
Taşyapı’dan Kadıköy 
Belediyesi’ne icra!

Kampüste
çamaşırhane

 Göztepe’deki Meteoroloji arsasına 
ayrıcalıklı imar kullanarak 
gökdelen yapan Taşyapı, Kadıköy 
Belediyesi’ne ait camilere, 
parklara ve kültür merkezlerine el 
konulması için icra işlemi başlattı  
l Sayfa 4'te

 Kadıköy Belediyesi’nin, Marmara 
Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde 
öğrenciler için inşa ettiği 
çamaşırhanede yıkama, kurulama 
ve ütüleme işlemleri ücretsiz 
yapılıyor  l Sayfa 12'de

Kadıköy Belediyesi, “yorgun” karakter Bezgin Bekir’in heykelini yaptırdı. 
Karikatür Evi bahçesine konan Bezgin Bekir, gelenleri her zamanki gibi 

yatarak karşılıyor. Karakterin yaratıcısı Tuncay Akgün ile konuştuk  l Sayfa 16'da

Bezgin Bekir

Emekçiler, 2016’nın son günlerinde 
birçok yerde itirazlarını ve taleplerini 
açıklamak amacıyla sokağa çıktı. 
Terör saldırılarını kınayan emekçilerin 
gündeminde asgari ücret ve taşeron 
çalışma vardı l Sayfa 3 'te

Koşuyolu Gönüllüleri, E-5 üzerinde 
bulunan otobüs durağının kaldırılmasını 
protesto etti. Mahalle sakinleri İBB’ye 
“Durağımızı da, yolumuzu da geri ver, 
Koşuyolu’nu hapsetme” çağrısında 
bulundu l Sayfa 4'te

Emekçiler yeni yıla eylemle girdi

Türkiye tarihinin her bakımdan en karakteristik dönemi olan 1990’lı yılları, o 
dönemin çocuk ve gençleri anlatıyor. Bu hafta başladığımız “90’ların Kadıköy’ü” 

yazı dizimizde; ilk gençliklerini 90’larda Kadıköy’de yaşayanların dilinden 
semtteki arkadaşlıkları, buluştukları mekânları, ilan-ı aşk edilen kuytuları, 

kaçak binilen trenleri ve daha pek çok detayı okuyacaksınız l Sayfa 15'te

Yazı Dizisi başlıyor
90’ların Kadıköyü 

Kurulduğu ilk yıldan beri 
edebiyata ve genç yazar 
adaylarına ışık tutan Varlık 
dergisinin ödül töreninde, 
teknolojinin gelişmesiyle 
artık pek görülmeyen 
“Edebiyatçı Mektupları” 
konuşuldu  l Sayfa 2’de

Varlık’ın izinde 
edebiyatçı 
mektupları

Duraklarını geri istiyorlar
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Yılların günahı 
ne? :)

FERYAL PERE  13'te

Bir yıla daha 
veda ederken

MARİO LEVİ  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

‘Emek ve vicdan 
yoğun’ filmler…

UĞUR VARDAN  7'de

Mutlu yıllar
Kadıköy Acısıyla 

tatlısıyla 2016 yılını 

geride bıraktık. Her yeni 

yılın yeni umutlarla 

başladığını hatırlayarak, 

2016’nın baş döndürücü 

bir hızda değişen 

gündemine, müzikte 

ve spordaki başarılarına 

Kadıköy’ün gözünden 

baktık  
l Sayfa 8, 9, 10, 11 ve 13’te

artık Kadıköy’de

Yeni yıl heyecanını da unutmadık. Artık anılarda kalan yemekli vagonda bir yılbaşı kutlamasından Kadıköy’deki yılbaşı partilerine, alternatif yılbaşı alışverişinden yeni yılın ilk etkinliklerine kadar pek çok yazı sayfalarımızda sizi bekliyor 
l Sayfa 5, 6 ve 7’de
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Türkiye’nin en eski edebiyat ve sanat der-
gilerinden Varlık’ın, her yıl genç şairle-
re verdiği özel ödül töreninin 2016 yılı ev 
sahipliğini, bu yıl da üç yıldır olduğu gibi 
yine Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat 
ve Sanat Kütüphanesi (TESAK) yaptı. 
Ödül töreninin özel söyleşisi, Varlık der-
gisi kurucusu Yaşar Nabi Nayır’ın bir-
çok değerli edebiyatçıyla yaptığı mektup-
laşmalardan yola çıkılarak, “Edebiyatçı 
Mektupları” olarak belirlendi. 24 Aralık 
Cumartesi günü Enver Ercan’nın modera-
törlüğünde gerçekleşen söyleşiye Turgut 
Çeviker, Prof. Dr. Handan İnci ve Bâki 
Ayhan T. konuşmacı olarak katıldı.

“SIRLAR YAZIYA DÖKÜLÜRDÜ”
Söyleşinin açılış konuşmasını Var-

lık Dergisi’nin eski yayın yönetmeni En-
ver Ercan yaptı. “Mektup türünün kıy-
metli sayıldığı son dönemi yaşadığım için 
kendimi şanslı sayıyorum.” diyen Ercan, 
“Dergilere ya da şahıslara mektup ver-
mek özel bir ritüel gerektiriyordu. Çünkü 
mektupta iki kişinin arasındaki sırlar ya-
zıya dökülürdü. Mesela Tomris Uyar’dan 
özel bir mektup alacağımız zaman ben el-
den teslim almazsam eğer asla vermezdi. 
Mektubu alması için birini yolladığımda 
da kabul etmiyordu. Bunun gibi daha bir-
çok örnek var.  

Biraz karmakarışık ama bütün güzelli-
ğini sonuna kadar yaşadığımız bir dönem-
di. Bugüne baktığımda ise artık internet 
var. Güzel mektuplar yazılmıyor. Ben ve 
benim kuşağım için kötü oldu. Mektup-
ların gizli bir dili, bolca anlattığı vardı. “ 
diye konuştu.

“ŞANSLI HİSSEDİYORUM”
Söyleşinin bir diğer konuşmacısı olan 

Turgut Çeviker ise Yaşar Nabi Nayır ile 
tanışma hikâyesini şöyle anlattı: “Yaşar 

Nabi’yi 1975 yılında tanıma fırsatına eriş-
tim. Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir 
kütüphane oluşturuyorduk. Birçok yer-
den kütüphanemiz için kitap arayışına gi-
rişmiştik. Bu vesile ile yolum bir gün Ya-
şar Nabi’ye düştü. Şansa da gittiğim gün 
makamındaydı. Beni karşısındaki sandal-
yeye oturttu. Ben de derdimi usulen anlat-
tım. Konuşma bitince tamam dedi. Üç gün 
sonra uğradığımda kitapları alabileceğimi 
söyledi. Kitapları almak bir yana, Yaşar 
Nabi ile yüz yüze konuşmak bambaşka bir 
duyguydu. Bu anı yaşadığım için kendimi 
şanslı hissediyorum.”

“KÂĞIT PARÇASI DEĞİL” 
Şair Baki Ayhan T. ise günümüzde 

mektup türünün önemini yitirdiğine deği-
nen bir konuşma yaptı. Hem mektup hem 
de günümüz e-posta iletişimini kullanan 
bir kuşaktan geldiğini belirten Ayhan T., 
bu durumun ilginç ikilikler yaşattığını  
söyledi. “Eskiden iletişim imkanları gü-
nümüzde olduğu kadar gelişkin değildi.” 
diyen Ayhan T., “Dönemin ileri gelen ya-
zar, şair ve bilim insanları mektubu, ken-
di aralarında özel bir iletişim alanı olarak 
kullanıyorlardı. Bu nedenle de mektup tü-
rünün birçok aydınımız tarafından kulla-
nılmasıyla geliştiğini söyleyebiliriz. Mek-
tup yalnız bir kâğıt parçası değil. Mektup, 
yazıldığı dönemin en büyük delili olmakla 
birlikte yazara dair en doğru bilgiyi alabi-
leceğimiz kaynakların başında gelir. Bu-
gün edebiyatçılar hakkında elde ettiğimiz 
bilgilerin büyük çoğunlu özel mektupla-
rından gelmektedir.” şeklinde konuştu. 

“EKSİKLİK YARATIYOR”
Prof. Dr. Handan İnci, mektup 

türünün eksikliğinin edebiyatımız-
da büyük bir gedik açacağını belir-
terek, “Günümüzde edebiyatçı mek-
tupları dediğimiz kavramın artık 
olmaması çok büyük bir eksiklik ya-
ratıyor. Edebiyatçılar arasındaki iliş-
ki ağlarından, meseleleri nasıl tartış-
tıklarından mahrum kalıyoruz. Şimdi 
ise bunları görme yolumuz daha çok 
sosyal medyada kim kimi takip edi-
yor, kimler birbirine cevap veriyor ol-
muş durumda. Böyle bir şey elbette 
olmaz. Bunlar içeriği olmayan şeyler. 
Şu ana baktığımızda edebiyat tartış-
maları da azaldı. Ne mektup yazılıyor 
ne de edebiyat üzerine tartışma yapılı-
yor. Mektup türünün eksikliği edebi-
yatımız için boşluğu doldurulamaya-
cak bir kayıp oldu.” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ 
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri’ne her 

yıl olduğu gibi bu yılda da katılım yo-
ğundu. Şiir dalında Zeynep Uzunbay, 
Abdülkadir Budak, Metin Cengiz, Sa-
lih Bolat, Enver Ercan’dan oluşan şiir 
seçici kurulu yaptığı değerlendirme 
sonucu ödülü oybirliğiyle Mehmet 
Özkan Şüküran’ın “Gül Rengini” ese-
rine verdi.

Öykü dalında ise Nursel Duruel, 
Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun 
Andaç’tan oluşan seçici kurul, ödülü 
Gamze Arslan’ın “Çerçialan” adlı ese-
rine verirken; Tolga Bekmez, Mev-
sim Yenice, Nurcan Ankay’ın eserle-
ri “dikkate değer’ bulundu.

Farklılıkların zenginliği

lberto Madiano, Berge 
Arabian, Emine Ülke-
rim, Mıgırdiç Arzivyan 
ve Niko Manginas’ın 

fotoğraflarından oluşan “Cuma, Cu-
martesi ve Pazar” adlı fotoğraf ser-
gisi 24 Aralık Cumartesi günü Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde açıl-
dı. Daha önce İzmir ve Balıkesir’de 
açılan sergi İstanbul’da ilk kez Ka-
dıköy’de izleyicisi ile buluştu. 

Farklı dine ve mezhebe mensup 
beş fotoğrafçının uzun yıllar boyun-
ca çektikleri fotoğraflarda Hıristi-
yanlık, İslamiyet ve Musevilikteki 
inanç ve ritüeller anlatılıyor. Fotoğ-
raflar aracılığıyla birlikte yaşama-
yı, sevmeyi, ötekini anlamayı, saygı 
göstermeyi amaçladıklarını belirten 
fotoğrafçılar, halklar arasındaki ba-
ğın daha da kuvvetlenmesine aracı 
olmaya çalışıyor. Sergide yer alan 
100 fotoğraf,  birbirinden farklı uy-
gulamaları, örf ve adetleri olsa da 
tüm dinlerin mesajı aynıdır mesa-
jını anlatmaya çalışıyor. Önümüz-
deki günlerde Edirne ve ardından 
Atina’ya taşınacak fotoğraf sergisi 
6 Ocak’a kadar Kadıköy Belediye-
si Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
görülebilecek. 

“DOSTLUĞU ANLATIYORUZ”
Barış Manço Kültür Merkezi’n-

de açılan sergiye Alberto Modiano, 
Emine Ülkerim ve Berge Arabian 
da katıldı. Fotoğrafçılar ile hem ser-
gi hakkında hem de bir arada yaşa-
manın olanakları üzerine konuştuk. 

On dört yıl boyunca Musevi ce-
maatinin düğün, sünnet ve ayin fo-
toğraflarını çektiğini ifade eden 
Alberto Modiano, serginin oluş-
ma fikrini şöyle anlattı: “Uzun yıl-
lar boyunca cemaatin fotoğraflarını 
çektiğim için elimde geniş bir arşiv 
vardı. Ben sergiyi ilk olarak 2014 
yılında sadece Musevilik üzerine 
düşünmüştüm. Sonra bir arkadaşı-
mızın vesilesi ile üç dini de bir ara-
ya getirmek ve anlatma kararı aldık. 
Bu şekilde sergi ortaya çıktı.”

Sergide yer alan fotoğraflar ile 
barış ve dostluk temalarını anlat-
maya çalıştıklarını söyleyen Mo-
diano, “Serginin adının ‘Cuma, 
Cumartesi ve Pazar’ olması da ken-
dimizi en iyi şekilde ifade etmenin 
yoluydu” diye konuştu. 

“BARIŞI GÖSTERİYORUZ”
İslamiyet’teki dini ritüelle-

ri fotoğraflayan Emine Ülkerim de 
serginin ciddi bir mesaj verdiği-
ni söylüyor. Beraber yaşamanın ve 
birbirimizi anlamanın mümkün ol-
duğunu dile getiren Ülkerim, şu şe-
kilde konuştu: “Sergiyi gezen her-
kes çok mutlu oluyor. Birbirlerini 
tanımayan insanların fotoğrafla-
rı izlerken birbirleriyle tanışmaları, 
konuşmaları bize umut veriyor. Biz 
barışı göstermek istiyoruz.”

“Bunca kötülüğün içinde bir-
lik ve beraberlik içinde olmamız 
lazım” diyen Ülkerim, “Bu kötü 
ortamı başka türlü aşamayız. Çek-
tiğimiz fotoğraflar ile bunu başar-
dığımızı düşünüyorum. Fotoğraf-
ların hepsinde bir dua, yakarış var. 
Fotoğraflar bu kutsal topraklarda 
birbirine bağlılığı, birlik ve bera-
berlikle her şeyi yenebileceğimizi 
anlatıyor” şeklinde konuştu. 

“ORTAKLIK BİZİ YAŞATIR”
Agos gazetesinde fotoğrafçı-

lık yapan Ermeni fotoğrafçı Berge 
Arabian’ın sergide yer alan eserleri 
de İstanbul’daki Ermeni cemaatinin 
örf ve adetlerini anlatıyor. Fotoğraf-
ları çekerken aklında sergi fikrinin 
olmadığını belirten Arabian’a göre; 
tüm dinlerde ve inançlarda ortak bir 
nokta var. “Bu ortaklık bizi birarada 
yaşatabilir” diyen Arabian, “İsimle-
rimiz değişebilir ama insan olmanın 
verdiği çoğu şey de aynıdır. Hıristi-
yan, Müslüman ya da Hindu olmak 
hiçbir şeyi değiştirmediği gibi bir 
üstünlük de değildir. Hepimiz eşit 
ve yan yana olmalıyız” dedi.

“Barışı ve ortak yaşamayı an-
lamak bu fotoğraflarla daha iyi an-
laşılıyor” diyen Arabian, İslamiyet 
ve diğer dinlerle de bir çalışma yap-
mak istediğini ekledi. 

Mektupların 
gizli bir dili 
vardı Kurulduğu ilk yıldan 

beri edebiyata ve genç 
yazar adaylarına ışık 
tutmaya devam eden 
Varlık dergisi ödül töreni 
Tarih Edebiyat ve Sanat 
Kütüphanesi’nde yapıldı. 
Törende “Edebiyatçı 
Mektupları” konuşuldu

l Kaan DERTÜRK

Farklı dine ve 

mezhebe mensup 

beş fotoğrafçı, 

Barış Manço Kültür 

Merkezi’nde açılan 

sergilerinde; inancın, 

sevginin, ötekini 

anlamayı ve 

anlatmanın izini 

sürüyor

bu sergide

A
l Erhan DEMİRTAŞ

Berge Arabian, Emine Ülkerim, Alberto Madiano
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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 / 21-22 OCAK CMT - PZR  MUDURNU -  GÖYNÜK - TARAKLI EVLERİ - SÜNNET 
GÖLÜ (1Gece 2 Gün ) 
• 14-15 OCAK CMT- PZR ABANT- GÖLCÜK 'DE BİR KIŞ MASALI - BOLU- KADINLAR HAM-
AM'I DAHİL(1GECE-2 GÜN)

• 25 ARALIK & 08 OCAK  PZR.  FENER - BALAT - KARİYE MÜZESİ ( Yemekli )  
• 08 OCAK PZR İZMİT YUVACIK - KARTOPU GEZİSİ  (Sabah Kahvaltı&Öğlen Yemek Dahil)
• 08 & 15 OCAK PZR  ABANT GEZİSİ (BARBEKÜ DAHİL )
• 22 OCAK  PZR.  GALATA - KARAKÖY - TOPHANE ( Yemekli )
• 22 OCAK PZR.  KEMERBURGAZ ORMAN & SU KEMERLERİ &TAŞ DÜNYASI GEZİSİ ( Yemekli )

YILBAŞI TURUMUZ 
31 ARALIK - 01 OCK CMT- PZR  

BURSA & ULUDAĞ & 
GALA GECESİ - CANLI MÜZİK- LİMİTSİZ İÇKİ DAHİL 5*KONFOR (1Gece - 2 Gün)     

( 19 ARALIĞA KADAR SON KAYITLAR !!! )

İşçi ve memurlar 2016’nın son günlerinde 
de sokaklardaydı. Terör saldırılarına 
sessiz kalmayan emekçiler talep ve 
itirazlarını yüksek sesle dillendirdi

Bahadır Grammeşin 
cinayetine ilişkin 
görülen dava 
ertelenirken, 
zanlıların uzun 
tutukluluk süresi 
gerekçesiyle yaptığı 
tahliye talebi 
reddedildi

Kadıköy’de kadınlara yönelik ta-
cizi engellemek isterken taciz-
ci olduğu iddia edilen şahıslar ta-
rafından 8 Mayıs 2015 akşamı 
bıçaklanarak öldürülen ÖDP, Ha-
ziran ve Eğitim-Sen üyesi öğret-
men Bahadır Grammeşin’in ka-
til zanlılarının yargılandığı davaya 
devam edildi. 28 Aralık’ta Kar-
tal Anadolu Adalet Sarayı’nda gö-
rülen 10. duruşmada, Ankara Kri-
minal Polis Laboratuvarı’ndan 
beklenen raporlar yine gelmedi. 
Mahkeme heyeti, zanlıların uzun 
tutukluluk süresini sebep göste-
rerek yaptığı tahliye talebini red-
dederken, duruşmayı 14 Şubat 
2017 tarihine erteledi. 

NE OLMUŞTU?
Özel bir okulda öğretmenlik ya-
pan 31 yaşındaki Bahadır Gram-
meşin’in de aralarında bulundu-
ğu 15 kişilik toplulukta yer alan bir 
grup kadın, bir başka grup tara-
fından sözlü tacize uğramıştı. Ta-
cize sessiz kalmayan Grammeşin 

ve arkadaşlarıyla tacizci olduğu 
iddia edilen kişiler arasında çıkan 
kavganın son bulmasının ardından 
aynı gün içinde Grammeşin ve ar-
kadaşları Kadıköy’de Surp Taka-
vor Kilisesi önünde beklerken, 
ellerinde döner bıçağı, pala ve de-
mir çubuklar olan diğer grup ta-
rafından saldırıya uğramıştı. Bıçak 
darbesiyle başından yaralanan 
ve kaldırıldığı hastanede hayatı-
nı kaybeden Grammeşin’in yanı 
sıra arkadaşlarından 19 yaşındaki 
Çağrı Konca ve 22 yaşındaki Ha-
lil Bağrıyanık da bıçak darbeleriy-
le yaralanmıştı. 
Grammeşin’in öldürülmesi-
ne ilişkin davada, Kadıköy’de-
ki bir mekânın sahibi Erkan Çınar 
için; kasten öldürme, ruhsatsız si-
lah bulundurma, kasten öldür-
meye teşebbüs ve silahla tehdit 
suçlarından müebbet hapis iste-
nirken, Cemal Diri, Mert Nikelay, 
Murat Topraktepe ve Yahya Burak 
Ataç ise kasten öldürmeye yar-
dım etme ve yaralama suçların-
dan yargılanıyor. Yargılanan sa-
nıkların tümünün tutukluluk hali 
devam ediyor.

Emekçiler
yeni yıla
 “direnerek” 

tahliye 
talebine 

ret
Zanlıların

mekçiler, 2016’nın son günlerin-
de birçok yerde itirazlarını ve ta-
leplerini açıklamak amacıyla 
sokağa çıktı. Asgari ücret pazar-

lıklarının sürdüğü bu günlerde, DİSK (Dev-
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Ka-
dıköy Belediyesi’nin önünde gerçekleştirdiği 
eylemde asgari ücretin net 2000 TL olması-
nı talep ederken, KESK (Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu) ihraç edilen ve 
açığa alınan kamu emekçilerinin iadesi için 
Kadıköy’de başladığı yürüyüşü Ankara’da 
sonlandırdı. Dev-Sağlık-İş’in (Devrimci Sağ-
lık İşçileri Sendikası) taşeron işçilere kadro 
verilmesi için başlattığı nöbet ise 10. haftasın-
da Kadıköy İskele Meydanı’nda devam etti.

DİSK: NET 2000 TL İSTİYORUZ
DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anado-

lu Yakası 1 No’lu Şube üyeleri, son günlerde 
yaşanan terör saldırılarını kınamak ve asgari 
ücret komisyonuna taleplerini iletmek ama-
cıyla 22 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi önün-
de basın açıklaması gerçekleştirdi. “Terörün 
Her Türlüsünü Lanetliyoruz” ve “Asgari Üc-
ret: 2000 Net” pankartlarının açıldığı açıkla-
ma, Beşiktaş ve Kayseri’de gerçekleşen pat-
lamalarda hayatını kaybedenler için yapılan 
bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. DİSK 

Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 
1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, 
hükümet ve sermaye çevrelerinin asgari ücre-
ti düşük tutmak için bir süredir abartılı ve ger-
çek dışı değerlendirmelerde bulunduğunu id-
dia etti. “Ülkenin işsizlik, yoksulluk, geçim 
sıkıntısı gibi temel sorunlarını hesap oyunla-
rıyla çözemezsiniz.” diyen Tanyeri, asgari üc-
retin net 2000 TL olması gerektiğini söyler-
ken, asgari ücretin vergiden tümüyle muaf 
tutulmasını talep etti. 100’den fazla üyenin ka-
tıldığı açıklama, “Savaşa değil, emekçiye büt-
çe”, “Sermayeye teslim olmayacağız” slogan-
ları eşliğinde sonlandı.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”
KESK’in ihraç edilen ve açığa alınan 

kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesi ta-
lebiyle “İşimi, Ekmeğimi Geri İstiyorum” slo-
ganıyla İstanbul’dan başlattığı “Emekçi Yü-
rüyüşü” Ankara’da sonlandı. 21 Aralık’ta 
Kadıköy’den başlayan yürüyüş sık sık en-
gellemelere maruz kaldı. Yürüyüşün ilk gü-
nünde Kadıköy İskele Meydanı’nda polisin 
plastik mermi ve biber gazıyla müdahale et-
tiği KESK üyeleri, yürüyüşün ikinci gününde 
Gebze’de, üçüncü gününde ise İzmit’te polis 
müdahalesiyle karşılaştı. Bütün engellemele-
re rağmen Sakarya Meydanı’na ulaşan kamu 
emekçileri adına basın açıklamasını okuyan 
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, dört 
gündür polisin her türlü baskısına karşı diren-
diklerini, soğuğa ve yağmura rağmen bütün 
engelleri aşarak Ankara’ya ulaştıklarını kay-
dederek, örgütlü mücadelenin engelleneme-
yeceğini vurguladı. Özgen, OHAL’in kaldı-
rılması, KHK’lerin iptal edilmesi, ihraç edilen 
ve açığa alınan kamu emekçilerinin göreve ia-
desi için başlayan Emekçi Yürüyüşü’nün bir 
son değil, başlangıç olduğunu ifade etti.

TAŞERONA KADRO NÖBETİ
DİSK’e bağlı Devrimci-Sağlık-İş’in ta-

şeron işçilere kadro verilmesi talebiyle 22 
Ekim’de başlattığı nöbet, 10. haftasında 24 
Aralık Cumartesi günü Kadıköy İskele Mey-
danı’nda gerçekleşti. 10 haftadır nöbete de-
vam eden taşeron işçiler, hükümetin seçimden 
önce verdiği kadro sözünü tutmasını istedi. 
İskele Meydanı’nda okunan basın açıklama-
sında taşeron işçilerin umudunun seçim mal-
zemesi yapıldığını söyleyen sağlık işçileri, ta-
şeron sistemiyle birlikte işverenlerin, işçilere 
karşı yasal yükümlüklerinden kurtulduğunu, 
bunun işçiler açısından başta iş güvencesi ol-
mak üzere kazanılmış tüm hakların ortadan 
kaldırılması olduğunu söyledi. Açıklamada 
asgari ücret görüşmelerine de değinen sağlık 
işçileri, asgari ücretin insanca yaşanabilecek 
bir ücret olarak belirlenmesi gerektiğini vur-
guladı. Açıklamanın ardından işçiler DİSK’in 
asgari ücret ile ilgili bildirilerini dağıttı.
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Geçtiğimiz hafta Moda sahilinin tel örgü ile 
kapatılması Kadıköylülerin tepkisi ile karşı-
lanmıştı. Sosyal medya üzerinden tepkileri-
ni dile getiren vatandaşlar sahilin neden tel 
örgülerle kapatıldığını sormuştu. 

“GÜVENLİK İÇİN”
Kurbağalıdere ıslah projesini yürü-

ten firma çalışanlarından aldığımız bilgiye 
göre; Kurbağalıdere’nin kokusunu engel-
lemek için denizden dereye su pompalama 
yöntemi uygulanacak. Yetkililer, terfi mer-
kezine bağlanacak boruların Moda sahil 
yolunun altından geçeceğini, güvenlik se-
bebiyle de sahil yolunun tel örgülerle ka-

patıldığı bilgisini paylaştı. Geçtiğimiz haf-
ta İBB’ye ilettiğimiz soruya ise henüz yanıt 
verilmedi. Yoğurtçu Parkı’ndan Moda İs-
kelesi’ne yürümek isteyen vatandaşlar şu 
an için paravan ile kapatılan terfi merkezi-
ne kadar ilerleyebiliyor. Ancak önümüzdeki 
haftalarda kayalıkların kenarındaki yaya ve 
bisiklet yolu tamamen ulaşıma kapatılacak. 

DERE KENARINDA ÇÖKME
Kurbağalıdere ve Yoğurtçu Parkı arasın-

daki kısımlarda da zemin çökmeleri yaşan-
dı. Boru hattının yapımı sırasında ve sonra-
sında zeminde kayma olmaması için kazık 
çalışması yapılması planlanıyor. Kurbağalı-
dere ıslah projesi dere yatağını genişletme 
ve köprülerin onarımı ile devam ediliyor. 
Deniz suyunu dereye pompalayacak borula-
rın da döşenmesi ile birlikte ıslah projesinin 
tamamlanması planlanıyor. 

adıköy’deki Me-
teoroloji arsası-
na ayrıcalıklı imar 
kullanarak dört tane gökdelen 

yapan Taşyapı inşaat firması, kendisini 
zarara uğrattığı iddiasıyla Kadıköy Bele-
diyesi’ne tazminat davası açmıştı. Tartış-
malı bilirkişi raporu ile davayı kazanan 
firma belediyenin taşınmazlarına icra iş-
lemi başlatılması için İcra Müdürlüğü’ne 
başvurdu.

Kadıköy Belediyesi’ne 2007-2010 yıl-
ları arasında inşaat faaliyetini yavaşlattığı 
gerekçesiyle tazminat davası açan 
Taşyapı gerekçeli kararın açıklan-
masının ardından 24. İcra Müdür-
lüğü’ne başvuruda bulunarak Ka-
dıköy Belediyesi’nin taşınmazları 
ve banka hesaplarına el konulma-
sını istedi. 

CAMİLERE BİLE İCRA
İcra işlemi başlatılan taşın-

mazlar arasında camiler, parklar 
ve muhtarlık binaları var.

Taşyapı’nın haczedilmesi-
ni istediği 25 taşınmaz arasın-
da Fikirtepe Cami ve Fikirtepe 
Yeni Cami’nin yanı sıra Ali İs-
mail Korkmaz Parkı, Moda Par-
kı, Koşuyolu Parkı, Halis Kurt-
ça Kültür Merkezi, Caferağa 
Spor Salonu, Kalamış Genç-
lik Merkezi, Suadiye Muhtar-
lığı, Rasimpaşa Muhtarlığı da 
bulunuyor.  

İstanbul Anadolu 6. Asliye 
Mahkemesinin Taşyapı lehi-
ne verdiği gerekçeli karara iti-
raz ettiklerini açıklayan Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu “Yüzlerce yurttaşımızın hayatını 
kaybettiği, şehitler verdiğimiz bugünler-
de birileri çıkıyor camilere bile haciz gön-
deriyor. Halkın kullandığı parkları, yedi-
den yetmişe herkesin spor yapığı alanları, 
binlerce sanat etkinliğine ev sahipliği ya-
pan kültür merkezlerini almak istiyor. Ben 
bunu açıklayacak cümle bulamıyorum. 
Bir ülkenin haline bakın bir de bunların 
yaptığına bakın. Kadıköylülerin malını ve 

parasını kimseye vermeyeceğiz. Sonuna 
kadar mücadelemiz sürecek.” dedi.

Taşyapı’nın mevcut projede 9 bin met-
rekarelik fazladan inşaat yaptığı Kadı-
köy Belediyesi tarafından tespit edilmiş 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan verilen iskân için İstanbul Bölge İda-
re Mahkemesi 4. Dava Dairesi yürütmeyi 
durdurma kararı vermişti. 

Geçtiğimiz hafta hizmete açılan Avras-
ya Tüneli, sorunları da beraberinde getir-
di. Yol ve köprü düzenlemeleri nedeniy-
le Koşuyolu’ndan E-5’e çıkan bazı cadde 
ve sokaklar trafiğe kapatıldı. E-5 karayo-
lu üzerinde Kadıköy yönündeki Koşuyo-
lu otobüs durağı da Avrasya Tüneli’nin 
açılmasıyla beraber kaldırıldı. 

Mağduriyetin giderilmesini isteyen 
Koşuyolu Çevre Gönüllüleri 25 Aralık 
Pazar günü basın açıklaması yaptı. “Du-
rağımızı da, yolumuzu da geri ver, Ko-
şuyolu’nu hapsetme” yazılı pankart ile 
“Mahalleme, parkıma, durağıma dokun-
ma”, “Avrasya açıldı Koşuyolu kapan-
dı” ve “İBB durağımı geri ver” şeklinde 
sloganlar atan grup, yolu bir süre trafi-
ğe kapattı.

Grup adına yapılan basın açıklamasın-
da Avrasya Tüneli’nin Koşuyolu ve civar 
mahallelerde trafiğe neden olduğu ifade 
edildi. Açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “Lambacı Sokak’tan E-5 otoyoluna, 
oradan da Harem ya da Kadıköy yönüne 
gidiş, Avrasya Tüneli yüzünden bariyer-
lerle engellendi. Daha 1 ay öncesine ka-
dar 10-15 dakikada gidilebilen Kadıköy, 

40 dakikada gidilebilir duruma geldi. E-5 
karayolu üzerinde bulunan otobüs durağı 
Avrasya Tüneli yüzünden kaldırıldı. Buna 
rağmen eski durak yerini kullanmaya ça-
lışan vatandaşlar, zorluk ve kaza riski ya-
şamaya devam ediyor. Bir öğrencimiz ka-
ranlıkta E-5 kenarında tellere takılarak 
yaralandı. Haftalardır mağduriyetini hay-
kırıp İBB’yi şikâyet yağmuruna tutan va-
tandaşlara, ‘Koşuyolu durağı güvenlik 
sebebiyle iptal edilmiştir. Yeni durak ko-
nulmayacaktır’ şeklinde cevap veriliyor.” 
Vatandaşlar, yetkililerden sorunun çözü-
mü için çalışma yapılmasını talep etti. 

CHP İBB ve Kadıköy Belediye Mec-
lis Üyesi Ülkü Koçar da konuyla ilgili 
İBB Meclisi’ne soru önergesi verdi. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT 
yetkililerini çözüm bulmaya çağıran Ko-
çar, önergede şu sorulara yer verdi: “Gü-
venlik nedeniyle iptal edildiği söylenen 
durak yerine yeni bir çözüm üretilmesi 
düşünülüyormu? Araçla Kadıköy ve Ha-
rem’e çıkışın kapatılmasının da yolu hay-
li uzattığını yoğun trafiğe sebep oldu-
ğu ortadayken bu sıkıntının çözümü için 
yeni bir çıkış sağlanacak mı?

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla beraber trafik sorunun 
arttığını belirten Koşuyolu Mahallesi sakinleri eylem yaptı

Durağımızı da

yolumuzu da geri ver

Göztepe’deki Meteoroloji 
arsasına ayrıcalıklı imar 
kullanarak gökdelen 
yapan Taşyapı, Kadıköy 
Belediyesi’ne ait camilere, 
parklara ve kültür 
merkezlerine el 
konulması için icra 
işlemi başlattı icra!

Kadıköylü’nün
malına 

K

83 KURUMDAN 
ORTAK AÇIKLAMA
Kadıköy Kent Konseyi’nin çağrısıyla bir 
araya gelen 83 kurum, konuyla ilgili 30 
Aralık Cuma saat 11.00’de Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı 
yapacak. Basın toplantısına çağrı 
metninde şu ifadelere yer verildi: 
“Meteoroloji arazisinin kamu yararı 
ve şehircilik ilkeleri gözetilmeden 
Taşyapı’ya devri, yüksek yoğunluklu 
yapılaşmaya açılması ve inşaat süreci 
baştan sona hukuksuz bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Kent suçu niteliğindeki 
bu yapılaşma çevreye, altyapıya, kent 
dokusuna ve siluetine verdiği zararlar 
nedeniyle sık sık gündeme gelmekte 
ve haklı olarak toplum tarafından 
tepki ile karşılanmaktadır. Buna 
karşın, hukukiliği hiçbir şekilde izah 
edilemeyecek bilirkişi raporu ve yargı 
kararı ihdas edilerek kamu varlıklarına, 
yurttaşların yaşam değerlerine el 
koyma cüreti dahi gösterilebilmektedir. 
Bizler, Kadıköy’de yaşayan, Muhtarlar, 
meslek odaları, sendikalar, mahalle 
dayanışmaları, platformlar, dernekler 
gibi sivil-demokratik kuruluşlar ve 
Kadıköy Kent Konseyi olarak; kent 
suçu işleyenlerin, kent haklarını gasp 
edenlerin hukuksuz yargı kararlarıyla 
kamu varlıklarına el koymasını kınıyor 
ve reddediyoruz. Kadıköy’ümüze sahip 
çıkmak, halkın varlıklarını korumak 
için kararlı olduğumuzu ve her türlü 
hukuki girişimde bulunacağımızı değerli 
kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz.
Kadıköylüleri 30 Aralık 2016 Cuma 
günü saat 11.00’de Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde yapacağımız basın 
toplantısına davet ediyoruz.”

CHP KADIKÖY’DEN İCRAYA TEPKİ
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı adına İlçe Başkanı Ali Narin 
de konuyla ilgili açıklama yaptı.  “Bilirkişi raporuyla davayı 
kazanan firma gerekçeli karar açıklanır açıklanmaz İcra 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Kadıköy Belediyesi’nin 
taşınmazları ve banka hesaplarına el konulmasını 
istedi”   açıklamasını yapan Narin, İcra işlemi başlatılan 
taşınmazların arasında camiler, parklar, muhtarlık binaları 
ve kültür merkezlerinin de olduğunu hatırlattı.  
Narin yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı:  “Hukukun, kamu 
yararının ayaklar altına alındığı günlerden geçiyoruz. Bu yüzden 
mahkeme kararı bizim için şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı değildir 
ama kabul etmemiz de mümkün değildir. Kadıköy’de yaşayan 
500 bin kişinin geleceği bu kenti beton yığınına çeviren bir 

firmadan çok daha değerlidir. Kadıköylülerin Taşyapı’ya 
ödemesi gereken bir borcu yok! Halkımızın spor yaptığı 
alanlara, çocuklarımızın oynadığı parklara, ibadet ettiği 
camilere, kültür merkezlerine göz diken bu zorbalığa 
izin vermeyeceğiz! Kadıköylülerin nefes alacağı alanlara 
gökdelen yaparak, yeşil alanlarımızı gasp ederek halka karşı 
suç işleyen Taşyapı, ikinci suçunu halkın kamu alanlarına 
icra işlemi başlatarak işliyor. Chp Kadıköy İlçe Başkanlığı 

olarak ilgili adli mercilerden bu suça ortak olmamalarını ve hukuk 
skandalını bir an önce düzeltmelerini istiyoruz.
Halkımızın spor yaptığı alanlara, çocuklarımızın oynadığı parklara, 
ibadet ettiği camilere, kültür merkezlerine göz diken bu zorbalığa 
izin vermeyeceğiz!”
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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

arih 31 Aralık 2011. Yer 
Haydarpaşa Garı. Kalabalık 
bir arkadaş grubu, heyecan-
ları kahkahalarına vurmuş, 

üçüncü peronda tren bekliyor. 23.30 tre-
niyle Eskişehir’e yolculuk edecek olma-
nın heyecanı değil bu sadece. Yeni yıla 
“son kez” yemekli vagonda girecek ol-
manın heyecanı. Sene 2012’ye devrilir-
ken, kadehler elde, bir dost kelamının 
derinliğinde, trenin o hiç bitmesin iste-
diğiniz ritminde kente veda ederken bir 
daha bunu yaşayamayacak olmanın hüz-
nü de var gözlerde…

Aslında hikâye aylar öncesine daya-
nıyor. Kadıköy’ün yerel gazetesi olarak 
Haydarpaşa Garı’nda yaşananlar kadra-
jımızda. Önce o çatıyla birlikte yüreği-
miz yanıyor. Sonra haberlerin ardı ar-
kası kesilmiyor. Garın kapatılacağı, 
trenlerin bir daha uğramayacağı söyle-
niyor. Resmi ağızlardan açıklamalar ya-
pılıyor; “Turizm ve ticaret merkezi…” 
Cümlelerin sonunu duymak bile istemi-
yoruz. Tepkiler artınca açıklamalar “Ca-
nım henüz belli değil bir şey” türünden 
daha muğlak bir dile evriliyor. Kent için 
mücadele edenler ve biz gazeteciler işin 
peşini bırakmıyoruz. Ve nihayet, Hay-
darpaşa’yı yalnızlaştıran o ilk uygula-
manın haberi geliyor: “31 Ocak 2012 
itibariyle, İstanbul- Ankara hızlı tren 
projesi kapsamında, İstanbul’dan An-
kara ve Eskişehir’e trenler son kez kal-
kacak. Haydarpaşa- Gebze arasındaki 
banliyö seferleri devam edecek.” Açık-
lamanın haberini yaparken içimiz cız 
ediyor. O Haydarpaşa’dan kalkan Eski-
şehir-Ankara treninde ne yazarların ne 
şairlerin anasonlu muhabbetlere düşüp 
bize kocaman dünyalar verdiğini düşü-
nüp hüzünleniyoruz.

Eylemler artıyor, tepkiler sürüyor 
ama geri adım atılmıyor. Kenti kentte 
yaşayanların talepleri görmezden ge-
liniyor ve bir tarih – belki de hiç geri 
dönmemecesine- kapanmaya doğru yol 
alıyor. 

Sadece gazeteci olarak değil Kadı-
köy’ün gediklisi, çocukluğu ablasının 
görev icabı bulunduğu Eskişehir’e git-
mek için Haydarpaşa’dan bindiği tren-
lerde geçmiş, annesinin yaptığı börekleri 
yemekli vagonda çayla hüpleten; üniver-
site yıllarında Ankara’daki arkadaşlarını 
görmek için ya da haber peşinde bindiği 
o canım trenlerin yemekli vagonlarında 
arpa ve anasonun muhteşem muhabbe-
tine düşen biri olarak “canı yananlardan 
biri” de ben oluyorum.

Anılarımızı son kez ölümsüzleştir-
mek için yıllarca unutamayacağımız, 
tarifsiz duygular yaşatan bir yılbaşı ya-
şamak üzere harekete geçiyoruz arka-
daşlarla ve hemen 31 Aralık gece 23.30 
Eskişehir trenine birer bilet alıyoruz. 
Tam olarak fiyatını hatırlamıyorum 
ama bilet o kadar ucuz ki, böylesine 
uygun bir ulaşım aracını kaybettiğimiz 
için bir kez daha kahroluyoruz.

Ve o gün geliyor. Kadıköy ışıl ışıl 
süslenmiş sokaklarıyla yılbaşı heyeca-
nını yaşarken biz şarkılar söyleyerek 
Haydarpaşa’ya yürüyoruz. Gar da Ka-
dıköy gibi ışıl ışıl, capcanlı. Gar da bi-
zim gibi hüzünlü ve heyecanlı. Gar he-
nüz bugünkü ıssızlığına bürünmemiş, 
ışıklar sönmemiş, dükkânlar boşaltıl-
mamış, renkler solmamış… Büfeler 
son dakikaya kadar satış yapma der-
dinde, Gar lokantasından keyifli kahka-
halar yükseliyor. Bir tarafta vapurdan 
inenler merdivenlerden giriş yapıyor, 
diğer yanda 24.00’te yeni yıla aileleri-
nin yanında girmek isteyenler banliyö 
trenine koşturuyor…

Eskişehir treninin yanına gidiyoruz 

ancak orası pek bir sakin. O gece son 
kez yemekli vagonun keyfini sürecek 
az sayıdaki insandan olduğumuzu anla-
yınca garip bir duygu kaplıyor içimizi.

Ve 23.30 trenine nihayet biniyoruz. 
İlk hedefimiz yemekli vagon. Mezele-
rimizi ve içkilerimizi sipariş ediyoruz. 
Masamızda yapma çiçeğimiz bile var. 
Garsonlarla “Ne olacak bu memleke-
tin hali? aşamasına gelmeden ne olacak 
bu Haydarpaşa’nın hali?”yle başlıyoruz 
koyu bir muhabbete. O gece çalışmak 
zorunda olan kondüktörlerin ve garson-
ların “ailesi” biz oluyoruz. Onlar anaso-
nu dolduruyor, biz hüzünle karışık şar-
kıların deminde kayboluyoruz. Bizim 
dışımızda yalnız ya da çift olarak yolcu-
luk eden birkaç kişi daha var. Yemekli 
vagonun tek kalabalık grubu biziz. Saat 
24.00’ü vurduğunda yemekli vagonun 
son “yeni yıl konukları” hep birlikte ka-
deh kaldırıyor. Tek dileğimiz var; “Tren-
ler Haydarpaşa’dan kaldırılmasın”.

Sonrasında hızlı trenle 2 saate inen 
Eskişehir yolculuğu, yemekli vagon-
da kutlanan unutulmaz bir yılbaşı anı-
sı olarak 4 buçuk saat sürüyor. O trenin 
hiç bitmesin istediğiniz ritmi, muhab-
betin ağırlığı, yediğiniz her mezenin 
lezzeti o geceki fotoğraflarda ölümsüz-
leşiyor. O sırada kadrajın arkasında ol-
mak müthiş bir zevk…

Aradan beş yıl geçti. Şehirlerara-
sı trenleri kaldırırken “Banliyö trenle-
ri kalacak” diyenler bir buçuk yıl sonra 
19 Haziran 2013’te onları da kaldırdı-
lar. Sonra vapurlar da Haydarpaşa’ya 
yanaşmamaya başladı. Büfeler kapan-
dı, gar sessizliğe büründü.

2011’de yapılan “İki yıl sonra tren-
ler tekrar Haydarpaşa’ya dönecek” 
açıklamalarının üzerinden tam beş yıl 
geçti. Ne gelen var ne giden…

Gelse de bir daha o trenlerin “ye-
mekli vagonu” olacak mı bilinmez…

T
VAGONDU… 
Ama yemekliydi!

birbir

Onur Yazıcıoğlu 
da bu ayki Pul-
biber dergisi-
ne, yemekli va-
gonları yazdı. 
İşte o yazıdan 
bir bölüm: 
“…Biletliysem 
eğer hemen 
çantamı kol-
tuğun üzeri-
ne bırakır, içerisi dolmadan pencere kenarı bir yer 
bulmak için daha tren hareket etmeden yemekli 
vagona koşar adım giderdim. Ankara’dan binen-
ler, yarısına kadar doldurmuş olurdu zira vagonu. 
Eğer bilet de yoksa zaten doğrudan yemekliye 
oturur, cezam neyse öderdim.
En büyük zevkim, ne zamandır okumaya niyetim 
olup da elimin varmadığı bir kitabı yanıma alıp, 
walkmani kulağıma takarak masaya bir 20’liği 
kondurmak olurdu. Yanına bir porsiyon arnavut-
ciğeri, bir de sigaraböreği. Bu mönüyü bilenlerin 
şu an gözleri dolmuş olabilir; ben zaman zaman 
hatırlarım ve gözlerim dolar.
Sonra tren hareket eder, yerine yerleşen yol-
cular ufak ufak yemekliye geçerdi. Masalar dol-
maya başlar tabii; öyle tek başına oturmak yok. 
Tek oturan biri varsa önce ondan izin istenir. İyice 
dolduysa masanın üçüncü ya da dördüncüsü ol-
mak bir şansa dönüşür.
Tanıdığınız ya da tanımadığınız insanlarla bir ma-
sada oturur, bir yandan demlenir, bir yandan ye-
şillikler arasından geçerek son istasyona kadar 
içinde bulunduğunuz zamanın tadını çıkarırdı-
nız. Kimi trenler 4,5 saatte, kimi 6 saatte Eskişe-
hir’den İstanbul’a ulaşırdı. Bostancı’ya gelmeden 
hesaplar ödenir, güzel muhabbet kuranlar aslın-
da bir daha birbirini aramayacak olmalarına rağ-
men telefonlarını verir, çakırkeyif vaziyette Hay-
darpaşa’ya inilirdi.”

l Semra ÇELEBİHaydarpaşa Garı’ndan 
kalkan bir trenin, şimdi 

anılarda kalmış yemekli 
vagonunda son kez yeni 

yılı kutlayan bir grup 
arkadaşın hikâyesidir bu…

Yemekli vagonda 
yılbaşı kutlaması



İsveç Film Günleri
Film Günleri,  yeni yılda da Yeldeğirmeni Sanat’ta devam edi-
yor.  Kadıköy Belediyesi, İsveç Başkonsolosluğu ortaklığı ile İs-
veç sinemasından çeşitli örnekleri, Ocak ayı boyunca ücretsiz 
olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor. Ayın 
ilk filmi 2 Ocak Pa-
zartesi gösterilecek 
olan “İyi İnsanlar”. 
Somali’de savaştan 
kaçan bir grup genç, 
İsveç’te, entegras-
yonun zor olduğu 
kırsal bir kasabaya 
yerleşir. Yerel giri-
şimci Patrik Ander-
sson, bu insanları birbirine yakınlaştırmak için buz hokey milli 
takımını oluşturur. Amacı onları Sibirya’daki Dünya Şampiyo-
nası’na hazırlamaktır. Fim, ırkçılık ve korkuya ilişkin bir hikâyeyi 
anlatmakta ve aynı zamanda cesareti ve daha önce yapılma-
mışı denemeyi gösteriyor. Tamamen ücretsiz olan İsveç Film 
Günleri kapsamında 9 Ocak’ta “Gözyaşı Dökme”,  16 Ocak’ta 
“Ego” filmlerinin gösterimi olacak. 

Belgesel Film Günleri
Barış Manço Kültür Merkezi’nin Belgesel Sinemacılar Birliği ile 
gerçekleştirdiği “Film Günleri” ocak ayında da devam edecek, 
yine filmlerden sonra yönetmenlerle söyleşiler olacak. Ocak 

ayının ilk filmi Semra Gü-
zel Korver’in “Orada Doğ-
dum Burada Büyüdüm” 
belgeseli. 3 Ocak Salı saat 
20.00’de gösterimi ya-
pılacak belgesel, Alman-
ya’ya göç eden bir işçi 
kızının Berlin’de açtığı ku-

aför dükkânında yaşadıkları anlatılıyor.
Tamamen ücretsiz olan Belgesel Film Günleri kapsamında; 10 
Ocak’ta “Nail V”, 17 Ocak’ta “Çöpte Dostoyevski Buldum”, 24 
Ocak’ta “Patronsuzlar”, 31 Ocak’ta “Gündoğdu” filmleri göste-
rilecek ve yönetmenleriyle söyleşiler olacak. 

Sinematek Yaşıyor!- Bazıları Sıcak Sever
Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon'un başrolleri-
ni oynadığı bu komedi filmini 
Billy Wilder, Curtis ve Lem-
mon'ı kadın kılığına sokmak 
için yapılan makyajın yol aç-
tığı görüntü sorunları nede-
niyle renkli yerine siyah-be-
yaz çekilmişti. 2000 yılında, 
Amerikan Film Enstitüsü ta-
rafından tüm zamanların en 
iyi Amerikan komedi filmi se-
çilen film, Nebil Özgentürk’ün 
sunumuyla “Sinematek Ya-
şıyor!” etkinliklerinde. (6 
Ocak Cuma 20.30 / Cadde-
bostan Kültür Merkezi) 

Barış’a Özlem Konseri
Full Aksesuar, Barış Manço’ya adanmış bir müzik top-
luluğu olarak, tamamı Barış Manço eserlerinden olu-
şan repertuvarı ve nostaljik sahne şovu ile, doğumu-
nun 74'üncü yıldönümünde 'modern çağın ozanı' Barış 
Manço’yu anıyor. Konserin bilet fiyatları 10-15 TL ara-
sında değişiyor (6 Ocak Cuma 20.30 / Kozyatağı Kül-
tür Merkezi)

YILBAŞI
2016'nın 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DVD

2016’nın en iyi romanları

2016’nın en iyi albümleri

2016’nın en iyi filmleri

Edebiyat dergisi Sabit Fikir, her yıl 
olduğu gibi pek çok kıymetli yazarın 
değerlendirmesiyle 2016’nın en 
iyi romanlarını seçti. 1 Kasım 2015 
ile 1 Kasım 2016 tarihleri arasında 
yayımlanmış 50 romanı, 63 isim belirledi. 
Herkes kendi 10 kitabını önerdi ve 
ortaklıklar üzerinden, ortaya bu liste 
çıktı:  
1. Kuşlar Yasına Gider - Hasan Ali Toptaş 
- Everest Yayınları 
2. Kırmızı Saçlı Kadın - Orhan Pamuk - 
YKY
3. Finneganın Vahı - James Joyce, Çev. 
Umur Çelikyay Aylak Adam ve Finnegan 
Uyanması - James Joyce, Çev. Fuat 
Sevimay - Sel Yayıncılık 
4. Öyle miymiş? - Şule Gürbüz - İletişim 
Yayıncılık 
5. Körburun - Hikmet Hükümenoğlu - 
Can Yayınları 
6. Âşık Bir Adam - Karl Ove Knausgaard, 
Çev. Ebru Tüzel Haydar Şahin - Monokl 
7. Sincaplı Gece - Cem Akaş - Can 
Yayınları
8. Ucunda Ölüm Var - Kemal Varol - 
İletişim Yayıncılık 
9. Merhume - Murat Uyurkulak - April 
Yayıncılık 
10.  Kalabalıkta Yüzler - Valeria Luiselli, 
Çev. Seda Ersavcı - Siren Yayınları 

Çeşitli müzik sitelerinde hazırlanan “yılın 
en iyi albümleri” listelerine kendi müzik 
zevkimize göre ekleme-çıkarma yaparak 
hazırladığımız “keyfimizin listesi” şöyle: 

YERLI: 
● Cihan 
Mürtezaoğlu- 
Bitsin Bu Delilik
● Pinhani- Kediköy
● Melis Danişmend 
- Ve Ev
● Özgür Yılmaz - Ora
● Zülfü Livaneli- 
Kuşaktan Kuşağa 
50. Yıl

YABANCI:
● David Bowie - 
Blackstar
● Radiohead - A 
Moon Shaped Pool
● Leonard Cohen - 
You Want It Darker
● Nick Cave and the Bad 
Seeds - Skeleton Tree
● James Blake - The 
Colour In Anything

Bu yıl DVD’leri çıkan filmlerden kesinlikle 
kaçırmamanız gerekenler listesi: 
●  Kaptan Fantastik – Matt Ross
●  Elser -  Oliver Hirschbiegel
●  Mon Roi (Prensim) – Maïwenn
●  Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları- 
Tim Burton
●  Bridget Jones’un Bebeği - Sharon 
Maguire
●  Snowden – Oliver Stone
●  Handmaiden (Hizmetçi) - Chan-wook 
Park
●  Remember (Hatırla) – Atom Egoyan
●  Kubo ve Sihirli Telleri (Animasyon) -  
Travis Knight
● The Conjuring 2 (Korku Seansı 2) - 
James Wan

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Biliyoruz çoğunuz 31 Aralık 
akşamı ne yapacağını çoktan 
planladı. Kimi bir aile yemeğinde 
kadeh kaldıracak umutla beklenen 
2017’ye kimi “çılgın” partilerde 
dans edip 10’dan geriye sayarak 
yolculayacak 2016’yı… Ancak 
henüz o akşam ne yapacağını 
pek kestiremeyenler için 
Kadıköy’de yapılacak 
etkinliklerden birkaç 
önerimiz var:

2017’nin ilk haftasında ve ilk ayında pek çok etkinlik Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinde sizi bekliyor

Kadıköy’de

Living Room: 
“Nasıl geçti ha-
bersiz o güze-
lim yılları” mo-
dunda hüzünlü 
ve bir o kadar 
nostaljik bir 
yılbaşı geçir-
mek isterse-
niz sizi Living 
Room’a ala-
lım. Arda Gül-
yan Band 
ile “80’ler-

90’lar” konseri, 2017 Yılbaşı 
gecesinde Living Room’da nostaljik bir 
gece yaşatacak. Tel: (0216) 405 24 04

360 East Moda Gazinosu: 
Marilyn Mon-
roe’lar, Zeki Mü-
ren'ler, Bülent 
Ersoy'lar, dan-
sözler, DJ’ler ve 
daha neler ne-
ler... Farklı ve 
sıra dışı kon-
septiyle 12 
yıldır eğlen-
ce sektörü-
ne yön veren 
mekânlardan 

360 İstanbul, Moda’da 
keyifli bir yılbaşı eğlencesi vaat edi-
yor. Tel: (0212) 251 10 42

Dorock XL:
 İşte gerçekten 
sıra dışı bir yıl-
başı partisi! Tüm 
ışıklar kapalı ve 
renk cümbüşü 
içinde, UV ışık-
larıyla gece bo-
yunca kendinizi 
farklı şekillerde 
göreceğiniz bir 
gece ile yeni 

yıla müzik ve eğlence ile gireceksiniz. 
Beyaz ya da fosfor renkli kıyafetler 
giymenin şart olduğu partide Deniz 
Sipahi ve Velvet sahne alacak. 
Tel: 0535 363 93 49

KadıköySahne:

2017 yılbaşı gecesi BaBa Zula Kadıköy-
Sahne'de! BaBa ZuLa’nın, son albü-
mü “34 Oto Sanayi”den seslendirece-
ği şarkılarla yeni yıla girmek de güzel bir 
alternatif. Tel: (0216) 550 04 92

Yeni yılda da etkinlikler hız kesmiyorYeni yılda da etkinlikler hız kesmiyor

SINEMA

KONSER

Palto
Oyun İşleri, Ni-
kolay V. Gogol’ün 
“Palto” öyküsü-
nü sahneye taşı-
yor. Şükrü Vey-
sel Alankaya’nın 
olanca özverisiy-
le edindiği palto-
sunu çaldıran kü-
çük bir memur 
olan Akakiy Akakiyeviç’i canlandırdığı oyun, izleyiciyi dönemin 
Rusya’sına götürüyor. (4 Ocak Çarşamba 20.30 / Barış Manço 
Kültür Merkezi)

Yuva
 “Bu öyle bir yuva ki kapısı yok.  
Ne içeriden dışarı, ne dışarıdan 
içeri. Giriş çıkış yasak. Yuva bilin-
medik, tehlikeli ne varsa hepsini 
dışarı hapsediyor. Güvenlik adına 
konmuş yasaklar merakı, yaşa-
ma isteğini yok etmenin yolunu 
arıyor. Bu yuvada en çok bilme-
diklerimizden korkar, korktukla-
rımızdan saklanırız. Ve sonunda 
tecrit, tercihe dönüşmüştür.” Si-
yah Beyaz ve Renkli Tiyatro’nun 
oyunu Yuva, sizi “güvenliğinizi” 
sorgulamaya çağırıyor. (5 Ocak 
Perşembe 20.30 / Caddebostan 
Kültür Merkezi)

TIYATRO
1. Uluslararası Cemal Süreya Şiir Buluşması

 
Usta şair Cemal Süreya’yı yabancı ülke 
şairlerine tanıtmak, yabancı ülke şair-
lerini ülkemize davet ederek Türkiye’yi 
ve edebiyatımızı yakından tanıtmak 
amacıyla düzenlenen etkinlikte
şiirlerle dolu bir gün geçirilecek. (7 
Ocak Cumartesi 14.00 / Barış Manço 
Kültür Merkezi)

Aysun Oktayoğlu’nun, eski 
ve yeni kumaşlara, sulu-
boyalara ve yaşanmış-
lıklara hayat veren ser-
gisi Kızıltoprak Fular’t 
Sanat Evi’nde. Şirin mi 
şirin, el işi minik kıya-
fetler ve bunların su-
luboyadaki yansımala-
rı serginin öznesi. Küçük 
kıyafetler, Aysun Oktayoğ-
lu’nun, yıllarca biriktirdiği, her biri 
yaşanmışlık kokan kumaşlardan yapıldı. Suluboya 
resme olan ilgisini de yaptığı eserlerle sergiye dâ-
hil eden Oktayoğlu, kumaşlar ve suluboya çalışma-
lardan oluşan bir sergi hazırladı. Oktayoğlu’nun bu 
ilk sergisi Kızıltoprak Fular’t Sanat Galerisi’nde 24 
Aralık’ta açıldı. Serginin küçük ama el emeği göz 
nuru hediyeleri de en az sergi kadar konuşuldu. 
Aysun Hanım’ın, “Hala kendisinden bir şeyler öğre-
nirim, öğretmenim o.” dediği 82 yaşındaki annesi 
Günay Aydın sergiye özel hazırlanan kitap ayraç-
larının dantel işlemelerini yaparak kızına katkı sun-
du. Erenköy Kız Lisesi Coğrafya Öğretmenliğinden 
emekli Aysun Oktayoğlu’nun sergisi 12 Ocak Per-
şembe akşamına kadar gezilebilecek. Oktayoğlu, 
15 Nisan 2017’de de Kadıköy Belediyesi Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde ikinci sergisini açacak. 

GALERILERDE YENI YIL
●  Galeri Ark, yeni yıla 7 Ocak - 5 Şubat 2017 ta-
rihleri arasında gerçekleşe-
cek, soyut söylem de üretim 
yapan; birbirlerinden fark-
lı üsluplarıyla, kendi dillerini 
oluşturmuş iki sanatçı Zey-
nep Dilek Çetiner ve Mehmet 
Çetiner'in “AYKIRI” adlı ortak 
sergileriyle merhaba diyor.
●  Mor Kaftan Sanat Galeri-
si ve Piece of ART PR& Gal-
lery, 24 Aralık 2016 - 02 Ocak 2017 tarihleri arasın-
da çok özel bir koleksiyondan oluşan “17’ye 10 Kala: 
SON KARMA” Resim Sergisi’ni sanatseverlerle bu-
luşturuyor.

● İsmail Menek-
şe’nin Suluboya Re-
sim Sergisi Cad-
debostan Kültür 
Merkezi Perfor-
mans 1 Katında 2 
Ocak’ta açılıyor, 
9 Ocak’a kadar gö-
rülebilir. 

EDEBIYAT

Kumaşlar, anılar 
ve suluboya



“alternatif” 
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SİNEVİZYON

Ben, Daniel Blake
Ken Loach’a Özgürlük Rüzgârı’ndan 
sonra ikinci kez Altın Palmiye kazandıran 
Ben, Daniel Blake, dokunaklı olduğu 
kadar öfke dolu bir dram. Newcastle’da 
yaşayan Daniel Blake bir marangozdur; 
geçirdiği kalp krizi sonucu doktorlar 
çalışmasına izin vermez. Her zaman 
kendine yetebilen Daniel Blake, hayatı 
boyunca ilk kez devletin sunduğu 
“işsizlik fonuna” başvurmak zorunda 
kalır. Ama sistemin çarpıklığı nedeniyle 
devlet yardımı da alamaz, iş aramak 
zorunda kalır. Daniel bu süreçte kendi gibi 
zorluk çeken yalnız genç bir anne olan 
Katie ve onun çocuklarıyla dostluk kurar.  
Ken Loach ve yıllardır birlikte çalıştığı 
senaristi Paul Laverty, son yıllarda 
çektikleri en iyi film olan Ben, Daniel 
Blake’te gerçekçi yaklaşımlarından 
güç alırken bozuk sisteme ve boğucu 
bürokrasiye karşı dayanışmayı ustalıkla 
yüceltiyor.
Film 30 Aralık Cuma’dan itibaren Kadıköy 
Rexx’te 21.30 seansında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Assassin's Creed 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:40 23:45 (Cm-Cts)
Florence Foster Jenkins 11:30 14:00 
16:30 19:00 21:30
Dönerse Senindir 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:45 23:55 (Cm-Cts)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan/ (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Dönerse Senindir 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00
Sen Sağ Ben Selamet 11:30 14:00 16:30 
19:00 21:15
Tereddüt 11:30 15:30 19:30 21:30
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

ılbaşı heyecanının bütün Ka-
dıköy’ü sardığı bu günlerde, 
biz de Gazete Kadıköy olarak 
yılbaşı sofranızı süsleyecek, 

doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşabileceğiniz 
adresleri derledik. Bu adresler, Kadıköylü-
lere sağlıklı ve doğal ürün ulaştırmak için 
açılan “Köy Mutfağım”, “Başka bir tüke-
tim mümkün” sloganıyla yola çıkan “Kadı-
köy Tüketim Kooperatifi” ve Suriye’de çı-
kan savaştan sonra Türkiye’ye yerleşen 15 
kadının buluşarak kurduğu “Kadın Kadına 
Mülteci Mutfağı”… 

KÖY MUTFAĞIM
Yılbaşı için mutfak alışverişi yapabilece-

ğiniz alternatif yerlerden biri Köy Mutfağım. 
Kadın girişimci Yasemin Şeker tarafından 
Kadıköylülere sağlıklı ve doğal ürün ulaştır-
mak için açılan mekândaki ürünlerin tama-
mına yakını kadın üreticilere ait. Endüstri-
yel üretim ve tüketime alternatif olarak yerel 
üreticilerin ve bilinçli tüketicinin buluşturul-
ması misyonuyla yola çıkan mekânda, sade-
ce küçük üreticiyle çalışılıyor.

Köy Mutfağım’dan edinebileceğiniz, 
Ovacık’tan gelen fasulyelerle yaptığınız 
bir piyazla veya Gaziantep’ten gelen orga-
nik nohutlarla yaptığınız humusla yılbaşı 
sofranızı şenlendirebilirsiniz. Elbette Köy 
Mutfağım’daki ürünler fasulye ve nohut-
la sınırlı değil. Manyas’ın Kulak Köyü’n-
den gelen eriştelerden, Balkanların vazge-
çilmez mezesi Ajvar’a kadar birçok lezzeti 
bir arada bulabileceğiniz bir mekân Köy 
Mutfağım. 

Yılbaşı için özel hazırlanan ekonomik 
paketleri de edinebileceğiniz Köy Mutfa-
ğı’nın Kadıköylülere bir de yeni yıl mesa-
jı var: “2017 yılının tüm dünya halklarının, 
birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutlulu-
ğunu çoğaltarak, daha adil ve mutlu nesil-
ler için mücadeleyi büyüteceği, köklü dö-
nüşüm ve değişim yılı olmasını diliyoruz.”

Daha önce Nazım Hikmet Kültür Mer-
kezi’nde hizmet veren Köy Mutfağım’ın 
yeni adresi: Bahariye Cad. Onur Çarşısı 
No.6/511.

KADIKÖY TÜKETİM KOOPERATİFİ
Gezi direnişinden sonra oluşan mahalle 

forumları ve dayanışmalarında yeşeren bir 
fikirle kurulan ve  “Başka bir tüketim müm-
kün” sloganıyla yola çıkan Kadıköy Tüke-
tim Kooperatifi yılbaşı için mutfak alışve-
rişi yapabileceğiniz “başka” yerlerden biri. 

Sadece örgütlü ve küçük üreticiyle 
‘aracısız’ şekilde çalışan kooperatifte, İl-
hami Koçulu’nun ürettiği Kars kaşarından, 
Karapürçek Kadın Derneği’nin ürettiği le-
ziz soslara; Sakarya’nın Köprübaşı Köyün-
de üretilen kekikli koyun peynirinden, Ma-
nisa’da üretilen doğal sızma zeytinyağına 
kadar birçok lezzet yılbaşı sofranızda yeri-
ni almayı bekliyor. 

Hafta sonu 10.00-18.00, hafta içi 19.00-
21.00 arası açık olan kooperatif dükkânı-
nın adresi ise: Caferağa Mah. Hacı Ahmet 
Bey Sk. No:1 

Y
l Alper Kaan YURDAKUL

Avrupa sinemasının adeta vicdanı olmaya so-
yunmuş, farklı öyküler ve stillerle temelde aynı 
sularda yüzen yaratıcıların filmleri salonlarımı-
za uğramayı sürdürüyor. Geçen hafta Belçika-
lı Dardenne Kardeşler’in son çalışmaları ‘Meç-
hul Kız’ı (‘La fille ınnonnue’) izlemiştik, bu hafta 

sahne sırası Ken Loach’un ‘Ben, Daniel Bla-
ke’inde (‘I, Daniel Blake’). Dardenne’lerin filmi, 
idealist bir doktorun kendisinin neden olduğu-
nu düşündüğü bir vakanın hesaplaşmasına so-
yunmasını anlatıyordu, Loach ise bürokrasinin 
acımasız çarkları arasında çıkış yolunu bul-
makta zorlanan bir emekçinin öyküsünü per-
deye taşıyor.

Her iki film de günümüz Avrupası’nın etki-
li bir sosyolojik fotoğrafına soyunuyor. ‘Meç-
hul Kız’da ana kahramanın suçluluk duygusuy-
la hareket ederken dedektifvari bir şekilde ele 
aldığı vakanın peşinden koşması seyrediyor ve 
bu süreçte göçmen sorunun kimi alt başlıkları-
na tanıklık ediyorduk. ‘Ben, Daniel Blake’te ise 
sanayi devriminden bu yana emeğinin karşılı-
ğını almayan ve sürekli sistemin gazabına uğ-
rayan insanların bugünkü uzantısı niteliğin-
deki bir karakterle 
yüz yüze geliyoruz. 
İki film de insanlığı(-
mızı), vicdanı(mızı) 
hatırlatma derdin-
de. Hoş ‘şimdiki za-
man seyircisi’nin bir 
kısmısı bu tür film-
leri pek sinematog-
rafik bulmuyor, çün-
kü perdede aradığı 
görsel oyunlar, özel 

efektler, boş konuları allayıp pullayan yönet-
menlik hamleleri yok. Sadece ve sadece eme-
ğin sömürüsü var. Sizin emekle, sömürüyle, 
alın teriyle ilginiz yoksa bu filmleri de görme-
mezlikten gelmeniz, önemsememeniz, ilgini-
zi esirgemeniz doğal. Ama insanlığın, insan-
lığımızın hâlâ Dardenne Kardeşler ya da Ken 

Loach gibi anlatıcıla-
ra ihtiyacı var; özetle 
‘Meçhul Kız’ı da, ‘Ben, 
Daniel Blake’i de ka-
çırmayın derim…

Biz hep tarih 
derslerinde, Çin Sed-
di’nin Moğol ve Türk 
boylarının saldırıla-
rından korunmak için 
inşa edildiğini oku-
muştuk. Bu hafta sa-

lonlarımıza uğrayan 
Zhang Yimou imza-
lı film, bambaşka bir 
gerekçenin filmi. 
Meğerse o kos-
koca duvarın inşa 
nedeni açgözlü bir 
canavar olan ‘Tao-
tie ve ordusu’nun 60 
yıllık periyotlarla yap-
tığı saldırılara karşı koy-
mak içinmiş. Eski bir Çin efsanesinden yola 
çıkılarak çekilen film, yönetmenin o engin ma-
hareti, görsel dünya kurma becerisi, muazzam 
renk skalalarıyla dolu sahneleriyle çizgi üstü 
bir estetiğin ifadesi. Ama öykü için aynı şeyle-
ri söylemek pek mümkün değil, özellikle Batı-
lı seyircilerin de izlemesi için ‘Beyaz kahraman’ 
motifine fazla yüklenmişler.

‘Emek ve vicdan 
yoğun’ filmler…

UĞUR 
VARDAN

Kadıköy’ün 

KADIN KADINA
MÜLTECİ MUTFAĞI
Suriye’den başlayıp dünyanın çeşitli yer-
lerine uzanan yolculuklarında, Okmeyda-
nı’nda buluşmuş 15 Suriyeli kadın, Okmey-
danı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’nin de desteğiyle yaptıkları tur-
şular ve “umut” reçelleriyle ayakta dur-
maya çalışıyor. Çeşitlerde kabak reçeli, 
ayva reçeli gibi çeşitler mevcut ama on-
lar “umut reçeli” diyor hepsine. Kadıköy-
lülere verdikleri yeni yıl mesajında “Kadın 
dayanışmasının, biraradalığın ve umudun 
reçellerini yapmak için yola çıktık. Des-
teğinizle ayakta kaldık. 2017 yılı hepimiz 
için savaşın, sürgünün, sınırların olmadığı, 
dayanışmayı büyüttüğümüz bir yıl olsun. 
Yeni yılınız kutlu olsun!” diyen kadınların 
ürünlerini Kadıköy’de Komşu Kafe ve Yer-
yüzü Cafe’den temin edebilir, mülteci ka-
dınların ürettiği turşuların sofrada bulun-
duğu keyifli bir yılbaşı gecesinden sonra, 
sabah “umut” reçelleriyle enerjinizi topla-
yabilirsiniz. 
Komşu Kafe Adres: Rasimpaşa Mah. Uzun 
Hafız Sk, 83/A
Yeryüzü Cafe Adres: Rasimpaşa Mah. Ka-
rakolhane Cad. Recaizade Sok. No:67

lezzetleri 

Köy Mutfağım

Kadıköy 
Tüketim 
Kooperatifi

ÇÖLYAKLA YAŞAM DERNEĞİ'nden
Çölyakla Yaşam Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı 21 

Ocak 2017 cumartesi günü saat 11.00 de Osmanağa mah. 
Eminali paşa cad. Toraman Han N:43 Büro :33 K:5  Kadıköy/

İstanbul'da bulunan dernek merkezinde yapılacaktır. 

Bu toplantıda yeter çoğunluk sağlanamaması halinde olağan 
genel kurul 28 Ocak 2017  tarihinde aynı adreste ve aynı saatte 

yapılacaktır.

Gündem:
1- İstaiklal marşının okunuşu ve saygı duruşu
2- Divan Başkanlığı seçimi
3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan 
başkanlığına yetki verilmesi
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Denetçi raporunun okunması
6- Yönetim kurulunun başkan ve üyelerinin ibra edilmesinin 
görüşülmesi ve oylanması
7- Denetçilerin ibra edilmesinin görüşülmesi ve oylanması
8- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
9- Dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
10-Aidat borcu olan üyelerden adresi belli olmayanların durum 
hakkında ve 2.yıl ve daha fazla süreli borcu olanlar hakkında 
yasal işlem yapılması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi 
hakkında karar alınması
11-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
12-Temenni ve dilekler.

Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
N. Oya Özden

Meçhul Kız

Daniel Blake

Yönetmen Ken Loach, 
filmin başrol oyuncularıyla...

2016’nın son haftasından sinemasal gö-
rünüm kısaca böyle. Koca yılın genel perspek-
tifine göz attığımızda ise öne çıkan yapımları 
şöyle bir listede toparlamak mümkün:

 EN İYİ 10 FİLM
1.  Spotlight / Tom McCarthy
2. The Club / Pablo Larrain
3. Frantz / François Ozon
4. Carol / Todd Haynes
5. Saul’un Oğlu / Laszlo 
Nemes
6. Julieta / Pedro 
Almodovar
7. İnatçılar / Grimur 
Hakonarson
8. A Bigger Splash / Luca 
Guadagnino
9. Mezuniyet / Cristian Mungiu
10. Orman Çocuğu / Jon Favreau

 EN İYİ BEŞ YERLİ FİLM
1.  Ana Yurdu / Senem 
Tüzen
2. Kasap Havası / 
Çiğdem Sezgin
3. Babamın Kanatları / 
Kıvanç Sezer
4. Rüzgârda Salınan 
Nilüfer / Seren Yüce
5. Kalandar Soğuğu / 
Mustafa Kara

Dardenne Kardeşler

PUAN CETVELİ
Meçhul Kız
Ben, Daniel BlakeGece
Çin Seddi
Florence
Gizli Güzellik
Assassin’s Creed
Âşıklar Şehri

Kadıköy’de 
yılbaşı için 

mutfak alışverişi 

yapabileceğiniz 
alternatif 

mekânları 
derledik



Her 24 Ocak’ta Kadıköy’de anılan gazeteci 
Uğur Mumcu, 2016 yılında da Kadıköy’de 

anıldı. Mumcu için Kadıköy İskele Meydanı’nda 
anma etkinliği düzenlendi. CHP Kadıköy İlçe 

Örgütü’nün çağrısıyla 24 Ocak Pazar günü 
İskele Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce 

Kadıköylü “Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” 
pankartı ile Altıyol Boğa’ya yürüdü.

Kadıköy Belediyesi, yaşlı nüfusun yüksek 
olduğu ilçede, Alzheimer hastalarının sosyal 
yaşama katılmasını sağlayacak Alzheimer 
Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’nin inşaat 
çalışmalarını başlattı. Alzheimer hastalarının 
gündüz sosyalleşmesine olanak sağlayacak 
merkezde hastalığın evre atlamasının önüne 
geçilmesi planlanıyor.

Uzun yıllardır Kadıköy’ün kâbusu haline gelen Kurbağalıdere ıslah çalışmalarında 2016 yılında olumlu 
gelişmeler yaşandı. Kurbağalıdere’deki atık su tüneli haziran ayı sonunda devreye sokuldu. Atık su 

tünelinin devreye girmesinin ardından Kurbağalıdere’de gözle görülür bir iyileşme yaşandı. Islah 
çalışmalarının devam ettiği Kurbağalıdere  projesinin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından 2014 yılında açılan Demokrasi Parkı’nın adı 
Çetin Emeç ve Demokrasi Parkı olarak değiştirildi. Göztepe’de bulunan 
ve içinde Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin de bulunduğu parkın 

tabela değişikliği 8 Mart Salı günü düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz yıl Kadıköy’ün en önemli tarihi 
yapılarından Moda İskelesi’nin hatalı restore edildiği 
açığa çıktı. Kafe olarak kullanılan Moda İskelesi için 
Anıtlar Kurulu hatalı restorasyonun düzeltilmesine 
karar verdi. Kadıköylüler de bir eylem düzenleyerek, 
tarihi iskelenin ulaşım için kullanılmasını talep etti. 

Kadıköylüler için de ulaşım alanında 
büyük bir öneme sahip Kabataş Vapur 
İskelesi, 11 Ağustos'ta kapandı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İskele Meydanı'nda 
Martı Projesi'ni başlattığını duyurdu. İki yıl 
boyunca kapalı kalacak Kabataş İskelesi'ne 
Kadıköy vapuru seferleri durduruldu.

Geçtiğimiz yıl ne yazık ki kötü haberlerle 
başladı. Geçmiş yıllarda da sonu ölümlü 
kazalarla anılan Bağdat Caddesi’nde 
yine ölümler yaşandı. Feride Büşra Taşlı 
ve Okan Arıkan  Bağdat Caddesi’ndeki 
kazalarda hayatını kaybetti. Feride Büşra 
Taşlı’nın katili Zeynep Nur Koşan denetimli 
serbestlik yasası ile serbest bırakıldı. 2016 
yılının başında Bağdat Caddesi’nde yeni bir 
uygulama devreye konuldu. Bağdat Caddesi 
ile birlikte Cemil Topuzlu, Çetin Emeç Bulvarı 
ve Bostancı sahil yoluna araçların hız sınırını 
ölçen kameralar yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy eski 
Salı Pazarı olarak bilinen, Kurbağalıdere 

ile Fenerbahçe Stadyumu arasındaki 
alanda bulunan 3 bin metrekarelik 

alana 12 katlı otel yapılması için gerekli 
imar planı değişikliğini onaylamıştı. 

Kadıköy Belediyesi, Bakanlığın 
projeyi onaylamasından sonra plana 

itiraz etti. İtiraz Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından uygun görüldü. 

Kurbağalıdere’ye otel projesi geri çekildi.

Kadıköy Belediyesi’nin, gençlere Cumhuriyet 
Bayramı hediyesi olan “Gençlik Sanat Merkezi” 
26 Ekim Çarşamba günü açıldı. Kadıköy 
Belediyesi geçtiğimiz yıl satın aldığı tarihi 
binayı restore ederek Gençlik Sanat Merkezi’ne 
dönüştürmüştü. Merkezde Kadıköylü gençlere 
müzik ve drama eğitimi veriliyor.

Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazaları hem 
aileleri hem de Kadıköylüleri harekete geçirdi. 22 Mayıs 
Pazar günü Caddebostan’da bir araya gelen vatandaşlar 
Şule İdil Dere, Okan Arıkan, Mehmet Emin Kaya, Feride 
Büşra Taşlı ve trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 
resimlerini taşıdı. Eyleme, Feride Büşra Taşlı’nın ailesi, 
Okan Arıkan’ın babası Namık Arıkan ve arkadaşları 
katıldı. Eylemde ayrıca,“Kaza değil cinayet”, “Hız yarışları 
durdurulsun”,“Cadde ölüm pisti değildir” sloganları atıldı.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cemal Süreya, Arif 
Damar gibi usta şairlerden sonra Kadıköy, 
2016 yılında çok önemli bir ozanını daha 
kaybetti. Şair, Yazar, Gazeteci Ahmet 
Oktay Börteçene 3 Mart 2016 günü, 
hayatını kaybetti. Ahmet Oktay için 
Erenköy Galip Paşa Camii’nde tören 
düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz 
yıl çalışmalarına başladığı Karikatür 
Evi projesi tamamlandı. 1906 yılında 

Hasanpaşa’da yapılan tarihi ahşap köşk 
aslına uygun restore edildi. Karikatür Evi 
30 Eylül Cuma günü başlayan Karikatür 

Günleri ile kapılarını açtı.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tarihi Haydarpaşa 
Garı’nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy 
Belediyesi onay verdi. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandı. 28 Kasım 
2010’da çıkan yangında çatısı zarar gören tarihi Haydarpaşa Garı’nın çatısı, 
özgün durumu korunarak nisan ayında restore edilmeye başlandı.

2016 yılının en önemli olaylarından biri de Meclis’te 
görüşülen ‘cinsel istismar yasası’ oldu. İstanbul’un 

ve Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar yasayı 
protesto etmek için sokağa çıktı. En kalabalık 

eylem ise Kadıköy’de gerçekleşti. Süreyya Operası 
önünde bir araya gelen binlerce kadın tasarının geri 

çekilmesini istedi. Kadınların tepkisi tasarının geri 
çekilmesini sağladı.

Kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı 
ilçelerin başında gelen Kadıköy ile ilgili 

şubat ayında bir karar alındı. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile 

bölgede yüksekliğin serbest olduğu 
alanlara 15 kat sınırı getirildi.

Çevre sağlığı konusunda örnek çalışmalar 
yürüten Kadıköy Belediyesi 2016 yılında 
bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 

Belediye, 15 Ekim Cumartesi günü CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

katılımıyla Türkiye’nin ilk ekolojik yuvasını 
çocukların hizmetine açtı.

Yoğurtçu Parkı’nda devam eden çalışmalar bu defa genç bir kadının ölümüne 
neden oldu.12 Mayıs Perşembe saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda 

hafriyat kamyonu, yaya yolunda yürüyen 23 yaşındaki Şule İdil Dere’ye 
çarptı. Kamyonun altında kalan Dere, olay yerinde hayatını kaybetti. Dava 

henüz görülmedi. Şule İdil Dere’nin doğum gününde Yoğurtçu Parkı’na 
ıhlamur ağacı dikildi. Parka Dere adına bir de anıt konuldu. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılının yeni eğitim 
döneminde Türkiye’nin en gözde okullarının da 

yer aldığı 155 liseyi proje okul ilan etti. Bu okullar 
arasında Kadıköy Anadolu Lisesi, Avni Akyol Güzel 

Sanatlar Lisesi ve Kadıköy Fen Lisesi de yer aldı. 
Proje okula tepki gösteren veliler ve öğrenciler 

günlerce okul önlerinde ve sokaklarda eylem 
düzenledi. Yetkililere seslerini duyurmak için 

Ankara’ya kadar giden velilerin mücadelesi sürüyor.

Kadıköy’de yaklaşık 45 tiyatro bir araya gelerek “Kadıköy Tiyatroları Platformu”nu kurdu. Platform kendini Kadıköylü seyirciye 
tanıtmak için 9 günlük bir tiyatro şenliği düzenledi. Bu yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Kadıköy’de bir ilk daha gerçekleşti.  
Kadıköy Tiyatroları Platformu, Dünya Tiyatrolar Günü’nde Kadıköy’de bir yürüyüş düzenledi.
Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali 14. yılında seyircisi ile buluştu. 5 Ağustos Cuma akşamı Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunun “Ben 
Eskiden Küçüktüm” oyunu ile başlayan festival, 18 Ağustos Perşembe akşamı Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosunun “Markopaşa 
Müzikali” ile sona erdi. Ücretsiz olan tiyatro oyunlarını binlerce Kadıköylü izledi. 

Suadiye Camii ile birlikte inşa 
edilen tarihi çarşı, geçtiğimiz 

yıl Kadıköy Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla aslına uygun 

olarak yenilendi.  Sanat 
Atölyeleri olan 9 adet dükkân 

Kadıköylülerin kullanımına açıldı. 
Suadiye Sanat Atölyeleri’nde 
resim, ahşap, seramik, sanat 

malzemeleri ve cam olarak 
düzenlenmiş sekiz adet atölye 
ve bir tane de kafe bulunuyor.

Türkiye’de bir ilke imza atarak bünyesinde “Bisiklet Birimi” 
kuran Kadıköy Belediyesi 19 Nisan Dünya Bisiklet Günü 
şerefine tüm haftaya yayılan bir Bisiklet Festivali düzenledi. 
Kadıköy Belediyesi’nin İnönü Caddesi’ne yaptığı bisiklet yolu 
da hizmete açıldı.

Kadıköy’deki Meteoroloji arsasına 
ayrıcalıklı imar kullanarak dört 
tane gökdelen yapan Taşyapı’nın 
kamusal alanlara yönelik talanı 
2016 yılında da devam etti. 
Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı 
hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” 
durdurarak kendisini zarara uğrattığı 
gerekçesiyle 5 milyon TL maddi, 
1 milyon TL de manevi tazminat 
davası açan Taşyapı, İstanbul 
Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi 
kararıyla davayı kazandı. Kadıköy 
Belediyesi’nin 101 milyon TL maddi 
tazminat ödemesine karar verdi. 
Kadıköy Belediyesi’nin hukuk 
mücadelesi sürüyor. 

Kadıköy Belediyesi 2016 yılında öğrencilerin 
hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kadıköylü 
öğrenciler; Kadıköy Belediyesi’nin, Fenerbahçe 
Parkı’nda kendilerine permakültür (topluluk 
bahçesi) projesi çalışması kapsamında 
bahçe yapmaları için temin ettiği yaklaşık 
900 metrekarelik alanı yemyeşil bitkilerle 
donattı. Bahçede domates, biber ve salatalık 
yetiştirildi.

Kadıköy Belediyesi 8. Kitap 
Günleri, Haydarpaşa Garı’nın tarihi 
atmosferinde gerçekleştirildi. 180 
yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun 
katıldığı Kitap Günleri’nde, edebiyat 
dünyasının usta isimlerinden Yaşar 
Kemal, Gülten Akın ve Tahsin Yücel’in 
adını taşıyan üç ayrı peronda yaklaşık 
600 yazar, sanatçı ve çizer 110 binin 
üzerinde okuyucu ile buluştu.

Kadıköy Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 93. yılını 
her yıl olduğu gibi 2016 yılında da birçok etkinlik ile kutladı. 
Kadıköy Belediyesi, “Cumhuriyet Özgürlüktür” sloganıyla 
Cumhuriyet haftası boyunca ilçede bando gösterileri, 
bayrak dağıtımları, söyleşiler, sergiler, şiir dinletileri, 
konserler ve kutlama programları olmak üzere 23 farklı 
etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 
en görkemlisi ise her zamanki gibi 29 Ekim’de Bağdat 
Caddesi’nde yapılan yürüyüş oldu.

Ugur Mumcu anıldı Alzheimer Merkezi’nin 
çalısmaları basladı

Kurbagalıdere’de olumlu gelismeler

Tiyatronun kalbi Kadıköy’de attı

Eski ile yeni 
arasında sanat

Yeni yollar ve bisiklet festivali

Rekor 
tazminat kararı

Gençlerden sehirde tarım

Haydarpasa’da 
kitap fuarı

Bağdat Caddesi’nde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B’ye 
tecavüz ettiği gerekçesiyle “nitelikli cinsel saldırı”ve “nitelikli gasp” 
suçlarından yargılanan Cengiz Ay, 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Kadınlar Bağdat Caddesi’nde eylem yaptı. 

Tecavüzcüye 45 yıl hapis

Yüz binler Cumhuriyet için 
yürüdü

Cadde’ye hız koridoru Otel projesi iptal edildi

Gençlik Sanat Merkezi 
açıldı

Kazalara karsı eylem

Çetin Emeç Parkı açıldı

Moda iskelesi için ikinci 
restorasyon

kabatas iskelesi 
kapandı

Ahmet Oktay’a veda

Kadıköy’ün mizah 
merkezi kapılarını açtı

Haydarpasa’da restorasyon basladı

Kadınlar sokaktaydı

Kadıköy’e 
15 kat sınırı

Türkiye’nin ilk 
Ekolojik Çocuk Yuvası

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesi 
arasında yapılan bir anlaşma ile Kadıköy’de yaşayan 
kadınlar HPV DNA testini belediyenin üç sağlık 
merkezinde ücretsiz yaptırmaya başladı.

Kadıköylü kadınların dayanışması ve birlikteliği 2016 yılında daha yoğun yaşandı. Bunun en güzel 
örneklerinden biri de Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan Potlaç Kadın El Emeği Pazarı’ydı. Kadınlar 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde dükkân açtı. 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde açılan 
Potlaç Dükkân’da, takı tasarımı ürünlerinden, bez bebeklere, dikiş- nakış ürünlerinden, yağlı boya resimlere, 
cam ve seramik hediyeliklere Kadıköylü kadınların el emeği olan ürünler satılıyor. 

Kadıköy Belediyesi 2016 yılında yaptığı çalışmalar 
kapsamında birçok ödül aldı. Kadıköy Belediyesi, Altın 

Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde İmar ve Şehircilik, Afet 
Yönetimi ve Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi kategorilerinde üç 
ödüle layık görüldü. İTÜ Sosyal Medya Ödülleri’nde birincilik 

Kadıköy Belediyesi sosyal medya ekibinin oldu. 
Bu yıl gazetemiz de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Yerel 

Medya Ödülleri’nde fotoğraf dalında birinciliğe layık görüldü. 

Çocuk haklarını hayata geçiren, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar 
amacı gütmeyen okul öncesi ve ilkokulların kurulması için çalışan 
Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin öncülüğünde kurulan okullara 
bir yenisi daha eklendi. BBOM okullarının İstanbul’daki ilk eğitim 
kurumu Moda’da açıldı.

2015 yılında Yeldeğirmeni’nde arkadaşlarıyla kartopu oynarken bıçaklanarak öldürülen Gazeteci 
Nuh Köklü davasının karar duruşması 27 Mayıs Cuma günü görüldü. Anadolu Adliyesi 5.Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Serkan Azizoğlu’nu 
“kasten öldürmekten” müebbet hapse çarptırdı. “Kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 
yargılanan Nazım Coşanar hakkında ise beraat kararı verildi.

Kadınlara ücretsiz test

Kadın emegi Potlaç Dükkân’da

Kadıköy Belediyesi’ne ve 
Gazete Kadıköy’e ödül

Kadıköy’de ‘baska bir okul’

Köklü’nün katiline müebbet hapis

Kurbagalıdere can aldı

Kadıköy’ün 
‘proje okul’ ile sınavı

PENCERESINDEN2016
Havyan dostu insanların yaşadığı Kadıköy’de 2016 yılında iki üzücü olay 
yaşandı. Moda sakinlerinin dostu sokak köpeği Tarçın, ters yönde giden 

bir otomobil tarafından ezilerek öldürüldü. Sadece Ziverbey’in değil, tüm 
dünyanın en meşhur kedilerinden biri olan Tombili de Kadıköy’e veda etti. 

Kadıköy Belediyesi Tombili’nin heykelini Ziverbey semtindeki Güleç Sokak’ta, 
‘en güzel günlerinin şahidi’ adı verilen noktaya yerleştirdi. 

Tarçın ve Tombili’ye veda 

Ülke tarihine en karanlık gecelerden biri olarak geçecek 15 Temmuz’da darbe girişimi gerçekleştirildi. Acıbadem Caddesi 
üzerinde bulunan Telekom binası da bir grup asker tarafından işgal edildi. Saat 23.00 civarında Acıbadem Caddesi’ni 
tanklarla trafiğe kapatan askerler, havaya ateş ederek vatandaşların geçişine izin vermedi. Acıbadem’deki çatışmada 
Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Murat Mertel ve Murat Naiboğlu isimli vatandaşlar yaşamını yitirdi.  

15 Temmuz’da Telekom isgal edildi

Tarihi olayları ile adından sıkça söz ettirecek 2016 yılını, acısıyla 

tatlısıyla geride bıraktık. Kimi zaman korkutan, acılar yaşatan, 

kimi zamansa sevince boğan 2016’ya Kadıköy’ün penceresinden 

baktık. Kadıköy’de bir yıl boyunca sanat, politika, 

sağlık ve çevre alanında yaşananları sizler için derledik
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Çok uzun bir yılı ardımızda bırakmak üze-
reyiz… Uzun sıfatı bu yılı anlatmaya ve 
tanımlamaya yeter mi? Sanmıyorum. Zor 
sıfatı da yetmez. Olumsuzluğu çağrıştı-
rabilecek başka sıfatlar da… Bu kadar kö-
tülük neden kapımızı çaldı? Bu kadar çok 
sevdiğimiz insanın ölümü… Tarihin kim bilir 
neresindeyiz…

Yaşadıklarımızı şimdi tek tek hatırla-
mak ve hatırlatmak istemiyorum. Başlık-
lar bile bu sütuna sığmaz. Duygusu yeti-
yor zaten. Asıl mühimi de bu duygu galiba. 
Herkesin kendine göre yaşadığı, istese de 
istemese de bir başkasına bulaştırdığı bir 
duygu bu sanki. Kimileri keder, kimileri 
öfke, kimileri korku, kimileri kızgınlıktan 
bahsetmek isteyebilir. İnsani duygular 
bunlar. Bizi bize anlatan duygular… Bize 
nerede durduğumuzu söyleten duygular 
aynı zamanda… 

Böyle bir iklimde en son yapmak iste-
yeceğim tavsiyelerde bulunmaktır. Benim 
ne haddime… Kendimde bu hakkı bula-
mam. Çünkü aksi halde en nefret ettiğim 
insan yüzüyle, kibirli bir insanın yüzüyle 
birilerinin karşısına çıkmış görünebilirim. 
Tedirginliği bile rahatsız edici. Ben şimdi 
biraz hissettiklerimi dile getirebildiğimce 
dile getirebilir, belki de yine beni dinlemek 
isteyeceklerle şöyle bir dertleşebilirim. 

Son yıllardaki endişem bu yıl için de 
geçerliliğini sürdürdü ne yazık ki. Hepimizi 
bekleyen en büyük tehlike tahammülsüz-
lük… Farklı olanı anlamamaktaki direniş… 
Haklı ya da haksız yok oysa. Doğru ya da 
yanlış da yok. Sadece insan ilişkileri var. İn-
san var… Bu fikrimi daha önce de birilerine 
duyurmaya çalıştım. Ama benim sesim tit-
rek, biliyorum. Üstelik kısık. Söylediklerim 
kime ne der, nasıl ulaşır, ulaşır mı ulaşmaz 
mı? Cevabı verebilmem mümkün değil. 
Ama neticede herkes yapabileceğini yapar. 

İşte bu sebeple, zaman zaman kapıl-
dığım karamsarlıklara rağmen, umudumu 
kaybetmemekten yanayım ben. Umudun 
bir direniş olduğuna inanmaktan… Savaş-
mak marifetse umut için savaşmaktan… 
Yanıbaşımızda ölen çocukların acısına 
başka türlü nasıl katlanabiliriz? Bu ölümler 
karşısındaki çaresizliğimize, fikirlerimi-
zin tutuklanmasına, akıl tutulmalarımıza, 
yoksulluklara ve kalbimize vurulan, yaşa-
ma hakkımızı bile elimizden almak isteyen 
darbelere nasıl?.. 

Bizi sadece vicdan kurtarabilir. Hayatı-
mıza her zaman derin bir mana kazandıra-
bilecek vicdan… Edebiyata da bu sebeple 
inanıyorum, sanata da… Çünkü onların ol-
duğu yerde tüm haksızlıklara karşı durma 
ve isyan etme imkânı vardır. Çünkü onların 
olduğu yerde yarın ve umut vardır. Gülmek 
de vardır, ağlamak da… Siz asıl güleme-
yenlerden ve ağlayamayanlardan korkun. 

Tarih bizi bugün durduğumuz yere 
göre yargılayacak. Size kişisel hayatımda 
olandan bitenden şimdi burada söz etme-
yi doğru bulmuyorum. Herkesin kendine 
göre bir savaşı var zaten. Herkes kendine 
göre kim bilir hangi sorunlarla cebelleşiyor. 
Sadece şu kadarını söylemekle yetinece-
ğim. Geriye kalanlara şöyle bir baktığım-
da, bu yıl bana bir yıl değil, birkaç yıl gibi 
geliyor. Birkaç zorlu yıl… Olsun… Bunların 
hepsi birer sınavdı, biliyorum. Hepsi de ya-
şamamız gerekenlerdi. Hayatı ve kendimizi 
daha iyi anlayabilmemiz için… Yazmaya bu 
yüzden devam edeceğim. Yazdıklarıma 
yine yüreğimi ve sadece yüreğimi koya-
rak… Kalemim elimde durduğu sürece. Ben 
bu kalemi taşıyabildiğim sürece… Hak etti-
ğim sürece…

Çünkü ben bu yola yazgılıyım, bu yol 
bana yazılı…

Bir yıla daha 
veda ederken

MARİO 
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2016
12 Ocak Sultanahmet Meydanı’nda, 28 yaşındaki 
canlı bombanın üzerindeki bombayı patlatması 
sonucu bombacı dâhil 11 kişi öldü,16 kişi de 
yaralandı.

30 Ocak İstanbul Bakırköy’de Picasso’nun daha 
önce çalınan “Saçını Tarayan Çıplak Kadın” isimli 
tablosu polis tarafından bulundu. 

16 Şubat Artvinliler, Cengiz Holding’in bünyesinde 
bulunan Eti Bakır’ın Kafkasör Yaylası Cerattepe 
bölgesinde maden arama ve çıkarma çalışmalarına 
başlamaya hazırlanmasını eylemlerle karşıladı. 
İş makinelerine engel olmak isteyen bölge halkı 
güvenlik güçlerinin gazlı müdahalesine maruz kaldı. 
Eylemlerin ardından sivil toplum örgütleri tarafından 
Türkiye’nin en büyük çevre davası açıldı.

17 Şubat Ankara Devlet Mahallesi’nde asker ve 
personelleri taşıyan araçlara akşam saatlerinde 
bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 29 kişi öldü, 61 
kişi yaralandı.

12 Mart Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’e 
bağlı yurtlarda 2012-2015 arasında çok sayıda 
çocuğun, bir öğretmen tarafından cinsel istismara 
uğradığı ortaya çıktı. 

13 Mart Ankara Kızılay’da otobüs duraklarına yakın 
bir mesafede gerçekleşen bombalı saldırıda 36 kişi 
hayatını kaybetti, 125 kişi de yaralandı.

19 Mart Türkiye ile AB arasında mülteci krizinin 
çözümü için anlaşma sağlandı. Buna göre; 
Ankara’nın şartları yerine getirmesi halinde vize 
serbestîsinin Haziran 2016’da başlaması, Türkiye’den 
Yunanistan’a 20 Mart’tan sonra giden ve başvuruları 
geçersiz olanların 4 Nisan’dan itibaren Türkiye’ye 
geri gönderilmesi, Türkiye’nin geri kabul ettiği 
mültecilerden her birine karşılık AB’nin de bir 
mülteci alması, Türkiye’nin AB’ye üyeliği için 
33’üncü faslın açılması kararlaştırıldı.

22 Mart 17-25 Aralık’ın kilit isimlerinden İran asıllı 
iş adamı Reza Zarrab, “dolandırıcılık, kara para 
aklama ve İran’a yönelik yaptırımlarını delmek” 
suçlamasıyla ABD’nin Miami kentinde tutuklandı.

11 Nisan Üniversite 
öğrencisi 
Özgecan Aslan’ın 
ağırlaştırılmış 
müebbet cezasına 
çarptırılan katili 
Ahmet Suphi 
Altındöken, 
cezaevinde uğradığı 
silahlı saldırıda öldü.

20 Mayıs Haklarında fezleke hazırlanmış 50’si 
HDP’li 138 milletvekilinin dokunulmazlıklarının bir 
kereliğine kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği 
teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 376 oyla kabul 
edildi. 

20 Haziran Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa 
zorlayan kocasını öldürerek 15 yıl hapis cezasına 
çarptırılan bir çocuk annesi Çilem Doğan, 50 bin 
TL’lik kefaletle serbest bırakıldı.

15 Temmuz 
Türkiye, 27 Mayıs 
1960’tan itibaren 
birçok darbeye 
ve sayısız darbe 
girişimine sahne 
oldu. 15 Temmuz 
Cuma akşamı 
kanlı bir darbe 
girişimi daha yaşandı. 15 Temmuz’da yaşanan darbe 
girişimi sırasında 62 polis, 5 asker, 173 sivil toplam 
240 kişi yaşamını yitirdi. Darbe girişimi sırasında 
toplam bin 535 kişi de yaralandı.

20 Temmuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
20 Temmuz’da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu 
ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında OHAL 
ilan edildiğini açıkladı. OHAL kapsamında aralık 
ayına kadar toplam 12 kanun hükmünde kararname 
(KHK) yayımlandı. Bu KHK’lar ile toplam 83 bin 
kişi kamudan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç 
edildi. Kamuda en fazla ihraç 30 bin ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda gerçekleşirken MEB’i 18 bin ihraç ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü izledi. Yine bu KHK’lar 
ile çoğunluğu dernek ve özel eğitim kuruluşu olan 2 
bin 614 kurum kapatıldı.

25 Temmuz 26 Mayıs 1916’da 
İstanbul’da doğan ve aralarında 
Profesör İlber Ortaylı’nın da 
bulunduğu birçok tarihçiyi 
yetiştiren ‘hocaların hocası’ olarak 
anılan tarihçi Halil İnalcık, 100 
yaşında yaşamını yitirdi.

16 Eylül 
Yeşilçam’ın 
efsanevi 
oyuncusu Tarık 
Akan 66 yaşında 
hayatını kaybetti. 

4 Ekim OHAL 
kapsamında çıkartılan 
kararname ile Özgür 
Radyo ve İMC TV’nin de 
aralarında olduğu 20’den 
fazla radyo ve TV kanalı 
kapatıldı. İMC TV’nin 
yayınına polis zoruyla 
son verildi. Kadıköy’de 
bulunan Özgür Radyo’nun da yayını polis baskınıyla 
kesildi, 17 kişi gözaltına alındı.

4 Kasım 
Dokunulmazlıkların 
kaldırılmasının 
ardından 
ifade vermeye 
gitmedikleri 
gerekçesiyle 
haklarında gözaltı 

kararı verilen ve aralarında Eş Başkanlar Selahattin 
Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 15 
HDP’li vekilden 10’u tutuklandı. 

5 Kasım  
Cumhuriyet 
gazetesi yönetici 
ve yazarları 
hakkında 
başlatılan 
soruşturma 
kapsamında 
Genel Yayın 
Yönetmeni 
Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, 
Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, 
Önder Çelik ve Eser Sevinç tutuklandı.

17 Kasım Siirt’in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde 
heyelan sonrası göçük meydana geldi. Ocakta mahsur 
kalan 16 işçinin cansız bedenleri 24 gün sonra 
çıkartılabildi.

29 Kasım Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci 
yurdunda yangın çıktı. 11’i çocuk, 1’i eğitmen olmak 
üzere 12 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. 
Facia sonrası binadaki yangın merdiveninin 
kapısının kilitli olduğu iddia edildi. Yangının 
elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen bilirkişi 
ön raporunda yangın merdiveni kapısının kolunun 
olmadığı belirtildi.

10 Aralık Yılın son günlerine yaklaşırken Beşiktaş’ta 
bir terör saldırısı daha yaşandı. Resmi açıklamalara 
göre 37’si polis, 8’i sivil, 45 kişi hayatını kaybetti. 

17 Aralık Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin de 
içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında bombalı 
araç patlatıldı. Saldırıda 14 asker hayatını kaybetti. 
Aralarında sivillerin de olduğu 56 kişi yaralandı.

19 Aralık Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov, Ankara’da katıldığı bir sergide silahlı 
saldırıya uğradı. Karlov, Ankara Çevik Şube 
Müdürlüğü’nde görev yapan ve 2 buçuk yıldır bu 
görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 
öldürüldü. 

2 Şubat Hamile kadınlara bulaşması 
durumunda bebeklerin beyin 
gelişimini engelleyen ve kafalarının normalden küçük 
kalmasına yol açan Zika virüsü, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından küresel acil durum ilan edilmesine 
neden oldu.

4 Haziran Amerikalı efsanevi boksör, eski ağır sıklet dünya 
şampiyonu Muhammed Ali tedavi gördüğü hastanede 74 
yaşında hayatını kaybetti.

12 Haziran ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando 
kentinde eşcinsellerin gittiği bir kulübe silahlı saldırı 
düzenlendi. Orlando Valiliği, saldırıda 50 kişinin öldüğünü, 
53 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

23 Haziran Birleşik Krallık’ta yapılan referandumda 
seçmenler ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına karar 
verdi. İngiltere Başbakanı David Cameron referandum 
sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada görevinden 
ayrılacağını açıkladı. 

6 Temmuz Piyasaya sürülen Pokemon GO, kısa sürede 
dünya çapında bir fenomen haline geldi. Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki bütün android telefon kullanıcılarının 
yüzde 5.16’sı telefonlarına Pokemon GO yükledi.

9 Kasım ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump oldu. 
Delege sayısını 278’e çıkararak demokrat rakibi Hillary 
Clinton’ı yenen Cumhuriyetçi başkan adayı, ABD’nin 45. 
başkanı seçildi. 

13 Kasım 260 
binden fazla kişinin 
öldüğü 52 yıllık 
savaş, Kolombiya 
Hükümeti ile FARC 
arasında imzalanan 
anlaşma ile sona 
erdi. 

26 Kasım Küba Devlet Televizyonu, 
devrimin lideri Fidel Castro’nun 90 
yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 
Ülkede  9 günlük ulusal yas ilan edildi. 

29 Kasım Bolivya’dan Kolombiya’ya 
giden yolcu uçağı 72 yolcu ve 9 
mürettebatıyla Kolombiya’da düştü. 
26 kişi hayatını kaybetti. 

25 Aralık Rusya Savunma 
Bakanlığı’na ait, 92 kişiyi 
taşıyan Tu-154 tipi uçak 
Soçi’den havalandıktan 
sonra Karadeniz’e düştü. 
Uçaktakilerin çoğu Kızıl Ordu 
Korosu’ndandı. Uçaktan 
kurtulan olmadığı açıklandı. 

Darbe girişimi, OHAL, 
bombalı saldırılar, 

gazeteciler ve 
milletvekillerinin 

tutuklanması…2016, 
hemen hemen herkesin 

bir an önce bitmesini 
istediği bir yıl olarak 

hatırlanacak

Türkiye’si 

Dünya günDeminDe neler olDu?
Bombalı saldırılar, çatışmalar, başkanlık seçimleri ve doğal afetlerin eksik olmadığı 

2016’da, tarihe damga vuran isimlerin hayatını kaybetmesi de dünyanın gündemindeydi
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‘Başka bir caz mümkün’Kadıköy’ün sanat mekânları ortak bir projeye imza atarak “ 6.Kadıköy Caz Günleri” düzenledi. Caz müziğinin nitelikli müzisyenleri “Başka Bir Caz Mümkün” diyenler için 18 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında bir araya geldi. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Gitar Cafe, Karga, Kadıköy Sahne ve Living Room’daki caz konserlerinde, Neşet Ruacan Band, Dolunay Obruk, Şirin Sosyal gibi isimler sahne aldı. 

 Berlin’den
CAZ GELDI

 İstanbul Caz Festivali kapsamında her 

sene olduğu gibi bu yıl da Kadıköy’de 

konserler oldu. 

Ücretsiz olarak “Parklarda Caz” konserleri 

yapıldı.  Moda’daki “Gece Gezmesi” 

kapsamında 13 mekanda tam 32 konser 

yapıldı. Berlin’in en büyük ve en kapsamlı 

caz festivali XJAZZ Festival de İstanbul’u 

ziyaret etti. Yeni ve çağdaş müzikleri 

bir araya getiren festivalin bazı 

konserleri de Kadıköy’de 

yapıldı. 

Kore’nin yıldızı Kadıköylü Asel! :
Modalı lise öğrencisi Asel Hallaç, Güney Kore’deki müzik yarışmasında birinci 
oldu. Hiç bilmediği bir dilde söylediği rap şarkılarla imkânsız gibi görünen ha-
yalini gerçeğe dönüştüren Asel, Güney Kore’de müzik eğitimi alacak. 

Kadıköy-Almanya müzik hattı: 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitim gören 7 genç müzisyen, Friedrichshain-Kreuzberg müzik okulunun dave-
tiyle Almanya’ya gitti, ‘Zelle 12’ adlı uluslararası bir müzik buluşmasına katıldı.

Bursa’nın orkestrası Kadıköy’de: 
Son yıllarda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Caddebostan Kültür Merkezi’ne mi-
safir oldu. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Kadıköy’deki konserinde uluslararası düzeyde ödüllere sahip iki genç sanatçı-
yı da ağırladı.  

Medeniyetler Korosu, ‘Barış’ dedi: 
Hoşgörünün başkenti’ Antakya’dan Kadıköy’e konuk olan Antakya Medeniyetler Korosu, barış için şarkılar söyledi. 
Koro, Antakya’da yaşayan üç semavi dine mensup kişilerden oluşuyor.

Türkiye’nin ilk popüler müzik korosu olma iddiasındaki 
“PoliPop”, Kadıköy’de çalışmalarına başladı, ilk konserini 
Büyük Kulüp’te verdi.

Müzik yazarı Murat Meriç, “100 Şarkı-
da Memleket Tarihi”ni yazdı, Türkiye’nin 
tarihini şarkılarla anlattı. Kitapta, geç-
mişin acı, komik, şaşırtıcı durum 
ve kişilerine dair şarkılar yer alıyor.

Kadıköy’den Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Koro Kültürü 
Derneği’nce 8 Aralık Dünya Korolar Günü etkinlikleri 

kapsamında düzenlenen “Korolar Maratonu”na katıldı.

Italya’dan ödül aldı:
Kadıköylü genç yetenek, perküsyon, marimba ve vibrafon çalan 13 yaşındaki Beste Gürkey, 14.İtalya Per-
küsyon Festivali ve Yarışması’nda, 36 ülkeden 140 yarışmacı arasında vibrafon kategorisinde birinci oldu. 
Ayrıca Claudio Santangelo’nun “For you in the sky” eserinin en iyi yorumcusu ödülüne layık görülen genç 
yıldız, iki ödülle yurda döndü. 

Piyanist Sarıca’ya ödül: 
Andante Dergisi’nin Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile bu yıl altıncısını organize ettiği Donizetti Klasik Müzik 
Ödülleri’nde; Moda’da yaşayan dünyaca ünlü piyanist Ayşegül Sarıca, “Mustafa Koç Anısına Yaşam Boyu 
Başarı Ödülü”ne layık görüldü. 

KADIKÖY’E GELENLER, GIDENLER

KADIKÖY, CAZA DOYDU

Modern zaman ozanlarından albüm: 
Bundan 6 yıl önce Kadıköy’de bir stüdyoda kurulan Barista grubu, ikinci albümleri “57” ile dijital platformlar-
daki yerini aldı. Barista’nın yeni albümünde 17 şarkı bulunuyor. İki CD’den oluşan, dokuz Türkçe şarkı içeren 
albüm, sosyal ve politik endişelerin, yaşamsal durumlara karşı hissedilen güçlü duygularla birleştiği, yaşa-
yan bir ruh haline sahip. 

Istanbul karşıtı şarkı!: 
Bağımsız müziğin önemli isimlerinden, Kadıköylü müzisyen Can Kazaz, “Yine mi Sen İstanbul” adlı yeni sing-
le’ını çıkardı. Kazaz şarkıda İstanbul’la yaşadığı uyumsuzluğu samimi bir dille aktarıyor. 

Klan’dan ilk albüm: 
Kadıköy’ün yeraltı müzik sahnesinin bilinen gruplarından Klan’ın, “Klan ist Klan” ismini taşıyan ilk EP’si çıktı. 
Kadıköylü bağımsız müzik oluşumu Müzik Hayvanı aracılığıyla yayınlanan ilk albümünde 5 şarkı yer alıyor. 

YENI ŞARKILAR , YENI ALBÜMLER

ÖDÜLLER

TAŞ PLAKLARDAKI KADIKÖY

 
VAPURDA “IZINLI MÜZIK”Vapurda ‘izinli’ müzik dönemi başladı. Şehir Hatları, vapur yolcularının seyahatlerini müzikle renklendirmek, daha keyifli hale getirmek amacıyla bu uygulamayı 20 Ekim’de başlattı. İlk etapta 61 kişiden oluşan 24 müzisyen grubu, haftanın her günü belli aralıklarla Beşiktaş - Kadıköy, Karaköy - Kadıköy, Eminönü - Kadıköy, Üsküdar - Eminönü hatlarında müzik 

yapıyor.

AKMAR, 90’LAR VE ROCK…
Kadıköylü genç iki si-
nemacı olan Erdal Ak-
maz ve Umut Can Se-
vindik, “Sar 90’a” adlı 
belgesel çekti. 90’ların 
rock dünyasını, o dün-
yanın buluşma mer-
kezlerinden Akmar’ı ve 
alttan alta da dönemin 
Türkiye’sini anlatan 
belgeselde, o dönemin 
efsane müzisyenleri 
olan 35 kişiyle yapılan 
röportajlar yer alıyor.

NOTLARA  NEFES VERDILER
Türkiye’nin tek oda 
müziği festivali olan 
5. İstanbul Uluslara-
rası Opus Amadeus 
Oda Müziği Festiva-
li kapsamında Ka-
dıköy kiliselerin-
de konserler yapıldı. 
Türkiye’nin ilk üfle-
meli çalgılar festi-

vali olan Uluslararası Tahta Nefesliler Festivali de 
Kadıköy’de yapıldı. Kadıköy, yerli yabancı onlarca 
müzisyeni buluşturan İstanbul Müzik Festivali’nin 
bazı konserlerine ev sahipliği yaptı.

Akmar Pasajı’nın simgelerinden, rock 
camiasının “şöhret sahibi olmayan” 
ama en çok bilinen ve saygı gören isim-
lerinden “Apache Ayhan”ı 2 Aralık’ta 
kaybettik.

“Sultan-ı Yegáh" şarkısı gibi çok sayı  
da unutulmaz eserin bestecisi ola  
rak ün yapan Ergüder Yoldaş, 25 Ocak 
günü hayatını kaybetti. Yoldaş, bir dö-
nem Kadıköy’de yaşamıştı. 

Kadıköy Belediyesi 
tarafından restore 
edilerek İstanbullulara 
kapılarını açan 
Süreyya Opera 
Sahnesi’nin 10. Sanat 
Yılı, İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’nin 
konseriyle kutlandı.

Notalarla
Kadıköy'ün 2016’sı…

İstanbul’un müzik merkezlerinden Kadıköy, geçen yıl festivallerden plak günlerine pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı, 
Kadıköylü sanatçılar albümler çıkarıp ödüller aldı, semtin konser salonları ünlü müzisyenlerin notalarıyla şenlendi… 

Kadıköy Belediyesi PlaKadıköy’ adıyla Kadıköy Plak Günleri düzenledi. Eylül’de bu yıl ilki yapılan etkinliklerde, İstanbul’un önemli plakçıları bir araya geldi, sohbetler, konserler yapıldı. 
Müzik araştırmacıları Cemal Ünlü ve Gökhan Akçura; Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’ne gelerek gramafona taktıkları birbirinden nadide taş plaklardan yükselen nağmeler eşliğinde Kadıköy müzisyenlerini 

anlattı.



12 Sağlık & Çevre

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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Genelde belirtiler 5 yaş 
öncesi başlamakta ancak 
dikkat çekmesi okul baş-
langıcını bulabilmektedir. 
Okul ortamı yüksek ses-
le okuma, şarkı söyleme, 
beraberce grup çalışma-
larına katılma gibi sosyal 
etkinlik ve beklentilerin 
olduğu bir yerdir, bu du-
rum çocuklarda kaygı ya-
ratır. Seçici konuşmazlı-
ğın devamlılığı değişken 
olup tam olarak seyri bi-
linmemekte ancak kli-
nikte izlenen vakalardan 
çoğunun durumu aşabil-
diğini gösteriyor. Bazı durumlarda seçici konuş-
mazlık geçse de sosyal kaygı bozukluğu şeklinde 
sıkıntı devam etmektedir.

Bu duruma yol açan risk faktörleri incelen-
diğinde; ailede utangaçlık ve sosyal içe çekilme, 
kaygı öyküsü olabilmektedir. Ailede ayrıca seçici 
konuşmazlık benzeri öykü ve belirtiler çocukluk-
ta olmuş olabilir. Hafif alıcı dil zorlukları tariflen-
mektedir. Ailelerdeki sosyal çekilme çevresel bir 
etken olarak çocuk için model işlevi görebilir, ay-
rıca bu aileler diğer ailelere göre daha korumacı 
veya kontrolcü olarak da tanımlanmıştır. Süreçte 
‘suskunluk’ kaygıyı azaltıcı bir baş etme meka-
nizması olarak işlev görüp öğrenilen bir durum da 
olabilmektedir. Sosyal kaygı bozukluğu ile ortak 
genetik yük de söz konusu olabilir.

Şu anda ülkemizin de bir gerçeği olan, baş-
ka bir dilin konuşulduğu bir ülkeye göçen veya sı-
ğınan çocuklarda ilk başlarda o ülkedeki konuşu-
lan dili bilmeme nedenli konuşmaktan kaçınma 
veya ret etme görülebilir. Bu çocukların sınıflar-
da sessiz kalması son derece olağandır. Seçi-
ci konuşmazlık tanısı ancak konuşulan dili bilme-
sine rağmen konuşmayı ret etme devam ederse 
düşünülmelidir. Seçici konuşmazlık konuşma bo-
zukluklarından farklı olduğu için ayrılmalıdır. Ke-
kemelik gibi durumlarda mesela konuşma zor-
luğu sadece sosyal ortamlara özgü değildir, her 
yerdedir.

Uzun süreli bu suskunluğun sonuçları dü-
şünüldüğünde, bu çocuklar diğer arkadaşları ile 
karşılıklı sosyal etkileşime geçmeyip kaçındık-
larından ya da daha az etkileşime geçtiklerin-
den sosyal yetersizlikler görülebilir. Büyüdük-
çe sosyal içe kapanma ve soyutlanma artabilir, 
okulda sınıf ortamında çoğu zaman anlamadığı-
nı sormama, derse aktif katılmama gibi neden-
lerle akademik yetersizlikler de eklenir. Yapılan 
çalışmalarda bu çocukların okul başarısı düşük 
bulunmuştur. Okuldaki sosyal yaşantı sıkıntıları-
nın yanında sessizlikleri nedeniyle bazen yaşıt-
larından zorbalığa varan kötü davranışlara maruz 
kaldıkları da bildirilmektedir. Tüm bu sayılan ne-
denlerle selektif mutizmde kaçınma davranışla-
rı tamamen yerleşmeden erkenden durumun ta-
nınması ve yardım alınması önemlidir, zamanla 
durum kötüleşir.

Seçici konuşmazlığın tedavisinde psikoterapi 
ve ayrıca kaygıyı hedef alan ilaç tedavileri mev-
cuttur. Terapilerden davranışçı ve bilişsel yön-
temler arasında aşamalı olarak olumlu davranı-
şı ödüllendirme, konuştuğu kişi sayısını sürekli 
olarak artırma, konuştuğu mekan sayısını geniş-
letme, rahatlama teknikleri, sosyal beceri eği-
timi gibi yaklaşımlar mevcuttur. Ayrıca çocuğu 
abartılı kaygılandıran düşüncelerin de terapinin 
bir aşamasında ele alınması 7 yaş üstü çocuklar 
için uygun olacaktır. Çocuğun özgüveninin des-
teklenmesi de yararlı yaklaşımlar arasında sa-
yılmaktadır. İlaç tedavileri de seçenekler arasın-
da olup eğer terapi çok yavaş ilerliyorsa, sosyal 
kaygı gibi birden fazla kaygı bozukluğu varsa, ko-
nuşmazlık çok şiddetli ise, çocuğun yaşı büyük-
se düşünülmelidir. İlaç tek başına ya da davranış-
çı yöntemlerle beraber kullanılabilmektedir.

Tüm bu müdahalelerin yanında okulla ve ço-
cuğun öğretmeni ile işbirliği yapılması ve be-
raberce ortak bir tedavi planı yürütülmesi çok 
önemlidir, seçici konuşmazlık söz konusu oldu-
ğunda okulların ve öğretmenlerin işbirliği ile hem 
iyileşme hızlanacak hem de okulda sosyal ve 
akademik durum düzelecektir. Kadıköy Beledi-
yesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi ola-
rak bölgemizdeki kreş, anasınıfı ve okullarla or-
tak çalışmalarımız, öğretmenlerimizin de özverili 
katkılarıyla tüm hızıyla devam etmektedir. 

Sessiz bir sorun: 
‘Seçici Konuşmazlık’ 

(Selektif Mutizm)

Çocuk ve Ergen 
Psikiyatr Uzmanı

Dr. Timur Şefketoğlu 
Kadıköy Belediyesi 

Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi

em yıkaması hem kurutması 
hem de deterjanı ücretsiz. Üs-
telik kurutma ve ütüsü de ca-
bası. Binlerce öğrencinin öğ-

renim gördüğü Marmara Üniversitesi 
Göztepe Yerleşkesi’nde Kadıköy Bele-
diyesi tarafından öğrenciler için yapılan 
çamaşırhane büyük beğeni topladı. Ka-
dıköy Belediyesi’nin 3 adet yüksek yı-
kama kapasiteli çamaşır makinesi, 2 adet 
kurutma makinesi ve ütü seti ile öğren-
cilerin hizmetine sunduğu çamaşırhane, 
öğrencilerin çamaşır sorunu yaşamama-
sı için hem hafta içi hem de hafta sonu 
08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet 
veriyor. Taban oturumu yaklaşık 40 met-
rekare olarak planlanan kutu gibi çama-
şırhane, prefabrik yapı olarak inşa edildi.

ÇAMAŞIRLARDA ANNE TİTİZLİĞİ
Öğrencilerin, yoğun ders programı, 

sınavlar dolayısıyla temizlik ihtiyaçlarını 
eksiksiz yerine getirebilmeleri, ekonomik 
ve zaman kazanımı elde edebilmelerini 
sağlamak amacıyla Kadıköy Belediye-
si’nin uygulamaya koyduğu çamaşırha-
ne projesi ev konforunda hizmet sunuyor. 
Kadıköy Belediyesi’nin 2015 yılında ta-
mamladıktan sonra, bir de görevli perso-
nel tahsis ettiği çamaşırhane pırıl pırıl gö-

rüntüsü, modern yıkama, kurulama ve ütü 
makineleriyle dikkat çekiyor. 

Özellikle uzak şehirlerde, ailesinden 
ayrı yaşayan öğrenciler için büyük bir 
problem olan çamaşır yıkamak, Kadıköy 
Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı im-
kânla tarih oldu denilebilir.

YERİNDE İNCELEDİK
Kadıköy Belediyesi’nin Marmara 

Üniversitesi Rektörlüğü Göztepe Yer-
leşkesi, Sarayönü Caddesi tarafındaki 
yurt binası ile enstitü binası arasında ka-
lan alana inşa ettiği çamaşırhanede, genç-
ler ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayıp, 
kurutup, ütülerini yapabiliyorlar. Kadı-
köy Belediyesi’nin üniversite öğrencileri-
ne yönelik uygulamaya koyduğu projeyi, 
üniversitenin bir öğrencisi olarak yerin-
de incelemek istedik. Biz de çamaşırla-

rımızı götürdük ve projenin uygulandığı-
nı bizzat yaşayarak haberleştirdik. İlgili 
personel deterjanımızı ücretsiz sağladık-
tan sonra kullanacağımız çamaşır maki-
nesine çamaşırlarımızı yıkamaya prog-
ramladık. Ardından kurutma programıyla 
kıyafetlerimizi aldık. 45 dakika yıkama, 
yaklaşık bir o kadar da kurulama, ütüle-
me işlemleri sürdü. Yıkama ve kurulama 
süresinde öğrenci dilerse ders, ödev çalış-
malarını da yapabilmekte. 

ÇAMAŞIR DERSE ENGEL DEĞİL
İnşa edilen çamaşırhanede, çamaşırlar 

yıkanırken geçen zamanın verimli değer-
lendirilmesi de amaçlanıyor. Bu amaç-
la projede önemli bir ayrıntı da düşünül-
müş. Çamaşırhanenin bekleme odasında 
bilgisayar bulundurulması da gündemde.  
Böylece öğrencilerin, çamaşırlar yıkanır-
ken, bilgisayar ve internet kullanabilme-
si, ödevlerini yapabilmesi hatta dersine 
yetişmesi de mümkün.

ÖĞRENCİLER MEMNUN
Çamaşırhaneden öğrenciler çok 

memnun. Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik bölümü öğrencisi Erdem Pur 
çamaşırhaneyle ilgili şunları söyledi: 
“Vizeler, ödevler, dersler derken zaten 
çok yoğun olan hayatımız bir de evde 
yaptığımız işlerle daha da katlanılmaz 
hale geliyor. Ben şehir dışından geldim. 
Çamaşırhane açıldığından beri düzenli 

olarak kullanıyorum. Çamaşır makinele-
ri de hızlı olduğu için kısa sürede işleri-
mi halledip çıkıyorum. Yöneticilerin her 
zaman öğrenciler için ne yapabiliriz diye 
kafa yorması lazım. Böyle öğrenci dostu 
projelerin daha da yaygınlaşması lazım. 
Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyo-
rum”

Göztepe Kampüsü’nün içinde kalan 
yurtlardaki öğrenciler de çamaşırhanenin 
aktif kullanıcılarından. Öğrencilerden 
Selim Akaydın ise “Çok başarılı bir hiz-
met. Hayatımızı kolaylaştırmasının yanı 
sıra ekonomik olarak da öğrencilere kat-
kı sunuyor. Deterjana para vermiyoruz. 
Emeği geçenlerin eline sağlık” dedi.

Belediyenin çamaşırhane hizmetin-
den sık sık yararlandığını, bu imkânın üc-
retsiz olarak sağlanmasıyla öğrenci eko-
nomisine önemli bir katkı sağlandığını 
ifade eden Beliz Sezgin,  bilgisayar ve 
internet imkânı sağlanırsa öğrenciler için 
çalışma ortamının da sağlanmış olacağını 
söyleyerek, çamaşırhaneye görevli tahsis 
edilmesinin de yerinde olduğunu belirtti. 

“Bu şekilde bir çalışmanın olması çok 
iyi. Çok kolay bir şekilde çamaşırlarımı 
yıkadım şimdi kurutmaya bıraktım” di-
yen yüksek lisans öğrencisi Ayşe Gizem 
Çetin, ilk kez çamaşırhane hizmetinden 
yararlandığını belirtirken, bekleme sıra-
sında ödev çalışmalarını yapabilecekleri, 
bilgisayar ve internet imkânının olduğu 
bir ortamın sağlanmasını talep etti. 

Kadıköy Belediyesi’nin Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesine inşa ettiği çamaşırhanede, 
öğrenciler ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayıp kurutuyor hatta ütüsünü yapabiliyor

Öğrencinin

Kadıköy Belediyesine bağlı, 65 
yaşın üstündeki Kadıköylüle-
rin eve kapanmasını engellemek, 
yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni 
sosyalleşme ortamları oluştur-
mak, hoşça vakit geçirmeleri-
ni ve üretkenliklerinin devamını 
sağlamak amacıyla üç sene-
dir hizmet veren Sosyal Yaşam 
Evi, Göztepe Semiha Şakir Hu-
zurevi’nde bir etkinlik düzenle-
di. Üyelerinin tümü 65 yaş üze-
rinde olan Sosyal Yaşam Evi Türk 
Sanat Müziği Korosunun sahne 
aldığı etkinliğe Kadıköy Beledi-
yesi’nde çalışan kadın müdürle-
rin yaptığı sürpriz damga vur-
du. Kendi elleriyle ördükleri yün 
atkı, bere ve eldivenleri yaşlılara 
hediye eden müdürlerin sürprizi 
memnuniyetle karşılandı. Etkinli-
ğe Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu da katıldı. Nuhoğlu 
yaptığı konuşmada Kadıköy Be-
lediyesi’nin her zaman yaşlıların 
yanında olacağını söyledi.

BİZİM İMKÂNIMIZ SİZİNDİR
Yeni yılın Kadıköy ve Türkiye’ye 
hayırlı olmasını dileyen Nuhoğ-
lu şöyle devam etti: “2016 ülke-
miz için biraz zor ve sıkıntılı bir yıl 
olarak geçti. Şehitlerimizin oldu-
ğu bir yıl yaşadık. Bu sebepten 
dolayı insanlarımız huzursuz ve 
gergin. Allahtan umut ediyoruz 
ki önümüzdeki sene Türkiye’ye 
ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk 
ve huzurun yanında barış ve öz-
gürlük de getirsin. Kadıköy Bele-
diyesi olarak her zaman siz yaş-
lıların yanındayız. Bunu bilmenizi 
istiyoruz. Ne zaman olursa halk-
la ilişkiler birimimizin telefonunu 
arayabilirsiniz. Bizim bütün im-
kânlarımız, sizin de imkânlarınız-
dır. Hepinizin ellerinden öpüyor, 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” 

YAŞLILAR MEMNUN
Konseri dinleyen 100’e ya-
kın yaşlının mutluluğu gözler-
den kaçmadı. Alkışlarla ritim tu-

tan yaşlılar, şarkılara sık sık eşlik 
ederken, Göztepe Semiha Şa-
kir Huzurevi’nin sakinlerinden 
Muammer Özsak etkinlikle ilgi-
li memnuniyetini şöyle dile getirdi: 
“Ben Türk Sanat Müziğini çok se-
viyorum. Kurumumuzda da müdür 
muavinimiz, ud ve saz çalarak bizi 
eğlendirir. Bu etkinlik de biz yaşlı-
ları çok mutlu etti. Zaten ben Ka-
dıköy Belediyesi’nin hastalarından 
biriyim. 20 senedir Kadıköy’de ya-
şamaktan çok memnunum. Kadı-
köy Belediyesinin icraatlarını hep 
takdirle karşıladım. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum”. Et-
kinliğe katılan yaşlılardan biri de 
huzurevi sakinlerinden Müzey-
yen Sert’ti. Müzeyyen 
Teyze etkinliği çok be-
ğendiğini söylerken 
Kadıköy Belediyesi’ne 
de teşekkür etti: “Ben 
gençlik zamanlarımda 
Türk Sanat Müziğine 
çok meraklıydım. Bir 
gün bir arkadaşım 
‘sana bir cemiyet 
buldum gitmek ister 
misin?’ dedi. Gittim 
fakat rahmetli eşim 
çok kıskanç biri ol-
duğu için devam 
etmemi isteme-
di. Ben de onu kır-
mak istemedim, 
bıraktım. Şimdi bu 
etkinlikte o günler 
aklıma geldi. Kadı-
köy Belediyesi’n-
de kızlarımız bizim 
için atkılar, bereler 
örmüşler. Onlara da 
çok teşekkür edi-
yorum. Bizleri çok 
sevindirdiniz. Sağ 
olun.”

Sosyal Yaşam Evi’nin Semiha Şakir Huzurevi’nde 
düzenlediği etkinlikte Türk Sanat Müziği Korosuyla eğlenen 
yaşlılara Kadıköy Belediyesi’ndeki kadın müdürlerin ördüğü 

atkı, bere ve eldivenler hediye edildi. Etkinliğe Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı

l Alper Kaan YURDAKUL

Hem ziyaret hem dayanışma

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı: 32823597-301.03   Konu: Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 4. Toplantı 

Yılında yapacağı  Ocak Ayı Toplantısı 
02 Ocak 2017 Pazartesi – 06 Ocak  2017 Cuma tarihleri 

arasında yapılacaktır.

       Ocak Ayı Toplantısının ilk birleşimi 02 Ocak 2017 Pazartesi 
günü, saat 16.30'da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, 

Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin 
toplantıya teşriflerini rica ederim.      

       
    Aykurt NUHOĞLU 
	 	 	 	 Belediye	Başkanı
GÜNDEM:
1.  2017 Yılı Meclis Çalışma Takvimi.
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 
Denetim Komisyonunun oluşturulması.
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Zühtüpaşa Mahalle-
si, 564 ada, 1 parsel bitişiğindeki Çamlık Parkında yapılması 
planlanan trafo alanı ile ilgili teklifi.
4. Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 
ilgili teklif.
5. Etüt Proje Müdürlüğünün,Yetki, Görev, Sorumluluk ve Ça-
lışma  Şeklini Belirleyen Yönetmelik ile ilgili teklifi

çamaşır
derdine son!
l Mustafa SÜRMELİ
l Alper Kaan YURDAKUL

H

Kaymakamdan 
Belediyeye ziyaret
Kadıköy’ün yeni Kaymakamı Tuncay 
Sonel, Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu’nu makamında ziyaret 
etti. Kadıköy Kaymakamı Sonel ve Baş-
kan Nuhoğlu bir süre sohbet etti. Baş-
kan Nuhoğlu da geçen hafta Kaymakam 
Sonel’i makamında ziyaret etmişti. 



   K
adıköy sporda
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Bu zamanlarda adettendir:
Ne berbat bir yıl oldun sen. Çek git 
artık!
Kimleri aldın da doymadın, uğursuz yıl 
bit artık!
Mesela 1980 için çok net hatırlıyorum,
Böyle konuşurduk.
Sonra 81, 83, 94, 97, 02, 05, 11...
Hepsine yetemediğimiz acıları,
Halledemediğimiz sorunları,
İçimizi yakan kayıpları yükledik 
durduk.
Elbette 2016 da nasibini fazlasıyla aldı.
E hak etti yani!
Savaşlar, savaş değilmiş gibi 
yapılanlar,
Çok sevilen ünlüler, düştüğü yeri 
yakanlar
Çok erken gidenler, 2016 ahh..
Şarkı diyor ki oysa:
Erken ağardı saçlar / yılların günahı 
ne?
Olsun, ne deseydik, Mahmut mu 
deseydik?:))
Bitiyor işte, başlıyor işte’nin ferahlığı 
hakkımızdır, bırakmayız:))
Yeşilimiz, meyvemiz, güneşimiz bol 
olsun.
Nezaket sıradan bir hal olsun.
Bütün canlıların iyi yaşama hakkı,
Kalp yasamızın birinci maddesi olsun. 
Değiştirilmesi teklif dahi edilemesin:))
Kanaryam yüzleri güldürsün.
Hep kazanmasa da olur.(Pinokyooo!!!)
Advocaat’tan Ekpe’ye,
Birsel’den Lens’e,
Obra reyizden Alper’e,
Gönülden gönüle yar oy yar oy sıcak 
köprüler
Kurulsun.
Bu köprü öyle sağlam olsun ki,
Hileler desiseler, dâhili ve hariciler
Bir çivi sökemesin.
Biz de diyelim ki, ne güzel yılsın 2017!
Ben uyarıyorum, ayağını denk al 
yani:)))
Sevgili 2017,
Çok zor değil, benim kadar sen de 
biliyorsun.
İnsanların içine iyilikler serp.
Barış serp.
Arkandan iyi konuşalım,
Seneye bu saat:)))
Mutlu yıllar kıymetli Kadıköy:)

Yılların günahı 
ne?:)

FERYAL 
PERE

Kadıköylü sporcular, sporun farklı branşlarında elde ettikleri başarılarla 2016 yılını geride bıraktı.  İşte 2016 Kadıköy spor tarihine yazılanlar: 

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 13. haftasındaki maç program  şöyle:

14. Grupta haftanın programı
Cevizli Anadolu-Esnafspor
Taşdelen-Barbaros
Örnekköy Spor-Balkan Yeşilbağlar
Koşuyolu-İçerenköy İ.Y.
İdealtepespor (Bu hafta maçı yok..)

16. Grupta haftanın programı 
Kartal Yuvası-Orhanlıspor
Valide Tayfun-Yamanspor
Pendik Kavakpınar-Maltepe Yıldız
Elmalı Spor-İstanbul Sahil Spor
Acıbadem (Bu hafta maçı yok.)

17. Grupta haftanın programı 
Ataşehir Doğuş-Fikirtepe Dumlupınar
Gümüşsuyu-Aydınlıspor
Çakmakspor-1923 Esenkent
Kartalgücü-Sapanbağları
Üsküdar 1919 Spor (Bu hafta maçı yok.)

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 
Bostancı-Selimiye: 2-2
Ortaçeşme-Sultanbeyli: 2-0
Mahmutbey-Bakırköy: 3-1
Dolayoba-Vardar: 1-0
Küçükçekmece-Ömerli Köyü: 0-3
Küçükköy  (Bu hafta maçı yok.)

2. Grupta Gelecek Haftanın programı
Bakırköy- Ortaçeşme
Sultanbeyli- Bostancı
Küçükköy- Küçükçekmece
Ömerli Köyü- Dolayoba
Vardar- Mahmutbey
Selimiye (Bu hafta maçı yok.)

7. Grupta Haftanın sonuçları
Rami-Yeldeğirmeni: 2-0
Albayrak-Ortaköy: 2-1
Kurtköyspor-Soğuksuspor: 1-2
Yıldırımbosna-Sütlüce: 2-2
Yenibosna-Ç.İhsaniye: 4-0

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

Ülke ve dünya 
gündeminde 

çoğunlukla “kötü” 
olayları hanesine 

kazıyan 2016, 
Kadıköy’ün 

başarılı sporcuları 
ve takımları 

karşısında yenildi…

Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salonu’nda oynanan 
maçlarda İstanbulgücü ile Yakın Doğu Üniversitesi takım-
ları rakiplerini yendi. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Li-
gi’nde 10. hafta geride kaldı.Kadıköy Belediyesi Caferağa 
Spor Salonu’nda 24 Aralık Cumartesi günü oynanan maç-
ta Yakın Doğu Üniversitesi, Samsun Canik Belediye’yi 84-
52’lik skorla geçti. İlk periyoduna tempolu başlayan Yakın 
Doğu Üniversitesi, ilk periyotta 30 sayı kaydederek, peri-
yodu 31-21 önde bitirdi. İkinci periyotta farkı düsürmeye 
çalısan Samsun Canik Belediyesi farkı ancak 6 sayıya ka-
dar düşürebildi. Yakın Doğu Üniversitesi üstünlük kurduğu 
maçta periyodu 46-35 bitirerek soyunma odasına gitti.
Son periyotta rotasyonu iyi kullanan Yakın Doğu Üniver-
sitesi, rakibine karşı elde ettiği 32 sayı farkla ribaunt ve 
asistlerde üstünlük kurduğu maçı 82-52 maçı kazandı. Ya-
kın Doğu Üniversitesi’nde, Olcay Çakır 17 sayı, 4 ribaund, 8 
asist, Elin Eldebrink 11 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Anna Vajda 
10 sayı, 4 ribaund, Bahar Çağlar 10 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 
Courtney Vandersloot 19 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile mü-
cadele etti. Canik Belediyesi’nde, Viktoria Vladimirovna 10 
sayı, 5 ribaund, 1 asist, Elina Babkina 11 sayı, 3 ribaund, 3 
asist ile oynadı.
Yakın Doğu Üniversitesi bu galibiyetle 14 takımın yer aldığı 
ligde 17 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde Fenerbahçe 19 pu-
anla lider durumda. 

GALİBİYETE SONUNDA KAVUŞTU
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. Haftası geride kaldı. 
24 Aralık 2016 Cumartesi günü 13:00’te Kadıköy Belediye-
si Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta İstanbulgücü, 
ligin güçlü ekiplerinden T.E.D. Ankara Kolejlileri mağlup etti. 
Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen maçın ilk devresi 31-32 
TED Ankara Kolejlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. Basket-
bolseverler, ikinci yarı da iki takımın karşılıklı sayılarıyla 
heyecanlı bir maç izledi. İstanbulgücü’nden uzun boyuyla 
dikkat çeken Molly rakip savunma oyuncularına zor anlar 
yaşatırken, galibiyeti daha çok isteyen İstanbulgücü takı-
mı son saniyelere kadar bu isteğini korumasını bildi. Cafe-
rağa’da seyircisinin de desteğiyle maçı 57-52 kazanarak 
uzun süredir hasret kaldığı galibiyete kavuştu. İstanbul-
gücü bu galibiyetle 22 puana ulaştı. İstanbulgücü haftaya 
Mersin’de Mersin Üniversitesi’yle karşılaşacak.

Caferağa’da 
çifte galibiyet

2016’yı yendi!

Ülkemizi 7-14 Ağustos 2016 tarihleri 
arasında Estonya’da düzenlenen 

Avrupa Yelken Şampiyonası’nda 
temsil eden Yelken Milli Takımımızın 
18 yaşındaki sporcusu Barsgan 
Dökmeci, 140 sporcunun katıldığı 

yarışlarda Altın Grup’ta 50. sırada 
yer almayı başardı. 

24-27 Ağustos tarihleri arasında 
İtalya’nın Ledro kentinde Optimist 
Avrupa Takım Şampiyonası 
gerçekleştirildi. Yarışlarda 
Kadıköylü yelkencilerimizden İclal 
Doğa Demirel, Kerem Erkmen ile 
Tansu Erin Şarlak’ın da bulunduğu 
Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi öğrencisi Gencay Menge 
Avrupa Üniversite Oyunları’nda 
Masa Tenisi branşında Avrupa 
Şampiyonu oldu yelkencilerimizden 
İclal Doğa Demirel, Kerem Erkmen 
ile Tansu Erin Şarlak’ın da bulunduğu 
Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu.

Çankırı’da düzenlenen Okullararası Basketbol 
Şampiyonası finalini kazanan Bahariye Ortaokulu 
Türkiye Şampiyonu oldu. 

Kadıköy’ün 65 yıllık spor kulübü olan Yeldeğirmeni Spor Kulübü tarihinde 
ilk defa İstanbul Süper Amatör Ligi’ne çıktı. 

Kadıköylü profesyonel fitnes 
sporcusu 23 yaşındaki Mert 
Gürler kendi kategorisinde Dünya 
Şampiyonu oldu.

FİTNES

Kadıköy Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi  
öğrencilerinden Enes Can Bayraktaroğlu, Okullarası 
Türkiye Şampiyonasında uzun atlamada 1.94 
atlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. 40 ülkeden 2 bin 
500 sporcunun katıldığı ISF Gymnasiade 2016 Dünya 
Okul Sporları Olimpiyatı’nda da 1.99 cm atladı ve favori 
gösterilen rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu.

UZUN ATLAMA

YELKEN

YELKEN

Kürek Milli Takım 
sporcularımızdan 
Kaan Aksu, Po-
lonya’da düzen-
lenen ve takım ola-
rak katıldığımız dünya kupasından 
ikincilik gibi önemli bir başarıy-
la döndü. Litvanya’da düzenle-
nen Gençler Avrupa Şampiyona-
sında üçüncülük kazanan takımda 
yer aldı. 4 tek kategorisinde Dün-
ya Şampiyonası’nda final yarışla-
rına katılma başarısı sergilenirken, 
Balkan Şampiyonası’nda yıldız er-
kekler kategorisinde şampiyonluk 
kazanan takımda yer aldı.

KÜREK

Kadıköylü 
engelli sporcu 
Naci Yenier 
2016 Rio 
Olimpiyatları 
Kota 
yarışmasında 
birinci olarak 
olimpiyatlara 
katılma başarısı 
sergiledi.

Kadıköy 
Göztepe İhsan 
Kurşunoğlu 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
Kaan Köse, 
monopalet dalında 
Dünya üçüncülüğü kazandı. 

RİO'DA BİR KADIKÖYLÜ

MASA TENİSİ

BASKETBOL

İstanbul Büyük Erkekler 
Basketbol Ligi’nde (İBEL) 
sezonun şampiyonluk 
kupasını Bostancıspor 
Kadıköy’e getirdi. 

BASKETBOL

FUTBOL

Cumartesi günü iki heyecanlı maça ev 
sahipliği yapan Caferağa Spor Salonu’nda 
Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbulgücü 
rakiplerini eli boş gönderdi

MONOPALET



Zühtüpaşa Gönüllüevi Eğitim 
Komitesi, İbrahim Öktem İl-
kokulu müdürü ve öğrencileri 
ile birlikte Cam Ocağı Vakfı’nı 
ziyaret etti. Öğrenciler vakfın 
atölyelerindeki çalışmaların ya-
nında Cam Ocağının çeşitli bö-
lümlerini ve çevresini de göz-
lemleme fırsatı buldu.

2002 yılında Yılmaz Yal-
çınkaya tarafından resmen ku-
rulan vakıf daha önceleri de 
yurt içi ve yurt dışından gelen 
öğretmenlerin eğitim verdikleri 
bir yerdi. Tasarım sanatçılarının 
mesleklerinin farklı tekniklerle icra edebile-
cekleri programlar öğrendikleri, uyguladık-
ları ocakta, öğrenciler de sıcak cam üfleme 
atölyesinde boncuk yapımı gösterisini izle-
di. Vakıf yöneticileri öğrencileri günün anı-
sına çeşitli cam hediyelerle uğurladı.

2017 GÖKYÜZÜ SÜRPRİZLERİ
Zühtüpaşa Gönüllülerin düzenlediği se-

minerde Ümit Çilingiroğlu “2017 yılı genel 
potansiyelleri”ni anlattı. Şubat ve ağustos 
aylarının ay ve güneş tutulmalarıyla sürp-
rizlere neden olabileceğini söyleyen Çilin-
giroğlu, “Genel olarak maddi, manevi zorlu 
bir sene geçirebiliriz. Özellikle ekonomik 
olarak çok zorlanacağız. Gereksiz alış ve-
rişten kaçınmalı eskilerin tabiriyle beş ku-
ruş varsa üstüne beş düğüm atıp saklanma-
lıyız” dedi. Çilingiroğlu ülke gündemine 
dair de konuştu: “Ülkemiz ekonomik ve 
sosyal alanda özellikle uluslararası boyutta 
sıkıntılı süreçten geçecek, muhalefet ve ik-
tidar arasında çekişme artarak devam ede-
cek. Yılsonuna kadar referandum kelimesi 
çok telaffuz edilerek temcit pilavı gibi sü-
rekli gündeme gelecek ancak referandum 

gerçekleşmeyecek. Spor ve sanat alanın-
da başarılı gelişmeler gerçekleşirken din ve 
inanç çatışmalarının, kadına şiddet ve ço-
cuk istismarının önüne geçilemeyecek.” 

DİŞİL ENERJİNİN FAYDALARI
Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin düzenledi-

ği “Dişil Enerjinin Şifası Nasıl Mümkün?” 
adlı seminerin konuşmacısı Hülya Yıldırım 
şunları anlattı: “Her birimiz bir mucizeyiz 
ve parmak izi kadar tekiz. Kendi değişimi-
mize odaklanmazsak dünyadaki şikâyet et-
tiğimiz hiçbir şey değişmeyecektir. Dün-
yadaki her şey dişil-eril dengesi, sol-sağ 
beyin dengesi gece gündüz dengesi, yin 
yang dengesi üzerinde dönmektedir… Bu 
dengenin kurulabilmesi ve günlük hayatla-
rımızda yaşanabilmesi için de kadın ya da 
erkek önce her birimizin bu dengeyi ken-
di içinde kurması şarttır… Herkesin kendi-
si ve dünyamız için yapabileceği en önemli 
ilk eylem; kadın ve erkek bedenindeki dişil 
enerjiyi şifalandırmamızdır.”
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

30 ARALIK 2016 – 6 OCAK 2017
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“KRİTON CURİ PARKI GÖNÜLLÜLERİ 
TSM KOROSU”

Şef Caner BAKIR 
02 Ocak 2017 / 20.00

Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
Düzenleyen: Kriton Curi Parkı 

Gönüllüleri
Not: Davetiyelidir. 

İletişim: 0216 416 41 34

"SADABAD   TSM KOROSU"
Şef  Abidin GERÇEKER  
02 Ocak 2017 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

"FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ 
POPÜLER MÜZİK TOPLULUĞU "

Şef  Canan SABAH ERDEN  
03 Ocak 2017/ 20.00 

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri 
Not: Davetiyelidir. 

İletişim:  0543 774 73 26

"MU UYGARLIĞI”
Doç Dr. Haluk BERKMEN

03 Ocak 2017 / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

"SADE HAYAT”
Psikolog  Asuman ÖZAYDIN

04 Ocak 2017 / 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

"TURKUAZ TSM KOROSU"
Şef  Erol ARMUTLU 

04 Ocak 2017/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"KİRA SÖZLEŞMESİ VE KİRACILIK 
İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN 

SORUNLAR”
Av. Nur Evrim EROL

04 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"NEFES TEKNİKLERİ”
Nefes Eğitmeni Hümeyra KILIÇ

05 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

"DAMAR,VARİS HASTALIKLARI VE 
OZON TERAPİSİ”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm. Op. Dr. 
Sezai ÇELİK

05 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı 
Gönüllüleri

"GIDA DUYARLILIKLARI VE GLUTEN 
INTOLERANSI (DUYARLILIĞI)”

Dr.Semra LEVENT / Dr. Şermin 
ERKAN / Dr. Süreyya ŞAHİNOĞLU

05 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"HAYATA POZİTİF BAKMAK”
Dr. Durmuş ÜMMET

05 Ocak 2017 / 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

Öğrenciler 
cam üfledi

Down Cafe’de 
bir tatlı sohbet
Erenköy Gönüllü-
leri Sosyal Hizmet-
ler Komitesi, Şişli 
Down Cafe’ye bir zi-
yaret gerçekleştirdi. 
Tomurcuk Vakfı Yö-
netim Kurulu Başka-
nı Sernur Ataol Ka-
ragöz ve öğrencileri 
ile, Kadıköy Beledi-
yesi Gönüllü Merkezi 
Yönetim Kurulu üye-
si Ayşen Gürer’in ve 
gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen 
ziyaret keyifli geçti. 

İşletmenin kurucu başkanı mimar 
Saruhan Singen, hala kendisi tarafın-
dan koordinasyonu sağlanan kafenin 
gönüllü annelerin desteğiyle açıldığını 
ve down sendromlu çocukların da an-
nelerin pişirdiği yemekleri servis ettik-
lerini anlattı. Singen işletmenin sadece 
kafe hizmeti vermediğini, haftanın bel-
li saatlerinde resim, ritim ve işaret dili 
kurslarının da yapıldığını belirtti.

Ayrıca mobil kafeler açtıklarını be-
lirten Singen, böyle bir işletme açma 
düşüncesi olan belediyelere ve sivil 
toplum kuruluşlarına her türlü deste-
ği verebileceklerini söyledi. Güzel bir 
öğle yemeği ve birbiriyle kaynaşan ço-
cuklar, gülen yüzler, birlikte söylenen 

şarkılarla, gönüllülerin de çok mem-
nun kaldıkları etkinlik, en kısa zaman-
da tekrar buluşmak üzere sona erdi.

KONYA GEZİSİ 
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gö-

nüllüleri, Mevlana Şeb-i Arus etkin-
likleri kapsamında Konya’ya bir gezi 
düzenledi. Tüm gün şehrin önemli tari-
hi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden 
gönüllüler akşam Şeb-i Arus töreni ön-
cesinde Yeditepe Üniversitesi öğre-
tim üyesi Ayşen Arıç’ın “Mevlevilik 
ve Şeb-i Arus töreni” hakkındaki bil-
gilendirme toplantısına katıldı. Ertesi 
gün Akşehir’deki Nasrettin Hoca tür-
besini ziyaret ederek İstanbul’a dönen 
gönüllüler bu tür gezilerin kültürel açı-
dan çok öğretici olduğunu belirtti.

Merdivenköy Gönüllü Evi,  “Kadının Adı 
Var” adlı gösteriye ev sahipliği yaptı. Ebru 
Tuay Üzümcü, Banu Özkan Tozluyurt ve 
Özge Uzun’un hazırladığı gösteri, kalaba-
lık bir izleyici kitlesi tarafından keyifle iz-
lendi. Gösteride belki de en çok birbirimi-
ze sarılmamız gereken bir dönemde yaşama 
tutunmayı, nasıl mücadele edebileceğimizi, 
yarınlara sıkı sıkı sarılmayı, kenetlenmeyi, 
birlik ve beraberliği nasıl sağlayacağımız 
konusunda izleyicileri cesaretlendirdiler. 
Oyuncular, gösteriyle her zaman sevgiye, 
saygıya, değer yargılarımıza sahip çıkma-
mız gerektiğini hatırlattılar.

DENGE VE DÜŞME
Merdivenköy Gönüllüleri, “Yaşlılarda 

Denge ve Düşme”  konulu söyleşi düzen-
ledi. Medipoint  Tıp Merkezi Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cen-
giz Bahadır  tarafından katılımcılara bilgi-
ler verildi. Söyleşi mahalle sakinlerinin so-
rularının cevaplandırılmasıyla devam etti.  
Bahadır, sağlıklı yaşam için spor yapmayı, 
düzenli beslenmeyi, kontrolleri zamanında 
yaptırmayı önerdi.

Kadının 
adı var!

Rasimpaşa Gönüllüevi’nde İlk yar-
dım Semineri düzenlendi. Kadıköy 
Belediyesi Korkmaz Altuğ Polikli-
niği’nden Uzm. Dr. İlhan Makina-
cı, şunları anlattı: İlk yardım; has-
ta ya da yaralı kişiye hastalanması 
veya yaralanmasından sonra sağlık 
kuruluşuna ulaşıncaya kadar haya-
tını kurtarmak ve durumunun kö-
tüleşmesini önlemek için tıbbi araç 
gereç aranmaksızın yerinde ve za-
manında yapılan yardıma denir. 
Öncelikli amaçları; hayati tehlikeyi or-
tadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyon-
ların sürdürülmesini sağlamak, hasta 
ya da yaralının durumunun kötüleş-
mesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaş-
tırmaktır.” Makinacı, temel uygulama-
larının ise K(koruma) + B(bildirme) + 
K(Kurtarma) olduğunu anlattı. 

SEVGİ DİLİ
Rasimpaşa Gönüllüevi’nde düzen-

lenen Sevgi Dili Semineri’ne ise Uzm.
Psk. Psikoterapist Asuman Özaydın 
konuşmacı olarak katıldı. Özaydın şun-

ları söyledi: “Sevgi insanı bir şeye veya 
bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık 
göstermeye yönelten duygudur. Sevgi-
nin hedefi istediğiniz bir şeyi elde et-
mek değil, sevdiğiniz insanın saade-
ti için bir şey yapmaktır. Sevgi dili ise 
sevgiyi anlama, gösterme ve aktarma 
şeklidir. Her insanın sevgi dili farklı-
dır.5 sevgi dili vardır dedi. Onay sözle-
ri, nitelikli beraberlik, hizmet davranış-
ları, armağan alma, fiziksel temastır.” 
Özaydın semineri Şems-i Tebrizi’nin 
“Okuyarak öğreneceksin ama severek 
anlayacaksın.” sözüyle sonlandırdı.

seminerler
Rasimpaşa’da 

Feneryolu Gönüllüleri, Gönüllü Evi’nde 
İngilizce ve matematik dersi alan 60 öğ-
renci ve aileleriyle yeni yılı kutladı. Ço-
cuklar için düzenlenen yılbaşı partisinde 
şarkılar söylendi, palyaçolar çocukların 
eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. 

Noel anneler ise hazırla-
nan hediyeleri bütün ço-
cuklara dağıttı. 

GİYSİ YARDIMI
Feneryolu Gönüllüle-

ri, ihtiyacı olan çocukla-
ra giydirilmek üzere kışlık 

mont ve bot aldı. Yeni yıl ön-
cesi “çocuklarımız üşümesin” 
diyerek yola çıkan gönüllüler 
kermes düzenledi. Feneryo-
lu Gönüllü Evi Başkanı Mel-
tem Çokça “Kermese katkıda 
bulunanların ve yüce gönül-
lü bağışçılarımızın sayesinde 
bir çok çocuk yeni yılı sıca-
cık karşılayacak. Hayatta ço-
cuk sevindirmek kadar güzel 
bir duygu yoktur. Katkıda bu-
lunan herkese sonsuz teşek-
kür ederiz.” dedi.

LAİKLİK VE DİN
Feneryolu Gönüllü Evi’nin konuğu 

araştırmacı yazar Fahri Ertik ile “Laiklik 
ve Din” konulu bir söyleşi gerçekleştiril-
di. Ertik, bilgilendirici sunumunun ardın-
dan gönüllülerin sorularını yanıtladı. 

Suadiye Gönüllüleri Kültür Komitesi, Prof. 
Dr. Murat Eriç’in katıldığı “Yüzyıllar Bo-
yunca Felsefe Sanat ve Teknolojinin Gizem-
li Yolculuğu” söyleşisine ev sahipliği yaptı. 
Eriç, görüntü ve müzik eşliğinde o günlere 
giderek insanların günlük yaşamları üzerin-
den gelişmeleri gözler önüne serdi. 

Eriç, katılımcıları Nil deltasındaki tan-
rı krallar dönemi,  klasik Efes ve romanesk 
Boğazı, Loire vadisinde Gotik dönemin şa-
toları, Venedik Arşipel’inde Rönesans us-
taları ile tanıştırdıktan sonra Porto limanı-
na bakan Barok tarzdaki bir eve resimleri 
ile adeta misafir etti. Daha sonra neo-kla-

sik çağın incelikleri, Barcelona limanında-
ki Arnuvo tarzında yapılmış binaları, Tuna 
nehri üzerindeki endüstri dönemine ve niha-
yet bir başka delta kenti olan San Fransis-
co’da bilişim dönemine taşıyarak konuşma-
sını sonlandırdı. Konuşmasını görsel donatı 
ve esprilerle süsleyen Eriç’in sunumu büyük 
beğeni kazandı.

İKİ BEKÂR
Suadiye Gönüllüleri Çevre ve Gezi Ko-

mitesi, yaklaşık 100 gönüllüyle birlikte Duru 
Tiyatro’da sahnelenen “İki Bekâr” oyununu 
izledi. Emre Kınay ve Evrim Alasya’nın oy-
nadığı oyun, gönüllülerden tam not aldı.

CİLDİMİZİN DİLİ
Suadiye Gönüllüleri Sağlık Komite-

si’nin düzenlediği “Cildimizin Dili” adlı 
sağlık etkinliğine katılan mahalleli ve gö-
nüllülere cilt ile ilgili bilgiler verildi. Dr. 
Fatma Tülin Uygar’ın konuşmacı olduğu et-
kinlikte erkek veya kadın herkesin cildine 
dikkat etmesi gerektiği belirtilerek, cilt tip-
lerine göre cilt problemleri ve hastalıkları, 
güneş hasarları ve yanıklarından korunma 
yolları hakkında bilgi verildi. 

Felsefe, sanat 
ve teknoloji

yılbaşı eğlencesi
Çocuklarla 
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SOLDAN SAĞA:
1-Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Tereddüt’ filmindeki rolüyle  ‘En iyi kadın oyuncu’ dalında Altın Portakal ödülü 
kazanmış  aktris… Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse). 2-Köktencilik… Osmiyumun simgesi… 
Kötülük, fenalık… Doktorun kısa yazılışı. 3-Kromozomların temel bileşeni olarak hücre çekirdeğinde yer 
alan ve yeni döllere aktarılacak kalıtsal bilgiyi kodlayan karmaşık yapılı organik bileşik… Kirada gelir getiren 
mülk… Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma… Ünlü, namlı. 4-İkincil… Türk resim sanatının en 
ünlü isimlerinden biri olup geçenlerde 91 yaşında hayata gözlerini yuman ressam ve yazar. 5-‘Uzunçalar’ 
da denilen plak türünün kısa yazılışı… Yat limanı… Eski dilde çoban… Yapımı süren bina. 6-Francis Ford 
Coppola’nın bir filmi… Genişlik… Kök, asıl, cevher… Güney Afrika Cumhuriyeti’nin para birimi… Türk sanat 
müziği için kullanılan kısaltma. 7-Hitit… Boyut… Ağaç, kumaş vb. nden yapılmış bir kanal içinde hareket 
ederek açılıp kapanan perde… Bir nota. 8-Tahta perde… Dersin bölümlerinden her biri… Fiilden isim türeten 
bir mastar eki. 9-Mısır turnası… Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten… Erkeksi. 10-Kadıköy’de bir 
semt… Neeson soyadlı aktör… Acınacak, acıklı. 11-Özdemir Asaf’ın bir kitabı… Eski dilde ilaç… ‘Zefiros – Ebedi 
Gençlik Rüzgarı’ adlı kitabı geçenlerde yayımlanan ünlü tiyatro sanatçısı, yazar. 12-Klasik Türk müziğinde 
bir makam… Demirin simgesi… Bir kümenin her elemanı… İnci önadlı yazar. 13-Bölmeli göçebe çadırı… İçe 
dert olan şey… Anadolu Ajansı’nın kısa yazılışı… Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları çember 
bağ… Düşünce. 14-Bir meyve… Mersin’de bir antik kent… Kuzey Atlantik Paktı Örgütü… Değişken, kararsız. 
15-Herhangi bir, sıradan… Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı… 
Bir nota. 16-Göz erimi… Hak ve hukuka uygunluk, doğruluk… Siyah. 17-Utanma… Silindirle sıkıştırılarak düz 
duruma getirilmiş (yol)… Ağabey. 18-Önder, lider… Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç… İnce ve 
küçük bir nesne ile sert bir yere vurulduğunda çıkan ses… Başkent. 19-Gök, gökyüzü… Genellikle gömlek 
yapımında kullanılan pamuklu bir kumaş türü… İmtihan. 20-Göç, taşınma… Yonga… Boksta bir yenilgi türü… 
Alamet.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Tiyatro oyunlarının ve televizyon dizilerinin yanı sıra rol aldığı ‘Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm’, ‘Fakat 
Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ gibi filmleriyle de tanınan aktör… Ün, nam, şöhret. 2-Yaşama, hayat… Yassı, 
basık… Boyun kürkü… Kuzu sesi. 3-İlgeç... Bir müzik parçasının son bölümü, final… Tüfek, tabanca vb. 
ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça… Tuzak, kapan. 4-Bir nota… Görme engelli... Rahat, 
sakin… Avrupa Futbol Federasyonları Birliği… Bir nota. 5-Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan (kimse)… 
Erken… ‘Fahriye Abla’, ‘Eşkıya’ gibi filmleriyle tanınan senarist, yönetmen. 6-Zikreden anlamında bir kadın 
adı… Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket… Takım sözcüğünün kısaltması… İlaç, merhem. 7-Muğla’nın bir 
ilçesi… Kastamonu’nun bir ilçesi… Yakarı, yakarış… Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe 
yere vurma. 8-Eski dilde ateşler… Şiir kitaplarıyla da tanınan Pelin önadlı aktris… Haykırış, çığlık… Nikel 
elementinin simgesi. 9-Done, veri… Germanyum elementinin simgesi… Ödenti. 10-Güvenilir… Dilbilgisinde, 
yumuşak… Mecazen eğilim, düşünce, niyet. 11-Müslümanlıkta, özün olmadıkça yapılması zorunlu, 
yapılmaması günah sayılan ibadet… Ertem soyadlı karikatürist… Kaşındırıcı bir deri hastalığı. 12-Ağaç ya da 
metal eşyaya yuvarlak bir biçim vermek için kullanılan çarklı tezgah… Yapı… Edim, fiil… Bir nota. 13-Mitoloji… 
Onarım… Bir kimseyi ya da nesneyi niteleyen, karakteristik. 14-Yazıklar olsun anlamında ünlem… Eskiden, 
gece bekçisi… İç içe geçen sehpa… Sivas’ın bir ilçesi. 15-Hayat arkadaşı… Gönül eri, ehlidil… Küp biçiminde ya 
da köşeli olarak kesilmiş olan… Konkene benzer bir oyun. 16-Türk pop müziğinin en ünlü şarkıcılarından biri… 
Bir tür gelincik balığı… İstanbul için kullanılan bir kısaltma. 17-İnek ya da dana budunun orta bölümü… Yüz 
kuruş değerinde Türk para birimi… Kreasyon. 18-Bir şeyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmiş 
bulunan süre… Memurlar… Bir tür ipek kumaş. 19-İş yapma ya da yapılan iş… Kedigillerden bir tür memeli… 
Mecazen içgüdü, seziş… Kuruntuya düşürme. 20-Lorentiyum elementinin simgesi… Oyunda yenmek, 
ütmek… Hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş (kimse)… Televizyonun kısa yazılışı.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Şebnem İşigüzel, Draje 2-Eceabat, Melek, Esaret 3-Risk, Caiz,Krepdöşin 4-İrtifa, Tamer, Bi, Eyer 5-Elerki, Arif, 
Pt, Ara 6-Sak, Niamey, Nemcil, İd 7-Edat, Statik, Trap, İki 8-Ziraat, Ta, Ata, Noel 9-El, Klas, Pala, Us, Rana 19-Ba, Nam, Lena, Es, Hol 
11-Tato, Gaip, Gravite 12-Bulutsuzluk Özlemi, Öz 13-Alakok, İk, Uz, Trend 14-Hamakat, Ebrehe, Nail 15-Ana, Anagram, Argo, Küs 
16-Ri, Erdal, Laminant, Ki 17-Üs, Amade, İnal, Rast 18-Yolbul, Suret, Temas 19-Enkaz, Sebil, Birikim 20-Sepici, Anaç, File, İn.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Şerif Sezer, Bahariye 2-Ecir, Adil, Tulani, Ons 3-Bestekar, Balama, Ülke 4-Nakil, Takatuka, Esbap 5-Eb, 
Fen, Al, Otokar, Uzi 6-Macaristan, Skandal 7-İta, Kat, Sagu, Taam, Si 8-İtimat, Mazi, Glase 9-İmza, Etap, İlker, Duba 10-Ge, Mayi, 
Alpu, Balerin 11-Ülker, Kale, Kurma, Ela 12-Zerrin, Tangöze, Mit 13-Eke, Feta, Arz, Hain 14-Pb, Mr, Alternatif 15-Edip Cansever, 
Galeri 16-Dsö, Tipo, Simenon, Mil 17-Raşe, Er, Tina, Trake 18-Ariya, İlahe, Dik, Asi 19-Jenerik, No, Lüks, Mi 20-Et, Radikalizm, Site.

Yaşam

’lı yıllar Türkiye tarihinin en önemli yıl-
ları. 80 darbesinin sonrasıydı, milenyum 
denilen 2000’ler öncesi. Tam bir ara dö-
nemdi. Peki bu dönem Kadıköy’de na-

sıl yaşandı? Çocukluklarını ve gençliklerini geçirmiş 
olanlara 90’lı yılların Kadıköy’ünü ve Kadıköylülük-
lerini sorduk. 

Bol nostaljili yazı dizimize İstanbul İktisat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Murat Birdal ile başlıyoruz. Doğ-
ma büyüme Kadıköylü olan, üniversiteye kadar bura-
da okuyan ve halen burada yaşayan Birdal, 90’larda 
15-25’li yaşlarını yaşayan, Göztepe’de oturup, Kadı-
köy Anadolu Lisesi’nde okuyan bir gençti…

• 90’ların Kadıköy’üne dair aklınızda kalan ba-
riz özellikler neler?

Kadıköy bizler için her zaman evimizdi. Üniversite 
yıllarına kadar pek fazla ilçe dışına çıkma ihtiyacı his-
setmezdik. Sonraki yıllarda da akşamları Kadıköy’de 
vakit geçirmeyi yeğlerdik.

• O zamanların Kadıköy gençliği nasıldı? Nasıl 
bir anlayışları vardı? Mesela apolitik miydiler yoksa 
siyasetle ilgilenirler miydi?

Kadıköy kültürel açıdan pek çok olanak barın-
dıran, sol duyarlılığın yüksek olduğu bir semtti. Bu-
gün olduğu gibi. Kadıköy gençliği de diğer bölgelerin 
gençliğine göre daha politikti. Ama Kadıköy derken 
çarşı bölgesi için konuşuyorum. Aynı şeyleri o yıllar-
daki Bağdat Caddesi için söylemek mümkün değil. 
Cadde o dönemde olabildiğince apolitik bir gençliği 
bünyesinde barındırıyordu. Yani Kadıköy gençliği ile 
Cadde gençliği arasında siyasi duyarlılıklar açısından 
keskin farklılıklar vardı. 

• Kadıköylü gençler nerelere takılırlardı?
Kadıköy gibi büyük bir semt için tek bir hayat tar-

zı ve uğrak merkezleri tespit etmek doğru olmaz kana-
atimce. Biz Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 
genelde okul çıkışı ya Platin’e, bilardoya Moda Ca-
fe’ye, Yağın’a kağıda, ya da Güğüm’e içmeye gider-
dik. Elbette sinema da başlıca aktivitelerden biriydi, 
Süreyya, Reks, As, Kızıltoprak Kent, Atlantik gibi dö-

nemin en büyük sinema salonlarına gidilir-
di. Üniversite yıllarında ise bugün bara dönüşmüş 
olan Livane Cafe’de düzenli buluşurduk. 

• Dinlenen müzikler, okunan kitaplar neydi mesela?
Solcu gençler arasında Grup Yorum, Kızılırmak, 

Bulutsuzluk Özlemi, Ezginin Günlüğü gibi gruplar po-
pülerdi. 

• Semtteki Fener maçlarına gi-
der miydiniz?

Futbol ile oldukça ilgiliydim 
ve Galatasaray maçlarını ka-
çırmazdım. Çoğu zaman kar-
şıya geçmek için tek sebebi-
mizin Ali Sami Yen’e gitmek 
olduğunu konuşurduk. Ara ara 
FB maçlarına da giderdik elbet 

özellikle okul kırdığımızda. 
• O zamanlar Haydarpa-

şa’dan banliyö trenleri vardı. Siz 
de kaçak biner miydiniz?
Evet okula trenle gidip gelirdik kala-

balık bir öğrenci grubu olarak. Kondüktörün 
olmadığı vagona biner, sonra her durakta inerek kon-
düktörü kollayarak yolculuğa devam ederdik. Burada 
işin sırrı duraklarda vagon değiştirirken kondüktörün 
dikkatini çekmemekti. Aksi takdirde bir sonraki treni 
beklerdiniz. O yıllarda düzenli tren kullanan gençler 
arasında trene kaçak binmeyen olduğunu sanmıyorum.

• Kadıköy’e, ilçe dışından gençler de gelir miydi?
Kadıköy her dönem Anadolu yakasının merke-

zi olagelmişti. Dolayısıyla, sosyal kültürel aktiviteler 
için pek çok ilçeden genç özellikle haftasonları Kadı-
köy’e gelirdi. 

• Peki ya Kadıköylüler, ilçe dışında nerelere takı-
lırlardı? 

Kadıköylülerin ilçe dışına çıkması için yegâne se-
bep iş ya da okuldu. Bunun dışında elbette Taksim, 
Beyoğlu geçmişte de gece hayatı açısından en önem-
li merkezdi. 

• 2000’lerin şimdiki gençliği ile 90’ların Kadıköy 
gençliğini kıyaslasanız, neler söylerdiniz?

90’lı yıllarda daha az ticarileşmiş, daha samimi bir 
Kadıköy ve daha politik bir Kadıköy gençliği vardı. 

• Şimdiki gençler daha ziyade sosyal medyadan 
sosyalleşiyorlar. 90larda bu durum nasıldı?

 O yıllarda cep telefonu pek yaygınlaşmamış, sos-
yal medya henüz doğmamıştı. O yüzden gençlerin baş-
lıca uğrak yerleri olur, buralarda düzenli buluşularak 
programlar yapılırdı. O dönemde gençler dışarıda daha 
fazla sosyalleşiyor, sohbetler yüz yüze gerçekleşiyor-
du. Bugün bir araya gelindiğinde dahi çoğu zaman 
sohbetler iki mesaj arasına sıkıştırılıyor. 

Okul formasıyla kaçak binilen trenler, sigaradan bir fırt 
çekmeler, Bostancı kayalıklarda edilen ilanı aşklar, Moda’ya 

kadar takip edilen kızlar, ‘gizemli’ soruların sorulduğu 
anket defterleri, ‘bu güzel sayfayı bana ayırdığın için’in şart 

olduğu hatıra defterleri, illaki perma yaptırılan pırasa saçlar, 
horoz tokalar, okul müdürüne çaktırmadan giyilen spor 

ayakkabıları, okuldan çıkar çıkmaz kravatı çıkarmalar, atari, 
bilardo ve illa ki tetris, Fikirtepe’de mahalle savaşları, Teksas 

Tommiks takasları, misket oyunları, İncirlibostan’da futbol 
maçları, horoz şeker almak uğruna eskiciye verilen değerli 

eşyalar, Fener maçına bilet için yapılan çıraklıklar, bir bardak 
çay içilip saatlerce oturulan yeni yetme kafeler, zile basıp 

kaçmalar ve sokakta oynayan son çocuklar… 

2017’ye girerken sizleri 90’lara 
geri götürüyoruz! O zamanların 
Kadıköy’ünü yaşayan 
Kadıköylüler anlatıyor…
l Gökçe UYGUN

90

İnternetin 
olmadığı 90’larda 

dinlenen kasetler, 
paylaşılamayan 
tasolar, 90’ların 

vazgeçilmez 
oyunlarından 

tetris,  Bob Ross’un 
‘şurada küçük 

bir ağaç varmış’ 
diyerek yaptığı 

harika resimler, 
çocukların 
en önemli 

aktivitelerinden 
patates baskı, 

dönemin popüler 
çizgi filmlerinden 

Hayalet Avcıları, 
Erkan Yolaç ile 

evet/hayır’ı kim 
unutabilir?

• 90’lı yıllar Türkiye’de insan hakları 
ihlallerinin yoğu yaşandığı yıllardı. Bu, 
Kadıköy’de günlük yaşama, gençlerin düşünce ve 
hareketlerine nasıl sirayet etmişti?
90’lı yıllar özellikle işçi ve gençlik eylemlerinin yoğun 
olduğu bir dönemdi. Kadıköy gençleri de bu eylemliliklerin 
içinde olduğu gibi, Kadıköy eylemler açısından Taksim-
Beyoğlu’ndan sonra en önemli ikinci merkezdi. Kadıköy’de 
düzenlenen ve bugün yaşanan olaylarla anılan 96 1 
Mayıs’ı ülke tarihinin en kitlesel eylemlerinden biriydi. 
1997’deki sürekli aydınlık eylemleri süresince de her 
akşam kitlesel yürüyüşler yapılmıştı Kadıköy’de. 
Tıpkı Gezi Park’ına yapılan saldırı sonrasında Yoğurtçu 
Parkı’nda Gezi gençliğini kucakladığı gibi, sol siyasetler 
üzerinde büyük baskının hüküm sürdüğü 90’larda da 
Kadıköy gençlik eylemlerine kucak açtı.

“EYLEMLERİN 
İKİNCİ MERKEZİYDİ”

Murat Birdal arkadaşlarıyla 
Moda’daki Bomonti 

çay bahçesinde…
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arikatür Evi’nin artık yeni bir ko-
nuğu var. Karikatürü her yaştan 
Kadıköylü ile buluşturan Ka-
rikatür Evi, ziyaretçile-

rini karikatürist Tuncay Akgün’ün 
çizgi karakteri “Bezgin Bekir”  
heykeli ile karşılayacak. Geç-
tiğimiz haftalarda Kadıköy Be-
lediyesi tarafından yaptırılan 
Turhan Selçuk’un çizgi roman 
kahramanı “Bir İstanbul Beye-
fendisi Abdülcanbaz” heykeli 
Karikatür Evi’ne konmuştu. Şim-
di de “Bezgin Bekir” heykeli Karika-
tür Evi’nin bahçesindeki yerini aldı. Bezgin 
Bekir heykelinin açılışı, karakterin yaratıcı-
sı Tuncay Akgün, Heykeltraş Yunus Ton-
kuş, Leman Dergisi çizeri Erhan Candan ve 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu’nun katılımıyla 23 Aralık Cuma günü ger-
çekleşti. 

“YORGUN BİR KARAKTER”
Karikatür Evi’nde Tuncay Akgün ile 

Bezgin Bekir heykeli hakkında konuştuk. 
Bezgin Bekir’i ilk çizdiğinden bu yana 30 yıl 

geçtiğini belirten Akgün, anti kahraman 
yaratmak fikriyle karakteri çizdiğini 

söyledi. “Bezgin Bekir her şeyin 
tam tersini en layıkıyla yapar” 
diyen Akgün, “Kahramanlara 
baktığımızda hep güçlü, hız-
lı, serseri ve her şeyin fazlası-
na sahip olduklarına görüyo-

ruz. Fakat Bezgin Bekir böyle 
karakter değil. O çok yorgun bir 

karakter. İlk çizdiğim yıllardan iti-
baren çok sevildi sonrasındaysa kla-

sik haline geldi. Karakter çizgideki iki bo-
yutlu hali ile de ölümsüleşmişti. Üç boyutlu 
halinin yapılması ve malzeme olarak daya-
nıklı bronz kullanılması beni gerçekten onur-
landırdı.” dedi.

“SÜRPRİZ OLDU” 
Bezgin Bekir heykelinin yapılma süreci-

ni anlatan Akgün, heykeltıraş Yunus Tonkuş 
ile hiçbir iletişiminin olmadığını ve bu duru-
mun kendisi için büyük bir sürpriz olduğu-
nu söyleyerek, “Karikatür Evi fikri ortaya ilk 

çıktığında Kadıköy Belediyesi ve Sayın Bele-
diye Başkanı benimle irtibata geçtiler. Böyle 
bir projenin yapılacak olması beni çok mut-
lu etti. Karikatür Evi gelişmeye oldukça el-
verişli bir proje. Çalışma boyunca da heyke-
li yapan sanatçı ile hiçbir iletişimim olmadı. 
Benim için aslında tamamen sürpriz oldu. Bu 
tam olarak sanata, sanat katmak ve onu ge-
liştirmek oluyor. Ortaya çıkan eser çok güzel 
yorumlanmış. Bu projeden büyük keyif al-
dım.” diye konuştu. 

“NADİDE BİR YER” 
Karikatür Evi projesinin yaşayan ve ge-

lişen bir proje olduğuna da değinen Akgün, 
“Ülkemizdeki karikatür sanatı aslında dünya-
daki birçok ülkeyi kıskandıracak kadar par-
lak. İnanılmaz çizimlerimiz, dergilerimiz ve 
ustalarımız var. Tüm bu özelliklere sahipken 
karikatürün gelişmemesi üzücü olurdu. Kari-
katür Evi de ülkemizde karikatürü besleyecek 
nadide bir yer. Burası adeta yaşayan ve nefes 
alan bir yer. Bu projeyi destekleyip, sonuna 
kadar arkasında duracağız.”

Ad res: Osmanağa Mahallesi
Söğütlüçeşme Cad. Kalem Sok. No: 7 
Kat: 2 / A Blok Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (0216) 348 70 60 
Reklam: (216) 345 82 02 

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Dağıtım: Mehmet Gündoğdu

(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 18 / Sayı: 869 30 ARALIK 2016 - 5 OCAK 2017

l Kaan DERTÜRK

K
Kadıköy Belediyesi, hepimizin “tembel yanı”, ünlü karikatür 

Bezgin Bekir’in heykelini yaptırdı. Karikatür Evi’ne konan 
Bezgin Bekir, gelenleri  her zamanki gibi  yatarak karşılıyor

Bezgin Bekir
Kadıköy’de yatıyor!

“BÜYÜLÜ KADIKÖY” 
Gazete Kadıköy olarak Erhan Candan ile de 
konuşma fırsatı bulduk. Serginin kendisi için 

özel olduğunu 
belirten Can-
dan, “Bu sergi 
benim Kadıköy 
de yaşadı-
ğım hikâye-
lerin toplamı. 
Serginin te-
ması deniz 
ve denizde 

yaşanılanlar. Bazen fırtınaya yakalanıyorum. 
Bazen saatlerce bir balığın peşinde koştu-
ruyorum, yakalayamıyorum. Bazen beklen-
medik bir şekilde köpekbalığı yakalıyorum. 
Genelde yalnız bir çocuk vaktini teknede ge-
çiriyor. Sivriada’ya kampa da giderdim me-
sela. Daha o zaman survivor yarışmala-
rı yoktu.  Ama ben ıssız bir adada yaşıyordum 
ve bunları dergi için çiziyordum. Yiyecek gö-
türmezdim. Su ve biraz un götürürdüm. Ser-
gide de Adalar’ı ve Kadıköy’ü anlattım. Kadı-
köy’ün büyülü bir bölge olduğuna kesinlikle 
inanıyorum. Bu sergi de o büyünün yansıma-
sı oldu.” dedi.

DENİZ KARİKATÜRLERİ 
Karikatür Evi yeni bir sergiye ev 
sahipliği yapıyor. Leman Der-
gisi çizeri Erhan Candan’ın 
“Başaltı Öyküleri ve De-
niz Karikatürleri” sergi-
si, 24 Aralık Cumarte-
si günü Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu ve Leman çizerlerinin 
katımlıyla açıldı. Sergi, 25 
Ocak 2017 tarihine dek zi-
yaret edilebilir. Kadıköylü ka-

rikatürist Candan’ın hayatından izler 
taşıyan sergide başta Adalar ve Ka-

dıköy olmak üzere deniz ha-
yatı konu ediliyor. İstan-

bul gibi bir metropol 
hayatında Sivriada ile 

tanışması ve adada 
yaşadığı “survivor” 
deneyimlerini kari-
katürlerine taşıyan 
Candan, yaklaşık 10 

yıllık birikimini gözler 
önüne seriyor. 

Erhan Candan

Tuncay Akgün
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