm işlemi tamamlandıktan 
sonra da TCDD’nin uygun gördüğü bir 
yere köprüyü yeniden inşa edeceğiz.”

Marmaray hattının üç şeride çıka-
cağı için fiziksel olarak eski köprüle-

rin kullanılamayacağını belirten OHL 
yetkilileri, Marmaray projesinin tama-
mının ise 2018 yılının sonunda tamam-
lanacağını vurguladı. Tren yolu üzerin-
deki köprü ve üst geçitlerin tamamen 
yıkılması planlanıyor. 

Kadıköy’de Yeldeğirmeni ve Ay-
rılıkçeşme’yi birbirine bağlayan Uzun 
Hafız Sokak ve Halitağa köprüleri de 
Ayrılıkçeşme— Söğütlüçeşme arasın-
daki demiryolu hattındaki çalışmalar 
kapsamında sökülmüştü. Çalışmala-
rın üzerinden 6 aydan fazla bir za-
man geçmesine rağmen köprüler he-
nüz ulaşıma açılmadı.

Ethem Efendi
Köprüsü kapatıldı
Erenköy İstasyonu yakınında bulunan Ethem Efendi 
Köprüsü Marmaray projesi kapsamında yenileniyor. 
Köprü 5 ay boyunca yaya ve araç trafiğine kapalı olacak
l Erhan DEMİRTAŞ

ALTERNATİF YOLLAR
Ethem Efendi Caddesi köprüsü beş 
ay boyunca araç ve yaya trafiğine 
kapalı olacak. Köprü minibüs yolu ile 
Bağdat Caddesi’ne geçiş için yoğun 
olarak kullanılan bir köprü olarak da 
biliniyor. Ethem Efendi Caddesi üze-
rinden Bağdat Caddesi’ne geçmek 
isteyen sürücülerin alternatif yolla-
rı kullanması gerekiyor. Sürücülerin 
Kemal Okvuran ve Çamlı Köşk So-
kağı’nı kullanarak Ömer Paşa Köp-
rüsü’den geçmeleri öneriliyor. 

Bu yanlıştan 
dönülmeli

Kadıköy Kent Konseyi Kadıköy Belediyesi’nin Taşyapı’ya tazminat ödemesi kararına yazılı açıklama ile tepki gösterdi
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üregelen tıp kariyerini müzik-
le birleştiren Suphi Bahadır-
lı, söz ve müziği kendisine ait 
olan bestelerinin yanısıra, pop, 

rock, arabesk şarkıların sıra dışı aranjelerin-
den oluşan repertuvarıyla dinleyicisine ses-
leniyor. Bahadırlı’ya sahnede, gitarda Can 
Demirci, bas gitar ve geri vokallerde Tansu 
Kızılırmak ve davulda Can Turfan gibi tec-
rübeli müzisyenler eşlik ediyor. 18 Aralık 
akşamı saat 23.30’da Kadıköy Shaft’ta kon-
ser verecek olan ‘kişi grubu’ Suphi’yi, ku-
rucusu Suphi Bahadırlı’ya sorduk.

• Sizinle birlikte çalan diğer müzisyen 
arkadaşlarla nasıl biraya geldiniz? 

Can (Demirci) çocukluk arkadaşım. 
Tansu Abi, hayranlık duyduğum biriydi. 
Can da (Turfan) Kadıköy’ün en büyük da-
vul stüdyolarından birine sahip. “Makine 
gibi çalabilen” bir davulcuya ihtiyacımız 
vardı ve bunun için Can’dan başkası düşü-
nülemezdi.

• Tıp eğitimi alırken konservatuara da 
gitmişsiniz. Nasıldı bu farklı iki eğitimi bi-
rarada almak? 

Aslında konservatuvara gitmedim. O 
dönem sınavı kazansanız da fakülteyi aynı 
anda okuyabilmek mümkün değildi. Ancak 
tıp eğitimi aldığım üniversitenin konserva-
tuvar hocaları mesleklerine âşık insanlardı 
ve sınavlarla seçtikleri öğrencilere müzik 

kulüplerinde yarı zamanlı ders veriyorlar-
dı. Maksat yeteneği olan kişilere bir şans 
tanınması...

• Biraz afakî bir şey sorayım; tıp ile 
müziğin benzer/farklı yönleri nedir sizce?

İkisi de sevmeden yapılabilecek işler 
değil en başta. Tek hakkınız var her dinleyi-
ci ya da her hasta için ve yanlış yapma lük-
sünüz yok. Doğru tedaviyi düzenlemek ile 
doğru notaları, hissiyatı seçmeyi çok paralel 
buluyorum. Ancak doktorluğun bir de ağır 
bir vicdani yükü var müzikten ayrı olarak. 
Sonuçta birinde insan hayatı diğerinde ise 
duygular mevzu bahis.

• Zorunlu hizmetiniz boyunca da ev 
stüdyosunda cover kaydetmişsiniz. Yani 
bir yandan hastanede görev yapıp hem de 
evde müzik yapıyordunuz öyle mi? 

Pratisyen hekim olarak Gaziantep Ara-
ban İlçe Devlet Hastanesi’nde çalıştım. Bu 
sürede de evde kayıtlar, düzenlemeler yap-
tım nöbetler dışındaki tüm zamanlarda. Şu 
anda beslendiğim şeylerin büyük kısmı o 
dönemde şekillenmişti.  

• Sonra da İstanbul’a geldiniz ve ‘Sup-
hi’yi mi kurdunuz? 

 2013 sonlarında tıpta uzmanlık eğitimi-
ne başlamak için İstanbul’a yerleştim. İs-
tanbul müzikle olan ilişkimin gelişmesi için 
plana dâhil olan özel bir tercihti. Tabii ki 
yerleştikten sonra çalışmalar hızlandı. İlk 
iş Can’la (Demirci) Yarım’ı kaydettik.  Şu 
an hem bir üniversite hastanesinde araştır-
ma görevlisi olarak görev yapıyorum hem 

de Suphi’yi geliştirmeye çalışıyorum.   
• Repertuvarınız beste ve cover şarkı-

lardan oluşuyor. Bestelerin temaları neler, 
nelerden bahsediyorsunuz? 

Yaşadığım ya da gözlemlediğim ka-
dın-erkek ilişkileri… Aşkın teslim olmuş, 
saf halinden bahsediyorum. Cover’lar daha 
çok benim serüvenimi anlatan, yanımda tut-
tuğum şarkılardan oluşuyor. Âşık olmak-
tan korktuğum bir dönemi anımsatan Harun 
Kolçak - Korkuyorum, yıkıla yıkıla yaşa-
maya devam ettiğim günler için Müslüm 
Baba... O günler zamanla unutulsa da bu 
şarkılar hiç unutulmuyor.  Yoksa saygısız-
ca yaşanıp biten dolu hikâyemiz var ve aşk 
her şeyi affediyor mu? Etmiyor. (gülüyor)

• Suphi’nin albümü var mı? 
Şu anda albüm üzerinde yoğun bir şekil-

de çalışıyoruz. Yakında klibimiz ve 3 şarkı-
lık EP’miz ile sosyal medyada ve dijital mü-
zik platformlarında yerimizi alacağız.  

• Bu ülkede müzik yapmaya dair hisle-
riniz neler? 

Kötümser değilim. Şartların son zaman-
larda pek elverişli olmadığının farkındayım 
fakat üretmeye devam edebildiğimiz sürece 
ayakta kalacağımızı düşünüyorum. Umu-
dumuzu yitirirsek içimizdeki yaşama aşkı-
nı da yitiririz. İnsanların, müziğin yaşanan 
toplumsal trajedilerde ilk feragat edilecek 
safi bir eğlence aracı olmadığını hatırlama-
larını diliyorum. Müziğin sesi çok kısıldı ve 
biz susmasını istemiyoruz. Birbirimize sa-
hip çıkmanın tam zamanı.

İstanbul’daki cemevlerinde mü-
zik icrasında bulunan zakirlerle ilgi-
li çalışmalar yürüten müzisyen-araş-
tırmacı-yazar-etnomüzikolog Ulaş 
Özdemir, Kadıköy’de zakirliği anla-
tacak. “On İki Hizmet” olarak bilinen 
hizmetlilerden biri olarak müzik icrası 
görevini yerine getiren zakirler, aynı 
zamanda âşıklar ve dedelerle birlik-
te kültürel belleğin en önemli taşıyıcı-
larından birisi olagelmiş. Özdemir, 15 
Aralık Perşembe günü saat 14.00’te 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde ve-
receği konferansta; zakirlerin 2000’li 
yıllardan itibaren kamusal alanda ar-
tan görünürlüklerini anlatacak. “Kim-
lik, Ritüel, Müzik İcrası: İstanbul Ce-
mevlerinde Zakirlik Hizmeti” adında 
bir kitabı da bulunan Özdemir’le, za-
kirliği konuştuk.

• Zakirlerle ilgili yaptığınız dokto-
ra tez araştırmanızı özetler misiniz?  

2012- 2015 döneminde, İstanbul 
cemevlerinde icrada bulunmuş pek 
çok zakir, cemevi hizmetlisi, dede, 
dernek/vakıf yöneticisi ve araştır-
macılarla görüştüm. Ancak çalışma-
mı, aktif olarak farklı özelliklerdeki 
cemevlerinde zakirlik yapan 10 za-
kir çerçevesinde tartıştım.  Çalışmaya 
başlama nedenim, bir gencin cemevin-
de neden zakirlik yapma isteği duydu-
ğu ve zakir kimliğini nasıl taşıdığını 
anlamaktı. Özellikle 2000’li yıllar-
da Aleviliğin nasıl bir değişim geçir-
diğini ya da nasıl yaşandığını zakirler 
özelinde tartışmaya çalıştım. Alevili-
ğe dair pek çok hazır kabulün sahada 
farklı şekillendiğini ve Alevilik bağla-
mında oldukça dinamik bir inanç-kül-
tür dünyasında olduğumuzu bir kez 
daha gördüm. 

• Zakirler nasıl bir eğitim alıyor-
lar? Yaş ortalaması nedir? Yeni ku-

şak zakirler hakkında neler söyleye-
bilirsiniz? 

 Görüştüğüm zakirlerin yaş ortala-
ması 20-30 yaş arası. Bunların çoğun-
luğu üniversitede okuyan veya mezun, 
çalışan veya kendi işyeri olan kişiler. 
Zakirlik onlar için sadece inançsal bir 
görev olarak yapılan bir hizmet. Bu 
hizmete başlamaları genelde cemev-
lerinde veya cemevi yakınlarında bağ-
lama kurslarında başlıyor. Özel ola-
rak zakirlik eğitimi bazı kurumlarda 
denense de aslında zakirler, cemlerde 
yetişiyorlar. 

• Sanırım kadın zakir sayısı çok 
az. Neden sizce? 

 Maalesef… Çalışmaya başladı-
ğım dönemde zakirlik yapan bazı ka-
dınlar evlenerek bu hizmeti bıraktılar. 
Derinlemesine görüşme yapabildiğim 
tek kadın zakir de bu hizmete baş-
larken çok sıkıntı çekmiş. Kadınla-
rın posta oturması konusundaki tartış-
malar, kadın zakirlerin çoğalmasında 
sorun olarak görünüyor belli ki. Ay-
rıca genel olarak Alevi kurumlarında 
kadınların yönetimlerde ol(a)mayışı, 
yine kurumlarda kadınların söz hakla-
rının neredeyse pek olmayışı gibi pek 
çok konu, Aleviliğin kadın-erkek eşit-
liği konusundaki söyleminin aksi yön-
de işaretleri gösteriyor. 

• Zakirlik şuan Alevi inancında/
müziğinde ne kadar kabul ve rağbet 
gören bir kurum? 

Zakirlik, özellikle 2000’li yıllarda 
yetişen genç kuşak Alevi müzik icra-
cıları arasında oldukça popüler. Her-
hangi bir cemevinde bu hizmeti yerine 
getirmeseler bile, Alevi müzik icrasını 
kutsal bir görev olarak zakir kimliğiy-
le icra etme amacı taşıyan bir genç ne-
sil var. Burada müziğin, Alevi kimli-
ğini dışa vurmadaki rolünü de yeniden 
düşünmek gerekiyor. İnançsal özellik-
lerin zakirlikle öne çıktığı bir dönem-
den bahsedebiliriz. 

OHAL ile devreye sokulan 
KHK’lar ile pek çok gazete, inter-
net sitesi, radyo ve televizyonun 
kapatıldığı bir dönemde, Evren-
sel Gazetesi; basının haber ver-
me, halkın haber alma hakkına 
vurgu yapmak için bir dayanış-
ma gecesi düzenliyor. “Sus-
muyoruz Söylüyoruz!” etkinli-
ği, 12 Aralık Pazartesi akşamı 
19:00 - 23:00 saatleri arasında Moda Sahne-
si’nde yapılacak. Birgün,  Cumhuriyet ve Öz-
gürlükçü Demokrasi  (Özgür Gündem) gaze-
telerinden konuşmacıların katılacağı gecede, 
müzisyenler Hüsnü Arkan, Metin-Kemal Kah-
raman, Bajar, Niyazi Koyuncu ve Murat Ertel 
(Baba Zula) sahne alacak.

Etkinlikle ilgili Evrensel gazetesi tarafın-

dan yapılan açıklamada şu söz-
lere yer verildi: “Önce gerçek-
leri öldürmeye çalıştılar, dünya 
yalanla dönsün diye. Gerçekleri 
anlatan her yazıdan, her şiirden, 
her resimden, her şarkıdan kor-
kuyorlar. Konuşmayan akademis-
yen, yazmayan gazeteci, söyleme-
yen sanatçı istiyorlar. Özgürlüğe 
kilit vurulamayacağını göstermek 
için hep birlikte konuşuyor, yazı-

yor, susmuyor söylüyoruz. Evrensel Gazetesi 
olarak dayanışmayı güçlendiriyoruz. Etkinliğe 
sizin de şarkılarınızla katılarak güç vereceğini-
zi ümit ediyoruz. Sesiniz gerçeğin peşine dü-
şenlere nefes olsun.”
Davetiye temini için; Moda Sahnesi, Mahle, Gemide, 
Livane İRTİBAT: 0532 161 10 94 ve  0534 668 48 86

Hastaneden 
sahneye…

Doktor- müzisyen Suphi, “İnsanların, müziğin yaşanan toplumsal 
trajedilerde ilk feragat edilecek safi bir eğlence aracı olmadığını 
hatırlamalarını diliyorum. Müziğin sesi çok kısıldı ve biz susmasını 
istemiyoruz. Birbirimize sahip çıkmanın tam zamanı” diyor

S

“KADIKÖY İLHAM KAYNAĞI” 
■ Kadıköy İstanbul’a geldiğim ilk günden beri benim için ev gibiydi. Düşünün, 
daha önce hiç görmediğiniz bir yere geliyorsunuz ve kendinizi evinizde gibi 
hissediyorsunuz. Bu gerçekten özel bir duygu. Kadıköy insanı kültürlü ve samimi. 
Bu samimiyet her şeye yansıyor. Bu yüzden burada sahneye çıkarken rahatım.  
■ Hekimlik nedeniyle kardeş semt Bakırköy’deyim. Daha özgür hareket 
edebileceğim gelecek günlerde ise Moda’da yaşama hayalimi gerçekleştireceğim.
■ Kadıköy’ün eskiden daha içine kapanık bir müzikal yapısı vardı. Bazı sanatçıları 
yalnızca Kadıköy sahnelerinde dinleme şansımız oluyordu. Bazı mekânlar ise 
sadece Kadıköylü sanatçılara sahnelerinde yer veriyorlardı. Bugün ise müthiş bir 
çeşitlilik ve destek var. Kadıköy artık hem biz müzisyenler hem de dinleyenler için 
büyük bir ilham kaynağı. 

söyleyecekler

zakirler
Etnomüzikolog Ulaş Özdemir, “Günümüzde 
zakirlik, gençler arasında özel olarak 
taşınan bir kimlik olarak Alevi müziğinin 
icrasında yeni bir boyutu ortaya koyuyor” diyor

Cemevi müzisyenleri
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Merdivenköy’deki Şahkulu Dergâhı’nda çalıştım. Burası 
dünyanın en güzel Alevi-Bektaşi 

dergahlarından. Böylesine bir mekânın kıymetini çok 
iyi bilmek gerekiyor. Çalışmamda, Kadıköy’deki diğer 

cemevlerinde de araştırma yaptım. Şahkulu Dergahı ve 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Cemevi’nde 

zakirlik yapan arkadaşımızla da derinlemesine 
görüşmeler yaptım. Ataşehir’de oturuyorum ama kalben 

ve ruhen Kadıköylüyüm. Aynı zamanda Kadıköy’de, 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 

yarı zamanlı öğretim görevlisiyim. Kitabımla ilgili 
konferansımız da, konservatuarımızın Etnomüzikoloji ve 

Folklor Anabilim Dalı’nın bir etkinliği olarak Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Konservatuar düzenli 

şekilde bu konferanslar yapıyor Kadıköy’de. 

Susmayıp
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MIDE KONTROLÜ IÇIN:
Cihazsız ve kan alınarak 

midenin durumunu ortaya koyan 
GastroPanel Testi 

ve
MESANE KANSERI KONTROLÜ IÇIN:

Cihazsız ve yalnızca idrar 
alınarak mesane kanserini 

araştıran ImmunoCyt Testleri

Türkiye’de yalnızca 
laboratuvarlarımızda özel 
koşullarla yapılmaktadır.

Merkez:
Bağdat Cad. 28 (Kızıltoprak THY yanı) Kızıltoprak / İstanbul
Tel: 0216 349 5151 (pbx) Fax: 0216 418 1347

Kızıltoprak Şube: 0216 345 4651             Haseki Gelişim: 0212 529 8979
Nişantaşı Gelişim: 0212 231 4967        Kadıköy Gelişim: 0216 418 0088
Şaşkınbakkal Gelişim: 0216 385 0289       Göztepe Gelişim: 0216 566 2775

www. gelisimlab.com.tr                gelisim@gelisimlab.com.tr 
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Bağlanma, insanların 
diğerleriyle özel, 
olumlu duygusal 
bağlar geliştirdiği bir 
süreçtir. Yaşamın 
ilk yıllarında 
çocuğun kendisine 
ve başkalarına 
ilişkin olarak 
zihinsel temsiller 
oluşturmasını 
sağlar. Bu zihinsel 
temsiller daha sonraki 
yıllarda yakın kişiler 
arası ilişkiler için bir rehber, model işlevi 
görecektir.

BAĞLANMANIN AŞAMALARI
Yaşamın ilk 3 ayı boyunca süren ilk 

bağlanmada bebekler emme, yakalama, 
gülümseme, bakma, sarılma gibi tepkilerle 
onlara ilk bakımı veren kişilere yakınlığı 
sürdürmeye çalışırlar. Bununla beraber 
davranışların belirli bir kişiyi amaçladığı 
görülmez. 3 - 6. aylar arası dönemde 
bir bebeğin bağlanması birkaç tanıdık 
figüre tercih yönündedir. Yabancı bir 
insana göre tanıdığı bir kişiye daha fazla 
gülümser, heyecan gösterir. Yaklaşık 6 
- 9 ay aralığındaki 3. aşamada bebekler, 
bağlandıkları kişiyle yakınlığı aktif olarak 
ararlar. Emekleme yeteneğini kullanarak 
bakım verene ulaşmaya çalışırlar. 9 – 12. 
aylar arasındaki 4.aşamada ise bebekler, 
bakıcılarıyla ilgili ilk içsel temsilleri 
oluştururlar. Bu içsel temsil, bağlanma 
ilişkisinin ilk kuvvetli işleyen modelini 
oluşturur. Yürüme yaşını 
ve daha sonrasını 
içeren 5. aşamada 
küçük çocuklar 
kendi yakınlık 
ihtiyaçlarını 
tatmin 
etmek için, 
ebeveynleri 
ve diğer 
bağlanma 

gerçekleştirdiği 
kişilerin 
davranışlarını 
etkilemede çeşitli taktikler kullanabilirler. 
Çocuklar, yatma zamanı kucaklanmak ve 
yatağa birlikte gitmek isteyebilirler. Bunlar 
çocukların fiziksel temas, yakınlık ve sevgi 
ihtiyaçlarını tatmin edecek olan bakıcı 
davranışlarını harekete geçirmek için 
geliştirdikleri ilk stratejilerdir.

BAĞLANMAYLA İLİŞKİLİ 
2 ÖNEMLİ KAVRAM
Yabancı kaygısı; bebeğin tanımadığı 

yetişkinlerin varlığından dolayı yaşadığı 
rahatsızlık ve gerginlik hissidir. Bebeklerin 
yabancılara karşı itirazlarını ifade edişleri 
ve ne şiddette tepki verdikleri değişiklik 
gösterir. Ebeveynlerine yapışabilirler, 
yabancının dokunmasına tepki verebilir 
veya gözlerini yabancının yüzünden 
başka bir tarafa çevirebilirler. Yabancıyı 
ayırt etme, bebeklerin ebeveynleri ve 
tanımadıkları yetişkinler arasındaki 
farklılıkları keşfedebildikleri, olumlu 
bir işaret olarak kabul edilir. Yaklaşık 
9 aylıkken ise bebekler ebeveyni 
uzaklaştığında şiddetli öfke ve üzüntü 
ifadesiyle ebeveynlerine bağlanma 
yoğunluğunun diğer belirtisini 
gösterirler. Bu tepki ayrılma kaygısı 
olarak isimlendirilir. Bu iki kaygı çeşidi 
de gelişim sürecinin normal, beklenen 
zorluklarındandır. 

Devam edecek...

Ruh Sağlığında 
Bağlanma Kavramı

Uzman Klinik Psikolog 
Eren Olgun 

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi   

ngelsiz Yaşam Fuarı EYAF  2016, 01 – 04 
Aralık tarihleri arasında Yeşilköy - İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu sene 
dokuzuncusu gerçekleştirilen Engelsiz Ya-

şam Fuarı EYAF 2016’ya 31 Ülkeden toplam 176 kurum 
ve kuruluş katıldı, 66 ilden 9 bin 412 engelli ve toplam 15 
bin 466 kişi ziyarette bulundu.

Alanla ilgili çalışma yürüten kamu kurumları, siyasi 
partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, yurtdışı ve yurtiçi 
medikal firmaları, insan kaynakları danışmanlık firmaları, 
operatör firmaları, belediyeler ve üniversitelerin katıldığı 
fuara Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Mer-
kezi de bu yıl 7. kez katıldı. Kadıköy Belediyesi standın-
da belediyenin engelliler alanında sürdürdüğü hizmetlerin 
tanıtımının yanı sıra engelli farkındalığına yönelik empati 
çalışmaları da gerçekleştirildi.

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezinin faaliyete geçti-
ği 26 Şubat 2005 tarihinden bu yana; engelli vatandaşlara 
ve ailelerine özel eğitim, psikoloji, yaşam koçluğu ve is-
tihdam alanlarında danışmanlık ve yönlendirme; mesleki 
ve hobi eğitimleri, sosyal etkinlikler, sesli kütüphane hiz-
meti ve engelsiz taksi hizmeti veriyor. Merkez verilen bu 
hizmetlerle engellilerin yaşam kalitelerini arttırarak sos-
yal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı hedefliyor.

Ülkemiz nüfusunun yüzde 12.29’unu engelliler oluş-
turuyor. Tüm dünyada ve ülkemizde engellilerin, engelsiz 

bir yaşam sürdürmesi ve hayata uyumu için birçok çözüm, 
teknoloji ya da ürün tasarlandı ve tasarlanmakta. Geliş-
miş ülkelerde var olan yapının aksine ülkemizde engelli-
lerin gerekli ürün ya da hizmetlere kolaylıkla ulaşmasını 
sağlayacak yeterince aktif referans noktaları bulunmuyor.

Engelsiz Yaşam Fuarı, engelli, yaşlı ve bakıma muh-
taç kişilerin kendileri için gerekli olan bu ürün, teknoloji 
ve hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak hedefiyle 
gerçekleştiriliyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte engellile-
re özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kurum ve kuru-
luşların tek çatı altında toplandığı Engelsiz Yaşam Fuarı, 
konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıy-
la güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm 
üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

40 Tahta Mahalle Pazarı 17-18 Aralık’ta, Moda 
Club Quartier’de gerçekleştirilecek Yerli Malı 
Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Geri Dönü-
şüm, Yerel Üretim-Tüketim, Tasarruf” konuları-
nı işleyecek.

Pazarda sahaflar, ikinci el kıyafet satanlar, 
antika-bit pazarı, doğal ve organik ürünlerin sa-
tıldığı bir üretici pazarı ve içerisinde mültecilerin 

kurduğu oluşumların da yer al-
dığı çeşitli kooperatif ve 

kolektifler yer alacak.
40 Tahta Mahalle 

Pazarı’ndan yapılan 
açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: 
“Pazarda ‘Turşu-
sunu Kuruyoruz’ 
atölyesinde bera-

ber turşu kurma-
yı öğreneceğiz; Don 

Kişot Bisiklet Kolekti-
fi bize bisikletimizle pa-

zar alışverişimizi nasıl taşı-
yabileceğimizi gösterip bisikletli yaşamı teşvik 
edecekler. Bir yandan kolektif ve kooperatifler 
el emeği göz nuru ürünlerini sergileyip satarak 
yaşamlarına katkı sağlarlarken diğer yandan da, 
özellikle soğuk kış aylarına girdiğimiz şu günler-
de barınakların ihtiyaçlarına destek olmak adına 
bir sokak hayvanları kermesi düzenleyeceğiz.”

40 Tahta Mahalle Pazarı, 1 Ekim tarihinden 
beri her cumartesi saat 10.00-18.00 arası Club 
Quartier Cevizlik alanında kuruluyor. 

40 Tahta Mahalle Pazarı, Caferağa Mah. 
Hülya Sok. No:5, Moda’da

Kadıköy’den ihtiyaç 
sahiplerine yardım
Kadıköy Fakir ve Yardıma Muhtaç Ailelere 
Destek Derneği, ihtiyaç sahipleriyle 
dayanışmayı sürdürüyor. Dernek, Ayvalık’taki 
öğrencilere giysi yardımı yaptı. Ayrıca Dernek 
Başkanı Türkan Bozkurt ve üyeler, Kadıköy 
Milli Eğitim Müdürü Ferşat Ayarı ziyaret ederek 
öğretmenler gününü kutladı. 

Yerli Malı 
Haftası

Mahalle
pazarında

Engelsiz 
Yaşam 
Fuarı’ndaydı

KADIKÖY

Kadıköy Belediyesi Engelsiz 
Sosyal Hizmet Merkezi “2016 
Engelsiz Yaşam Fuarı”na 
katıldı, projelerini tanıttı

E

ENGELSİZ SOSYAL HİZMET
Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin 
gazetemizle paylaştığı sayısal bilgilere göre merkezde şu 
ana kadar yapılan hizmetler şöyle: 
• 2011 yılından bu yana hizmet vermekte olan Sesli 
Kütüphane’ye üye 282 görme engelli kullanıcı, 
kütüphanede seslendirme yapan 610 gönüllü okuyucu ve 
kütüphanede üretilmiş yaklaşık bin 800 kitap bulunuyor. 
• 2005 yılından bu yana hizmet vermekte olan  
Engelsiz İş ve İstihdam Birimi aracılığıyla bin 175 

engellinin istihdam edildi.
• Engelli Taksi hizmeti ile 2016 yılında 4 bin 884’ü sosyal 
destek olmak üzere; 2 bin paket hasta bezi, 300 paket 
hasta temizleme mendili, 220 paket yatak koruyucunun 
yanı sıra 35 adet hasta karyolası ve farklı kalemlerde 65 
adet ortopedik malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. 
• 2016 yılı içerisinde 10 farklı alanda açılan mesleki ve 
hobi kurslarına 120’ye yakın engelli genç ve yetişkin 
birey katıldı.
• Bu yıl 1 - 4 Aralık Engelsiz Yaşam Fuarı’nda belediyenin 
açtığı stant ile bin 500’e yakın ziyaretçi ile tanışıldı.
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Charles de Gaulle, ülkesi Fransa için
Çok akılda kalan sevimli bir örnek 
vermişti.
Bunca çeşit peyniri olan bir ülkeyi 
yönetmek,
Pek kolay bir iş değildir!!!
Eh, Fenerbahçe’nin nüfusunu o 
zamanki
Fransa gibi düşünürsek,
Kişi başına ilk onbir tercihinin,
İlk beş tercihinin,
O gitsin şu alınsın taleplerinin,
Forma dizaynlarında bile hımm 
hımm
Seslerinin arşa yükseldiği,
Milyonlarca farklı beklentiye
Sahip ahaliyi yönetmek de pek 
kolay olmasa gerek:))
Oynayanı, yöneteni, kalbi çarpanı, 
seveni için
Hayat, zaman zaman zorlaşır.
Ama ne zaman top
Fileyi geçer, potaya girer, ağlarla 
kucaklaşır...
Hayat bayram olur.
Yani aynı zamanda mutluluk pek 
kolaydır:)
O yuvarlak nesne, canımızı sıkan 
çok şeye
Karşı kurulmuş billur bir cümle olur.
Sevinçle bağırırken,
İsyan mı ediyoruz,
Mutluluktan mı uçuyoruz,
İşte bu zalım hayata bu aidiyetle sıkı
Bir cevap mı veriyoruz…
Karışır.
İyi ki de öyledir.
Çubuklu şişede durduğu gibi 
durmaz.
Kavgada olduğu gibi sevdada da
Erkek dişi bilmez.
İyi ki vardır.
Elbette başka iki rengi samimiyetle
Başına taç edenler benzer duygular 
yaşar.
Ama herkesin sevdiceği kendine.
Burası Kadıköy,
Üstelik burası gazete Kadıköy…
Buradan çıkış yok
Demişler:)))
Dolayısıyla destanımızda yalnız
Kadıköy Çubuklu hikayeleri vardır:)))
Haftaya en hoşlarını anlatmayı 
dilerim !
Yaşa Fenerbahçe!
Tahmin ve tasavvurlarının
Çok ötesindesin, çok yaşa.

Fenerbahçe :)

FERYAL 
PERE

BU HAFTA

BU HAFTA

İSTANBUL 1. AMATÖR 
FUTBOL LİGİ’NDE 

BU HAFTA
Kadıköy’den 1. Amatör futbol liginde yer 
alan Fikirtepe Dumlupınar, Koşuyolu ve 
Acıbadem’in ligin dokuzuncu haftasında 
elde ettiği sonuçlar şöyle:
■ 14. grupta Örnekköy Spor ile 
karşılaşan Koşuyolu maçtan 1-0 mağlup 
ayrıldı.
■ 16. grupta yer alan Acıbadem, 
Orhanlıspor ile oynadığı maçtan 1-0 
mağlup ayrıldı.
■ 17. grupta ise Üsküdar 1919 ile 
karşılaşan Fikirtepe Dumlupınar maçı 
hükmen kazandı.
İstanbul 1. Amatör Futbol Liglerinde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
maç programı şöyle:

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

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

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

SÜPER AMATÖR LİGİ’NDE 

BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
sonuçlar ve gelecek haftanın programı 
şöyle:

2. Grupta Haftanın Sonuçları 
Ömerli Köyü-Vardar: 0-0
Küçükköy-Bakırköy:1-1
Küçükçekmece-Sultanbeyli: 1-2
Dolayoba-Selimiye: 4-0
Mahmutbey-Bostancı: 1-1
Ortaçeşme(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

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

7. Grupta Haftanın sonuçları
Yel değirmeni-Yıldırımbosna: 3-2
Rami-Kurtköyspor: 2-3
Soğuksuspor-Sütlüce: 3-0
Ortaköy-Ç.İhsaniye: 2-0
Albayrak-Yenibosna: 0-0

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

uygu Yılmaz ve Serenay Çetin 
Kadıköy’de yaşayan iki başarılı 
genç kadın. İkisinin ortak yanı, 
boks sporuyla ilgilenmeleri…

Duygu Yılmaz 23 yaşında. İstanbul 
Üniversitesi’nde Siyaset Bilimleri ve Ulus-
lararası İlişkiler öğrenimi görüyor. İki yıl 
önce Kadıköy’de boksa başlamış. Küçük-
lüğünden beri boksu sevdiğini söyleyen 
başarılı sporcu, boksör olmadan önce de 
boks maçlarını izlediğini belirtiyor. Boks 
sporuna hobi olarak başladığını anlatan 
Duygu Yılmaz, kısa süre sonra yeteneği-
ni keşfeden antrenörü,  şampiyon boksör 
Serdar Yılmaz’ın yönlendirmesiyle maç-
lara çıkmaya başladı. Eylül ayında boks 
yaşamında ikinci maçına çıktı. Bu, İstan-
bul Şampiyonası’ydı ve büyük bayanlarda 
teknik nakavtla maçı kazanarak, 54 kilo-

da şampiyon oldu. Duygu Yılmaz, 
“Ocak ayında Türkiye Şampiyona-
sı var. Amacım, derece alıp, Milli 
Takıma seçilip, ülkemi ve Kadıköy 
Boks Spor Kulübü’nü Avrupa’da, 
dünyada temsil etmek” diyerek ön-
lerindeki zorlu hedefe dikkat çekiyor. 

ANTRENMANA KOŞARAK GİDİYOR
Serenay Çetin ise henüz 19 yaşında. 

Hayatında boksun ayrı bir yeri olduğunu 
söyleyen Serenay, Beden Eğitimi öğretme-
ni olmak istiyor. 

Kadıköy Boks Spor Kulübünde iki yıl-
dır boks yaptığını anlatan Serenay Çetin,

“Boksa hobi olarak başladım ve şimdi 
müsabakalara çıkıyorum. İlk turnuvam eylül 
ayında düzenlenen İstanbul Şampiyonasıydı. 
Şampiyonada 51 kiloda ilk 3’e girdim. Türki-

ye Şampiyo-
nasına katılma 
hakkı kazan-
dım. Şampi-

yonaya hazırla-
nıyorum. Boksta 

kondisyon çok 
önemli. Her sabah ko-

şuyorum. Bazen sabah-
ları kulübe Libadiye’deki evimden koşarak 
geliyorum” diyor. Sıkı bir antrenman prog-
ramı uyguladığını, gününün önemli bölümü-
nün spor salonunda geçtiğini söyleyen başa-
rılı sporcu, “Şampiyonlukları, başarılarıyla 
Serdar Hocamız disiplinli bir çalışma progra-
mı uyguluyor. Boksör olmak istiyordum, ol-
dum. Hedefim Milli Takıma girmek.  Ülke-
mizi ve kulübümüzü temsil etmek istiyorum. 

Duygu ile antrenman yapıyoruz. Duygu’nun 
yumrukları sert. Yumrukları seri. Ben de ken-
dime güveniyorum. Rakiplerimizin işi zor” 
şeklinde konuştu.

“KADINLAR BOKS YAPIN”
Spora başladıktan sonra kendini daha sağ-

lıklı, zinde hissettiğini, form tutup kilo verdi-
ğini anlatan Duygu Yılmaz, boksun kadınlara 
tavsiye edebileceği bir spor olduğunu söylü-
yor ve şöyle devam ediyor: “64 kiloyken baş-
ladım boksa 51 kiloya kadar indim. Normal 
antrenmanlar 1-2 saat. Teknikleri öğreniyor-
sunuz. Müsabık olduktan sonra bu süre biraz 
daha artıyor. Şampiyonaya hazırlıkta ise sa-
bah antrenmanları da ekleniyor buna. Sabah 
koşuları, teknik ve fizik antrenmanları der-
ken güç toplayıp form tutuyorsunuz” 

Ringde
kadın
D

Kadıköylü başarılı boksörler Duygu ve Serenay, ocak ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Kadıköy’ü temsil edecekler

yumruğu

Don Kişot Bisiklet Kolektifi, Kadıköy Bele-
diyesi’nin de katkısıyla, Ali İsmail Korkmaz 
Vakfı (ALİKEV) yararına bir bisiklet turu dü-
zenleyecek. 11 Aralık Pazar günü saat 14.00’te 
yapılacak olan tur Kadıköy İskelesi’nden baş-
layacak. Göztepe Parkı’nda son bulacak bisik-
let turunda Kadıköy Belediyesi de güvenli sü-
rüş için kortej oluşturmada yardımcı olacak. 
Don Kişot Bisiklet Kolektifi, tur için “Sen de 
gel, çorbada tuzumuz bulunsun. Desteklerinizi 
bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Kolektif neden şimdiye kadar bütün aktivi-
telerini ücretsiz yaparken bir kereliğine bu ku-
ralı bozduğunu şöyle açıklıyor: “Antakya’nın 
bağrından, düşlerinde özgür bir dünya olan bir 
vakıf çıktı; Ali İsmail Korkmaz Vakfı. Faşiz-

me kurban verdikleri evlatlarının yerine on-
larca öğrenciye, nefes oluyorlar, el veriyorlar. 
Don Kişot Bisiklet Kolektifi olarak istedik ki 
bizim de çorbada tuzumuz bulun-
sun. Hayatı sermaye çerçevesinin 
dışında bir şekilde tanımlamaya 
çalışan bizler, ilk defa bağış man-
tığıyla bir tur organize edeceğiz 
ve tek kuruşuna dokunmadan bu 
güzel derneğe bağışlayacağız. 
11 Aralık Pazar günü 14.00’te 
Kadıköy Rıhtım’dan başlayıp 
Göztepe Parkı’nda sonlanacak 
bu simgesel bisiklet turumuzda 
sizleri de aramızda görmekten 
onur duyacağız.”

Ali İsmail için 
bisikletli dayanışma

Don Kişot Bisiklet Kolektifi, Ali İsmail Korkmaz Vakfı 
(ALİKEV) yararına 11 Aralık’ta bisiklet turu düzenliyor BAĞIŞ İÇİN

Bağışlar, https://fonzip.com/
alikev/bagis adresinden direk 
ALİKEV’e gönderilebiliyor. 
Kredi kartı ve havale de kabul 
ediliyor. Açıklama kısmına “dkbk” 

yazılması halinde, tur 
sonunda ne kadar para 
toplandığı belirlenecek 
ve duyurulacak. Bunun 
dışında tur günü elden de 
destek olmak mümkün. 
Minimum bağış tutarı 20 TL 
olarak belirlendi. 
Kiralık bisiklet için http://
www.bostancibisiklet.com/ 
adresinden belli noktalarda 
kiralayabilirsiniz. 

Set vermeden galip
Kadıköy’ün voleyboldaki güçlü temsilcilerinden M.E Marmara Akademi Spor Kulübü 
rakibine sayı vermedi. Geçtiğimiz günlerde Burhan Felek Spor Salonunda oynanan 
Kadınlar Voleybol 2. Lig B grubu maçını Edirne Spor’a set vermeden 3-0 kazanan M.E 
Marmara Akademi Spor Kulübü A Bayan Takımı alkışları topladı. M.E Marmara Akademi 
maçı 3-0 kazanarak rakiplerine güçlü bir takım olduğunu gösterdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 13. 
hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde haf-
tanın açılış karşılaşması 2 Aralık Cuma 
günü oynandı ve TED Ankara Kolejliler, 
55 Gençlik’i mağlup etti. Bornova Bec-
kerspor, Mersin Üniversitesi, FERKO Il-
gaz Hotel, OGM Orman Gençlik, Nevşehir 
HBVÜ, İzmit Belediyesi ve Elazığ İl Özel 
İdare rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Bornova Beckerspor ve Edremit Beledi-
yesi Gürespor 13 haftada 11 galibiyete ula-
şan ekipler oldu. Kadıköy Belediyesi Cafe-
rağa Spor Salonunda oynanan karşılaşmada 
ise İstanbulgücü ile Edremit Bld. Gürespor 
karşı karşıya geldi. Grubun güçlü ekiplerin-
den Edremit Bld. Gürespor maçtan 48-65 
galip ayrıldı. Konuk ekip aldığı galibiyetle 
20 takımlı ligde 2. sırada yer alırken, İstan-
bulgücü 15. sırada yer aldı. İstanbulgücü 
14. Hafta maçını Elazığ’da Elazığ İl Özel 
İdaresi ile oynayacak. Ligde Bornova Be-
ckerspor liderliğini sürdürürken, Edremit 
Bld. Gürespor ikinci, OGM Orman Genç-
lik üçüncü sırada.

Caferağa’da konuk takım kazandı

Ultramaraton’da 

“ultra” 
bir kadın
Türkiye’yi uluslararası ultra mara-
ton yarışlarında temsil eden ilk ka-
dın sporcu olan Bakiye Duran, Ka-
dıköy’e konuk oluyor. “Bir Ultra 
Maratoncunun Hikayesi; “Cesaret 
Yalnızdır”” başlığıyla Kadıköy Be-
lediyesi Caddebostan Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenecek söyleşide 
Duran, başarı öyküsünü anlatacak. 

Sekiz çocuklu bir ailenin be-
şinci çocuğu olan Bakiye Duran 
azmiyle öğretmen olmayı başarı-
yor ve aslında ailesi, okul çevresi 
hiç hoşlanmasa da, gizli gizli ko-
şuyor. Hikâye uzun. Tamamı ise 
10 Aralık’ta…

Hikayenin tümünü dinlemek 
istiyorsanız, 10 Aralık Cumartesi 
16.00’da Caddebostan Kültür Mer-
kezi’nde bulunmayı unutmayın!



9 - 15 ARALIK 201614 Haber

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

9 – 16 ARALIK 2016
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“MUTLU TÜRK MÜZİĞİ KOROSU”
Şef Ayfer Er 

12 Aralık 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“MAHALLELİ İLE ÖRGÜ ÖRÜYORUZ”
12 Aralık 2016 / 14.00

Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Parkı 

Gönüllüleri

“ŞİİR’LERLE SOHBET”
Oyuncu, Yönetmen, Şair Altan AKIŞIK

12 Aralık 2016 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B 

Salonu
Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri

“2017 GÖKYÜZÜ SÜRPRİZLERİ”
Astrolog Ümit ÇİLİNGİROĞLU

13 Aralık 2016 / 20.00
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“KARMA KORİSTLER KOROSU”
Şef ADNAN ATLIĞ 

13 Aralık 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“AKADEMİ TSM KOROSU”
Şef CANER BAKIR 

14 Aralık 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Not: Davetiyelidir.
 İletişim:  0533 271 27 85

“MUTLU BİR HAYAT 
YAŞAMANIN SIRLARI”

Kişisel Gelişim Uzmanı Nilgün 
BİNGÖL

14 Aralık 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen:Fenerbahçe Gönüllüleri

“SEVGİ DİLİ”
Uzm. Psik. Asuman ÖZAYDIN

15 Aralık 2016 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen:Rasimpaşa Gönüllüleri

“KOLAY KANDIRILMA NEDENLERİ”
Doç Dr. Nusret KAYA

15 Aralık 2016 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen:Fenerbahçe Gönüllüleri

“ÇAĞLAR BOYU FELSEFE, 
SANAT VE TEKNOLOJİNİN

 GİZEMLİ YOLCULUĞU”
Prof. Dr. Murat ERİÇ

15 Aralık 2016 / 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen:Suadiye Gönüllüleri

“ÖFKE KONTROLÜ”
Uzm. Psik. Asuman ÖZAYDIN

16 Aralık 2016 / 13.30
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi

Düzenleyen:Osmanağa Gönüllüleri

"İLKOKUL VELİLERİNE HEDEF 
BELİRLEME EĞİTİMİ”

Rehber Öğretmen Ayça ERDOL
16 Aralık  2016 / 15.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI   
Erenköy Gönüllüleri’nden 

Sayın Özay ATAÇ’ı kaybetmenin 
derin üzüntüsü içersindeyiz.

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 
1985 yılında aldığı kararla, gönüllü ça-
lışmaları ve faydalarını dünya çapında 
duyurmak ve gönüllü programlara ka-
tılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık’  
Dünya Gönüllüler Günü olarak kabul 
edildi. Türkiye’nin de aralarında bu-
lunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya 
Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor. 

22 birimde 10 bine yaklaşan gönül-
lüsüyle Kadıköy Belediyesi, ülkenin 

en büyük gönüllü ağına sahip yerel yö-
netimlerinden birini oluşturuyor.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüle-
ri’nin önemini her platformda vurgu-
layan Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu da 5 Aralık Pazartesi 
günü sosyal medyada yayınladığı me-
sajla Dünya Gönüllüler Günü’nü kut-
ladı. Gönüllülerin etkinliklerinden 
fotoğraflar yayınlayan Nuhoğlu “Ka-
dıköy’de sosyal yaşamı ve dayanış-

mayı büyüten, çağdaş değerlerin sa-
vunucusu gönüllülerimizin 5 Aralık 
Dünya Gönüllüler Günü’nü kutluyo-
rum.” dedi.

Feneryolu Gönüllü Evi’nin gele-
neksel hale gelen kahvaltısında da 5 
Aralık Dünya Gönüllüler Günü kut-
landı. Gönüllü Başkanı Meltem Çok-
ça konuşmasında “Özveriyle, şefkatle, 
sevgiyle çalışan tüm gönüllülerimizin 
bu özel gününü kutluyorum” dedi.

Dünya Gönüllüler 
Günü kutlu olsun!

Anılarda ve müzikte buluşma
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin her yıl söyleşi ve konserleri 
bir araya getirdiği “Anılar ve Müzik” etkinliği bu yıl da devam ediyor
Koro Şefi, bestekâr ve ses sanatçısı Murat 
Seçkin ile şair, güfte kar Nedim Saatçioğlu, 
CKM’de gerçekleştirilen, “Anılar ve Mü-
zik” programının konuğu oldu.

Sunumunu Funda Aksoy’un yaptığı 
programda Murat Seçkin’e ait “Seçkin Şar-
kılar Albümü” lansmanı da yapıldı.

Albümdeki şarkılar, sanatçı Murat Seç-
kin ve vokalde yer alan Gamze Gülten Sa-
raç, Gülay Dereli ile Tuncay Şimşir tarafın-
dan yorumlanırken, Nedim Saatçioğlu da 
kendisine ait güfteleri okudu.

Zeynettin Maraş, Zekai Tunca, Ateş Bö-
ceği Ercan, Atilla Yelken, Kemal Külah, 
Tezcan Feyyaz Günday, Çağdaş (Çağdaş 
Suseven), Sevinç Çelebi, Şeyda Sevinçli, 
Nejla Şan, Şebnem Şener, Gülderen Tümtaş, 
Gülsen Yurdakul Kürkçü, Adnan Atlığ gibi 
Türk Sanat Müziği’nin tanınmış isimlerinin 
katıldığı geceye izleyicilerden de büyük ilgi 
oldu. Bazı izleyiciler programı ayakta izle-

mek zorunda kaldı. Sözleri Nedim Saatcioğ-
lu, Zeynettin Maraş, Aşkın Tuna, Hüsnü Üs-
tün, Sami Derintuna, Atılay Erge ile Zekai 
Tunca’ya ait eserler Murat Seçkin tarafın-
dan seslendirilirken, Zekai Tunca ve Çağdaş 
da (Çağdaş Suseven) sahne alarak, konukla-
ra en güzel eserleri sundu.

Program içerisinde sahneye davet edi-
len Bestekâr Kamuran Yarkın ile Söz Yaza-
rı Aşkın Tuna da Murat Seçkin ile Nedim 
Saatçioğlu için övgü dolu kısa konuşmalar 

yaptı. Daha sonra yılların sanatçısı Ateşbö-
ceği Ercan (Ercan Bostancıoğlu) sahneye 
davet edildi ve her zaman olduğu gibi ko-
nukları kahkahaya boğdu. Program yapım-
cısı; Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi 
Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu, 
konuk sanatçılara teşekkür çiçeklerini Mü-
zik Gönüllüleri Başkanı Reyhan Çarpa ile 
birlikte verdi. Unutulmaz gece Murat Seç-
kin’in sanatçıları sahneye davet ederek bir-
likte kapanış eserini okuması ile sona erdi.

21 Ekim 1996’da kaybettiğimiz bilim insa-
nı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. Kriton Curi’yi sevenleri, mesai 
arkadaşları ve gönüllüler, adının verildiği 
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde andı. İlk 
olarak Çevre ve Afet Komitesi Başkanı Ah-
met Haytaç, Kriton Curi özgeçmişini anlat-
tı. Mesai arkadaşlarından Hatıra Şenkon ile 
Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan Kriton 
Curi Vakfı Sekreteri Mehmet Küçükönder, 
konukları anılarla yolculuğa çıkardı.

Çevre gönüllüsü Kriton Curi’nin 
20.ölüm yılı anısına kaleme aldığı yazıyı va-
kıf eski sekreteri Hatıra Şenkon okudu. Gör-
sel Etkinlikler komitesi başkanı Nihat Yıl-
dız, Kriton Curi’nin Amerika’da yaşayan 
kuzeni Vasil Diyamandoğlu ile Newyork’ta 
yaptığı sohbeti kendi notlarından aktardı ve 
Kriton Curi’ye ait resimleri slayt olarak ek-
randa gösterdi.

Prof. Dr. Kriton Curi yaptığı akademik 
çalışmalar, yetiştirdiği öğrenciler, bıraktığı 
eserler, çevreye olan duyarlılığı, Katı Atık 
Türk Milli Komitesi’nin kurucusu ve onur-
sal başkanı olması nedeniyle dünyaca tanı-
nan bir bilim insanı…

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Başkanı 
Nevin Toprakseven, “Biz de gönüllüleri ola-
rak her yıl toplanıp anısını hafızalarda ve yü-
reklerde yaşatmayı görev biliyoruz” dedi. 

Kriton Curi 
unutulmadı

Öğretmenlere 
sürpriz
Suadiye Gönüllüleri, Beyaz Fırın Su-
adiye’de bir araya gelerek öğretmen-
lere, eski öğrencileriyle sürpriz bir bu-
luşma yaşattı.

Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Nes-
rin Dolunay “Türk öğretmeninin top-
lumdaki yerini ve önemini belirtmek, 
saygınlığını arttırmak, öğretmenler 
arasında sevgi, saygı ve dayanışma 
bağlarını kuvvetlendirmek ve emekli 
öğretmenleri saygı ile anmak amacıy-
la biraradayız” diyerek tüm öğretmen-
lere teşekkür etti.

ZÜHTÜPAŞA DA UNUTMADI
Zühtüpaşa Gönüllüleri, 24 Kasım 

Öğretmenler Günü kutlamasını bu yıl 
Filizi Köşk’te gerçekleştirdi. Kahvaltılı 
toplantıya, yüzlerce öğrencinin yetişme-
sinde büyük emeği olan İstanbul Kadı-
köy Lisesi ve Üsküdar Lisesi Müdür-
lerinden İbrahim Arısoy ve eşi emekli 
Fransızca Öğretmeni Nebahat Arısoy, 
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakülte-
sinden Doç. Ercan Süel ve eşi Fener-
bahçe Lisesi emekli Müdür Yardımcısı 
Yılnur Süel katıldı. Toplantı  öncesi bü-
yük önder  başöğretmen Atatürk anıldı. 

          tedavi 
edilebilir mi?

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelli-
ler Komitesi’nin Kozyatağı Kültür Mer-
kezi Konferans salonunda düzenlediği 
“Koah Nedir? Tedavi Yöntemleri Ne-
lerdir?” konulu seminerin konuşmacı 
konuğu Uzm.Dr. Mübeccel Akman’dı. 
Akman, tıkayıcı akciğer hastalığı olan 
Koah’ın, en önemli nedeninin siga-
ra kullanımı olduğunu, tanının başlıca 
belirtilerinin öksürük, daha çok sabah-
ları balgam çıkartma ve özellikle efor-
la gelen nefes darlığı olduğunu belirtti. 
“Koah tanısının gecikmesinin en önemli 
nedeni sigara içenlerin öksürüğü ve bal-

gamı normal kabul etmeleri, yakınma-
ları iyice artana kadar doktora başvur-
mayı düşünmemeleridir” diyen Akman, 
tanıda öncelikle hastanın şikayetlerinin 
değerlendirildiğini, solunum fonksiyon 
testi ve akciğer filmi çekildiğini, Ko-
ah’ın tümüyle ortadan kaldırılamamakla 
birlikte tedavi edilebilen bir hastalık ol-
duğunu anlattı. Koah tedavisinin amaç-
larının, hastalık belirtilerini azaltmak, 
ilerlemesini önlemek, yaşam kalitesini 
arttırmak, hastalık kaynaklı diğer sağlık 
sorunlarını ve Koah ataklarını önlemek 
olduğunu söyledi. 

Huzurevine ziyaret
Koşuyolu Gönüllüleri, Validebağ Mustafa 
Necati Bey Huzurevini ziyaret etti. Huzurevi 
sakinleri müzik eşliğinde keyifli zamanlar 
geçirdi. İkram ve hediyelerin verildiği 
ziyarette hem huzurevi sakinleri hem de 
gönüllüler mutlu bir gün geçirdi.

Merdivenköy 
Gönüllüleri, 
Yaşam Koçu 
Merva Aslan 
ile birlikte 
düzenlediği 
söyleşide 
“Beynimizdeki 
negatif 
enerji, pozitif 
enerjiye nasıl 
dönüşür ve dönüşmesi için neler yapmalıyız”  
konularına değindi. Aslan “İçimizde kin, nefret, öfke 
ve affetmeme gibi duyguların olmaması gerekir. 
Vücudumuza bu duygulardan bir tanesi bile girse bizi 
hasta ve mutsuz edebilir” dedi.

Negatifi 
pozitife çevirin

Dünya insanı

KOAH
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9 Aralık Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-1988 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan Mısırlı yazar… Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, 
gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı. 2-Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve 
devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret… Uzaklık belirten sözcük… Layık 
olma… Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. 3-Bir mal ya da paranın, belirli bir süre içinde emek 
vermeksizin sağladığı gelir… ‘Gemide’, ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’ gibi filmleriyle tanınan 
yönetmen… Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez. 4-İzlenim… 
İntibak, riayet… Azerbaycan’ın plaka işareti… Fasikül. 5-Klasik Türk müziğinde bir makam… Vilayet… 
Dizi, sıra… Dünya’nın uydusu. 6-İpucu, emare… Telefon konuşmasında kullanılan ilk sözcük… 
Kurçatovyumun simgesi… Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle ipek yakalı takım 
giysi… ‘İnsansız hava aracı’ anlamında kısaltma. 7-Bir tür tuzsuz beyazpeynir… En ünlü kitaplarından 
biri ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’ olan ve şiirlerinin yanı sıra çevrileri ve köşe yazılarıyla da 
tanınan şair. 8-Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü… “ … çekiliyor dalyanlarda / Bir kadının 
suya değiyor ayakları / İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı” (Orhan Veli)… Yoğurttan yapılan içecek. 
9-Yazılmış ya da basılı bir kağıdın kenarında bırakılmış boşluk… Küçük bitki… Anadolu Ajansı’nın kısa 
yazılışı… Yerine koyma, yerine kullanma. 10-Eskiden şairlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafından 
kendilerine verilen bahşiş… Delgi… Argoda yol, yöntem. 11-Genişlik… Zeka… Ekin biçme zamanı… 
Halayık. 12-Hüsnü önadlı müzisyen, yazar… İzmir’de turistik bir belde… Belirtiler. 13-Mecazen, çok 
zengin kimse… Düşünceler… Çabucak. 14-Kadıköy’de bir semt… Kaplıca… Bayındırlık. 15-Hollanda’nın 
plaka işareti… Türk sinemasının en ünlü aktrislerinden biri… Binek hayvanlarının oturmalığı… Bir 
itiraz ünlemi. 16-Açık, apaçık, belli… Hammadde işlenerek yapılan her türlü mala. 17-Fakat, lakin… Üç 
beyazdan biri… Bir futbol terimi… Seçkin… Bir tür gelincik balığı. 18-Mevki, kat, yer… Mal… Yılın on iki 
bölümünden her biri… Güneş doğmadan önceki alacakaranlık. 19-Mahcup, sıkılgan… Sinema filmlerinin 
sanat, eğitim ve genellikle kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı, korunduğu yer ya da 
kurum. 20-İlan pilavı… Tamirat… Dağınık, karışık, perişan.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Uzak’, ‘Kış Uykusu’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen… Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. 
2-Henüz, şimdi, daha, hala… Sıkıntı, güçlük… Lahza… Oy kullanma işi. 3-Bir ülkede yönetime el 
koyan kimselerden oluşan kurul… Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan 
motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme… Müslümanlıkta göğün en yüksek katı… Çekül. 4-Bir kimseye 
kasıtlı ve asılsız suç yükleme… Haftanın günlerinden biri… Baba. 5-Berilyumun simgesi… Yavru, çocuk… 
Mecazen, nitelik... Baykuşgillerden bir kuş. 6-Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi ya da bir durumu bozarak 
zarara yol açan harekette bulunma… Geveze. 7-Tanrıtanımaz… Iris Murdoch’ın bir romanı… Anlamlı, 
manalı… Ben. 8-‘Çeyrek Asır’ adlı yeni albümündeki şarkılarıyla listelerde üst sırada yer alan müzisyen, 
şarkıcı… Kılıç, bıçak kabı… Yardım istenildiğini anlatan sözcük. 9-Disprosyumun simgesi… Muğla’nın 
bir ilçesi… Hint – Avrupa dilleri arasında yer alan bir dil. 10-Ulanan parça, ek, ilave… Bir tür sebze… Bor 
u sesi. 11-Çünkü, şundan dolayı… Tavla oyununda üç sayısı… Kağıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri 
tanıyıp bilgisayar ortamına aktaran araç… Afiş. 12-Evet anlamında ünlem… Ortadan kaldırma, yok 
etme… Tüyleri ayaklarına kadar uzanan (kuş ya da kümes hayvanı)… Alamet. 13-Üniversitelere 
girebilmek için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavı… Sert… Duyuru. 14-Uyarı, ihtar… Tam 
ölçüsünde, ne az ne çok… Dernek. 15-Sevgili… Yüz, çehre… Metin Erksan’ın bir filmi… Eski dilde su. 
16-Argoda esrar… ‘Taksim Cumhuriyet Anıtı’nı da gerçekleştirmiş Pietro önadlı İtalyan heykelci… 
Yabancı... Orhan Pamuk’un bir romanı. 17-Yanardağların püskürttüğü bir tür çökelti taşı… Bir deniz 
subayı… Yazıklar olsun anlamında ünlem. 18-Çok şişman… Türk pop müziğinin en ünlü isimlerinden 
biri… İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgar vb. 
herhangi bir doğal nesne, ongun. 19-Bir tür krem… Ceylan… Matematikte bir cismin düşey kesiti, 
profil… Bir tür kıyı teknesi. 20-Gümüşbalığının küçüğü… Atıştırmalık… Edebiyatta bir tür. 

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Nermin Bezmen, Hiç, Sam 2-İdea, Arlanmaz, Subaşı 3-Laf, Acemi, Amerikalı 4-Ütopya, Alay, Velur, Ra 
5-Ra, Kal, İksir, Hak 6-Esmer, Pıtrak, Skor, Mi 7-Re, Lutr, Retina, Velet 8-Lala, İlo, Al, Muavin 9-Hasan Ali Yücel, Anti 10-
Ama, Dr,Mk, Amasra, Yo 11-Tiryaki, Ahmet Telli 12-Aç, Enf, Aa, İr, Tetir 13-Yegane, Ons, Efelek, Te 14-Şinanay, Altes, Refik 
15-Sms, Sahne, Ünlem 16-Teesür, Apolet, Aidat 17-Liu, İtfa, Akort, Ata 18-Talika, Kişilik, İlk 19-İber, Rb, Yar, Naif, Ahu 20-
Ki, Tezene, Si, Tm, Pres.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Nilüfer, Hatay, Statik 2-Edat, Selamiçeşme, Abi 3-Reform, Asar, Giselle 4-Ma, Paella, Yuan, Siirt 
5-Ay, Ruanda, Nansuk 6-Nacak, Arkeen, Arz 7-Bre, April, İn, Asri, Be 8-Elmalı, Lim, Foya, Tk 9-Zail, Troyka, Hafiye 10-
Mn, Apre, Hasanpaşa 11-Emay, Atacama, Leo, İrs 12-Nam, İkileme, Et, Lal 13-Zevk, Latife Tekin 14-Ressam, Stres, Tokat 
15-İsilik, Umre, İm 16-Çukurova, Alternatif 17-Bar, Reva, Lekeli 18-Sal, Linyit, Fedakar 19-Aşıramento, İtimat, He 20-Mı, 
Akit, Grek, Tavus.

Yaşam

? “İnsan neden güç 
ve mevki sahibi 

olduğunda erdemlerini 
unutur?” sorusunu 

soran “İvan İvanoviç 
Var mıydı, Yok 

muydu?” oyununda rol 
alan Fatih Koyunoğlu, 

“Derdimiz bu 
toprakların derdi. Bu 

noktada 
Nazım Hikmet’in dili 

ile bizimkisi denk 
düştü” diyor

Mevki mi
erdem mi

“İnsan neden güç ve mevkii sahibi olduğunda 
erdemlerinden vazgeçer?”

u soru etrafında şekillenen Nâzım Hikmet’in 
çarpıcı eseri “İvan İvanoviç Var mıydı, Yok 
muydu?”, Tiyatroadam’ın alışılagelmişin dı-
şındaki tarzıyla seyirciye eğlenceli ve aynı za-

manda sarsıcı bir tiyatro deneyimi sunuyor. Sovyetler Birli-
ği yöneticilerinin bürokratlaşarak halktan kopmasını, giderek 
sınıflaşmasını ele alan oyun, 11 Aralık Pazar günü Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 

 Tiyatroadam’ın kurucularından/oyunun başrollerinden 
Fatih Koyunoğlu ve oyunun yönetmeni Emrah Eren’le tiyat-
ronun Mühürdar’daki atölye-ofisinde görüştük.

• 10. yılınıza bu oyun ile başlamaya nasıl karar verdiniz?
Fatih K.: Biz kurulduğumuz günden bu yana derdi olan, 

suya sabuna dokunan, bunu da mizahi bir yolla anlatan oyun-
lar seçtik. Derdimiz bu toprakların derdi. Şu an yaşadığımız 
olaylarla, sorunlarla empati kurulabilecek oyunları oynama-
ya gayet ediyoruz. Bu noktada Nazım Hikmet’in dili ile bi-
zimkisi denk düştü. 

• 1954’te yazılan, Sovyet döneminde geçen bu oyun, za-
man içinde farklı ülkelerde oynanmış. Siz günümüz Türki-
yesi ile nasıl bir paralellik kurdunuz?

Emrah E.: Oyun o dönem Sovyet Kültür Bakanlığı’nca 
yasaklanmış. Çünkü Nazım Hikmet, Sovyetler’de konuk ol-
duğu zaman zarfında gözlemlediği sorunları bu oyunda dile 
getirmiş. Türkiye’de de iki kez Bakırköy Belediye Tiyatro-
ları’nca sahnelendi. 91’deki sahneleme çeyrek asır öncesinin 
koşullarına göreydi sanırım, 2001’deki de o dönem yaşanan 
ekonomik krizi baz alarak, bürokrasi eleştirisiydi. Biz 15 yıl 
sonra oyunu neresinden yakaladık diye sorarsanız; insanlık 
meselesi… Oyunda Petrof’un çevresindekiler tarafında sis-
temli bir muameleye/projeye maruz kalması bugüne oturu-
yor. Kendisi erdemli, dürüst, yardımsever, kâğıtlardan çok 
insanlara inanan bir taşra amiri. Tüm kasaba onu sevip say-
gı duyuyor ama bir noktan sonra çevresindeki İvan İvano-
viç gerçeği ortaya çıkınca, altındaki çalışanlar (katibi, daktilo 

memuru, şoförü) Petrof’un çevresinde bir sarmal oluşturup 
onu otoriteye mahkum ediyorlar. Otoriteyi mi erdemleri mi 
seçecek? Oyun bu soru üzerinde ilerliyor.

• Fatih bey siz oyuncusu olarak oyunu nasıl yorumlu-
yorsunuz?

Fatih K: Oyuna sistem eleştirisi de insan eleştirisi de di-
yebilirsiniz. Petrof, hayalleri ve erdemleri olan sıradan bir taş-
ra amiri iken, birden otorite aşığı bir adama dönüşüyor. Nazım 
Hikmet, hangi sistemden olursa olsun o sistemi oluşturanla-
rın insanlar olduğunu, ideallerinizden sapmaya başladığınız-
da kendinizi kendiniz bile tanıyamayacak hale gelebileceği-
niz uyarısında bulunuyor ki bunu da mizahi dille yapıyor. 

• Tiyatroadam’ın tarzını nasıl anlatırsınız? Röportajın 
başında ‘derdi olan oyunlar’ seçtiğinizi söylemiştiniz. Poli-
tik tiyatroyu kendinize yakın hissediyor musunuz? 

Fatih K: Biz kendimiz bir tarzla sınırlamıyoruz. Yaptı-
ğımız işe çok özeniyoruz, rastgele olmamasına dikkat ediyo-
ruz. Shakespeare’in tüm oyunları politik bence! Eğer içinde 
sanatın ana malzemesi olan insan varsa… İnsan politik bir 
varlık. Annesine, patronuna, çocuğuna farklı davranır mese-
la. İnsanın derdini anlatma istiyorsan politikadan kaçamaz-
sın. Ama bu yumruklarımızı havaya kaldırıp, birilerine had 
bildirmek gibi bir şey değil… O manada politik değil, insan-
dan yanayız. Slogan atmıyoruz yani ki onu da pek doğru bul-
muyoruz. Biz seyirciye damardan vitamin enjekte etmek ye-
rinde, ona bir elma sunuyoruz ki isteyen kendine gerekli olan 
vitamini oradan kendisi alsın. 

• Kayyum atanan Diyarbakır Belediyesi’nin Amed Ti-
yatro Festivali iptal edildi biliyorsunuz. Böyle bir ortamda 
siz bir endişe yaşıyor musunuz?

Fatih K: Sanata her dönem baskı olmuş. Bu oyun Sov-
yetlerde de yasaklamış. Kimse bu işi güllük gülistanlık ko-
şullarda yapmadı. Ama insanlığın doğuşundan beri tiyatro 
varsa insanlık olduğu sürece de tiyatro olacak.

Emrah E: Ülkenin derdiyle örtüşen metinler kovalıyo-
ruz. Politik tiyatro yapalım diye politik tiyatro yapılmaz za-
ten. 15 yıldır bu işi yapıyorum bir vodvil yapmadım mesela. 
Çünkü ülke düze çıkmadan bir vodvil sahneleyecek gücüm 
yok. Bir atımlık barutum varsa onu da meselesi olan oyunlar-
dan yana kullanıyorum. Yoksa ben de isterdim şeker pembe-
si oyunlar yapmak ama…

l Gökçe UYGUN

B

“KADIKÖY’DE SAHNE AÇMAK İSTERİZ”
Fatih Koyunoğlu: Ekibimizin çoğu Kadıköylü. Dört ay önce bu mekanı açtık, hem ofis hem atölye olarak kullanıyoruz. 
İlk kez sabit bir yerimiz oldu. İstanbul’da tiyatro salonu açmak çok zor. 50 kişilik küçük salonlarda başarıyla oyun 
yapan tiyatrocular var ama bizim tarzımız büyük salonlara uygun. Bize 200-300 kişilik salon lazım. Bu hayalimizi de 
Kadıköy’de gerçekleştirmek isteriz. Çünkü burada meraklı, ilgili, başka bir seyirci var.

10. YILDA 
OYUNCULUK 
KURSLARI
10 sezondur sekiz farklı oyunla seyirciyi selamlayan 
ve oyunları pek çok ödüle layık görülen Tiyatroadam; 
tecrübelerini oyunculuk atölyeleriyle gençlere aktarıyor. 
Sahne, metin çözümleme, diksiyon, hareket, sahne 
eskrimi ve sahne müziği gibi eğitimleri içeren atölyenin 
eğitmen kadrosunda Hazım Körmükçü, Sarp Akkaya 
gibi ünlü isimler bulunuyor. Mühürdar Caddesi Mataracı 
Han No:14 D:3 (0216) 414 26 76 - 0507 116 18 18

Oyun, 11 Aralık Pazar 
20:00'de Caddebostan Kültür 

Merkezi’nde sahnelenecek. 
Barış Dinçel’in dekor tasarımını 
üstlendiği oyunun kadrosunda; 
Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, 

Berk Yaygın, Deniz Özmen, 
Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ 

ve Pınar Tuncegil yer alıyor
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1999 yılı. Televizyonlar üç gencin “satanizm 
için” bir genç kadını öldürmesinin ardından Ak-
mar pasajında “satanistlere” yapılan baskı-
nın haberini veriyor: “Polisin yaptığı baskınlar-
da ayinlerde kullanılan çok sayıda haç, balta ve 
satanizmle ilgili dergi ele geçirilirken, olayla ilgili 
toplamda 15 kişi gözaltına alındı!” 
Görüntülerde uzun saçlı bir adam, gözaltına alı-
nıyor. İşte o adam şu an 58 yaşında olan Ayhan 
Çetiner. 90’lı yıllardan bu yana Akmar’ın sem-
bollerinden biri olan, müzik bilgisi konusun-
da herkesin saygı duyduğu nam-ı diğer Apache 
Ayhan. Takma ismi Kızılderili sevgisinden ge-

liyor. Hiç tanımayanlar için Ay-
han abi, Akmar’da bulunan At-
lantis Müzik’te yıllardır çalışan 
bir emekçi. Apache Ayhan “mü-

zisyen değil, iyi bir dinleyici” ola-
rak tanımlıyor kendini. Fakat bu ta-

nım müzik bilgisinin yanında oldukça 
mütevazı kalıyor. “80’li yıllarda bozulan 

rock müziği” sevmeyen Ayhan Çetiner, 70’le-
rin müziklerini daha çok tercih ediyor. Yani, Led 
Zeppelin’ler Deep Purple’lar Jimmy Hendrix’ler… 
Ama tahmin edilen “Gençler bozdu yahu!” kli-
şesini de kullanmıyor. Hatta tam tersi “Genç-
ler şimdi çok iyi müzik yapmaya başladı. Eskiye 
dönüş var, 70’li yıllardaki gibi çalıyorlar. Boynuz 
kulağı geçer hesabı.” diye açıklıyor görüşünü.
Sahaflarla özdeşleşen Akmar’ın ayrı bir kültü-
rel buluşma alanı haline gelmesini kendi kişisel 
tarihi ile birlikte açıklıyor Ayhan Çetiner: “90’lı 
yıllarda arkadaşım için aradığım işe, o okumaya 
gittiği için kendim girdim. O gün bu gündür Ak-
mar’dayız. Biz özellikle yurtdışından CD getiri-
yorduk. Unkapanı’ndaki firmalar zaten bilinen 
şeyleri getiriyorlardı. Ama müzik dünyası çok 
çeşitli. Bir sürü güzel ve tanınmayan iyi gruplar 
var. Onları getirmeye başladık. Onları getirince, 
millet de müziğe aç tabii… Buraya dolmaya baş-
ladılar. Bir de konser furyası başladı o zaman-

lar. Fanzinler çıkmaya başladı. 93’te Türkiye’ye 
Metallica geldi. O zaman Türkiye’nin dört bir ya-
nından konsere geliyorlardı. Sonra da pasaja ge-
liyorlardı. Konser öncesi burası pazar yeri gibi 
tıklım tıklım oluyordu.” 

HAY AKSİ “ŞEYTAN”!
Derken 99 yılında çoğu Kadıköylünün bildiği Ak-
mar baskını oluyor. 1999 yılında kendini “sata-
nist” diye adlandıran üç gencin Şehriban Coş-
kunfırat adlı kadını vahşice öldürmesinden 
sonra cinayeti işleyenlerin “Biz bu işi Akmar 
pasajında planladık” demeleri ile olaylar başlı-
yor. Çetiner, bu cinayetten önce Akmar’da olu-
şan kültüre, basının kötü bakmadığını söylüyor. 
“Daha önce gençlerle gelip röportajlar yapar-
dı. Neler dinliyorsunuz ne tür müzik gibi sorular 
sorarlardı. Ama sonra bu olay gerçekleşti…”
“Peki, gerçekten kendilerine satanist diyen-
ler var mıydı?” sorumuza da “Özentiyle başlıyor 
her şey.” cevabını veriyor Çetiner. Sonra Ak-
mar’ın “ortamını” anlatıyor: “Alt katta bir kafe 
vardı. Köşede de bar gibi bir şey; ama bar işlek 
değildi. Tam pasajın ortasında Villa Kafe vardı 
boydan boya. Orası işlekti. Gençler ‘Nerede bu-
luşalım?’ dediklerinde Akmar’da buluşup kafede 
otururlardı. İçki falan da yoktu, kafe yani... Başka 
bir şey değil. Müzik falan çalıyordu.”

AKMAR BASKININDA YAŞANANLAR
Ama yine de polis, Akmar’ı hedef olarak gör-
müş ve baskın yapmayı kafasına koymuştu. O 
günü anlatırken yaşananlara gülmeden ede-
meyen Ayhan Çetiner: “Baskın sabahı önce ba-
sından tanıdık arkadaşlar geldiler. ‘Ayhan biz 
satanist birisi ile röportaj yapmak istiyoruz, ta-
nıdığın var mı?’ dediler. Dedim ‘Benim satanist 
tanıdığım yok. Hiç kimse de ben satanistim rö-
portaj yapalım demez.’ Saat 12.00 mi, 13.00 mü, 
bir anda baskın oldu. Polis, televizyon, gazete-
ciler... Dükkân komple doldu. Hemen fanzinleri 
topladılar. Hiç tepki vermedim. Bir de benim re-
simli roman vardı, polisiye. Cehennem Yolu adı 
da. ‘Amirim bunu da alalım mı? Bak cehennem 
yolu satanistlerin kitabı...’ dedi polisin teki. Son-
ra vazgeçtiler tabii. CD’lere hiç dokunmadılar. 
Ondan sonra iki dükkâna daha gittiler ve pasaj-
dan 3 kişi toplamda 15 kişi aldılar. Hepsi de siyah 
giymiş tişörtlü çocuklar yani… İfadenizi alıp bıra-
kacağız dediler.”
İçerde bazı arkadaşlarına işkence yapıldığını 
söyleyen Ayhan Çetiner: “O işkenceye uğrayan 
adamlardan hala pasaja gelmeyenler var. Poli-
sin biri çıkmış, simsiyah giyinmiş gelmiş, ‘Şey-
tan benim bana tapın’ falan diyor. 15 kişi bir ko-
ğuştayız. Çömeldiğimiz zaman 2 kişi ayakta 
duruyor, o kadar dar yani. Yan taraftaki koğuş 

boşmuş, birkaç kişi varmış yani… ‘2 arkadaş yan 
tarafa geçsin bari’ dedim. Kimse geçmek iste-
medi, ben aldım battaniyeyi geçtim yan tarafa. 
Meğer katillerden biri ordaymış. Ömer…” diye-
rek bu karşılaşmayı da anlatıyor:

SATANİST KİM?
Sorguda fanzinleri kimin çıkardığını soran po-
lise, Çetiner fanzinlerin içinde isimlerin ve te-
lefonların yazdığını ve kimsenin bir şey sakla-
madığını hatırlatıyor.  “Çıktıktan sonra herkes 
saçlarını kes saçlarını kes diye üstüme geldi. 
Ben de kestim saçları, sonra pasaja geldim de-
vam gene çalışmaya...” İşleri kötü giden kafe, 
baskının ardından kapanıyor. Alan 6’ya bölü-
nüyor, kitapçılar yerleşiyor. Fanzinlerin sayısı 
azalıyor. Akmar yavaş yavaş sosyal bir alan ol-
manın dışına çıkıyor. 
Peki, Çetiner’in “satanist kim?” sorusunun ce-
vabını duymak ister misiniz? “Şu an bile, satılan 
tişörtleri gösterip ‘Bak satanistlerin tişörtü’ di-
yenler oluyor. Müşteriler bile ‘Hala satanist var 
mı?’ diye soruyorlar. Ben de diyorum ki; ‘Bankaya 
gidin, yüksek hesaplı kimler varsa satanist on-
lardır! Benim gençlerin içinde satanist aramasın-
lar. Altın için insan öldürülüyor, kuyumcuları ka-
patın o zaman değil mi? Cinayet işleyen herkes 
“şeytana uydum’ diyor bir de. Kim satanist?”

Güle güle
Akmar Pasajı’nın 

simgelerinden, rock 
camiasının “şöhret 

sahibi olmayan” ama en 
çok bilinen ve saygı gören 

isimlerinden “Apache 
Ayhan”ı kaybettik…

Ayhan Çetiner, nam-ı diğer “Apache Ayhan”, 
2 Aralık 2016 Cuma günü bu dünyaya çok 
şey bırakarak veda etti. Adı, bir zamanlar 
Kadıköy’ün en önemli sosyal merkezlerinden 
Akmar Pasajı’yla özdeşleşmiş olan Çetinel, 
müziğe gönül vermiş, son günlerine kadar 
Atlantis Müzik’te plak, kaset ve CD satarak 
müzik dünyasının içinde olmuştu. En büyük 
özelliği, artık bulunamayan pek çok müzik 
grubunun plaklarını bulup paylaşması ve 

yayılmasını sağlamaktı. Bir de gençlere bildiği 
her şeyi aktarması…
Hürriyet Gazetesi’nden Kanat Atkaya, ardından 
şunları yazdı: “Apaçi Ayhan’ı rock’çılar için 
‘taşıyıcı kolon’ konumuna taşıyan hadise 
unutulmaz bir albüme imza atması, müthiş 
bir gitarist olması, iz bırakan bir konser 
organize etmesi değildi. Daha önemli bir 
vazifesi vardı bu naif, güzeller güzeli, hamuru 
iyilikle yoğrulmuş abimizin. Rock dinlemeye 

heveslenmiş çocuklara kuşaklar boyunca 
hiçbir karşılık beklemeden, sabırla, aşkla 
rehberlik, öğretmenlik, arkadaşlık etmek gibi 
bir vazifeydi bu.” İşte bu yüzden gencinden 
yaşlısına herkesin sevdiği insanlardandı Ayhan 
Çetiner… Geçen yıl, Akmar Pasajı baskınının 
yıldönümünde kapısını çalmış, bize o günü 
anlatmasını istemiştik. 24 Temmuz 2015 tarihli 
Gazete Kadıköy’e verdiği son röportajıyla 
uğurluyoruz “Apache Ayhan”ı…

“Apache Ayhan” Akmar baskınını anlatıyor
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