
Çipli kimliğe 
yoğun ilgi

Kızılay’dan 
bağış çağrısı

 Yeni çipli kimlik kartları için 
başvurular 2 Ocak itibariyle başladı. 
Başvuruların başlamasıyla birlikte, 
soğuk havaya rağmen Kadıköy 
Nüfus Müdürlüğü’ne de çok sayıda 
vatandaş akın etti  l Sayfa 3'te

 Kızılay Genel Başkanı’nın 
açıklamasının ardından 
görüştüğümüz Kadıköy Şube 
Başkanı Numan Hocaoğlu kan 
stoklarının istenilen seviyelere 
gelmediğini söyledi  l Sayfa 12’de

Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’nin taşınmazlarına el konulması için başlattığı 
haciz işlemine Kadıköylüler itiraz ediyor. Kentini savunan Kadıköylüler 14 

Ocak Cumartesi günü Özgürlük Parkı’nda basın açıklaması yapacak l Sayfa 10'da

Kadıköylüler 
 semtine sahip çıkıyor

Sığınak Sanat’ta gerçekleşen 
“Konservelerin Uyanışı” 
etkinliğinde işlevini yitirmiş 
atık malzemeler müzik 
enstrümanına dönüştürüldü  
l Sayfa 11'de

Kadıköy ve Maltepe 
açıklarında bulunan ve 
İstanbul’un kayıp adası olan 
Tarihi Vordonisi Adası gün 
yüzüne çıkartılıyor 
l Sayfa 8'de

Çöpler enstrüman oldu

Kadıköy Belediyesi Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı 
Amfi Tiyatro’daki geçici buz pistini haftasonu açacak l Sayfa 2'de

Buz pateni keyfi Kadıköy’deMüzik insanı Gökhan 
Tunçişler, “O dönemi boş 
geçirmedik biz. Asıl kayıp 
gençlik 2000’li yılların 
gençleri…”  diyor  l Sayfa 15’te

 “90’ları dolu 
dolu yaşayanlar, 
son kuşaktı”

Vordonisi adasını duydunuz mu?
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www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 18 / Sayı: 871

Şarkılı Kadıköy Tarihi-1: 
Hikâyeye giriş…

MURAT MERİÇ  11'de

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

Selam size, saygıdeğer 
Kadıköylüler!

DENİZ ÖZTURHAN  2'de

Fena halde 
gözetleniyoruz…

UĞUR VARDAN  7'de

Kadıköy’ün kültür merkezlerine, 
parklarına, camilerine

HACiZ
Kadıköy Belediyesi’ne ait kamu alanlarına haciz göndermediğini 

iddia eden Taşyapı’yı resmi belgeler yalanlıyor. Tapu Müdürlüğü’nden 
alınan belgelere göre aralarında camii, park ve kültür merkezi 

bulunan 25 kamu alanı üzerindeki haciz sürüyor l Sayfa 10’da
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Sizlerle 6 yıldır paylaşmaktan son dere-
ce mes’ut olduğum bu semt, benim için 
maalesef İstanbul’da kalan son kale, son 
sığınak... Artık çoğunu gönlümce kulla-
namadığım, sokaklarında gece kendi-
mi rahat hissedemediğim, zaten güzel 
bir yerine gitmek istesem de, trafik-
ten oraya bir türlü ulaşamadığım İstan-
bul’un, yaşanabilir yegane yeri... İş bu 
sebepten, 2017 yılı boyunca Gazete Ka-
dıköy’e yazacağım yazıların tamamını 
“Kadıköy’de sevdiğim şeyler”e ayırma-
ya karar verdim. Bu artık bisiklet yolları 
mı olur, çay bahçeleri mi? Yoksa müzis-
yenleri, tiyatroları yahut meyhaneleri ya 
da kafeleri mi? Orasını kervan düzülür-
ken, yolda göreceğiz.

Fakat ilk yazı için konum belli. Müsa-
denizle size biraz, “Kadıköy aktarları”nı 
övmek istiyorum.

Modern batı tıbbı ile, kadim doğu 
tıbbı günümüzde henüz tam anlamıy-
la buluşmuş, kucaklaşmış değil. Bizler 
ise bu kucaklaşamayışın tam ortasında, 
Doğu’nun kimi zaman yararsız kocakarı 
reçeteleri ile, Batı’nın aç gözlü ilaç satma 
hırsının arasında oturuyoruz. Gelenek-
lerimiz ve Barış Manço bize, gribe yaka-
landığımızda Hatmi Çiçeği ile Çörek Otu 
kaynatmamızı, eczacımız ise bolca hap 
yutmamızı söylüyor. Peki hangisi doğ-
ru?  İşte bu sorunun cevabını, rica edi-
yorum benden beklemeyin. Ben aktar 
övüp gideceğim neticede.

Öncelikle, her ne kadar TDK “ak-
tar” kelimesini “baharat ve güzel ko-
kular satan kimse” olarak kabul etmiş 
görünse de, kimi kaynaklar “aktar”ın 
doğru bir kullanım olmadığını, kelime-
nin aslının “attar” olduğunu ve Arapça 
“ıtır” kelimesinden geldiğini söylüyor. 
Ben şimdilik TDK’nın bana verdiği hak-
ka sığınacağım. 

Kadıköy, “aktarın harman olduğu 
yer” desek çok abartmış olmayız sanı-
rım. Gojiberi’den Chia tohumuna, ne ka-
dar süper besin, hiper bağışıklık siste-
mi destekleyicisi varsa, hepsini ve daha 
fazlasını Kadıköy aktarlarında bulma-
nız olası. Hatta insan bu dükkanlarda 
dolaşırken “Oh, oh… Bunca şifalı mal-
zemeyle, ben 150 yaşını görürüm!” bile 
diyor içinden. Aslına bakarsanız semti-
mizin imzası olan yaşını almış ama hala 
dinç teyzelerimiz de, bu umudu kıyasıya 
destekliyorlar.

Misal mideniz mi ağrıyor? Çok geç-
miş olsun, yoksa stres kaynaklı ülser 
başlangıcı mı yaşıyorsunuz? Hemen 
Kadıköy çarşıya inip, kendinize güzelce 
bir paket meyankökü alıyor, sıcak suda 
demleyerek içmeye başlıyorsunuz. (Sı-
kıntılarınız geçmezse, bir doktora da gi-
din tabi, elbette.) Yahut sistiti “şrak!” 
diye kesecek bir ilaca mı ihtiyacınız var? 
Tadı epey nahoş olsa da, yarım bardak 
suda iyice demlenmiş 2 bardak civan-
perçemi, derdinize anında deva sunuyor. 

Belki de sık sık üşüten, hastalanan 
birisinizdir. O vakit bu gün şanslı günü-
nüz, çünkü ben de öyleydim. Bağışık-
lığım dokunsan dağılan, metrobüse bir 
kez binse toza dönüşen nairin bir kele-
bek kanadı gibiydi. Taa ki Kadıköy aktar-
larından öğrendiğim ve internet araş-
tırmaları neticesinde faydasından emin 
olduğum şu nefis tarife kadar: 1 çorba 
kaşığı toz zerdeçal + 1 çorba kaşığı bal + 1 
tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı. 

Bu karışımdan her gün bir çay kaşı-
ğı yiyor ve ihtiyacımız varsa, macunda 
bal yerine ciğerleri temizleyici etkisiy-
le meşhur sanatçımız “harnup pekme-
zi”ni kullanıyoruz. İşin en güzel yanı da, 
en az eczanelerde satılan gıda takviye-
leri kadar etkili bir bağışıklık güçlendiri-
ciyi, evinizde rahatça yapabilmek sanı-
rım. (Tarifteki hindistan cevizi yağı her 
ne kadar muhitimizin hipster geleneği-
ne uygun olsun diye eklenmiş gibi dur-
sa da, işin aslı öyle değil. Yağ, zerdeçalın 
içindeki aktif maddeyi çözüyor. Özetle, 
tarifte zeytinyağı da kullanılabilir; kıvamı 
biraz gevşek olur ama neden olmasın?)

Aktarın var olma amacı, elbette 
bize sağlık sunmak değil. Daha ziya-
de doğa ile aramızdaki kopuk halkayı 
bir nebze olsun kuvvetlendirmek. Bize 
merak ettikçe, doğadan alabileceğimiz 
hala çok fazla güzellik ve şifa olduğunu 
hatırlatmak. 

Bitki dünyasına çocukluğumdan 
beri düşkün olsam da, Kadıköy aktar-
larıyla tanışmadan önce bilmediğim 
pek çok şey vardı. Misal gerçek vanilya 
çubuğunun bir kurabiyeye kırıldığın-
da, evden günlerce çıkmayan muhte-
şem kokusunu bilmiyordum. Ne zaman 
ki tanesi 5 tl’den, minik, tatlı kazıklar 
yemek suretiyle çubuk vanilya mut-
fağıma girdi, o esans şeklinde şişede 
satılan vanilyaların ne denli kifayetsiz 
olduklarını anladım. 

Evet, Kadıköy aktarlarında ba-
zen fiyatta sizi pazarlığa mecbur bıra-
cak kimi yükselmeler görmek de olası. 
Neyse ki, istediğimiz ürünü uygun fiya-
ta almak için dolaşabileceğimiz onlarca 
aktarımız var. 

Hülasa, ilk yazım son bulurken, siz-
lere sağlıklı ve doğaya olabildiğince ya-
kın günler dilerim sevgili Kadıköylüler. 
Semti ve onu eşsiz kılan detaylarını, kı-
yasıya sevmeye devam…

Selam size, 
saygıdeğer 
Kadıköylüler!

adıköy, yeni yıl-
da da sanat alanın-
da birçok kuruma 
ev sahipliği yapıyor. 

Sanatla bütünleşen semtte, geçti-
ğimiz ay Eğitimci Sanatçılar Der-
neği (EĞSAD) adında yeni bir 
dernek açıldı. Faaliyetlerine res-
mi olarak geçtiğimiz haftalarda 
başlayan dernek, eğitimci kimli-
ği ile sanata hizmet eden bütün 
insanları üyesi olmaya davet edi-
yor. Yazardan ressama varıncaya 
dek sanatın her dalından sanatçı-
yı kabul eden derneğe üye olabil-
mek içinse eser sahibi olma şar-
tı var. Eser sahibi olmayan fakat 
derneğe üye olmak isteyen eği-
timciler ise “fahri üyelik” ile der-
nekte çalışabiliyor. Sanata gönül 
veren eğitim emekçilerinin kül-
tür ve düşünce alanında etkin bir 
biçimde yer alabilmeleri amacıy-
la kurulan derneğin başkanı Meh-
met Dağıstanlı ile söyleştik. 

• Okurlarımız için kendinizi 
tanıtır mısınız? 

35 yıl edebiyat öğretmenli-
ği yaptım. Ülkemin her köşesin-
de görevde bulundum. Tiyatro 
ile yakından ilgilendim. Oyuncu-
luk ve yönetmenlik yaptım. “Buz-
dan Adamlar” adlı tiyatro oyunum 
Devlet Tiyatroları repertuvarına 
girdi. Birçok oyunum sahnelen-
di. Şu anda da tiyatro yazarı olarak 
hayatıma devam ediyorum. Yayın-
lanmış ondan fazla kitabım var. 

• Eğitimci Sanatçılar Derne-
ği nedir? 

Derneğimiz, eğitimci kökenli 
bütün sanatçıları çatısında topla-
yan bir kuruluştur. Bu temada ilk 
kez kurulan bir dernek olduğu-
nu da söyleyebilirim. Araştırdı-
ğımızda benzer dernekler vardı. 
Fakat bizim farkımız, üyemizin 
hem sanatçı kimliği olacak hem 
de eğitmen kimliği olacak. Der-
neğimizin kuruluşu yaklaşık bir 
yıl önce başladı. Kadıköy’de, on 
kişilik kurucu heyetimizle der-
neğimizi kurduk. Eğitimcile-
rin, sanat ürünlerindeki hakları-
nı savunmayı ve sosyal açıdan 
güvenliğe kavuşmaları için çaba 
harcamak temel amaçlarımızdan. 
Üyelerimizin siyasi ve iktisadi 

güçlükler karşısında uğrayacak-
ları her türlü zorlukta maddî ve 
manevî yardımda bulunmayı da 
amaçlıyoruz. 

• Derneğinizde hedefiniz nedir?
Hedefimiz çok büyük. Her 

gün kan, bomba, katliam gördü-
ğümüz ülkemizde, biz inanıyoruz 
ki sanat, bu sıkıntıları sona erdi-
recek en önemli çaredir, çözüm-
dür. Halka ve öğrencilere sürek-
li sanatı anlatacağız. Belki kahve 
kahve gezeceğiz. En umulmadık 
yerlere sergiler açacağız. Heykeli 
bilmeyen insanlara heykelin gü-
zelliğini anlatacağız. Tiyatrolara 
gelmelerini sağlayacağız. Belki 
şehir meydanlarında kitap okuma 
ya da şiir dinletileri düzenleyece-
ğiz. Bu işler kolay değil elbette. 
Ucundan başlayıp gittiği yere ka-
dar götüreceğiz.
Adres: Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No:31 
Balkonda Sanat

Kadıköy 
Belediyesi, elektrik 
ve su kullanımının 

çok az olduğu, 
ekolojik buz pisti 

ile çocuklara 
muhteşem bir yarı 

yıl tatili hediyesi 
hazırladı 

Çevre dostu projeleriyle dik-
kat çeken Kadıköy Belediyesi yine ilginç bir pro-
je ile Kadıköylülerin huzurunda. Bu, belediyenin 
ilçe sakinlerine kış hediyesi olan, tamamen ekolo-
jik, çevre dostu sentetik bir buz pisti projesi.

Hem maliyeti düşük hem de pratik olması ba-
kımından özel bir teknoloji kullanılarak hazırlanan 
geçici, sentetik buz pisti, gerçek değil ama gerçeği-
ni aratmıyor. Su ve elektrik kullanımının çok az ol-
duğu bir pist olduğu için çevre dostu, ekolojik buz 
pisti olarak nitelendiriliyor. 

ÇOCUKLARA SÖMESTRE HEDİYESİ
Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki 

Amfi Tiyatro’da 108 metrekare alan üzerine kurula-
cak buz pistiyle yaz kış spor yapılabileceğini göster-
mek, ilçe halkını buz pistiyle tanıştırmak, çocukların 
kış mevsiminde, buz sporlarıyla tanışması için tasar-
lanan bir proje olduğu ifade ediliyor. Kadıköy Bele-
diyesi’nin çocuklara sömestre hediyesi bir anlamda.

Kadıköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor 
Müdürlüğü’nün bünyesinde geçici olarak kurula-
cak ve tamamen ücretsiz olan buz pistinde paten, 
kask ve dizlikler de ücretsiz olarak temin edilecek. 
Aynı anda 20 kişinin kullanabileceği açıkhava buz 
pistinde paten yapmak için bu konuda önceden tec-
rübe sahibi olmaya gerek olmadığı, belediyenin 2 
eğitimci tahsis ettiği, yoğun ilgiyle karşılaşılması 
durumunda bir eğitimcinin daha tahsis edilmesi-
nin söz konusu olduğu belirtildi. Hem yetişkinle-
rin hem de çocukların yararlanacağı spor etkinliği 
her birey için 30 dakika olarak belirlendi. 30 daki-
kalık sürenin 10 dakikasının da paten kayma eği-
timine ayrıldığı ifade edildi. Yoğunluk olmadığı 
zamanlarda bu sürenin uzayacağı da belirtildi. Ka-
dıköy’ün Açıkhava buz pisti 14 Ocak Cumartesi 
günü kapılarını açacak. Buz pisti, 26 Şubat’a ka-
dar hafta içi ve hafta sonları 12.00 ile 20.00 saatle-
ri arasında açık olacak. 

AÇIKHAVA 
BUZ PİSTİ 

Kadıköy’e

l Mustafa SÜRMELİ

Kadıköy'de yaklaşık bir ay önce 
kurulan Eğitimci Sanatçılar Derneği, 
eğitimci kökenli bütün sanatçıları 
bünyesinde toplamayı amaçlıyor
l Kaan DERTÜRK

K
KURUCULARIN 
HEPSİ 
KADIKÖYLÜ
Derneğinizin Kadıköy’de 
kurulmasının 
özel bir sebebi var mı? 
Kurucular olarak ülkemizin 
her köşesini gezdik. Hatta 
yurt dışında bile bulunduk. 
Bazı yerler insanı kendine 
çeker. O yerden ayrıldığınız 
zaman gözünüz arkadadır. 
Tekrar gelmeyi düşünürsünüz. 
Kadıköy işte böyle bir yer. 
Kayışdağı’ndan tutunuz da 
Moda Sahili’ne kadar insanı 
çeken sihirli bir yapısı vardır. 
Çayı, çeşmesi, insanı, doğası, 
ağacı farklıdır her yerden… 
Burada her yer özgürlük kokar. 
İnsanlar rahattır. İnsanlar 
sadedir. İnsanlar birbirlerine 
günaydın der. Kurucuların hepsi 
de Kadıköylüdür. Bu bir tesadüf 
olabilir mi sizce? Kadıköy 
sanatçıların isteyerek gelip 
yaşadıkları bir fuar alanı gibidir. 

Eğitimci 
Sanatçılar 
Derneği açıldı

DENİZ 
ÖZTURHAN

KAYIP 
İLANI

Yıldız Teknik Üniversitesi gece İktisat Bölümü'nden almış 
olduğum 28.04.2000 gün ve 1093 diploma numaralı 
geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

HANDE GÖKPINAR 

KENTSEL DÖNÜŞÜME 
GİREN BİNALAR İÇİN
Müteahhit ile yapacağınız anlaşmada 

çıkarlarınızın korunmasını,
Yapınızın anlaşma şartlarına uygun 

olarak inşa edilmesini,
Paylaşım oranlarından hakkınıza 

düşen kısmın doğrulunun kontrolünü,
Kullanılacak malzemelerin kalitesinin 

sözleşmeye uygunluğunun kontrolünü,
Mimar ve Mühendislerimiz ile  

sağlıyor ve hatalar ortaya çıkmadan 
önleyerek size bilgi veriyoruz.

Dairenizin küçülmesini istemiyorsanız 
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ 

ile cebinizden para çıkmadan 
binanızı yenileyebilirsiniz.

SİSTEM TASARIM MÜHENDİSLİK
0532 2123679 – 0541 6188373
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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 

• 14-15 OCAK CMT- PZR ABANT- GÖLCÜK 'DE BİR KIŞ MASALI - 
BOLU- KADINLAR HAMAM'I DAHİL(1GECE-2 GÜN)
• 17-18 / 21-22 OCAK CMT - PZR  MUDURNU -  GÖYNÜK - TARAKLI 
EVLERİ - SÜNNET GÖLÜ (1Gece 2 Gün ) 

• 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 )

Y
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CHP Kadın Kolları üyeleri Ortaköy’de 
terör saldırısının gerçekleştiği Rei-
na’nın önüne giderek hayatını kaybe-
denleri andı. “Analar burada, evlatları 
nerede, terörü lanetliyoruz” yazılı pan-
kart taşıyan kadınlar, gece kulübünün 
önüne yürüdü. 
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrı-
kulu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Baş-
kanı Arzu Öner ve 39 ilçe kadın kolla-
rı başkanının katıldığı yürüyüşte CHP 
Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma 
Köse bir açıklama yaptı.
“Katliamlar ülkesi haline gelen Türki-
ye’de her gün yeni bir acıya uyanmak-
tan yorulduk" diyen Köse şöyle devam 
etti: “Bu katliamların önüne geçilmeli-
dir. Şiddet üreten politikalardan ve şid-

dete zemin hazırlayan açıklamalardan 
vazgeçilmelidir. Yetkilileri sorumluluk-
larını yerine getirmeye davet ediyo-
ruz. Tedbir alamıyorsanız, istifa etme-
ye davet ediyoruz.” 
Açıklamanın ardından yanlarında ge-
tirdikleri mektupları bir kutuda topla-
yarak saldırı noktasına bırakan kadın-
lar gece kulübünün önünden ayrıldı. 
Yürüyüşe Kadıköy’den katılan CHP 
Kadın kolları üyeleri yazdıkları mek-
tuplarla anne babaların evlatlarının acı 
haberlerini almadıkları günlere hasret 
kaldıklarını belirtti.

Kadınlardan 
teröre

öfke yoğun ilgi
Yılbaşında 
başlayan yeni 
kimlik kartı 
başvurularına 
Kadıköylüler 
soğuk havalara 
rağmen yoğun 
ilgi gösterdi

Basın açıklamasının ardından kadınlar yanlarında getirdikleri 
mektupları bir kutuda toplayarak saldırı noktasına bıraktı 

ÇIPLI  
KIMLIĞE 

eni çipli kimlik kartları için baş-
vurular 2 Ocak itibariyle başla-
dı. Başvuruların başlamasıyla bir-
likte çok sayıda vatandaş nüfus 

müdürlüklerine akın etti. Kadıköy’de de yeni 
kimliklere ilgi yoğun oldu. Kimlik kartlarını al-
mak isteyenlerin sabahın erken saatlerinden 
itibaren Kadıköy Nüfus Müdürlüğü’nde yo-
ğunluk oluşturduğu görülürken soğuk havala-
ra rağmen semtte 10 Ocak itibariyle 2 bin 225 
kişi yeni kimlikler için başvurdu. 16 senedir 
Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü görevini yürü-
ten Nebahat Özdemir, gazetemize yeni kimlik 
kartlarının nasıl ve ne şekilde verileceği hak-
kında bilgi verdi.

KARTLAR KARGOYLA GELECEK
Kadıköy İlçe Nüfus Müdürü Nebahat Özde-
mir’in aktardığı bilgilere göre, yeni kimlik kar-
tına sahip olmak isteyen vatandaşlar herhan-
gi bir nüfus müdürlüğüne giderek çipli kimlik 
başvurularını yapabilecekler. Vatandaşlar is-
terse “Alo 199” kimlik randevu hat-
tını arayarak, çağrı merkezi çalı-
şanlarından, istedikleri nüfus 
müdürlüğü için kimlik başvu-
ru randevusu alabildikleri gibi, 
“ekimlikrandevu.nvi.gov.tr” 
adresinden de randevu ala-
bilecek. Nüfus müdürlüğün-
de bulunan sıramatiklerden 
randevu alınsa da Özde-
mir’in aktardığına göre diğer 
yöntemlere nazaran bekleme 
süresi uzayabiliyor. Nüfus mü-
dürlüklerine gelemeyecek du-
rumda engelli ve hasta vatandaş-
ların başvuruları ise kısa zaman içinde 
“Gezici Kayıt Terminalleri” ile alınacak.
Özdemir yeni kartların hemen verilmediği-
ni belirterek, “Eski kimlik kartları başvurudan 
hemen sonra müdürlüğümüzden temin edi-
lebiliyordu. Fakat yeni kartların basımı Anka-
ra’da yapıldığı için PTT kargoyla vatandaşların 
adresine postalanacak” dedi.

BIYOMETRIK FOTOĞRAFA DIKKAT
Özdemir’in aktardığına göre, ilk defa kimlik 
kartı başvurusunda bulunanlardan, nüfus cüz-
danı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürü-
cü belgesi veya basın kartı gibi kimlik belgesi 
yerine geçen fotoğraflı belgelerden herhangi 
birisi ile son 6 ay içinde çekilen biyometrik fo-
toğraf isteniyor. 
Özdemir, biyometrik fotoğraf konusunda va-
tandaşı uyararak şunları söyledi: “Fotoğrafçı-

lar Derneği tarafından fotoğ-
rafçılara bildirildiği halde 

biyometrik fotoğraflarda 
bazı problemler çıkıyor. 
Biyometrik fotoğraf-
ların, ICAO şartlarına 
uygun olması ve son 6 
ay içerisinde çekilmesi 
gerekiyor. Bu kriterle-
re uymayan fotoğraflar 

için maalesef işlem ya-
pamıyoruz.”

YENI KIMLIKLER 16 TL
Başvuru sırasında kişinin par-

mak izi de alınıyor. Başvuru alma sı-
rasında kişiye kimlik doğrulama amacıyla 
şifrelerini ve şifrelerinin geçersiz olması duru-
munda lazım olacak PUK bilgilerini içeren zarf 
teslim edilirken, vatandaşlar kartlarını temin 
ettikten sonra nüfus müdürlüklerinde bulu-
nan KİOS cihazından şifrelerini değiştirebiliyor. 
15 yaşından büyük çocukların başvuruları için 
nüfus müdürlüğüne gelmeleri gerekirken, 15 
yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya 
vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edil-
mediği sürece 15 yaşını tamamlamamış ço-
cukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer veril-
meyecek.
Kimlik kartlarını yenileme ücreti 16 lira, ka-
yıp nedeniyle düzenlenenler için 32 lira olarak 
belirlenirken, ödeme başvuru sırasında nakit 
olarak yapılacak.

“ACELE ETMEYIN”
Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde engelliler 
için de her şey düşünülmüş. Müdürlükte, Ka-
dıköy Belediyesi’nin desteğiyle yapılan engelli 
girişi bulunurken, giriş katında sadece engelli-
lere hizmet veren bir masa da mevcut. 
Yeni kimliklere geçmek için son tarihin 31 Ara-
lık 2020 olmasına rağmen başvuruların daha 
ilk günlerde çok yoğun olduğunu söyleyen 
Özdemir şöyle devam etti: “Hava muhalefe-
ti sebebiyle çok başvurunun olacağını bek-
lemiyorduk. Ama beklentimizin çok üzerinde 
başvuru oldu. Okulların tatil olması da yoğun 
ilginin sebeplerinden biri. Aileler tatili değer-
lendirerek çocukları için başvuruda bulundu. 
Başvuru süresi 4 yıla yayılacak. İlgi yoğun ol-
duğu için, müdürlükte bekleme süresi de uzun 
oluyor. Vatandaşın acele etmesine gerek yok”

l Alper Kaan YURDAKUL

Nebahat Özdemir
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Geçen hafta gazetemizin birinci 
sayfasından duyurmuştuk, 
yılların eskitemediği “üşengeci” 
Bezgin Bekir, Kadıköy Belediyesi 
Karikatür Evi’nin bahçesini 
mesken eyledi. İki haftadır evi 
gibi bellediği bahçede yatıyor. 
Ziyaretçilerini yatarak karşılayan 
Bekir, yoğun kar yağışına da 
aldırmadı, kılını kıpırdatmadı. 
Kadıköy Belediyesi’nin heykelini 
yaptırıp Karikatür Evi’nin 
bahçesine koydurduğu, Tuncay 
Akgün’ün efsane karakteri Bezgin 
Bekir, sosyal medyada da dikkat 
çekiyor. Leman karikatür dergisi, 
okurlarını bir karikatürle haberdar 
ederken, Kadıköy Belediyesi 
sosyal medya hesabı da karlar 
altındaki Bezgin’in sevimli 
görüntüsünü paylaştı. 

Sosyal 
medyada 
“Bezgin” 
haller

911’de açılan Erenköy Kız Lisesi, 1914’te Eren-
köy İnas Numune Mektebi, 1916’ da ise Erenköy 
İnas Sultanisi olmuştu. 

Lise olarak eğitime başlamasının 100.yılını 
geçtiğimiz yıl kutlayan Erenköy Kız Lisesi, 2.Meşrutiyetten 
itibaren toplumda öne çıkan kadınların eğitim alarak sosyal 
hayata katılabilmesi amacıyla kuruldu. 1945’e kadar meş-
hur Rıdvan Paşa Köşkü’nde eğitim sürerken, bina 22 Şubat 
1945’te yanarak kül oldu. Okulun 1944 mezunlarından Dr. 
Mutlu Urcun Atagün, bu olaydan etkilenerek yirmi üç EKL 
mezununu bir araya getirdi ve Erenköy Kız Lisesiler Derne-
ği’ni kurdu. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilere 
destek olmak amacıyla kurulan dernek, 72 yıldır hizmetleri-
ni sürdürüyor. Yıllar boyunca iyi bir kız okulu olarak hiz-
met vermeyi sürdüren lisenin 100.yılı kutlama-
larını Erenköy Kız Liseliler  Derneği 
yürütüyor. 

“100 YÜZE” PROJESİ
Erenköy Kız Liseliler 2015 yılın-

dan bu yana 100.yıl kutlamaları için “100 
Yüze”  adlı bir proje yürütüyor. Ağırlıklı 
olarak mezunlara ait kişisel arşiv ve hatırala-
rın ortaya çıkartılması amaçlanan bu çalışma-

da, yolu EKL’den geçmiş kadınların kendi yazdıkları tarih, 
kadın dilinden,  sıcak, samimi, merak edilen yönleriyle orta-
ya çıkarılacak. En eski mezunlarla sözlü tarih yöntemi kulla-
nılarak yapılan araştırma çalışması yanında, mezunlar tara-
fından kaleme alınan otobiyografik eserler, EKL mezunları 
üzerine yapılan araştırma ve yayınlar taranıyor. Çalışmalar; 
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden 
ve aynı zamanda dernek yönetim kurulu üyelerinden Öğ-
retim Görevlisi Elif Sungur başkanlığında yürütülüyor. 

Erenköy Kız Liseliler Derneği öncülüğünde 100. Yıl 
için 23 Nisan’da Marmara Yelken Kulübünde bir balo 
ile yapılmış, “100 Yüze”  projesinin ilk meyvesi olan et-
kileşimli sergi de 24 Nisan 2016’da Erenköy Kız Lisesi 
bahçesinde binlerce mezunun katılımı ile açılmıştı. 

“100 Yüze” projesi çalışmalarının bir ayağı da, yolu 
EKL den geçmiş kadınların kendi yazdıkları tarihi kuru, 
sıkıcı, ezbere olmayan, insan, kadın sıcaklığı içeren, gün-
lük yaşama ilişkin detaylar veren, okunur, merak edilir, 
bakılır, başka çalışmalara kapı açar biçimde ortaya koya-
cak olan kitap çalışması oluşturuyor. Kitabı 2017 Nisan 
ayına yetiştirmeye çalışan Erenköy Kız Liseliler, kitabın 
adını koymuş bile “Genç Fidanlar Bahçesi” . 

Genç Fidanlar Bahçesi, Erenköy Kız Lisesi okul mar-
şından esinlenilerek kitaba isim olmuş. 

YAZARLAR KÜTÜPANESİ KURULUYOR
100.yıl çalışmaları kapsamında Bostancı’daki Dernek 

merkezinde EKL mezunlarının eserlerinden oluşan bir kü-
tüphane kurma çalışması da sürüyor. Öncelikli olarak alan-
larında öncü olmuş ilk mezunlarının kitapları olmak üzere, 
tüm EKL’lilerin kitaplarına ulaşmak amacındalar. Dilekleri, 
bu kütüpanede  hem EKL camiasının hem de araştırmacıların 
yaralanabileceği zengin bir başvuru kaynağı yaratmak. Der-
nek üyeleri, yaşamını yitirmiş mezunların kitaplarını sahaf-
lardan satın alıyor, yaşayan EKL’li yazarlardan ise dernek-
teki bu kütüpane için eserlerinin imzalı kopyalarını alıyorlar. 

Bir başka ilginç ayrıntı da ilkleri başarmış iki örnek 
Cumhuriyet kadını, 1928 EKL mezunu Prof. Dr. Melahat 
Özgü'nün, liseyi aynı yıl bitirdiği arkadaşı Prof. Dr. Seni-
ha Tunakan için imzaladığı kitabın derneğe kazandırılma-
sı olmuş. “Erenköy Kız Liseli Yazarlar Kütüphanesi” ola-
rak hayata geçirilecek olan kütüphane projesi kapsamında, 
lisenin 1985 yılı mezunlarından Mısır bilimci ve sanat ta-
rihi alanında çalışmaları ile bilinen ressam Perihan Sadı-
koğlu da, kütüphaneye imzalı bir kitabını armağan etmiş.

BURS PROGRAMI BAŞLATILIYOR
Erenköy Kız Liseliler Derneği ana faaliyet ala-

nı olan kızların eğitimine 72 yıldır katkıda bulu-
nuyor. 100. Yılı şerefine ise, EKL’den yetişen 

insanların adını yaşatmak, onları rol modeller 
olarak gençlerle tanıştırmak üzere  bir burs 

programı başlatıldı. “Ölümsüz EKL’li-
ler” adıyla yürütülen burs programında, 

burs verilecek kız öğrencilerin ölüm-
süz EKL’liler ile aynı alanda öğrenim gör-

mesi şartı aranıyor. 

Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından okulun 
100’üncü yaşı için yürütülen “100 Yüze” projesi kapsamında 

“Genç Fidanlar Bahçesi” adlı bir kitap yayınlanacak

1

Çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.eklder.com adresinden ulaşılabilir

Genç Fidanlar 
Bahçesi
büyüyor 
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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

adıköy’ün kıyı mahallelerinden Hasanpa-
şa’da akşam vakti, iki katlı bir ahşap bina… 
Kar yağıyor usul usul, köşkün içi kalaba-
lık olmasına rağmen sessiz. Eski ev koku-

su burnunuza çarpıyor. Görevli kişinin işaretiyle birlik-
te, gıcırdayan merdivenlerden çıkmaya başlıyorsunuz. 
Birazdan askerlerin (oyuncu) peşi sıra köşkün tüm oda-
larına girip çıkacak, dünyaya bir süreliğine onların gö-
zünden bakacaksınız... 

Türkiye tiyatrosunun yeni ve dinamik ekiplerinden 
Tiyatro D22, bu sezon sizi böyle bir tiyatro seyri dene-
yime davet ediyor. “Dünyaya Gözlerimden Bak” oyu-
nu savaş görmüş üç askerin bunalımlarını, hezeyanla-
rını, pişmanlıklarını anlatıyor. Oyunda buhranlı bu üç 
askere,  aynı zamanda tiyatronun kurucuları olan Ber-
kay Ateş (nöbetçi asker), Emir Çubukçu (hasta asker) 
ve Can Kulan (pilot asker)hayat veriyor. Sezon boyu 
sürecek olan oyunu, en yakın tarih olarak 14 Ocak'ta 
saat 19.00 ve 20.30’da izlemek mümkün.

Biz de Can Kulan ile karlı bir Kadıköy gününde, ah-
şap binanın karla kaplı güzel bahçesine bakarak, baş-
ka dünyalara başkasının gözünden bakmayı konuştuk.

 D22’nin nasıl kurulduğuyla başlayalım. 
Mimar Sinan mezunu 3 arkadaş olarak, kendi tiyat-

romuzu açıp, kendi oyunlarımız yapalım istedik. Zor bir 
süreçti ama sonunda D22’i, Mart 2013’te Karaköy’de-
ki Hamursuz Fırın’da kurduk. Orada Bent, Yirmi Beş, 
Karabatak ve Kuş Öpücüğü oyunlarımızı sahnelendik. 

- Peki şimdi neden Kadıköy’desiniz?
Beyoğlu’nun dönüşümü! Kiralar arttı, ortam değişi-

yor vb. biz de D22’ye ‘mekan tiyatrosu’ diye yeni bir 
yol çizdik. Bundan sonra pek çok oyunumuz için şehrin 
farklı yerlerindeki mekanları bir seyir alanı haline getir-
meyi planlıyoruz. Hasanpaşa’da şu an içinde bulundu-
ğumuz bu köşk de bu projemizin ilk örneği. 

 D22’nin tiyatro anlayışının temelinde ne var? 
Oyunun derdi ile kendi derdimiz örtüşsün istiyoruz. 

O nedenle toplumsal içerikli oyunları tercih ediyoruz, 
toplumcu bir tiyatroyuz.  

 Peki böyle oyunlar yaparken kendinizi yeterince 
serbest hissedebiliyor musunuz?

Kim hissedebiliyor ki?! Kimse... Sanat yaparken de 
durum aynı. Biz bu tiyatroyu derdimizi anlatmak için 
açtık. Otosansür yaptığımızı anımsamıyorum. Kafa-
mızdan ne geçiyorsa söylüyor, elimizden ne gelirse ya-
pıyor, sahneliyoruz. Sözümüze sansür uygulamıyoruz.

Ayrıca, sansür dediğimiz şey bir yetkilinin tiyatroya 
gelip ‘bu oyunu oynamayacaksınız’ demesi değil sade-
ce. Farklı tezahürleri var. Mesela sansür Karaköy’deki 
mekandan çıkmak zorunda kalmamızdır, Beyoğlu’nun 
kültür hayatının bitirilmesidir.  

 Dünyaya Gözlerimden Bak oyununun yazarı 
Lothar Kittstein, yönetmeni de Frank Heuel. Bu Al-
man tiyatro insanlarıyla yollarınız nasıl kesişti? 

Frank, Almanya’daki bir kültür kurumundan aldı-
ğı ödenekle, İstanbul’da 3 farklı tiyatro ekibiyle 3 ayrı 
oyun yapmak amacıyla geçen sene Mart’ta Türkiye’ye 
gelmiş bir proje için. Pek çok ekibi olduğu gibi bizi de 
izlemiş sahnede. Seçtiği ekiplerden biri biz olduk ve bu 
oyunu yaptık birlikte.  

 Nasıl bir oyun oynayacağınız belli miydi? Bu köş-
kü nasıl buldunuz? Heuel ile bu süreçte nasıl çalıştınız?

Hiçbir şey belli değildi ilk aşamada. Frank’la turist 
gibi İstanbul’u gezdik önce, nerede ne yapabiliriz diye 
baktık. Bir süre sonra o ülkesine döndükten sonra biz 
burayı bulduk, ona fotoğrafları yolladık. Çok beğendi 
ve burayı kiraladık böylece. Zaten oyunda 3 monolog 
var, burada da 3 oda. Çok denk geldi. 

Yazar Lothar Kittstein, Frank’ın arkadaşıymış. 
Daha önceden yazılmış bir monolog varmış zaten, bi-
zim oyun için 2 tane daha yazdı ve böylelikle oyun 
metni çıkmış oldu. Sonra oyunu sahnelemeye başladık, 
dünya prömiyeri oldu. 

"AMAÇ SORU İŞARETİ YARATMAK"
 Üç askerin üç ağır hikâyesi. Evrensel bir konu 

olmakla birlikte, Türkiye’nin gündemiyle de örtüşü-
yor. Ne dersiniz?

Biri yatalak, yıllar önce bir kadını öldürmek zorun-
da kalmış, onun buhranlarını yaşıyor. Diğeri sınırda 
bekleyen ama neyi beklediğini bile bilmeyen bir asker. 
Diğeri de bir yerleri  bombalamak zorunda bırakılan bir 
insansız hava aracı pilotu. Hikayeleri bir Alman’ın yaz-
masına rağmen, bizden… Savaşa askerlerin gözüyle 
bakmak enteresan bir durum. Amacımız seyirciye, bu 
coğrafyadaki savaş ortamında böyle bir oyunu izleyip 
de, ‘A ben hiç böyle düşünmemiş, bu açıdan bakma-
mıştım’ dedirtmek. Bir şeyi dikte etmek değil kafalarda 
soru işaretleri yaratmak istiyoruz. 

 Seyirci oyunu mobilize şekilde köşkün odala-
rında gezerek, o askerlerle (oyunculara) aynı mekan/ 
zamanı bizzat paylaşarak izliyor. Zor ve kimi zaman 
gerginlik veren bir seyir deneyimi bu bence. Siz oyun-
cular açısında nasıl durum?

Seyirciyle çok yakın temas halindeyiz, hatta bazen 
omuz omuza. Bu bir noktada oyunun adına tamamlayan 
bir durum oluyor. Oyuncu-seyirci o kadar yakın ki, se-
yirci neredeyse dünyaya onun gözlerinden bakabilecek 
noktaya geliyor.

 Yeni tiyatro anlayı-
şında seyirci artık sadece 
seyirci değil. Sizce neden 
klasik tiyatrodan uzakla-
şıldı?

Yenilik arayışı… Ti-
yatrolar kapanıyor, tiyat-
rocular da çıkış yolları 
arıyorlar. Alternatif ti-
yatronun Türkiye’de son 10 yılda yükselişinin nede-
ni de bu bence. Nerede bir baskı varsa, orada bir yerden 
bir şey illa filizlenir. Sanat her şeyden eski, bitmez ki... 

Foto: Nazlı Erdemirel

K
l Gökçe UYGUN

Tiyatro D22’nin, 
savaşın insan 
ruhunda 
yarattığı 
tahribatı ele 
alan oyunu 
“Dünyaya 
Gözlerimden 
Bak”, sezon boyu 
Hasanpaşa’daki 
ahşap bir köşkte 
sahneleniyor

Savaşa asker
gözüyle bakış

◆ Hasanpaşa, sokaklarında çocukların oynadığı tam 
bir mahalle. Başta çekinerek geldik, kabul görür mü-
yüz diye. Ama hiç de endişeye gerek yokmuş. Mahal-
lenin çocuklarıyla arkadaş olduk. Bir teyze açılış he-
diyesi olarak çiçek verdi bize. Oyuna henüz gelen 
olmadı ama. 
◆ Kadıköy’de pek çok yeni tiyatro açıldı. Burası insa-
nıyla, yerel yönetimiyle çağdaş bir yer olduğu için ti-
yatrolar da burayı tercih ediyor. Seyirci de kendi-
ni Taksim’e kıyasala daha güvenli hissettiği ve ulaşımı 
kolay olduğu için burayı tercih ediyor. 

“Koltuk numaralarının D21’e kadar olduğunu farzedip, 
D22 ile ulaşamadığımız ama ulaşmak istediğimiz 
seyircimizi işaret ediyoruz.”

Sezon boyu sürecek 
olan oyuna bilet için 
www.tiyatrod22.com’u 
ziyaret edebilirsiniz
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HAFTANIN 
PUSULASI

SÖYLEŞİ KİTAP

ALBÜM

DVD

FİLM

TİYATRO

Tanburi Cemil Bey’in 100 yılı

Tuhaf Kütüphane

Şevval Sam / Nanninom

Evcil Hayvanların 
Gizli Yaşamı

Ego 

Anlatılan Senin Hikâyendir 

Çöpte Dostoyevski Buldum

Semplice Quartet

Kendi icrasından 
taş plak kayıtları, 
yaşamından 
ilginç kesitler, 
Şenol Filiz’in 
ney taksimleri 
ve Cemil 
Bey eserleri 
eşliğinde, 
ölümünün 
yüzüncü yılında 
bestekâr ve 

virtüöz Tanburi Cemil Bey’i dinliyoruz. 
Cemal Ünlü ve Şenol Filiz’in konuşmacı 
olduğu söyleşi 14 Ocak Cumartesi 14.00’te 
Tarih Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi 
(TESAK)’ta. 0216 337 86 54 / 55

Yalnız bir çocuk, gizemli bir kız ve Koyun 
Adam… Acaba korkunç yaşlı adamın onları 
hapsettiği ürkünç kütüphaneden kaçmayı 
başarabilecekler mi? Haruki Murakami'den 
büyükler için yazılmış, masal tadında 
bir öykü… “Neden bunlar benim başıma 
gelmek zorundaydı ki? Oysa tek yaptığım, 
kitap ödünç almak için kütüphaneye 
gelmekti. ‘O kadar da canını sıkma’ dedi 
Koyun Adam, beni avutmak için.’Baksana 
Koyun Adam’ dedim. ‘Neden o yaşlı 
adam benim beynimi yemek istiyor ki?’ 
‘Bilgiyle dolu beyin çok lezzetli olur çünkü. 
Yumuşacıktır. Aynı zamanda böyle topak 
topaktır.’’(Tanıtım Bülteninden) Doğan 
Kitap / 72 sf / 35 TL 

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şöyle: 
❚ Her Yerden Çok Uzakta / Ursula Le Guin / 
İmge / 94 sf / 10 TL
❚ Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi / Yuval 
Noah Harari / Kolektif / 456 sf / 34 TL
❚ Müptezeller / Emrah Serbes / İletişim / 
163 sf / 14,50 TL

Şevval Sam okul öncesi çocuklar için 
şahane bir albüm hazırladı.
“Nanninom” ismiyle dinleyici ile buluşacak 
albümde Şevval Sam bu kez sadece 
sesini değil, kalemini de konuşturdu ve 
çocuklara birbirinden güzel masallar yazdı. 
Özellikle yarattığı Lopitto karakteriyle 
çok konuşulacak albümün müzik 
direktörlüğünü Sarp Maden yaptı.
Yaşadığımız dönemin yıpratıcı etkilerinden 
çocuklarımızı korumamız gerektiğini 
söyleyen Şevval Sam, ruhu ve mutluluğu 
korumanın en sağlıklı yolunun içimizdeki 
çocukla bağımızı sımsıkı korumak 
olduğunu, bu nedenle albümün, 
çocuklarımız kadar, bu bağı koruyan anne 
ve babalara da bir armağan olacağını 
umduğunu söylüyor.
10 şarkı ve 2 öyküden oluşan “Nanninom” 
albümünün grafik tasarımları ve 
resimlemeleri de on parmağında on marifet 
sanatçı Şevval Sam’a ait.

Ruhu doyuran şarkılar: 
❚ Âşık Mahsuni Şerif / İnce İnce Bir Kar 
Yağar
❚ Nilüfer / Kar Taneleri
❚ Umut Altınçağ / Mevsimsiz Kar

Çılgın Hırsız ve Minyonlar’ın yaratan ekip 
hep merak ettiğiniz sorunun cevabını sizin 
için öğreniyor: Siz olmadığınız zamanlarda 
evcil hayvanlarınız evde neler yapıyor? 
Hemen dedikoduya başlıyorlar, tatlı 
ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve çılgın partiler 
veriyorlar. Şirin mi şirin minik bir teriyer ele 
avuca sığmaz yeni ev arkadaşıyla birlikte 
çılgın şehir New York’da kaybolur. Şimdi 
tüm farklılıklarına rağmen eve sağ salim 
ger dönebilmek için bu destansı macera 
boyunca birlikte olmayı öğrenmelidirler.

Kadıköy 
Belediyesi, İsveç 
Başkonsolosluğu 
ortaklığı ile İsveç 
sinemasından 
çeşitli örnekleri, 
Ocak ayı boyunca 
ücretsiz olarak 
Yeldeğirmeni 
Sanat'ta 
izleyicisiyle 
buluşturuyor.
Bu haftaki 

programda “Ego” var. 25 yaşındaki 
Sebastian Silverberg için hayat, 
partilerden, tek gecelik ilişkilerden ve 
egolarını tatmin etmekten ibarettir. Her 
şey en iyisine ulaştığında Sebastian 
aniden bir kazada gözlerini kaybeder ve 
kendisine gerçekten önemli olanı tekrar 
incelemeye zorlar. Ücretsiz gösterim 16 
Ocak Pazartesi 20.00’de Yeldeğirmeni 
Sanat’ta. 0216 337 00 58

“Bir insanı 
tanımak demek, 
onun hikâyesini 
bilmek demektir. 
Gülerken 
ağladığımız, 
ağlarken 
güldüğümüz bir 
oyun bu... Gürül 
gürül, usul usul 
akan ırmak, 
bir bardak çay 
sıcaklığı, bir 
dost meclisinin 

anason kokulu coşkusu var bu oyunda... 
Merak ediyorsan, nedir bu insan, kimdir? 
Anlatılan senin hikâyendir...” diyor Levent 
Üzümcü ve tek kişilik gösterisine davet 
ediyor. 19 Ocak Perşembe 20.30’da 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bilet 
Fiyatları: Tam 50 TL, Öğrenci 40 TL 0216 
467 25 68 - 0216 467 36 00

Bir genç, bir hurdacı, bir kâğıt toplayıcısı, 
bir solcu, bir baba, bir Müslüman ve bir 
sahaf, hepsi aynı adamda birleşirse ne 
olur? Çöpte Dostoyevski Buldum, tüm bu 
karakterleri hayatında birleştiren birinin, 
Oktay Çetinkaya’nın hayat hikâyesinin 
izini sürüyor. Gösterim sonrası yönetmen 
Enis Rıza Sakızlı ile bir söyleşi de olacak. 
Ücretsiz gösterim 17 Ocak Salı 20.00’de 
Barış Mançoo Kültür Merkezi’nde. 0216 418 
16 46 - 0216 418 95 49

2016 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde 
yılın oda müziği grubu seçilen Semplice 
Quartet, yaylı kuartet repertuarının seçkin 
örneklerini yorumlayacak. 20 Ocak Cuma 
20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki 
ücretsiz konsere tüm müzikseverler 
davetli. 0216 418 16 46 - 0216 418 95 49

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Galeri açtı, üniversiteye girdi
Kadıköy’de sanat 

galerisi açan Güzin Anbar, 
“Bildiğim işi yapmalıyım” 

dedi ve yıllarca hayalini 
kurduğu üniversitenin 

sanat yönetimi bölümünde 
öğrenime başladı

Kadıköy Kızıltoprak’ta 2015 yılında açı-
lan Fular’t Sanat Galerisi’nin sahibi olan 
Güzin Anbar, yıllarca hayalini kurduğu 
üniversitenin de yolunu tuttu. Liseden 
mezun olduktan sonra evlendi, çocukla-
rı oldu. Onların en iyi şekilde yetişmesi 
için çabaladı. Başardı da… Çocuklar bü-
yüyüp kendi yaşamlarına akınca, işinden 
de emekli olan Anbar hem galerisini açtı, 
hem de içinde ukde kalan üniversiteyi 
kazanıp sanat yönetimi okumaya başladı. 

Başarılı bir vize döneminin ardın-
dan şu günlerde final sınavlarına hazırla-
nıyor Güzin Anbar. Üniversite yaşamıy-
la birlikte eskiden uzak kaldığı teknoloji 
ve bilgisayar imkânlarını çocuklarının da 
yardımıyla kullanmaya başladığını anla-
tan Anbar, üniversitede olmaktan çok ke-
yif aldığını söylüyor.

“ÖĞRENEREK YAPIYORUM”
Anbar; “Kendi işimle ilgili bir alan-

da okumalıyım dedim. Sanat yönetimi 
bölümü okuyorum. Çünkü sanat galerisi-
ni açtığım zaman karşılaştığım en büyük 
sıkıntı, bilmediğiniz bir işi yaptığınız za-
man işinizle ilgili akıl verenlerin çok ol-
masıydı.  Bu da beni çok rahatsız ediyor. 
Bir işi yapıyorsanız bilerek yapmalısı-
nız bence. Sanat yönetimi okumaya karar 
verdim böylece. İşimi bilerek yapıyorum 
ve bu anlamda rahatım. Okulda öğren-
diklerimle çok daha bilgi sahibi olmaya 
başladım.” diyor.  Hemen hemen çocuk-
ları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla kendini 
sınıf annesi gibi hissettiğini espriyle an-
latan Güzin Anbar, amacının genç sanat-
çılara destek olmak olduğunu vurguladı.

ünya şairi Nazım Hikmet Ran, 
115. doğum gününde, doğduğu 
semt Kadıköy’de anılıyor. Her 
yıl ustayı farklı bir etkinlikle 

anan Kadıköy Belediyesi, bu sene, 1954’te 
Moskova’da yazmış olduğu ölümsüz eseri 
“İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?”  
adlı tiyatro oyunuyla anıyor. Nazım Hik-
met’in çarpıcı eseri, Emrah Eren rejisi ve 
Tiyatroadam tarzıyla, 15 Ocak Pazar günü 
saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merke-
zi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. 

Geçen ay, gazetemizde yayımlanan rö-
portajlarında Tiyatroadam, oyuna dair şun-
ları söylemişti: “Oyun o dönem  Sovyet 
Kültür Bakanlığı’nca yasaklanmış. Çünkü 

Nazım Hikmet, Sovyetler’de konuk oldu-
ğu zaman zarfında gözlemlediği sorunla-
rı bu oyunda dile getirmiş. Türkiye’de de 
iki kez Bakırköy Belediye Tiyatroları’n-
ca sahnelendi. 91’deki sahneleme çeyrek 
asır öncesinin koşullarına göreydi sanırım, 
2001’deki de o dönem yaşanan ekono-
mik krizi baz alarak, bürokrasi eleştirisiy-
di. Biz 15 yıl sonra oyunu neresinden yaka-
ladık diye sorarsanız; insanlık meselesi… 
Oyunda Petrof’un çevresindekiler tarafın-
dan sistemli bir muameleye/projeye maruz 
kalması bugüne oturuyor. Kendisi erdemli, 
dürüst, yardımsever; kâğıtlardan çok insan-
lara inana bir taşra amiri. Tüm kasaba onu 
sevip saygı duyuyor ama bir noktadan son-

ra çevresindeki İvan İvanoviç  gerçeği orta-
ya çıkınca, altındaki çalışanlar (katibi, dak-
tilo memuru, şoförü) Petrof’un çevresinde 
bir sarmal oluşturup onu otoriteye mahkum 
ediyorlar. Otoriteyi mi erdemleri mi seçe-
cek? Oyun bu soru üzerinde ilerliyor.”

EL YAZMALARI SERGİDE
Türkiye Yazarlar Sendikası’nın şiirimi-

ze ilişkin bir bellek oluşturmak için şairle-
rin el yazısı şiirlerinden oluşturduğu “Na-
zım Hikmet’ten Bugüne El Yazısı Şiirler” 
sergisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
devam ediyor. Kırk şairin kırk yazı-şiirinin 
yan yana getirildiği bu özgün sergi 3 Şu-
bat’a kadar görülebilir.

Nazım 
115 
yaşında

Kadıköylü Nazım, 115. doğum gününde sahneden soruyor: “İvan İvanoviç var mıydı yok muydu?”

D

l Mustafa SÜRMELİ

EV SICAKLIĞINDA…
Kızıltoprak’ta ev sıcaklığında bir sanat galerisi hazırlamış Güzin Anbar. Her sabah galeriyi 
açıyor, çay ve simit eşliğinde sanatçı dostları, okul arkadaşlarıyla sohbetler eksik olmuyor. 
Günün önemli bölümünü baştan aşağı kendi tasarladığı sanat galerisinde geçirdiğini 
söyleyen Anbar,  “Sınavım, işim olduğunda galerimin anahtarını komşularıma bıraktığım 
oluyor. Burada hakikaten eski İstanbul’u da yaşıyoruz. Komşuluk, dostluk, arkadaşlık var” 
diyor. Güzin Anbar, galerisinde resim ve mine sanatlarıyla da ilgileniyor, eserler üretiyor. 



otosikletiyle 10 aydır dünya-
yı dolaşan gezgin Jo Yeong Jae 
Ho, 19 yaşında bir Güney Ko-
reli. Sokakta Çin ve Kore’ye 

özgü müzik aleti “Hegun” çalarak elde et-
tiği gelirle yoluna devam ediyor. Jo’nun en 
büyük merakı “okçuluk”. Zaten yola Nati-
onal Geographic dergisinde gördüğü ünlü 
okçu Lajos Kassai ile tanışmak için çıkmış. 
Jo, bu aralar Güney Kore’den başlayan, 
başına gelmeyenin kalmadığı yolculuğu-
nun İstanbul durağında. Kadıköy’ün fark-
lı bir havasının olduğunu söyleyen Jo, sık 
sık semtin sokaklarına hegun çalmaya çı-
kıyor. Biz de Jo Yeong Jae Ho ile yola çı-
kış sebebini, yolda yaşadıklarını ve hayal-
lerini konuştuk.

ZORLU BİR MACERA
Jo Yeong Jae Ho’nun en büyük tutkusu 

okçuluk. Bu tutku onu aylar süren zorlu bir 
maceranın içine itmiş. Jo, bir gün National 
Geographic Dergisi’ni karıştırırken gördü-
ğü Lajos Kassai’den çok etkilenmiş. Onun-
la mutlaka tanışması gerektiğini düşünüp 
yola çıkmaya karar vermiş. Jo yola çıkış 
hikâyesini şöyle anlatıyor: “Macaristan’da 
yaşayan Lajos Kassai ile tanışmak tek ama-
cım olmuştu. Ve yola çıkmak için birikim 
yapmam gerekiyordu. Bunun için Güney 
Kore’nin başkenti Seul’e giderek bir balık 
marketinde çalışmaya başladım. 14-16 saat 
zor koşullar altında çalıştığım yerden ka-
zandığım parayla, kendime küçük bir mo-
tosiklet alarak ailemin bütün ‘gitme’ baskı-
larına rağmen yola koyuldum.”

AMACINA ULAŞTI
Uzun bir yolculuğun üst üste gelen ak-

siliklerin ardından en büyük amacımdı de-
diği Lajos Kassai ile tanışmayı başaran Jo, 
Kassai ile birlikte geçirdiği haftayı şöyle 
anlatıyor: “En sonunda hayalim olan Ma-

caristan’a ulaştığımda elimde sadece küçük 
bir adres vardı. Adresteki yere vardığımda 
bir şirket olduğunu fark ettim. Şirketteki 
sekretere nereden geldiğimi, neler yaşadı-
ğımı anlatıp Kassai ile tanışmak istediği-
mi söyledim. Kadın çok etkilendi. Hemen 
Kassai ile iletişime geçti ve beni özel araç-
la onun evine götürdüler. Onu görünce çok 
heyecanlandım. Onun normal bir insan ol-
madığını dev gibi, mükemmel otantik el-
biselerinin olacağını ve belki de bana hiç 
saygı duymayacağını düşünüyordum. Ama 
karşımda kısa kollu gömleği ve şortuyla 
benim hikâyemden etkilenen biri vardı. Bir 
hafta beni evinde misafir etti. Bana müzik 
ile okçuluk arasında sıkı bir ilişki olduğunu 
söyledi. O ok fırlattığı zaman ben bir melo-
di çalışıyordum. Bu antik Kore kültüründe 
sıklıkla yapılan bir şey. Aramızda fantastik 
bir enerji oluştu. İnanılmaz bir tecrübeydi.”

“DAHA UZAĞA GİTMELİYİM”
En büyük hayali ve hedefini gerçekleş-

tiren Jo, bundan sonra ne yapacağını dü-
şünürken eve dönmek aklından geçse de 
“Neden daha uzağa gitmiyorum?” diyerek 
“en büyük ikinci hedefimdi” dediği Avru-
pa’nın en kuzeyine, İskadinavya’ya doğru 
yola koyulmuş. Ve bu hedefini de gerçek-
leştirmiş. Bununla da yetinmeyen Jo, “Av-
rupa’nın en kuzeyine gittim. Şimdi de en 
güneyine yani İngiltere’ye gitmeliyim.” 
diyerek Londra’ya doğru hareket etmiş. 
Londra’ya geldiğinde kendi gibi sokak-
ta müzik yapan iki kişiyle arkadaş olarak, 
birlikte müzik yapmaya başlamışlar. So-
kaktan geçen bir müzik yapımcısı, birlik-
te yaptıkları müziği çok beğenerek onları 
profesyonel kayıt için stüdyoya davet et-

miş. Kendi tabiriyle “bu üç evsiz kafadar”  
daveti geri çevirmeyerek stüdyoda şarkıla-
rını söylemişler. “Biz buna çok sevindik. 
Ortaya bir eser bırakmıştık. Farklı millet-
lerden, ülkelerden insanların, bir yolculuk-
ta bir araya gelerek ortaya bir eser koyma-
sı inanılmaz bir şey. Bu da galiba müziğin 
gücü.” diyen Jo, daha sonra Türkiye’ye 
gelmeye karar vermiş.

TRABZON’DA BİR KORELİ
Türkiye’ye ulaşan Jo, Türkiye’deki yol-

culuğuna Doğu Karadeniz’den başlamış. 
Jo, Trabzon’da yaşadıklarını şöyle anlatı-
yor: “Motosikletimle gidiyordum.  Trab-
zon’a geldiğimde insanlar bana “dur, dur” 
diye seslendiler. Benimle tanışmak istedi-
ler. Onların ne kadar sıcak ve samimi in-
sanlar olduğunu gördüm. Ben gittiğim za-
man Ramazan ayındaydık. Özellikle oruç 
açıldığı zaman beni masalarına davet etti-
ler. Ben istemesem bile önüme bir sürü ye-
mek koyup, yemem konusunda ısrar ettiler 
(gülüyor). Ben çok zengin bir insan deği-
lim. Hatta neredeyse hiç param yoktu. Be-
nim gibi birinin menfaat çıkar olmadan 
böyle karşılanması çok özeldi. Sonra ben 
orucu açtıktan sonra köyün yakınına çadır 
kurdum. Ama bunu gören insanlar benim 
dışarıda yatmamı istemediler ve evleri-
ne davet ettiler. Çadırda kalmak istememe 
rağmen, beni caminin içindeki Kuran kursu 
bölümüne götürdüler. Orada uyudum, çok 
rahat ve güzeldi. Türkiye’ye dair söyle-
mek istediğin en önemli şey insanların çok 
dost canlısı olduğu. Eğer benim memleke-
tim olan Kore’ye gelirseniz, benim köylü-
lerim size bu kadar misafirperver yaklaş-
mayabilirler.”
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SİNEVİZYON

Kabakçığın Hayatı
Kabakçık, 9 yaşındaki bir oğlan için ilginç 
bir takma ad olabilir ama onun kendine 
has hikayesi aslında şaşırtıcı derecede 
evrensel. Annesinin ani ölümünden 
sonra Kabakçık, yardımsever bir polis 
memuru olan Raymond tarafından 
kendisiyle aynı yaşlardaki çocukların 
olduğu bir yetimhaneye bırakılır. 
Kabakçık önceleri bu garip ve zaman 
zaman düşmanca olan yeni mekânda 
kendine bir yer bulmakta zorlanır 
ancak Raymond’ın yardımı ve yeni 
bulduğu arkadaşları sayesinde, zamanla 
güvenmeyi, gerçek sevgiyi ve kendine 
ait yeni bir aile bulmayı başaracaktır.
İsviçre'nin En İyi Yabancı Film adayı olan 
Ma Vie de Courgette/ Kabakçığın Hayatı, 
Başka Sinema'nın İstanbul Modern'le 
gerçekleştirdiği Oscar'ın Yabancıları 
seçkisinin de bir parçası. 13 Ocak Cuma 
gösterime girecek animasyon film, 
Kadıköy Moda Sahnesi, 16.30 ve 19.00 
seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Çalgı Çengi İkimiz 11:20 14:00 16:10 16:40 
18:50 19:20 21:30 22:00 23:30 (Cm-Cts)
Sonsuzluk Ormanı 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)
Çin Seddi 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx 
Çalgı Çengi İkimiz 11:00 11:45 13:30 14:15 
16:00 16:45 18:30 19:15 21:00 21:30
Snowden 11:30 16:00 20:30 
Çin Seddi 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
21:15
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112 

Kozyatağı Kozzy Avşar 
Anthropoid 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:30
Çalgı Çengi İkimiz 11:00 12:45 13:30 
14:45 15:15 16:00 17:15 18:30 20:00 
20:30 21:15 22:30 (Cm-Cts) 23:00 
(Cm-Cts)
Aşıklar Şehri/ La La Land 11:15 13:45 
16:15 18:45 21:15
Adres: Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi 
Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11  
(216) 6580248 

Koreli Jo’nun yolu
Kadıköy’e düştü

Güney Kore’den yola çıkarak 
dünyayı motosikletiyle gezen Jo 

Yeong Jae Ho, ilgi çekici hikâyesini 
gazetemize anlattı

l Alper Kaan YURDAKUL

‘Büyük birader’in bizi izlediğini biliyorduk ama 
hikâyenin bu kadar ‘büyük’ bir alana yayıldığını 
tahayyül edemiyorduk. Edward Snowden adlı 
bir eski CIA çalışanı ortaya çıktı ve “Arkadaş-

lar, maalesef hepiniz gözetleniyor-
sunuz, işte belgeleri de burada” dedi. 
Snowden’ın bu kamuoyunu allak bullak 
eden çıkışı, aslında sinema perdesine 
ilk olarak 2014 tarihli ‘Citizenfour’ (Yö-
netmen: Laura Poitras) adlı ‘belgesel’le 
aksettirilmişti. Hollywood’un kendi çiz-
gileri içinde asi yönetmeni Oliver Stone 
ise aynı sulara bu kez ‘kurgusal’ bir filmle 
dönmüş. ‘Snowden’ adını taşıyan bu ya-
pım, tam adıyla Edward Joseph Snowden 
öyküsüne odaklanırken ‘vatansever’ bir 
çizgiden ‘vatan haini’ damgasını yeme 
noktasına savrulan bir karakterin haya-
tındaki dönüşümü gösteriyor.

Çekirdekten yetişme bir bilgisayar dâhi-
si olan Snowden, ülkesinin dünya politikasında 
farklılık yaratması adına dâhil olduğu CIA çatı-
sı altında birçok önemli projenin yaratıcısı olu-
yor. Bu genç adam, dijital çağın ruhuna uygun 
çabalarıyla hizmet ettiğini düşünürken asıl 
dertlerin bambaşka olduğunu, ’11 Eylül’ sonra-
sındaki adımların terörü bahane ederek atıldı-
ğını ve her şeyin, bütün dünyanın ekonomik ve 
sosyal kontrolüne yönelik bir gayretin ifade-
sine dönüştüğünü anlıyor. Bütün bu tanık ol-
duğu olaylar, onu vicdani, ahlaki ve hukuki bir 

hesaplaşmaya itiyor. Niha-
yetinde de elinde belgele-
riyle bütün bu gizli operas-
yonun dünya kamuoyuyla 
paylaşmaya karar veriyor.

‘Snowden vakası’, bir 
bütün üzerinden bakıldı-
ğında nasıl bir dünyada ya-
şadığımızı hatırlatıyor. Da-
hası, ABD’nin ana düşman 
olarak gördüğü Rusya, Çin 
ve İran dışında Japonya, 
Almanya, Brezilya, hat-
ta Avusturya gibi ülkele-

ri izlendiğini, gözlendiğini, birçok 
dünya vatandaşının e-posta-
larına, cep telefonu mesajları-
na ve hatta bilgisayar kamerası-
na kadar eriştiğini fark ediyoruz. 
‘En İyi Belgesel’ dalında Akademi 
tarafından Oscar’la ödüllendirilen 
‘Citizenfour’ ve Stone’un ‘Snow-
den’ı ise bütün suçlamalara kar-
şın, ‘Vatan haini’ damgasını yemiş 
birine sinema üzerinden söz hakkı 
tanındığını gösteriyor. Bu eski CIA 
çalışanının İngiliz The Guardian ga-

zetesi vasıtasıyla dünya kamuoyunu bilgilen-
dirmesi de modern toplumlarda basın özgür-
lüğünün önemini hatırlatıyor.

Sonuç itibariyle ‘Snowden’ gösterdikle-
ri, çağrıştırdıkları, hatırlattıkları ve gerçek bir 
dünyanın tanımına dair tarifleriyle önemli bir 
film, kaçırmayın derim.   

Bir uzay gemisinde uyutularak yolculuk 
eden 5 bin kişi. 120 yıllık bir serüvenin içindeler 
ve varacakları gezegende yeni bir hayat kura-
caklar. Lakin içlerinden biri uyanıyor. Başlarda 
yolculuğun sonuna geldiğini düşünerek uyan-
dığını sanıyor ama çok geçmeden fark ediyor 

ki aslında 30’ncu yılda uyanmış ve 
önünde koca bir gemide yalnız ba-
şına geçireceği bir hayat var. Tek 
muhabbet edebileceği kişi Arthur 
adında robot bir barmen olan Jim 
Preston, ‘Robinson Crusoe’va-
ri hayatına yeni bir renk katmak 
için hamle yapıyor ve uyurken 
beğendiği Aurora Lane adlı genç 
kadın yazarı uyandırmaya ka-
rar veriyor. Haftanın bilimkur-
gu seçeneği niteliğindeki ‘Uzay 
Yolcuları’, felsefi yönleriyle ilgi 
çeken ama işin içine aksiyon gi-

rince büyüsü ve ritmi bozulan bir film olmuş. 
Ana karakterleri canlandıran Chris Pratt ve 
Jennifer Lawrence, fiziksel açıdan güzel bir çift 
görüntüsü sunuyorlar ama film, bir noktadan 
sonra tercihleri ve popülerleşme adına hamle-
leriyle irtifa kaybediyor.       

Fena halde 
gözetleniyoruz…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Snowden 
Kabakçığın Hayatı 
Amerikan Honey
Çalgı Çengi İkimiz
Uzay Yolcuları
Sonsuzluk Ormanı
Anthropoid

“BENZİN PARAMI BİTİRDİ”
Türkiye’de ki benzin 
fiyatları Jo’yu biraz 
zorlamış. Jo, Türkiye’de 
ki yakıt fiyatları için “Şu 
an cebimde hiç param 
yok. Yola ilk çıktığımda 
cebimde 1000 dolar 
vardı. Biriktirerek 
harcamalarımı 
minimumda tutarak 
geldim. Fakat Türkiye’ye 
geldiğimde benzin 
fiyatları beni bitirdi. 
Bir anda bütün param 
bitti. Bu kadar pahalı 
olabileceğini hiç 
düşünmemiştim. Siz nasıl 
yaşıyorsunuz?” diyor.

“KADIKÖY
 ÖZEL BİR YER”
Jo, İstanbul’u da pek sevmiş. 
Kadıköy’ün ise yolculuğunda özel bir 
yeri olduğunu şu cümlelerle açıklıyor: 
“İstanbul’a geldiğimde Taksim’de 
biriyle tanıştım. Ona nerede müzik 
yapmam gerektiğini sorunca bana 
Kadıköy’e gitmem gerektiğini, oranın 
özel bir yer olduğunu söyledi. Ben de 
Kadıköy’e ayak bastığımda bu özelliğin 
farkına vardım. Çünkü burası gezdiğim 
hiçbir yere benzemiyordu. Buranın 
sokakları çok farklı. Burada farklı bir 
hava var. Taksim’de bir hırsızlık vakası 
yaşamıştım. Bu beni biraz korkutmuştu. 
Fakat Kadıköy’de kendimi güvende 
hissediyorum. Bu arada Taksim’de 
telefonumu çalan hırsız umarım bu 
röportajı benim telefonumdan okumaz. 
Bu beni çok üzer(gülüyor)”

Jo Yeong Jae Ho, ünlü Ma-
car okçu Lajos Kassai ile 

M
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Adalar tarihte Çamlı Adaları, Marmara Adaları, 
Keşiş Adaları, Prens Adaları gibi isimlerle anıldı. 
Bizans İmparatorluğu ile birlikte tarihte adı 
geçmeye başlayan Adalar daha çok sürgün 
yeri olarak kullanıldı. 8. yüzyıldan itibaren 
Bizans manastırları inşa edilen bu kara 
parçalarında daha sonraki yıllarda malikâneler 
de yapıldı. 1867 yılında Vilayet Nizamnamesiyle 
İstanbul’un ilçesi olan Adalar’da ilk yerleşim 
hareketlerine 1846 yılında vapurların 
çalışmasıyla birlikte rastlandı.

İSTANBUL ve ADALAR

adıköy ve Maltepe ilçeleri 
açıklarında bulunan ve İs-
tanbul’un kayıp adası oldu-
ğu belirtilen Tarihi Vordo-

nisi Adası’nın gün yüzüne çıkartılması 
için Maltepe Belediyesi, 3 üniversite 
ile ortaklaşa keşif çalışması yapıyor. 
Su altı ekipleri dalış programının so-
nunda adanın tarihi varlıklarını keşfet-
meyi hedefliyor.

Tarihi Vordonisi Adası’nda sür-
dürdükleri çalışmalar hakkında Düzce 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi Yar. Doç. Dr. Ahmet Bilir, 
İstanbul Üniversitesi Sualtı Arkeolo-
ğu Can Ciner, Adalar Denizle Yaşam 
ve Spor Kulübü Derneği’nden Volkan 
Narcı, Vordonisi rehberleri Serco Ek-
şiyan ve Ercan Akpolat bilgiler verdi.

HEDEF UNESCO 
Dalış programının sonrasında, su 

altındaki Vordonisi Adası’nın tarihi 
ile ilgili bir kapı aralanacağını kayde-
den dalış ekibi, üç yıllık bir keşif pla-
nının sonunda adanın turizme açıl-
masını ve UNESCO Dünya Kültür 
Mirası’na kabul edilmesini hedefliyor. 
Vordonisi’nin tarihinin gün yüzüne çı-
kartılması için Maltepe Belediyesi’nin 
her türlü desteği vermeye hazır oldu-
ğu, kayıp adanın turizme açılmasının 
ve dünyaya tanıtılmasının hedeflendi-
ği ifade edildi. 

İSTANBUL’UN 10. ADASI
1010 yılında meydana gelen büyük 

İstanbul depreminde sular altında kal-
dığı ve yaklaşık bin 200 yıllık olduğu 
ifade edilen adada, bir manastır bulun-
duğu belirtilirken, adanın kalıntıları 
üzerinde kestane, midye ve türevi de-

niz canlıları olduğundan manastırın 
tam olarak görülemediği belirtiliyor.

Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kına-
lı, Sedef, Tavşan, Kaşık, Sivri ve Yas-
sı adaları içinde barındıran Prens Ada-
ları’nın onuncusu olan Vordonisi’de, 
Doğu Roma İmparatorluğu zamanın-
da adaya sürgün gönderilen Patrik Fo-
tius’un bir manastır yaptırdığı belirti-
liyor. Aslında Patrik Fotius ile Patrik 
İgnazius arasındaki rekabet üzerine 
inşa edilen manastırın, Küçükyalı’da 
keşfedilen manastırın birebir kopya-
sı veya devamı olduğu da sanılıyor.  
Bizanslıların “Küçük Ada”, Osmanlı-
ların “Batık Manastır Kayalıkları” ve 
denizcilerin de “Bostancı Kayalıkları” 
adını verdiği Vordonisi, efsaneleşmiş 
sözlü tarihe göre, üzerinde bulunan 
manastır ve rahipleriyle 1010 yılında 
meydana gelen büyük İstanbul depre-
minde battı. 

1010 yılında yaşanan bir 
deprem sonucu sulara 
gömüldüğü ve üzerinde 
bir de manastırın 
bulunduğu rivayet 
edilen Vordonisi Adası 
için keşif çalışmaları 
yapılıyor

l Mustafa SÜRMELİ

bir

daha
çıktı!

ADA 
Marmara’da 

K
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The Marmara Oteli’nde 1995 yılında ger-
çekleşen patlama sonucu yaşamını yi-
tiren şair, yazar ve sinema insanı Onat 
Kutlar, ölümünün 22’nci yıldönümünde 
dostları tarafından anıldı. Anma gecesi-
ne, Onat Kutlar’ın eşi Filiz Kutlar, dostları 
Ali Sirmen, Hülya Uçansu, Işıl Özgentürk 
ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu da katıldı. 11 Ocak akşamı Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde gerçekle-
şen anma Kutlar’ın fotoğraflarının yer al-
dığı dijital video gösterisiyle başlarken 
“Şems Trio” grubunun verdiği konser-
le son buldu.

“UMUTSUZLUĞU HİÇ SEVMEZDİ”
Gecede ilk konuşmayı Onat Kutlar’ın ha-
yat arkadaşı Filiz Kutlar yaptı. Kutlar, 
“22 sene önce korkunç olayı yaşadık. 
Bugünlerde o günden bugüne ne değişti 
diye düşünüyorum. Maalesef hep daha 
kötüye gitti. Umut ediyorduk ki ölümler, 
saldırılar, cinayetler hepsi biter. Ama bit-
mediği gibi katlanarak devam etti. Bu-
gün artık onlarca yüzlerce insan bir ara-
da öldürülüyor. Onat umutsuzluğu hiç 
sevmezdi. Ben de umudumu kaybet-
memeye çalışıyorum. Yazdıklarıyla, söy-
ledikleriyle ufkumuzu açtı Onat. Onu en 
iyi kendi yazılarıyla anlatabilirim.” diye-
rek Onat Kutlar’ın kaleme aldığı “Herke-
sin Kaybettiği Tek Oyun: Terör” yazısını, 
izleyenlerle paylaştı. 

“ONAT’A ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”
Filiz Kutların ardından konuşmasının ar-
dından konuşan Ali Sirmen, kendisinin 
de doğma büyüme Kadıköylü olduğu-
nu belirterek şöyle devam etti: “Ayrıldı-
ğım Kadıköy’ü çok özlüyorum. Özlediğim 
belki gençliğimdir. Ama geri gelmeyecek 
şekilde elimizden giden kentimize çok 
yanıyorum. İstanbul’a göçenler burayı 
vahşice, barbarca yağma ederek bu hale 
soktular. Bu demek değildir ki her göçen 
bu kente zarar vermiştir. Buraya göçen 
ve buranın hemşerisi olan çok değer-
li kişiler vardır. İşte Onat onlardan biriydi. 
Onat Antep’te doğmuş büyümüş. Öy-
külerinde, yazılarında Antep’i fevkalade 
güzel anlatmış. Ama aynı zamanda sa-
pına kadar İstanbullu bir arkadaşımızdı, 
kardeşimizdi. Türk Sinematek’inin kuru-
cusu olan Onat, daha sonra İstanbul Si-
nema Festivalinin de öncüsü olan Sine-
ma Günleri’nin de kurucusuydu. Sinema 
deyince İstanbul’da akla Onat Kutlar ge-
liyordu. Ona çok şey borçluyuz..”

“ONAT HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”
Sirmen’in ardından sahneye, Onat kut-
ların 80.doğum gününde dostları tara-
fından yazılan mektupları kaleme aldı-
ğı “Yeter ki Kararmasın” kitabının sahibi, 
Kutlar’ın yakın dostu Hülya Uçansu çıktı. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
sinde öğrenci olduğu sırada, bir sonba-

har günü Sinematek derneğine uğra-
dığını anlatan Uçansu, o gün Kutlar’la 
karşılaştıktan sonra bütün hayatının de-
ğiştiğini söyledi. O günden, Kutlar haya-
tını kaybedene kadar, her zaman birlikte 
çalıştıklarını söyleyen Uçansu, şöyle de-
vam etti: “Ben, ondan bir insanın sevdiği 
bir şey için hayatını adamasının ne oldu-
ğunu öğrendim. Bana göre onun kişiliği-
ni belirleyen en büyük özelliği aşırı cö-
mertliği ve aşırı duyarlılığıydı. Hayatında 
önceliği daima dostları oldu. Ölümünden 
sonra çok sayıda dostu, seslerinin ona 
ulaşamayacağını bildiği halde ona ses-
lenme ihtiyacı duyduklarını yazdılar. Bu 
onlarda Onat’ın dostluklarını paylaştık-
ları yıllardan kalan köklü bir alışkanlık.”

“ONAT YENİ ZAMANLAR DERVİŞİYDİ”
Kutlar’ın hemşerisi, yakın dostu ve mes-
lektaşı Işıl Özgentürk ölümünün ardın-
dan 22 yıl geçmesinde rağmen, acısını 
hala taşıdığını söyledi. Özgentürk,
“Onat Kutlar bir yeni zamanlar dervi-
şiydi. Çünkü onun derin bir fikri dağar-
cığı vardı. Ve bu dağarcık sadece batının 
değerlerini bilmek değil, ikisini birlikte 
hazmetmekti. O aynı zamanda doğunun 
uçsuz çöllerinde yakılan ağıtları da bilir-
di.” dedi.
Etkinlik Şems Trio grubunun Onat Kut-
lar’ın, yaptığı en sevdiği şarkıların ses-
lendirildiği konserle sona erdi.

İstanbul Psikoloji Enstitüsü’nde yönetici ve eği-
timci olan 49 yaşındaki psikolog Alper Engeler, 
Moda’da bulunan Ağabey Sokakta,  11 Aralık gece-
si bir kişiyle yaşadığı tartışma sonucu bıçaklanarak 
hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 
katil zanlısı Hızır E. çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı. Moda’da seyyar boya-badana yapan 
Hızır E.  mahkemede suçunu itiraf ederken, olayın 
oluş sebebiyle ilgili ortaya iki iddia atıldı. 

KEDİ EVİ YAPARKEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
İlk iddia, Engeler’in arkadaşı olduğu iddia 
edilen bir kişinin Facebook’taki “Al-
per Engeler, beslediği kediler yüzün-
den tartıştığı komşusu tarafından 
Moda’daki evine yakın bir yerde bı-
çaklanarak öldürüldüğüydü.  Daha 
sonra bu kişi paylaşımını kaldırdı.

“KEDİ EVİYLE İLGİSİ YOK”
Bazı görgü tanıkları ve sokakta bulu-
nan esnaf ise medyada yer alan “Kedi evi 
yaparken öldürüldü” iddialarının gerçeği 
yansıtmadığını söyledi. Esnafın ve gör-
gü tanıklarının iddiasına göre Enge-
ler’in, beslediği kediler yüzünden iki 
sene önce tartıştığı Kemal Uysal’ın 
sokakta bulunan dükkânına olay 
günü gece saatlerinde zıpkınla sal-
dırması söz konusu. Bu esnada ses-
leri duyan ve saldırıya uğrayan dük-
kânın karşısındaki su bayiinde uyuyan 
evsiz ve kimsesiz Hızır E.’nin, gürültü 
üzerine dışarı çıkıp tepki gösterdiği, ardından 
sözlü tartışmanın kavgaya dönüşerek Hızır E.’nin 
Engener’i bıçakladığı iddia ediliyor. 
Engeler’in iki sene önce “kedi meselesi” üzerine 
tartıştığı terzi dükkânının sahibi Kemal Uysal ko-
nuyla ilgili gazetemize konuştu. Tartışmanın ardın-
dan Engeler’in gece saatlerinde 2-3 kere dükkânın 
camını kırdığını söyleyen Uysal, saldırılardan son-
ra dükkâna kepenk yaptırdığını belirtti. Uysal, ola-
yın gerçekleştiği gece Engeler’in zıpkınla dükkâ-

nın kepengine zarar verdiğini söylerken, Hızır E.’nin 
gürültü üzerine Engeler’le tartışmaya girdiğini iddia 
etti. Sosyal medyada katil zanlısının sokakta bulu-
nan su bayiinde çalıştığı iddia edilmişti. Su dükkâ-

nının sahibi Muhammed Keskin iddianın ger-
çeği yansıtmadığını ileri sürdü ve ekledi: 

“Bizim burada herkes sigortalı, belge-
li çalışıyor. Katil zanlısının hiç kimse-
si yok. Buraya bazen malzemelerini 
bırakır. Anahtar kendisinde mevcut. 
Arada burada kalır. Olayın olduğu 
gece burada mı kaldı bilmiyorum.” 

ZANLI TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan ka-

til zanlısı Hızır E. 11 Ocak akşamı çıkarıldı-
ğı mahkeme tarafından tutuklanırken, su-

çunu itiraf etti.  Anadolu 8. Sulh Ceza 
Hâkimliği’ndeki ifadesinde zanlının, 

“Alper’i mahalleden daha önce az ta-
nırım ancak taşınmışlardı. Ben dük-
kânda yatar kalkarım. Gece yarı-
sı birisi kapıyı yumruklayarak küfür 
ve hakaret etti. Ben de ne olduğuna 

bakmak için kalkıp dışarı çıktım. Al-
per’in aşağıdan geldiğini gördüm. ‘Sen 

miydin kapıma vuran’ deyince küfür ede-
rek ‘Evet ben vurdum’ dedi. Alper alkollüy-

dü. Montundan zıpkını çıkardığını gördüm. Zıpkınla 
ateş edecek sandım. Ben de iki metre yakınım-
da olan bıçağı aldım. Uyku sersemliğinin etkisiyle, 
uzaklaşsın diye bıçağı salladım. İkimiz birlikte düş-
tük. Bıçakta ya da Alper’de kan görmedim. Kapı-
yı kilitleyip aşağı doğru yürümeye başladım. Daha 
sonra arkadaşımı arayarak şahsın yerde yatıp yat-
madığını sordum. Ambulans çağırmasını söyledim. 
Pişmanım.” dediği öğrenildi.  

Modalı psikolog 
bıçaklanarak 
ÖLDÜRÜLDÜ
Moda’da yaşayan psikolog 
Alper Engeler, 11 Ocak gecesi 
tartıştığı kişi tarafından 
bıçaklanarak öldürüldü

Kemal Uysal

Muhammed Keskin

Anısına saygıyla...

Şair, yazar ve 
sinema insanı 

Onat Kutlar, 
ölümünün 
22. yılında 

Kadıköy 
Belediyesi  
tarafından 

Caddebostan 
Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlenen 

törenle anıldı

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL
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Dünyada tarihini koruyarak ge-
leceğini kuran kentler arasında 
özel bir yeri olan Paris’in şehircilik 
mimarisi, ilk kez 1607’deki bir kra-
liyet fermanıyla başlayıp sadece 9 
kez revize edilen yasal düzenle-
meye uyar. 

Bu 9 revizyonun da şaşırtıcı 
yanı, bir öncekinin iptali ya da inkârı değil, ancak yeniliğe 
uyarlanan devamı olmasıdır. 

Paris’in güzelliğini koruyan ve ileriye taşıyan düzen-
leme, uymayanın resmen oyulduğu son derece titiz ve 
ayrıntılı bir ölçüler dizini olup, her şeyden önce “çevre 
orantısı” demektir.  Örneğin Paris’te her binanın yük-
sekliği, inşa edileceği sokak ya da caddenin genişliğine 
orantılıdır ve kuralın mantığı 1607’den beri değişmemiş, 
sadece ölçüleri, o da biraz değiştirilmiştir… 1884’te ge-
nişliği 7.8 metreden az olan sokaklara 12 metreden yük-
sek bina yapılamazdı. Hesap bu mantıkla sürer gider, 20 
metreden geniş caddelere de 20 metrelik yükseklik izni 
verilirdi. Binanın yüksekliği ise kanalizasyon şebekesin-
den tepe çatıya kadar diye ölçülürdü.

***
Günümüzde aynı kural korunuyor ve orantı ölçüsü, 

sokağın ölçüsü X ise binanın yüksekliği bu X’in üstüne, 
yerine ve semtine göre 2’den başlayıp 8 metreye kadar 
eklenerek uygulanıyor. 

Paris’in göbeğindeki biricik gökdelen, şimdilerde 
izin verildiğine pişmanlık duyulan Montparnasse kulesi-
nin çevresindeki cadde, sokak ve meydanların genişliği, 
işte bu kurala uygunluk gereği. 

Halen başkentin dış çeperine eklenen La Defense 
gibi yeni semtlerde yükselen gökdelenlerin çevresin-
de devasa meydanlar kurulması, at koşturabileceğiniz 
yeşil alanlar bırakılması da hem bu kural, hem de “hava 
akımlarının” bile hesap edildiği son derece ayrıntılı yasal 
düzenleme sayesinde oluyor. 

Bir de dönüp bizim kentlerimize bakın ve yaşadığı 
yurdu kimin imar, kimin tarumar ettiğini görün.

***
İşte size bir örnek: Kadıköy’deki Meteoroloji arsası, 

aslında park olmalıydı. 
Allem ettiler, kallem ettiler, arsaya Taşyapı kondu 

ve üstüne heyula gibi 4 gökdelen dikti. O yıllarda Selami 
Öztürk’ün belediye başkanı olduğu Kadıköy Belediyesi, 
başlangıçta Taşyapı’ya hiçbir zorluk çıkarmadı. Ancak 
şirketin 2007’den 2010 yılına kadar süren inşa sürecinde 
9 bin metrekarelik fazladan inşaat yaptığı tespit edilince, 
doğal olarak yasal işlem başlatıldı. Ortada görmezden 
gelinemeyecek devasa bir kaçak inşaat vardı; dolayı-
sıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi 
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskân 
için yürütmeyi durdurma kararı aldı.  Taşyapı’nın mevcut 
projeden 9 bin metrekare fazla inşaatına göz yummayan 
bir belediye cezasız kalır mı? Kalmadı elbette…

***
Taşyapı, yasadışı inşaat taşmasına karşı “uygula-

nan yasal işlemlerin faaliyetini geciktirerek şirketi zarara 
uğrattığı” gerekçesiyle Kadıköy Belediyesi’ne tazminat 
davası açtı. 

Ve tabii ki kazandı! 
Hem de 101 milyon TL boyutunda kazandı! 
Taşyapı’nın zarara uğratıldığına karar veren merci, 

İstanbul Anadolu 6. Asliye Mahkemesi. Bilirkişi raporu 
da oldukça şaşırtıcı. Ama şaşırmadık değil mi? Şaşırdık 
demeyin, çünkü nice saf ve hâlâ düzgün insanlığınız belli 
olur… 

Şimdi 101 milyon TL’lık tazminat karşılığı, Kadıköy 
Belediyesi’nin taşınmaz mallarına haciz koydurmak 
üzere icra müdürlüğüne başvurmuş bulunuyor, Taşyapı. 
İstanbul’un soluk alabileceği ender yeşil alanlarından bi-
rine el koyduktan sonra, artık Kadıköy’ün tamamına göz 
koydu.

***
Haciz istediği 25 taşınmaz arasında Fikirtepe Cami, 

Fikirtepe Yeni Cami, Ali İsmail Korkmaz Parkı, Moda Par-
kı, Koşuyolu Parkı, Halis Kurtça Kültür Merkezi, Caferağa 
Spor Salonu, Kalamış Gençlik Merkezi, Suadiye Muhtar-
lığı, Rasimpaşa Muhtarlığı da var… 

İnsanın içinden “Yürü koçum, kim tutar seni!” diye 
naralanmak geliyor, ister istemez. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Taş-
yapı lehine verilen mahkeme kararını temyiz ettiklerini 
açıkladı ve “Kadıköylülerin malını ve parasınıkimseye 
vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek” 
dedi. Genç Kadıköylüler de change.org’da Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’na gönderilmek 
üzere “Taşyapı, Kadıköy’den elini çek!” başlıklı bir imza 
kampanyası açtı. 

Ben imzaladım. Siz de imzalayın. 
Çünkü arsızlığın da bir sınırı olmalı. 
Her şeye rağmen olmalı!

Yürrü Taşyapı,
kim tutar seni!

Yazar Mine Kırıkkanat, Taşyapı’nın Kadıköy 
Belediyesi’ne açtığı haciz davasını Cumhuriyet 
Gazetesi’ndeki köşesine taşıdı. Biz de 
Kadıköylüleri yakından ilgilendiren bu yazının 
tümünü, Misafir Köşemize taşıyoruz.
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Mine KIRIKKANAT
MİSAFİR KÖŞESİ

Göztepe’deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı 
imar kullanarak gökdelen yapan Taşyapı, Kadı-
köy Belediyesi’ne ait camilere, parklara ve kül-
tür merkezlerine el konulması için icra işlemi 
başlatmıştı. Tartışmalı bilirkişi raporu ile davayı 
kazanan firma belediyenin taşınmazlarına icra 
işlemi başlatılması için İcra Müdürlüğü’ne baş-
vurdu. Kadıköy Belediyesi’ne 2007-2010 yılla-
rı arasında inşaat faaliyetini yavaşlattığı gerek-
çesiyle tazminat davası açan Taşyapı, gerekçeli 
kararın açıklanmasının ardından 24. İcra Mü-
dürlüğü’ne başvuruda bulunarak, Kadıköy Be-
lediyesi’nin taşınmazları ve banka hesaplarına 
el konulmasını istedi.

Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne başlattı-
ğı icra işlemine Kadıköylülerin tepkisi ise sürü-

yor. Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy Kent Kon-
seyi’nin çağrısıyla bir araya gelen 100’e yakın 
kurum,  Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne ait 
camilere, parklara ve kültür merkezlerine el ko-
nulması için başlattığı icra işlemine karşı çıka-
caklarını belirtmişti.

Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile ge-
tiren Kadıköylüler 14 Ocak Cumartesi günü 
saat 14.00’te Özgürlük Parkı’nda bir araya ge-
lerek konuyla ilgili basın açıklaması düzenleye-
cek. Kadıköy Kent Konseyi’nin çağrı metnin-
de şu ifadelere yer verildi: “Bizler Kadıköylüler 
olarak halkın ve hukukun yerine geleceğine ina-
nıyoruz. Ve adalet sağlana kadar mücadelemizi 
sürdürmeye kararlıyız. Kadıköy’ün geleceğine, 
kamu alanlarına sahip çıkmak için bir aradayız.”

öztepe Meteoroloji arazisine ayrıcalıklı imar 
kullanarak 4 kule yapan Taşyapı 2007-2010 
yılları arasında kendisini zarara uğrattığı ge-
rekçesiyle Kadıköy Belediyesi’ne dava aç-

mış ve tartışmalı bilirkişi raporu ile davayı kazanmıştı. 
Davanın ardından harekete geçen Taşyapı Kadıköy Be-
lediyesi’nin banka hesaplarına, taşınmazlarına ve araçla-
rına haciz konulmasını istemişti. 

Firmanın haciz edilmesi için talepte bulunduğu 25 
taşınmaz arasında kültür merkezleri, muhtarlıklar, ca-
miiler, parklar bulunuyordu. 

Moda Parkı, Fikirtepe cami, Suadiye Muhtarlığı gibi ka-
munun kullandığı alanlara haciz işlemi başlatılmasına 
Kadıköylüler sert tepki vermişti.  Tepkiler üzerine fir-
ma camilere, parkalara haciz istemediğini, belediyenin 
halkı yanılttığını iddia etmişti. Firmanın iddialarını Ka-
dıköy Tapu Müdürlüğü belgeleri yalanlıyor. Kadıköy 
Belediyesi’nin talebi üzerene Kadıköy Tapu Müdürlü-
ğü’nden verilen 9 Ocak 2017 tarihli yazıda Taşyapı ve-
kilinin 2016/26811 tarih ve sayılı dilekçesine göre taşın-

mazların tapu kayıtlarına haciz işlemi yapıldığı ve 
bu hacizlerin devam ettiği belirtiliyor. 

Konuya ilişkin açıklama yapan Aykurt Nuhoğ-
lu; “Firma 2007-2010 yılları arasında zarara uğra-
dığını iddia ediyor ama tazminat davasını 2015 

yılında açıyor. Biz 2014 yılında göreve geldikten son-
ra firmanın 9 bin metrekare kaçak inşaat yaptığını tespit 
ettik ve buna ceza kestik. Bu dava da bundan sonra açıl-
dı. Hem kaçak inşaat yapacaksın hem de kamunun malı-
na göz dikeceksin. Kamunun malına göz dikmene insan-
lar tepki gösterdiğinde de yalana başvuracaksın. Madem 
parklara, camilere haciz gönderilmedi tapuda neden bu 
firmanın avukatının talebi üzerine konulmuş haciz var? 
Yanlışlık oldu diyelim bu hacizleri neden kaldırmadı-
lar. Biz bu tür göz korkutmalara gelmeyiz. Bu firma de-
ğil Kadıköylülerin parasını ya da mallarını bizden bir tek 
çivi dahi alamayacak. Biz bu icra işlemi nedeniyle kamu 
hizmetlerinde doğacak herhangi bir aksamadan dolayı 
hukuki işlem başlatacağız” dedi.

Kadıköylüler semtine 
sahip çıkıyor

G

Kadıköy Belediyesi’nin kamu alanlarına haciz göndermediğini iddia eden Taşyapı’yı 
resmi belgeler yalanlıyor. Tapu Müdürlüğü’nden alınan belgelere göre aralarında 

camii, park ve kültür merkezi bulunan 25 kamu alanı üzerindeki haciz sürüyor

BELGELER 
TAŞYAPI’YI 
YALANLIYOR

İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararın açıklanmasının 
ardından Kadıköy Belediyesi yasal süre içinde İstanbul 24. İcra Müdürlüğü’ne 
mal beyanında bulunmuş, bu beyanda haczedebilecek hesaplarını belirterek 
kamu alanı olarak kullanılan alanların ada, parsel bilgileriyle imar ve kullanım 
durumlarını ayrıntılı olarak anlatan listeyi sunmuştu.
Kadıköy Belediyesi kamu alanı olarak kullanılan yerleri mal beyanında ayrıntılı 
olarak listelemesine rağmen Taşyapı vekili, sadece ada, parsel bilgileriyle 
25 taşınmaz ve banka hesaplarına haciz işlemi başlatılması için 24. İcra 
Müdürlüğü’ne 2016/26811 tarih sayılı dilekçesini verdi. 
İcra işleminin kamuoyunda duyulmasının ve tepki gösterilmesinin ardından 
Taşyapı vekili kelime oyunu ile İcra Müdürlüğü’nden bir yazı aldı. Bu yazıda 
belediye adına kayıtlı taşınmazların ada parsel bilgileri ile haciz konmasını 
istendiği, cami, sosyal- kültürel alanlara haciz konulması talebi bulunmadığı 
yazıyordu. Kadıköy Belediyesinin mal beyanında sunduğu listelerden da 
anlaşılacağı gibi alacaklı vekilin ada parsel ve kullanım bilgileri anlaşılmaması 
mümkün değil. Örneğin Taşyapı vekilinin verdiği icra talep dilekçesinde 
“İstanbul İli Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mah. 3022 ada 4 parselde bulunan 
kayıtlı arsa” dediği taşınmazda Fikirtepe Yeni Camii bulunuyor.  Kadıköy 
Belediyesi’nin itirazlarına rağmen Taşyapı tarafından haczedilen yerler 
listesinde park, muhtarlık, cami olan 25 taşınmaz hakkında haciz işlemi 9 
Ocak 2017 tarihi itibarıyla hala devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Karikatürist Behiç Ak 8 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Kadıköy 
Belediyesi'ne açılan haciz davasını işledi

Kadıköy Belediyesi’nin 
talebi üzerinde 9 Ocak 
2017 tarihinde Kadıköy 

Kaymakamlığı Tapu 
Müdürlüğü tarafından 

verilen listede aralarında 
park, muhtarlık, cami olan 

25 taşınmaz hakkında 
haciz işleminin devam 

ettiği görülüyor
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 Kadıköy Kültür Sanat 
Derneği’nin “Melekler ve 
Şeytanlar” programında, 
opera dünyasının iyi ve kötü 
karakterleri için yazılmış 
eserler sanatçılar tarafın-
dan sahneleniyor. Soprano 
Evren Ekşioğlu ve bariton 

Şahin Ekşioğlu’nun sahne alacağı konser 
ücretsiz. (16 Ocak/20:00/Caddebostan 
Kültür Merkezi)

 Halkın beğenisini 
kazanan sanatçıları 
dinleyicileri ile buluştura-
rak, hayatları ve sanatları 
hakkında daha yakın-
dan tanımalarına fırsat 
vermek için düzenlenen 
“Anılar ve Müzik”, 81'inci konserini düzen-
liyor. Kadıköy Belediyesi Müzik Gönül-
lüleri’nin bu ücretsiz etkinliğine Yücel 
Paşmakçı konuk olacak.  (17 Ocak/20.00/
Caddebostan Kültür Merkezi)

 2012 yılında Jülide Alpergin tarafın-
dan kurulmuş olan İstEnsemble, “Alman 
Romantikler Gecesi” temalı bu ücretsiz 
konserde, piyanolu quartet ve piyanolu 
trio oluşumlarıyla dinleyicisiyle buluşacak. 
(18 Ocak/20.00/Yeldeğirmeni Sanat)

 Prof. Güzin Gürel şan sınıfı öğrencileri, 
Yrd. Doç. Barış Büyükyıldırım piyano-
su eşliğinde birbirinden güzel eserleri 
seslendirilecek. Konser ücretsiz. 
(14 Ocak/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)

 İlk albümü “Iraksamalar”ı 1998, ikinci 
albümü “Leyl”i 2003 yıllarında yayımla-
yan Serdar Keskin’in gitarıyla eserlerini 
seslendirecek. Sanatçı, makamsal ve 
popüler müzikal birikimlerden faydala-
narak oluşturduğu şarkıları bir konsept 
dahilinde icra ediyor.  (13 Ocak/20.00/
Barış Manço Kültür Merkezi)

 Down sendromlu, otizmli, yarı mental 
14 zihinsel engelli gençten oluşan, hocaları 
Yaşar Morpınar tarafından 10 yıl önce 
kurulan ve bugüne kadar 253 ritm konseri 
veren, verdiği konser sayısı itibariyle 
dünyada benzeri olmayan “Bremen Mızı-
kacıları Perküsyon Grubu”, Afrika, Arap, 
Roman, Karadeniz ritimlerinden oluşan 
performanslarıyla bizlerle birlikte olacak. 
Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllü 
Evi’nin bu konseri ücretsiz. 
(16 Ocak/14.00/Caddebostan Kültür 
Merkezi)

 2014 yılında kurulan Linus Piyanolu 
Quartet, dinamik ve güçlü yorumuyla kısa 
sürede Hollanda’da ismini duyurdu. Quar-
tet’in bütün üyeleri, uluslararası tanınırlığı 
olan ödüllü müzisyenlerdir. 
(16 Ocak/20.00/Süreyya Operası)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

Bilen bilir, Ankaracıyım. Üniversite okumak 
için gittiğim şehirde 21 yıl yaşadım. Şimdi İs-
tanbul’dayım ama bir ayağım hâlâ orada ve bu 
hep böyle olacak. Ankara’da yaşadığım dö-
nemlerde sıklıkla İstanbul’a gelirdim; bu zi-
yaretlerimde hep Kadıköy’de kalırdım. Bugün 
tersini yapıyorum: Selimiye’de yaşıyorum ve 
Ankara’yı ziyaret ediyorum.

Gelişlerimde Kadıköy’ü tercih etme sebe-
bim, arkadaşlarımın burayı mes-
ken tutması. Ancak bunun ötesin-
de bir başka sebep var: Kadıköy, 
İstanbul’a ilk ayak bastığım yer. 
Liseyi İzmit’te okudum, günübirlik 
İstanbul ziyaretlerimi trenle yap-
tım ve hep Haydarpaşa’dan ka-
rıştım şehre. Ankara’da yaşadığım 
zamanlarda da bu değişmedi: Ar-
tık olmayan trenler, artık kullanıl-
mayan Haydarpaşa Garı’na getirdi 
hep beni. İnmek, Kadıköy’e yürü-
mek, rıhtımda kahvaltı yapmak 
ve denizi seyretmek, İstanbul ru-
tinimdi. Nereye gidersem gideyim 

hep bunu yaptım, şehre her 
seferinde Kadıköy’den aktım.

Kadıköy’ün bir başka güzel 
tarafı, Barış Manço’nun ora-
da yaşıyor olmasıydı. Hâlâ ora-
da “yaşıyor”. Evinin önünden 
ilk geçişimde duyduğum he-
yecan, yolumu “onu görürüm” 
umuduyla hep o sokağa dü-
şürmem, müze olduktan son-
ra sıklaşan ziyaretlerim, Kadı-
köy’ü benim için anlamlı kılar 
–ki bugün, Cafe Los Manços’da 
onu anarak oğlu Batıkan’la 
sohbet etmek, o heyecanın 
devamı.

Kadıköy, (bugün adına “pop” 
dediğimiz) Türkçe sözlü hafif 
Batı müziğinin filizlendiği nok-
talardan. Asıl olay 60'lı yıllar-
da geçiyor. Bugün, art arda açı-
lan, iyi müzik dinleyebileceğimiz 
mekanların katkısıyla bir Kadı-
köy-sound’dan söz edebiliyoruz 
ama kökeni geride ve çok sağ-
lam. Evveliyat önemli. Yazık ki 
bu mevzuda pek kitap ve maka-
le yok ancak eski dergilerdeki bir 
kısım haberler, buralı müzisyen-
lerle yapılmış söyleşiler ve plak 
kapaklarındaki referans yazıla-
rı, elimizdeki kaynaklar. Gazete 

Kadıköy’deki yazılarımı, biraz 
da bunları toparlama baha-
nesi olarak görüyorum. Bu ilk 
yazı genel bir yazı ama sonra-
sında isimler üzerinden ilerle-
me niyetindeyim…

Bugün Kadıköy-sound 
olarak andığımız oluşumun 
temelleri, ‘80’li yıllarda atıl-
dı. Öncesi elbette var, az son-
ra değineceğim ama başta 
Whisky ve Kesmeşeker ol-
mak üzere o dönem kurulan 
Kadıköy merkezli ekipler, bu-
günkü durumun müsebbibi. 
‘90’lı yıl-

larda olay hip-hop'a dön-
dü, yakın zamanda da 
deneysel grupların kat-
kısıyla bambaşka bir yola 
girdi. Ana arterin tümüyle 
dışında ama stabilize de-
ğil: En fazla “yan yol” di-
yebiliriz buna. Şüphesiz 
ana arter üzerinden iler-
leyen Kadıköylüler de var 
ama benim görmeyi ter-
cih ettiğim, “yan yol”da-
kiler. 

Kadıköy’ü merkez alıp 
biraz genişlersem, hatta 
Üsküdar ve civarına uza-

nırsam, ‘70’li yılların bereketini bu yazıya ta-
şıyabilirim. O dönemde, rock camiası, Üskü-
dar'da Tünay Akdeniz'in dükkanını mesken 
tutmuştu. Sonrasında bu Kadıköy’e taşındı ve 
hadise Akmar Pasajı’nda büyüdü. Az daha ge-
rilediğimizde, “rock Kadıköy’den doğdu” cüm-
lesini kurabiliyoruz. İddialı, evet ama dayana-
ğı sağlam: Bir yanda (Galatasaray Lisesi’nde 
okumalarına rağmen) Barış Manço ve Fikret 
Kızılok, diğer yanda Kalamış'tan Mazhar Alan-
son ve Fuat Güner, onların yakınında ikamet 
eden Bülent Ortaçgil, Erenköy civarından Ca-
hit Oben, Kadıköy Ticaret Lisesi'nden (sonra-
dan Kurtalan Ekspres'in belkemiği olacak) Nur 
Moray ve Ohannes Kemer, bu yakanın insan-
ları. Hep rock üzerinden gitmeyeyim, Kadı-
köylü bir başka ismi anayım: Erol Ev-
gin, şarkı söylemeye Moda Deniz 

Kulübü'nde başladı!
Daha da entere-

sanı, 1940'larda Ka-
dıköy Halkevi, mem-
lekette cazı doğuran 
çalışmalara imza attı: 
Hulki Saner, İlhan Mi-
maroğlu, Necdet Al-
pün, Mehmet Akter, Er-
dem Buri bu bünyeden çıktı. 
Erdem Buri çok önemli: Hayat ar-
kadaşı Tülây German'la birlikte Ana-
dolu-pop’un, bir anlamda “yeni” müzi-
ğin müsebbibi. Şunu söyleyebiliyoruz: 
Anadolu-pop, Moda – Üsküdar hat-
tında filizlendi. Bu müziğe adını veren 
Moğollar’ın iki has elemanı, Taner Ön-

gür ve Cahit Berkay, buralı. O dönem 
fırtına gibi esen bir kısım toplulukla-

rın elemanları da… Bütün bu isim-
leri sayarken, hâlâ Kadıköy’de 
yaşayan Gökçen Kaynatan’ı ve 
Bahariye civarındaki stüdyoları-
nı hatıradığım Mavi Işıklar’ı unut-

mamam gerek. Daha çok isim var 
ama yeri, zamanı geldikçe bunları 

hatırlatacağım.
Bu yazı, hikâyenin girişi olsun. Önü-

müzdeki ay Barış Manço’dan başlayarak Ka-
dıköylü müzisyenleri mercek altına alacağım. 
Şarkılı Kadıköy Tarihi, bu sayfalarda şekillene-
cek. Bu, bir anlamda memleket rock tarihi as-
lında. Hem Kadıköy’e ve buralı müzisyenlere 
bir saygı duruşu, hem de renkli-resimli, eğlen-
celi bir hatırlatma. 

Şarkılı Kadıköy Tarihi – 1: Hikâyeye giriş…

MURAT 
MERİÇ

Kadıköy’de

şlevini yitirdiği için kullan-
madığınız eşya ve malzemele-
ri çöpe atmak yerine onlarla ne-
ler yapabileceğinizi düşündünüz 

mü? Peki, bu malzemelerle gitar, bateri seti 
veya bir arp yapabileceğinizi biliyor muy-
dunuz? İşte bu sorular Erdem Temel ve Me-
like Bozkurt’un 7 Ocak Cumartesi Kadı-
köy’de bulunan Sığınak Sanat’ta düzenlediği 
“Konservelerin Uyanışı” etkinliğinde cevap 
buldu. Etkinlikte kullanılmış konserve kutu-
ları, elektrik süpürgesi borusu gibi birçok “işe 
yaramaz” malzeme, hayal gücünün sınırla-
rı zorlanarak, telli ya da vurmalı çalgılara dö-
nüştürüldü. “Her materyalin yaratabileceği bir 
ses potansiyeli var. İnsanlar gündelik eşyalar-
da bunu göz ardı ediyor” diyen, atölyenin yü-
rütücülerinden Erdem Temel’le etkinliğin 
amaçlarını ve iki yıldır üzerinde çalıştıkları, 
“vegan” ODR enstrümanlarını konuştuk.

• Önce sizi tanıyalım. Kendinizden bahse-
der misiniz?

Adım Erdem Temel. Sanırım tanıtabilece-
ğim tek şey bu. Normalde enstrüman yapımı 
eğitimi almadım. Kız arkadaşım Melike saye-
sinde enstrüman yapımına ‘sarmış’ bulunmak-
tayım. Daha önce ses teknisyenliği, ses akus-
tiği dersleri alırken kafamda dönen projeler 
oluyordu. Seneler sonra Melike’yle tanıştığım-
da onları gerçekleştirebilme şansı buldum. Bu 
aralar enstrüman yapımcıyım diye geziyorum. 

• “Konservelerin Uyanışı” atölyesini ken-
di gözünüzden nasıl tariflersiniz?

Her şeyin doğasında kendine özgün bir ses 
var. Her materyalin yaratabileceği bir ses po-
tansiyeli var. İnsanlar gündelik eşyalarda bunu 
hep göz ardı ediyor, es geçiyor. Hiç aklınıza 
gelmeyecek şeylerin seslerini dinlemek bana 
çok daha büyük zevk veriyor. John Cage diye 
bir avangart kompozitörün amfilenmiş kaktüs 
gibi deneylerini izleyerek her şeyi ses çıkarta-
cak bir malzeme olarak görmeye başlamıştım 
hayatımda. Bu görüşü de insanlarla paylaşmak 
için bir fırsat oldu sadece.

• Fikir nereden çıktı?
Fikir, Sığınak Sanat Atölyesi’nin sahibi ve 

yürütücüsü Yavuz’dan çıktı. Biz geri dönüşüm 
enstrüman yapımıyla zaten uğraşıyorduk. Ya-
vuz’un da katkısıyla bunu başka insanlara öğ-
retebileceğimizi düşündük. İnsanların zama-
nını da çok almadan “ortaya ne koyabiliriz?” 
diye beyin fırtınası yaptık. İşlevini yitirmiş bir 

malzemeye yeni bir işlev kazandırma hali en 
baştan beri ilgi çekiciydi. Bunun müzikle ol-
ması çok daha hoş geliyor bize.

• Atölyeler devam edecek mi?
Çeşitlenerek devam edecek. Çağrı Yalçın 

arkadaşımız geri dönüşüme devam ederek, 
yakın zamanda vurmalı enstrümanlar atölye-
si yapmaya başlayacak. Hayatın getirdikle-
ri yüzünden biz yavaştan çekilip, işi ona bı-
rakacağız.

VEGAN ENSTRÜMAN OLUR MU?
• Geri dönüşüm enstrüman yapımı dışın-

da iki senedir devam eden bir projeniz daha 
var. Biraz ondan bahseder misin?

Biz ODR enstrümanları diye bir marka 
oluşturmaya çalışıyoruz. ODR mitolojiden ge-
len bir karakterin ismi. İnsanlar farkında değil 

ama enstrüman yapımında çok fazla hayvan-
sal ürün kullanılıyor. Kemik iliğinden, böcek 
yumurtalarına kadar birçok malzeme müzik 
marketlerdeki ürünlerin içinde bulunuyor. Me-
like de ben de veganım. Biz de buna alterna-
tif olarak tamamen vegan, havyasal ürün kul-
lanılmayan enstrümanlar üretmeye çalışıyoruz. 
Enstrümanlarda insan zihninin oluşturduğu bi-
çimleri kullanmayı reddediyor, doğanın bize 
verdiği formları kullanarak enstrüman yapma-
ya çalışıyoruz. İkincil olarak matematikle ge-
liştirilmiş formlar yerine doğa ona nasıl şekil 
verdiyse o şekliyle kullanıyoruz. Böylece ken-
dine has, doğanın verdiği formun özgün sesi-
ni ortaya koymuş oluyoruz. Örneğin saksafonu 
bambudan yapıyoruz. Pirinci dövüp bir şekil 
vermek yerine bambunun kendine has şekliy-
le sesi oluşturuyoruz. Tarihe baktığımızda da 

uzun saplı enstrümanların atası su kabağın-
dan yapılmış bir enstrüman.  Hatta çift boğum-
lu su kabağı sayesinde şu an ki bildiğimiz gi-
tarın formu oluşuyor. Oradan evirilip geliyor. 
Aslında bizim yaptığımız şey antik düşünceyi 
günümüz koşullarında yeniden canlandırmaya 
çalışmak. 

• Ne zaman başladınız bu projeye?
Yeni başladık sayılır. İki senedir üzerinde 

çalışsak da kendimizi dışarıya yeni açtık. Alı-
şık olmadıkları için insanlar ilk zamanlar gi-
tarlarımızın gitar olduğunu bile anlamıyordu. 
Onun için gözlerinin alışık olduğu müzisyen-
lerle video çekimi gibi şeyleri kovalıyoruz ki 
daha enstrüman muamelesi görsün enstrüman-
larımız(gülüyor). Ya bir fantezi olarak görü-
yorlar, ya da süs eşyası zannediyorlar. Biraz 
ezber kıran bir şey olduğu için arada kalmışlık 
var tepkilerde. Bunu yavaş yavaş aşma süre-
cindeyiz ki bu Türkiye’de oldukça zor oluyor. 

• Proje hangi aşamada? Zorlandığınız 
noktalar neler?

Herhangi bir enstrümanı bu perspektifle 
ortaya koymak çok fazla emek isteyen bir sü-
reç. Enstrümanlarımızdan biri bir senedir hala 
gelişme aşamasında. Bir de bilgi bulmakta zor-
lanıyoruz. Su kabağından nasıl enstrüman ya-
pılır diye yazınca internete, bir şey çıkmı-
yor(gülüyor). Kendimizin yeniden keşfetmesi 
gerekiyor o antik teknikleri. O yüzden başka 
bir işe zaman ayırdığımızda işler sekteye uğ-
ruyor. Sadece hayalimizi devam ettirebilecek 
kadar maddi geri dönüş bekliyoruz açıkçası. 
Bunu yapalım çok zengin olalım, efsane ola-
lım gibi bir derdimiz yok 

• Çalışmalara katkı sunmak isteyenler, 
atölyelere katılmak isteyenler sizi nasıl takip 
edebilirler?

İnternet sitemiz hazırlık aşamasında. Şu 
an tek iletişim kanalımız Facebook grubumuz. 
Onun dışında telefon numaramı her yere ya-
zıyorum. Telefondan organik olarak iletişime 
geçmeyi daha çok seviyorum. 

l Alper Kaan YURDAKUL

Geri dönüşüm enstrüman atölyeleri çeşitlenerek devam edecek. Siz de çalışmalara 
katkı sunmak, atölyeleri takip etmek istiyorsanız bu adreslerden iletişime geçebilirsiniz: 
facebook.com/odrcustom Erdem TEMEL - 0532 350 96 00

enstrüman
olduİ

Sığınak Sanat’ta 
gerçekleşen

“Konservelerin Uyanışı” 
etkinliğinde işlevini 

yitirmiş atık
 malzemeler müzik 

enstrümanına 
dönüştürüldü

İlhan Mimaroğlu

 Tülây German

Gökçen 
Kaynatan

Barış 
Manço
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Davranım bozukluğu, 
başkalarının temel hakla-
rına saldırıldığı ya da yaşa 
uygun başlıca toplumsal 
doğru ve değerlerin ya 
da kuralların hiçe sayıldı-
ğı, yineleyici bir biçimde 
ya da sürekli olarak görü-
len saldırgan davranışlar 
olarak açıklanabilir. Ço-
cuk ve gençte gözlemle-
diğiniz ve aileyi, çevreyi, 
en önemlisi aslında yine 
çocuğun, gencin kendisi-
ni rahatsız eden bu görü-
nümler arasında:  
*çoğu zaman kavga - dövüş başlatmak, kabada-
yılık etmek,
* başkalarının ciddi bir biçimde fiziksel olarak ya-
ralanmasına neden olacak bir ‘silah’ kullanmak 
(sert bir cisim, taş, sopa, kalem, bıçak gibi),
* insanlara karşı fiziksel olarak acımasız davran-
mak, ısırmak, tükürmek,
*hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız dav-
ranmak,
*başkasının gözü önünde çalmak, hırsızlık,
*eşyalara zarar vermek, yangın çıkartmak, *ku-
ralları ciddi bir biçimde ihlal etmek, yalan söy-
lemek, evden okuldan kaçmak ve birisini cinsel 
etkinlikte bulunması için zorlamak şeklinde gö-
rülebilir.

Peki çocuk ve genç bunu neden yapar? 
Her bir davranışın altında çocuğun bireysel 

gelişim öyküsüne, geçmiş deneyimlerine bağ-
lı olarak farklı sebepler yattığını söyleyebiliriz. 
Çevrenizden, benzer sorunu olan bir aileden, bi-
limsellikten uzak yayınlardan edindiğiniz bilgile-
re dayanarak çocuğunuzdaki bu tip davranışların 
sebebini çözmeye çalışmak, sorunları giderme-
yecek; dahası çocuğunuz ile aranızdaki mesafe-
yi daha da artıracaktır. Kaldı ki çocuğunuz aslında 
sizin onu anlamanızı, aranızdaki ilişkiyi düzelt-
mek adına bizzat sizin onunla ilgilenmenizi bek-
ler ve bu davranışlar, artık onu görmeniz gerek-
tiği mesajını da taşıyan yardım çağrıları anlamına 
gelebilir.

Bu açıdan bakıldığında, bu tip uygunsuz dav-
ranışlar sergileyen çocukların ebeveynleri (anne 
baba ya da ona bakımveren başka bir yakını) 
ile yaşantıladıkları geçmiş ya da yeni bir sürece 
bağlı ilişkilerinde sorun olduğu gerçeğine odak-
lanılmalıdır. Yani konu sadece çocuk değil, ço-
cuk ve sevdiği/nefret ettiği kişi arasındaki ilişki-
dir. Çok nüfuz edici, çocuğun bireyselleşmesine 
engel olan, izin vermeyen ya da hiç ilgilenmeyen 
bir anne; çok korkutucu, saldırgan  ya da her türlü 
isteğe onay veren sınırsız bir baba; torunu üzül-
mesin diye sürekli küçük yalanlarla durumu idare 
etmeye çalışan bir büyükanne; kızından boşandı-
ğı için damadına (çocuğun babasına) sürekli öfke 
ve nefret söylemi içinde olan bir dede gibi bir çok 
örnek sunulabilir. Buradan yola çıkarak yetiş-
tirme tutumlarının, çocuğun dürtülerini kontrol 
edebilmesinde, öfke-suçluluk duygularını sağ-
lıklı şekilde aktarmasında en büyük etken oldu-
ğu söylenebilir.

Davranım bozukluklarının içeriğini oluşturan 
öfke ve saldırganlık, canlı doğasının bir parçası 
ve  yaşam için temel gerekli bir mekanizmadır ve 
eğitim ile uygun şekilde dışa vurumu sağlanabilir.

Toplum içinde  yaygın olarak bilinen bir tutum 
“çocuklar anne babalara kızmaz!”dır; oysa ki in-
san seven, üzülen, hayal eden, kıskanan ve kızan 
bir canlıdır ve herhangi bir engellenmede, kendi-
sine saldırı tehdidi hissettiğinde öfkelenmesi ga-
yet doğaldır. Diğer bir deyişle çocuk, kendisine 
karşı bir saldırı tehdidi altında hissettiğinde salır-
ganlık göstererek korkusuyla baş etmeye çalışır. 
Çocuk da bir birey olarak bu duyguları yansıtma-
ya hakkı olan bir canlıysa eğer neden sevdiği bir 
kişiye bir konuda kızdığını ifade edemesin?  Bu-
rada bahsettiğimiz saldırganlık korku ve öfke-
ye karşı oluşan doğal bir savunma iken; şiddet ise 
salt insan mahsulü sınırsız bir yıkıcılıktır ve yıkı-
cılığın olduğu yerde yaşamdan, sevgiden, şefkat 
ve arzudan  bahsetmek olanaksızlaşır. Haftaya 
çocuğunuzun öfkesi ile nasıl başedebileceğini-
ze dair tutumların gözden geçirileceği bir yazı ile 
beraber olacağız.

Davranım 
bozukluğu, öfke ve 

saldırganlık

Uzman Klinik Psikolog 
Bağış Demirel

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi   

ızılay Genel Başkanı 
Kerem Kınık, geç-
tiğimiz günlerde 
sosyal medya he-

sabından yaptığı açıklamada, 
kanın sürekli bir ihtiyaç ol-
duğunu ve kan stoklarının ye-
tersiz olduğunu belirterek, ülke 
genelinde kan bağışı çağrısı yap-
mıştı. Kızılay Kadıköy Şube Başka-
nı Numan Hocaoğlu, gazetemize yaptığı 
açıklamada Kınık’ın çağrısının ardından 
bağışlarda gözle görülür bir artışın oldu-
ğunu fakat hala rakamların istenilen se-
viyelere gelmediğini söyledi. Hocaoğlu 
kan bağışlarının azalmasında hava mu-
halefetinin büyük etkisi olduğunu belir-
tirken, sayının Kadıköy’de de düştüğünü 
vurguladı.

“MAĞDURİYETLER OLABİLİR”
Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Nu-

man Hocaoğlu açıklamasında, polikin-
likler dâhil sağlık kurumlarının tama-
mına yakının Kızılay’dan kan aldığını 
belirterek, kan stoğunun en az 50-60 bin 
civarlarında olması gerektiğini fakat bu 
sayının 20-25 bin bandına kadar düştü-
ğünü söyledi. Kızılay’ın her gün yaklaşık 
bin 300 hastaneye 10 bin ünitenin üzerin-
de kan vermesi gerektiğini söyleyen Ho-
caoğlu, terör saldırıları gibi olağanüstü 
durumlarda büyük mağduriyetlerin olu-
şabileceğinin altını çizdi.

“BİRAZ DAHA GAYRET”
İstanbul’un en çok kan veren il-

çesi Kadıköy’de de aralık ayın-
da bağışlarda düşüş gerçekleşti. 
Hocaoğlu’nun aktardığı verile-
re göre, 2015 Aralık ayında Ka-
dıköy’de 2 bin 697 ünite kan ve-
rilirken, bu sayı 2016 Aralık’ında 
bin 690’a kadar düştü. Kızılay Ge-
nel Başkanı Kınık’ın yaptığı açıkla-
ma sonrası bağış sayısı artarken, Kızılay 
Kadıköy Başkanı Hocaoğlu artışın iste-

nilen seviyede olmadığını söyledi ve ek-
ledi : “Kadıköy’de halkımız çok duyarlı. 
Sadece kan konusunda değil. Kızılay’ın 

tertiplediği diğer yardım kampan-
yalarına da yoğun ilgi var. Ama 

kan çok önemli bir konu. Kan 
ülkemizin olmazsa olmaz ko-
nularından bir tanesi. Diğer 
yardımlarda istenilen seviye-
ye ulaşılmazsa devletten des-

tek alıp kampanyayı başarıyla 
sonuçlandırabilirsiniz. Ancak kan 

öyle bir şey değil. Kanı insanlar ve-
recek ki ihtiyaç karşılanacak. 18-65 yaş 
arasında olan, sağlıklı her vatandaşımız 
kadın veya erkek kan vermelidir. Bugün 
belki kendisinin ihtiyacı olmayabilir ama 
yarın sabah size veya bir yakınınıza kan 
lazım olabilir. Biraz daha gayret.”

Kadıköy’de Kızılay’ın 2 tane 
sabit, 2 tane gezici kan bağış 
noktası bulunuyor. Sabit kan 
bağışı alınan yerlerin biri İs-
tanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’na bitişik şe-
kilde Rıhtım Caddesi yönün-
de yer alırken, diğer kan bağış 
noktası Beşiktaş-Adalar İskele-
si’nin karşısında metro çıkışında hiz-
met veriyor. Kan bağış noktaları her 
gün 10.00’dan 20.00’a kadar açık. Sabit 
noktalara uzakta oturan Kadıköylülerde  
(0216) 336 05 66’nolu numaradan gezi-
ci araçların hangi semtte olduğunu öğre-
nebilirler.

“İNSANLARA UMUT OLUNMALI”
Gazete Kadıköy’e konuşan, konser-

vatuarın yanındaki kan bağış nok-
tasında görevli Dr. Elif Ba-

har Özbaş şunları söyledi: 
“Havalar soğuk ama bura-
da klimamız var. Vatan-
daşlar üşümeden kan ve-
rebiliyorlar. Sabah 10’dan, 

akşam 8’e kadar açığız. Kı-
zılay Genel Başkanı’nın çağ-

rısından sonra ortalama günlük 
30-35 olan rakamımız, 45-50’lere kadar 
yükseldi fakat yeterli değil. Biz her gün 

buradayız, sizi de bekliyoruz.”
18 yaşına girdiği gibi kan 

vermeye gelen Damla Ça-
kır, herkesin kan konu-
sunda duyarlı olması ge-
rektiğini söyledi ve ekledi: 

“Ben 18 yaşıma henüz gir-
dim. Ve ilk fırsatta kan vermeye 

geldim. Bu benim ilk kan verişim. 
Sağlıklı olduğum sürece, ömrümün so-

nuna kadar 

kan vermeye devam ede-
ceğim. İhtiyacı olan in-
sanlara umut olmak 
çok değerli.”

Soğuğa rağmen 
kan vermeye gelen-

lerden biri de Alper 
Ateş’ti. Ateş, herkesin kan 

vermesini tavsiye ederken “Bu 
benim Kızılay’a ikinci kan verişim. İlk 
fırsatta, zamanı gelince tekrar kan vere-

ceğim. Yarın bir gün bizimde kana 
ihtiyacımız olabilir. Bu ko-

nuda duyarlı olmalı-
yız.” dedi. 

Kızılay Genel Başkanı Kerem 
Kınık’ın kan stoklarının yetersiz 

olduğunu açıklamasının ardından 
bağışlar artarken, rakamlar henüz 

istenilen seviyeye gelmedi

Kar yağışı ve soğuk havaların etkisini göster-
diği bugünlerde uzmanlar düşme ve yaralan-
malara karşı uyarıyor.
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Defne Kaya, karda yürürken oluşan 
kaymaların ciddiye alınması gerektiğini hatır-
latarak kayma, düşme ve sendelemelerin tra-
fik kazalarından sonra ikinci sırada ölüm riski 
taşıyan kazalar arasında olduğunu söyledi.
 Doç. Dr. Kaya, şu önerilerde bulundu:
◗ Kaldırım ve park alanlarını tehlikeli düşman 
askeri gibi görün
Kardan temizlenmiş bile olsa görünme-
yen bir buz katmanı olabileceğini asla 
unutmayın. Islak ve buzlu bir yüzey 
sizi aşağıya doğru çekmek ister, sizin 
yere düşmemek için daha fazla sür-
tünmeye ihtiyacınız olacaktır
◗Güneye doğru yönelin
Kaldırım ve yolların güney kısımların-
dan yürüyün. Kuzey kısımlarında buzun 
daha uzun süre kalacağını unutmayın.
◗ Elinizde bir şey olmasın
Karlı ve buzlu bir güzergâhta yürüyecekseniz 
elinizde bir şey taşımamaya ve ellerinizi ce-
binize koymamaya gayret edin. Ellerin boş ve 
serbest olması dengenizi korumanızı sağlar.
◗ Yeri sıkı tutan ayakkabılar giyin
Geniş topuk yüzeyine sahip, tırtıklı kauçuk 
veya neopren tabanlı ayakkabıları tercih edin. 
Sürtünme etkisi en az olan plastik ve köse-
le tabanlı ayakkabıları kullanmayın. Kar ve buz 
için tabanı uygun bile olsa, yürüdükçe tırtık-
ların arasına dolan kar ve buz, tabanın kaygan 
bir hale dönüşmesine neden olur. Yürürken 

ayakkabınızın tabanını belirli aralıklarla kar-
dan temizlemek tabanın sürtünme kuvveti-
ni korur.
◗ Elinize kar bastonu gibi bir destek alın
Normalde baston veya kanedyen kullanmı-
yor olabilirsiniz, kar ve buz aparatı da olan kar 
bastonlarını kullanmak kış şartlarının zorlaş-
tırdığı yüzeylerde dengeli bir şekilde yürüme-
nize yardımcı olacaktır. Kar bastonunu spor ve 
doğa malzemeleri satan yerlerden alabilirsiniz.
◗ Pufidik kıyafetler giyin
Hacimli ve pufidik kıyafetler, düşme sırasın-
da, vücuda yapışan ve ince kıyafetlere oranla 

sizi daha fazla korur. Kemik erimesi olan kişi-
ler için kıyafet içine giyilebilen kalça koruyucu 
ve pedlerin kullanımı hayat kurtarıcı olabilir. 
Sizi sıcak tutacak kıyafetleri tercih edin ama 
bere ve atkınızın görme alanınızı kapatması-
na izin vermeyin. 
◗ Kar gözlüğü kullanın
Karın beyaz ışıltısı görme yetisini azaltabi-
lir. Net görebilmek, sizin kaygan yüzeyleri iyi 
seçmenizi sağlar. Kar gözlüğü kullanarak ka-
rın parlak ışığını azaltabilirsiniz.
◗ Yanınızda kum ve tuz taşıyın
Düşmekten gerçekten çok mu korkuyor-

sunuz? Yanınızda küçük bir çanta içinde tuz, 
kum veya topaklanma yapmayan kedi kumu 
taşırsanız, karşılaştığınız buz bölgelerinin 
üzerine serpebilirsiniz.
◗ Karın ortasından yürümeyin
Karın ortasından yürümek yerine karın bittiği 
yol kenarlarında yürümek daha güvenlidir.
◗ Geleneksel yöntemler işe yarayabilir
Ayakkabınızın altına çorap geçirmek sürtün-
meyi azaltacağı için düşmenizi engelleyebilir.
◗ Penguen gibi yürüyün
Ayaklarınızı açarak yürümek denge alanını-
zı genişleteceği için düşmenizi engeller. Diz-
lerinizi hafifçe büküp yürümek de vücut ağır-
lık merkezinizi yere doğru yaklaştıracağından 
dengenizi artırır. Kollarınızı iki yanda ve ser-
best bırakmak da dengenizi sağlamlaştırır.
◗ Ayaklarınızı sürümek de işe yarayabilir
Penguen gibi yürümek istemiyorsanız ayak-
larınızı sürüyerek, her iki ayağınızın birbiri-
ni takip ettiği küçük adımlar atarak yürümek 
de işe yarayacaktır. Yavaş tempoda yürü-
meyi unutmayın. Doğada koşan bir pengu-
en yoktur.
◗ Merdivenleri tek tek inip-çıkın
Merdivenler de kar ve buzda tehlikeli hale ge-
lebilir. Merdiven korkuluklarını (trabzanları) 
kontrol ettikten sonra, önce bir ayağınızı basa-
mağa alın sonra diğer ayağınızı yanına getirin.
◗ Eğer düşecekseniz bir profesyonel gibi düşün
Tüm bu tedbirlere rağmen düşme tehlikesiy-
le baş başa kaldıysanız, kolaylıkla kırılabilecek 
dirsek, el bileği, diz veya omurganız üstüne de-
ğil omuz, bacak ve kalçanızın üstüne düşmeye 
çalışın. Düşme esnasında kaslarınızı gevşet-
meyi başarabilirseniz daha az yaralanırsınız.”

İstanbul, son yılların en yoğun kar yağışını yaşıyor. Kışın 
çetin koşullarını yaşadığımız bugünlerde uzmanlar, karda 

kaymaların ciddiye alınması gerektiğini hatırlatıyor

l Alper Kaan YURDAKUL

“Karda yürümek zordur”

Kızılay’da
KAN alarmı!
K

Numan Hocaoğlu

Elif Bahar Özbaş

Damla Çakır
Alper Ateş

Defne 
Kaya
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BU HAFTA

BU HAFTA

İSTANBUL 1. AMATÖR 
FUTBOL LİGİ’NDE 

BU HAFTA
Kadıköy’den Fikirtepe Dumlupınar, 
Koşuyolu ve Acıbadem’in 1. Amatör 
futbol liginde elde ettiği sonuçlar şöyle:
■ 14. grupta Koşuyolu, Barbaros 
karşısında 3-0 hükmen mağlup oldu.
■ 16. grupta yer alan Acıbadem, bu 
hafta sahasında ağırladığı, ligin güçlü 
ekiplerinden Valide Tayfun’u 1-0 mağlup 
etti.
■ 17. grupta ise Fikirtepe Dumlupınar, bu 
haftayı maç yapmadan geçti. 

İstanbul 1. Amatör Futbol Liglerinde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
maç programı şöyle:

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

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

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

SÜPER AMATÖR LİGİ’NDE 

BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
sonuçlar ve gelecek haftanın programı 
şöyle:
2. Grupta Haftanın Sonuçları 
Bakırköy- Ortaçeşme: 1-1
Sultanbeyli- Bostancı: 6-0
Küçükköy- Küçükçekmece: 1-0
Ömerli Köyü- Dolayoba: 0-1
Vardar- Mahmutbey: 0-2
Selimiye (Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
2. Grupta Gelecek Haftanın programı
Selimiye-Sultanbeyli
Bostancı-Bakırköy
Ortaçeşme-Vardar
Mahmutbey-Ömerli Köyü
Dolayoba-Küçükköy
Küçükçekmece(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
7. Grupta Haftanın sonuçları
Ç. İhsaniye- Yıldırımbosna: 3-2
Sütlüce- Kurtköyspor: 3-6
Soğuksuspor- Albayrak: 4-0
Ortaköy- Rami: 3-1
Yel değirmeni- Yenibosna: 0-6
7. Grupta Gelecek haftanın programı
Yeldeğirmeni-Ortaköy
Rami-Soğuksuspor
Albayrak-Sütlüce
Kurtköyspor-Ç.İhsaniye
Yıldırımbosna-Yenibosna

armara Basketbol, çocukluk ve 
gençlik döneminde uzun yıllar 
profesyonel basketbol oynayan 
Savaş Karakaş ve Rasim Onur 

Tüysüz tarafından 2009 yılında Kadıköy’de 
kuruldu. Daha sonra Üsküdar, Koşuyolu ve 
Kartal’da kurduğu basketbol okullarıyla da 
adından söz ettirmeyi başardı. 

Alanında uzman, lisans eğitimlerini ta-
mamlamış 18 antrenörle eğitim veren ku-
lüpte, 8 yaşından 17 yaşına kadar olan 
sporcular Marmara Basketbol Liginde oy-
nayarak tecrübe kazanıp lisanslı sporcu ola-
biliyor. 3 şubesinde toplamda 600 sporcusu 
bulunan kulübün bünyesinde 400 lisans-
lı sporcu bulunuyor. Bunlardan en seçkin 
16 sporcu 16 yaş altı kategorisinde Türki-
ye Basketbol Federasyonu Ligi’nde müca-

dele ediyor. 2016-2017 sezonunda Türkiye 
Şampiyonası parolasıyla yola çıkan takım 
yoluna emin adımlarla devam ediyor. 

 
İLK YILDA ÜÇÜNCÜLÜK 
2010-2011 sezonunda İstanbul Marma-

ra Spor Kulübü Derneği olarak basketbol 
altyapı müsabakalarına katılma kararı alan 
kulüp, küçük takımdan A takıma kadar her 
yaş kategorisinde takımlar kurdu. 2010-
2011 sezonunda İstanbul Marmara A Takı-
mı, kurulduğu ilk sene İstanbul üçüncüsü 
olarak İstanbul derecesi kazandı. Marma-
ra Basketbol, çalışmalarına 2010-2011 se-
zonunda bir yenisini ekledi ve Dumlupınar 
Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenli-
ği mezunu Rasim Onur Tüysüz ile birlik-
te İstanbul Üsküdar Lisesi Spor Salonu’n-
da üçüncü şubesini açtı. Üsküdar Marmara 
ile birlikte daha da güçlenen kadro Üskü-
dar Marmara takımlarını da altyapı ligle-

rine sokarak lisanslı sporcu sayısını ikiye 
katladı. Başarılı geçen sezonların ardından 
kulüp büyümeye devam etti. 

AMATÖR BASKETBOL LİGİ VAR
2011-2012 sezonundan bu yana ligle-

re katılmakta olan İstanbul Marmara Spor 
Kulübü, bünyesinde çok sayıda sporcu ye-
tiştirirken, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşik-
taş, Anadolu Efes ve benzeri büyük kulüp-
lere sporcu gönderdiği de oluyor.

Marmara Basketbol tamamen kendi im-
kânlarıyla İstanbul altyapı takımlarının yer 
aldığı, onların lig, hazırlık maçı ve turnu-
va maçları oynayabileceği bir lig bile oluş-
turdu. 2013-2014 yılından bu yana Marma-
ra Basketbol Ligi adıyla düzenlenen amatör 
basketbol ligi sayesinde her yıl onlarca ta-
kımın katıldığı seyir zevki yüksek maçla-
rın oynandığı spor etkinliği gerçekleştirili-
yor. Kulüp aynı zamanda kendi bünyesinde 

yetiştirdiği sporculara, 21 kulüp ve 96 takı-
mın katıldığı Marmara Basketbol Ligindeki 
maçlarda tecrübe kazandırıyor. Marmara, 
sömestr döneminde Kış Basketbol Kamp-
ları, yaz aylarında Yaz Basketbol Kampla-
rı, Yaz Spor Okulları ve Sezon Öncesi Ha-
zırlık Kampları düzenliyor. 

İstanbul Marmara Spor Kulübü Başka-
nı Savaş Karakaş ve Rasim Onur Tüysüz, 
“Ülkemizde gençliğe sporu sevdiren, ken-
di yetiştirdiği sporcularla üst düzey başarı-
lar elde etmeyi hedefleyen, sektörde lider 
bir spor kulübü olmayı, Türk basketboluna 
zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirme-
yi, ülkemizdeki lisanslı basketbolcu sayı-
sını arttırmayı, genç nesli spora yönlendi-
rerek sokaktaki zararlı alışkanlıklardan ve 
arkadaşlıklardan korumayı, özgüveni yük-
sek, kendini iyi ifade edebilen, başarılı ne-
siller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı 
amaçlıyoruz” açıklamasında bulundular.

Spor medyası 2016’da en çok Arda 
Turan ve Fenerbahçe haberleri yaptı
Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırlanan, Türk spo-
runun 2016 yılı medya raporu açıklandı. Rapora göre, yıl 
boyunca spor basınında en çok konuşulan takım Fener-
bahçe, en popüler kulüp başkanı Aziz Yıldırım oldu. Arda 
Turan ise futbolcular listesinde zirvedeydi. Rapora göre 
Fenerbahçe 818 bin 409 haberle ilk sırada yer alarak en po-
püler kulüp ünvanına ulaşırken, onu 746 bin 807 haberle 
Beşiktaş izledi. Galatasaray 734 bin 459 haberle üçüncü, 
Trabzonspor 547 bin 159 haberle dördüncü olurken, Bur-
saspor 316 bin 534 haberle beşinci sırada yer aldı.

ARDA, VAN PERSİE, SNEİJDER 
Medya Takip Merkezi’nin listesi, yılın popüler sporcu-

larını da ortaya koydu. Barcelona’da oynayan Arda Turan, 
yıl boyunca 120 bin 927 habere konu olarak listenin zirve-
sinde yer aldı. Listenin ikinci zirve ismi, Fenerbahçe’nin 
yıldız oyuncusu Robin Van Persie 99 bin 35 habere konu 
edildi. Galatasaray’da başarılı performansıyla adından söz 
ettiren Wesley Sneijder, 97 bin 256 haberle üçüncü, sarı la-
civertli oyuncu Mehmet Topal 91 bin 814 haberle dördün-
cü, Gökhan Gönül ise 83 bin 980 haberle beşinci sırada yer 
aldı. 2016’nın en çok konuşulan kulüp yöneticisi Aziz Yıl-
dırım oldu. Spor medyası raporunda popüler kulüp yöneti-
cileri de vardı. Medyada öne çıkan yöneticiler listesinde ise 
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 105 bin 196 haberle yılın 
zirve ismi oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 91bin 562 
haberle listenin ikinci sırasında, Galatasaray Başkanı Dur-
sun Özbek 70 bin 533 haberle üçüncü sırada yer bulurken, 
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 65 bin 437 haberle 
dördüncü sıraya yerleşti. Beşiktaş’ın ikinci başkanı Ahmet 
Nur Çebi ise 14 bin 780 haberle beşinci sırada yer aldı. 

Spor medyasının 
en’leri açıklandı

Fikirtepe için önemli maç
İstanbul 1. Amatör Ligi 17. Grup-
ta yer alan güçlü takımlardan Ka-
dıköy’ün kulübü Fikirtepe Dum-
lupınar kader maçına çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar 
yağışı nedeniyle ertelenen maç 
Fikirtepe Dumlupınar ile Aydın-
lıspor arasında oynanacak. Se-
limiye Stadında 15 Ocak Pazar 
günü oynanacak maçın başla-
ma düdüğü 15.00’te çalacak. 17. 
Grupta 15 maçta 33 puan topla-

yan Kartalgücü lider. Kartalgü-
cü son maçında Gümüşsuyu ile 
2-2 berabere kalınca 14 maçta 31 
puan toplayan ikinci sıradaki Fi-

kirtepe Dumlupınar için liderlik 
şansı doğdu. Fikirtepe Dumlupı-
nar bu nedenle Aydınlıspor maçı-
na kesin galibiyet için çıkıyor. 

Marmara Basket
şampiyonluk

yolunda

l Mustafa SÜRMELİ

M

2. Amatör Lig 
heyecanı başlıyor
İstanbul amatör futbol ligleri tüm 
heyecanıyla devam ediyor. Süper 
Amatör futbol ligi ile 1. Amatör futbol 
liginde son haftalar yaklaşırken, 2. 
Amatör Lig, U 19/2. Küme, U13 ve U11 
ligleri için hazırlıklar başladı. Türkiye 
Futbol Federasyonu(TFF) İstanbul 
Şubesi’nin web sayfasından yapılan 
açıklamada, 2016 - 2017 Sezonunda 
oynanacak olan 2.Amatör Lig, U19/2.
Küme, U13 ve U11 Ligi başvurularının 
başladığı duyuruldu. Açıklamada; 
“Katılım bedellerini yatırarak daha önce 
evraklarını İl Temsilciliğimize teslim 
etmiş olan kulüplerimiz EK-1, herhangi 
bir başvuruda bulunmamış ve katılım 
bedellerini yatırarak bu sezon ilk kez 
başvuru yapacak olan kulüplerimizin 
ise EK-2 formunu doldurmaları 
gerekmektedir” denildi.
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
13 - 20 OCAK 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

"2017 GÖKYÜZÜ HAREKETLERİ”
Astrolog Ümit ÇİLİNGİROĞLU

13 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

"ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ”
Yaşam Koçu Neslihan YILMAZ BENİCE

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

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

“BREMEN MIZIKACILARI PERKÜSYON 
GRUBU”

16 Ocak 2017/ 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

"ANADOLU’NUN SÖZÜ VE SAZI”
THM Sanatçısı  Nurettin KARAKUŞ

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

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"NEFESİN MUCİZESİ”
Nefes Koçu Esin KOÇAK

18 Ocak 2017 / 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

"KANSERDEN KORUNMA YOLLARI 
NELERDİR”

Prof Dr. İbrahim ÖZTEK 
18 Ocak 2017 / 13.30

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

"AİDAT ÖDEMEYEN KAT MALİKİNE KARŞI 
HUKUKSAL YOLLAR”

Av. Nur Evrim EROL
18 Ocak 2017 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"MENAPOZDA ÜRİNER SORUNLAR”
Uzm. Dr. Gül YAVUZER
19 Ocak 2017 / 13.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

"KENDİ RÜYANA DOĞMAK”
NLP Uzm. Hürriyet KALALI

19 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"EFT DUYGUSAL ARINMA WORKSHOP”
Kişisel Gelişim Uzm. Buket ELBEYOĞLU

19 Ocak 2017 / 10.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“İSTANBUL’UN ESTETİĞİ”
Doç. Dr.  Murat BELGE

20 Ocak 2017/ 14.00 Yer: CKM B Salonu
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

“İÇİNDEKİ SEN”
Enerji Terapisti Özlem HATİPOĞLU

20 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

Acıbadem Gönüllüleri, Acıbadem – Hasanpaşa 
Haziran Meclisi ve Koşuyolu Gönüllü Evi 
Diyarbakır, Şırnak, Tunceli (Pülümür) ve Mardin’e 
kış yardımında bulundu. Gönüllüler, zor hava 
koşullarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine bir nebze 
olsun destek olabilmek için, kaban, atkı, mont, 
bot, şapka, eldiven, ayakkabı gibi kışlık giysiler 
ve okuldaki çocuklar için kırtasiye malzemeleri, 
kitaplar, kalemler, defterler yolladı.
Acıbadem Gönüllü Başkanı Duygu Çelik, toplam 
200 koliyi geceli gündüzlü çalışarak tek tek kadın, 
erkek, çocuk diye kategorilere ayırıp kolilediklerini 
söyleyerek, mahalleliye, gönüllülere, Acıbadem-
Hasanpaşa Haziran Meclisi’ne, ve diğer Gönüllü 
Evlerine teşekkür etti. Kadıköy Belediyesinin 
kargo desteği ile malzemeleri yolladıklarını ifade 
eden Çelik “Belediye Başkanımız Sayın Aykurt 
Nuhoğlu’na her türlü desteği için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.” dedi.  

Gönüllülerden
doğu'ya KIŞ DESTEĞi

Acıbadem Gönüllü Evi ve Acıbadem-Hasanpaşa Haziran Meclisi’nin konuşmacı olarak 
konuk ettiği Avukat Tuba Torun, “Şiddetin Mazareti Yoktur.” başlığı altında katılımcılara 
seminer verdi. Torun, örneklerle, şiddetin eski yıllara nazaran ne kadar arttığını buna 
dur demek için avukatların nasıl mücadele ettiklerini ifade etti.  Yazar Nükhet Eren’in 
moderatörlük yaptığı seminerde şiddete nasıl çözümler getirileceği tartışıldı.

Acıbadem Gönüllüleri, Nefes ve Ses Terapisti İlknur Yurtman’ı konuk etti.  Yurtman, hayatımız 
boyunca doğru nefes almanın önemini, sesin doğru kullanımının yararlarını, yaşam kalitesinin 
arttırılması için yapılması gerekenleri katılımcılara görsellerle ve uygulamalı olarak anlattı. 
Diyaframın yaşam kalitesini artırmada büyük rol oynadığını, sesin doğru kullanılmadığı takdirde 
kalıcı hasarlar oluşabileceğini ifade etti.

Acıbadem Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu konseri, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde 
gerçekleşti. Konsere izleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Seyirciler de eserlere eşlik etti. Kadıköy 
Belediyesi Meclis Üyesi Aydoğan Dülger “Kadıköy Belediyesi olarak elimizden geldiğince 
sanat merkezi Kadıköy’de faaliyet gösteren korolarımıza çalışma mekânları ve salon 
tahsisleri yapmaya çalışıyoruz. Amacımız sanatın yanında sosyal dayanışmayı sağlamak.” 
dedi.  Koro şefine ve koristlere teşekkür eden Dülger, seyircilere de gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür etti.

NEFES VE SES TERAPİSİ

SANAT MÜZİĞİ

Uzman Psikolog Asuman Özaydın, davet 
edildiği Zühtüpaşa Gönüllüevi’nde “Sade 
Hayat” üzerine interaktif bir seminer ver-
di. Tüketim çılgınlığına karşı oluşturulan 
gönüllü sadelik yaklaşımının, günümüz-
de kredi kartlarının ve internet satışlarının 
devreye girmesiyle daha da önemli hale 
geldiğini belirten Özaydın, “sade hayat”ın 
yoksulluk, yoksunluk, zorunluluk, kısıtlı-
lık, mecburiyet olmadığını, rahatlık, azla 
yetinmek, wallness, az çalışmak, elindeki-
nin kıymetini bilmek, fazla yüklerden kur-
tularak doğal ve rafine bir hayat yaşamak 

gibi avantajlar sağladığını ifade etti.
Özaydın,” Antik çağlardan günümüze 

kadar birçok düşünür hayatın sadeliği ve 
basitliği üzerine fikir beyan etmişlerdir ve 
sade hayatın bir gelişmişlik düzeyi olduğu-
nu savunmuşlardır.” dedi. Hayatın her ala-
nına uygulanan sadelik prensiplerinin dü-
şünceler ve ilişkilerde sağlanmadığı sürece 
sürdürülebilirlikten uzak olduğunu belir-
ten psikolog Asuman Özaydın, sade haya-
ta  “düşüncelerinizdeki kalabalıkları sade-
leştirmekle başlayın” önerisiyle sözlerine 
son verdi. 

Huzurevleri unutulmuyor

Zühtüpaşa’da SADE HAYAT

Acıbadem Gönüllüleri bünyesinde çalışma-
larını sürdüren Doğanay Musiki Topluluğu, 
yılbaşı kutlamasını Mustafa Necatibey Öğ-
retmen Huzurevi’nde  yaptı. Yaşları 65-93 
arasında olan huzurevi sakinleri koronun 
seslendirdiği eserlere eşlik etti.
Huzurevi sakinleri kutlamadan son derece 
keyif aldıklarını ve hiç bu kadar güzel bir orga-
nizasyonla karşılaşmadıklarını dile getirdiler. 
Mustafa Necatibey Öğretmen Huzurevi Çev-
resini Koruma ve Yardımlaşma Derneği Baş-
kanı Aydan Korkmaz tarafından Koro Şefi Ni-
hal Arda’ya ve Acıbadem Gönüllü Evi Başkanı 
Duygu Çelik’e bu organizasyon için çiçek tak-
dim etti. Sonrasında hep birlikte yılbaşı pas-
tasını üflendi.

ZİYARET MUTLU ETTİ
Bostancı Gönüllüleri de Semiha Şakir Huzu-
revi’ni ziyaret etti. Sağlık Komitesindeki gö-
nüllülerin el emeğiyle hazırlanan şal, atkı, 

bere, çorap vs… huzurevi sakinlerine arma-
ğan edildi. Türk Halk Müziği sanatçısı Seher 
Aksoy da minik bir konser ile katkıda bulun-
du. Huzurevi sakinleri, hediyelerden ve mü-
zik dinletisinden oldukça memnun kaldık-
larını belirtti. Huzurevi yöneticisi Ali Faruk 
Berber, bu huzurevini de Semiha Şakir ha-

nımın yaptırdığını hatırlatarak giderlerinin de 
gönüllülerle ve bağışlarla karşılandığını be-
lirtti. 65 yaş üzeri 105 yaşlının huzurevinde 
ikamet ettiğini söyleyen Berber, huzurevine 
kabullerin müracaat sırasına göre yapıldığı-
nı, ancak acil durumlarda öncelik tanındığı-
nı da ifade etti.

MAZERETİ OLMAZ

KONSERİ

KALP YOGASI
Zühtüpaşa Gönüllüleri “Kalp Yogası” semi-

neri düzenledi. Uzman Doktor Ruşen Bora 

Kalp yogası veya kalbin yogasının bir zihin, 

kalp duygu çalışması olduğunu belirterek 

fiziksel ve ruhsal seviyeleri aynı anda can-

landırdığını söyledi. Bora katılımcılara yoga, 

manuel terapi ve akapunktur noktalarına 

dokunarak ağrıların giderilmesi konusunda 

bilgiler verdi. Seminer sonuna doğru medi-

tasyon gerçekleştirildi.
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13 Ocak Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-Öyküleri ve köşe yazılarının yanında ‘Fazilet Eczanesi’, ‘Keşanlı Ali Destanı’, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi 
Yaparım’ gibi tiyatro oyunlarıyla tanınmış yazar… Eskiden, başhekim. 2-Araplarda ve bazı Müslüman 
ülkelerde bir kavim, şehir ya da ülkenin başı… İlave… Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması 
durumu… Cılız, zayıf, güçsüz. 3-Radonun simgesi... Dingil… Antrakt… Rüştü önadlı aktör… İngilizcede ‘bay’ 
sözcüğünün kısaltması. 4-Emile Zola’nın bir romanı… Orhan Kemal’in bir romanı… Islandığı zaman kolayca 
biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak. 5-Sıkıntı verme, üzme… Malların teker teker ya da birkaç parça 
durumunda azar azar satılmasına dayanan (satış biçimi)... Okuyucu, okur. 6-Tür, çeşit… Güney Amerika 
ülkelerine özgü bir yük hayvanı… İşiten, duyan… Eski Mısır’da şehir devleti. 7-Dansta kavalyenin eşi… 
Sinemalarda gösterimi süren ‘Çalgı Çengi İkimiz’ adlı filmin yönetmeni. 8-Baryumun simgesi… Doğal gaz, 
mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde… Bir yüzey ölçü birimi… Bir yerde öteden beri olagelen 
davranış. 9-Altın, gümüş için kullanılan ağırlık ölçüsü birimi… Koro ile birlikte şarkı söyleyen kimse… 
Şanlıurfa’nın bir ilçesi… Derviş selamı. 10-Anlaşma, uzlaşma… Eski dilde askerler… Yapım. 11-Hoş, güzel… Işık 
saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan… Hindistan’ın eski başkenti. 12-Ut çalan çalgıcı… Daha büyük, 
en büyük, ulu… Ay… Bir şeyin niteliklerini övme.  13-Kuzu sesi… Batılı… Barınılan, sığınılan yer… Bulunulan 
yerden daha yüksekte kalan düzlük. 14-Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi… Birtakımı, 
bazısı… Oğulcuk. 15-Bilim, bilgi… Asya’da bir ülke… Ayakta duran, var olan… Şişkinlik, kabarıklık. 16-Yabancı… 
Satrançta bir taş… Rahat, huzur… Ayça, hilal. 17-İstanbul’un bir ilçesi... Telefonda hitap sözü… Elma, armut 
kurusu… Manyetik rezonansın kısaltması. 18-Eskiden giyilen paltoya benzer bir tür üstlük… Geçen hafta 88 
yaşında hayata gözlerini yuman ünlü gazeteci ve oyun yazarı… Bir tür cetvel. 19-Hafif yel… Uygun bulma, 
tasvip… Paça çorbası yapmak için ayrılmış. 20-İhtiyaca yetmeyecek kadar az olan… Bir şeyin erebileceği 
uzaklık, menzil… Çakır soyadlı aktör… Atıf Yılmaz’ın bir filmi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Bu yıl yazarlığının 50. yılını kutlayan Selim İleri’nin bir romanı… Demir elementinin simgesi… Su ya da 
başka bir sıvı katılmamış (içki). 2-Bellek yitimi, hafıza kaybı… Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, 
lahza… Gırtlak çıkıntısı. 3-Jet önadlı aktör… Güney Afrika Cumhuriyeti’nin para birimi… Üzerinde yemek 
de yenilebilen yuvarlak, bakır ya da pirinçten büyük tepsi… Mağara... Sözleşme, mukavele. 4-Sahnede 
oynanmak için yazılmış oyun… Çalışma, emek… Uzaklık belirten sözcük… Mililitrenin kısa yazılışı… Biyolojide, 
kopya. 5-Uygun, tıpatıp gelen… Madagaskar Adası’nda sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü 
bir memeli primat… Evren, kozmos… Türkiye’nin plaka işareti. 6-Bireyin kişisel görüşünden bağımsız 
olan, objektif… Barış Manço’nun bir şarkısı. 7-Takımın kısa yazılışı… Seyrek olarak, bazen… Brezilya’nın 
plaka işareti… Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve ancak birkaç kez 
tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen (kimse). 8-Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik… Çaba, güç. 9-Bir meyve… 
Söz, laf… Boy, klan… Halk dilinde kayın, kayınbirader. 10-İsimler, adlar… İki dağ yamacının kesişmesi ile 
oluşmuş dere yatağı… Alamet… Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. 11-Radyumun 
simgesi… Öğe, eleman… Katışıksız… Mantıkta, dilemma. 12-Özellikle kötü işlerde yardım… Bir yerden, 
bir kimseden zorbalıkla alınan para… Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket. 13-Sistemli olma durumu, 
sistemlilik… Dış, dışarı. 14-Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler… Mülkiyet, 
sahiplik… Yarım olmayan, bütün… İskambil kağıtlarında bir grup. 15-Üye… Davranma işi, tutum, muamele… 
Dostlar. 16-Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez… Faiz, getiri… Bir 
nota… Saklambaç oyununa verilen bir ad. 17-Hatıra… Haberleşme, iletişim, muhabere… Ün, şan, şöhret. 
18-Berilyumun simgesi… Yetkin, erişkin, ağırbaşlı, mükemmel… Eski dilde tamamlayan, bütünleyen… 
Lityumun simgesi. 19-Bir ilimiz… Elektrik akımı taşıyan tel ya da kablo sistemi… Bir ilimiz. 20-İnci taşı… 
Etli, salçalı bir Macar yemeği… Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek 
amacıyla önceden verdiği güvence parası… Büyük, yetişkin, yaşlı.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Ahmet Ümit, Kadastro 2-Zaire, Eyalet, Otlak 3-İrat, Adalet Ağaoğlu 4-Tercüman, Li, Ra, Rum 5-İn, Mavra, İkamet, 
Buke 6-Sele, Çıdam, Dava, Dt 7-Eğe, Selamiçeşme 8-Ambiyans, Leken, Zan 9-Na, Lema, Ohm, Likit, İs 10-Emrivaki, Mimar, Açı 11-
Umre, Raca, Bas, Spiker 12-Lahza, Terminal, Atak 13-Ra, Flamingo, Akrobat 14-Ayna, İnan, Alaçam, Epe 15-Tablet, Şah, Yakmaç, 
Ad 16-Empati, Avara, Ana 17-Mina, Siroko, Pırpır 18-Aleni, Kapela, Do, Eski 19-Araka, Nazari, Sevi 20-Cm, Kile, Kanalet, Üst. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Aziz İstanbul, Atama 2-Har, Ne, Ma, Marya, İlam 3-Miat, Leb, Erhan Behen 4-Ertem Eğilmez, Almanak 
5-Te, Ra, Eyer, Af, Ep, İki 6-Acve, Amir, Litas, Al 7-Müdür, Anavatan, Tik 8-Amaç, Acemaşiran 9-Tela, Is, Okarina, Opak 10-Yenidelhi, 
Mn, Hakeza 11-Kat, Kalem, Biga, Volan 12-Alalamak, Manolya, Ara 13-Değim, Melisa, Aare, İl 14-Ata, Edinim, Laçka 15-Ortaç, Kas, 
Kam, Post 16-Toğa, Vezirparmağı 17-Rtl, Başat, İto, Reva 18-Oluru, Mr, Akabe, Apsis 19-Ukde, İçekapanık 20-Akamet, Asır, Tedarik. 

Yaşam

3

ökhan Tunçişler 39 yaşın-
da bir Kadıköylü. Gençliği-
ni buralarda yaşayanlardan. 
90’ların punk rock grubu 

Rashit’in üyelerinden olan Tunçişler şim-
dilerde müzik organizatörlüğü yapıyor. 
90’lar ve dahi şimdi takıldıkları mekânla-
rın başında gelen Karga’da buluşup, geç-
mişe döndük…

• Kadıköy’de dışarıya ilk çıkmaya 
başladığınız yıllar ne zamandı, nereye 
giderdiniz?

Rasiht’teki Tolga ve Kerem ve ben 
ilkokuldan sınıf arkadaşıyız. 1980-1989 
yıllarında grubu kurduk ve girdik Kadı-
köy’e haliyle. Akmar Pasajı’nın daha ilk 
yeşillenmeye başladığı dönemler... Yaşı-
mız 16 filan. Duymuşuz Akmar’ı, evden 
kaçarak geliyoruz. Tabi o zamanlar pasaj 
daha yeni, çoğu dükkan boş. Zaten o za-
manlar Kadıköy’de ne bar var ne kafe, sa-
dece büfeler falan vardı.

• Lisede okul ortamı nasıldı?
Haydarpaşa Lisesi, 

Burhan Felek Lisesi ve   
Altunizade Özel Otelci-
lik ve Turizm Meslek Li-
sesi’nde okudum. Zaten li-
sede okuldan kopmuştum,  
aktif olarak müzik yapma-
ya başlamıştık. İşte Akmar 

Pasajı’na gelmeye başladık, insanlar gel-
meye başladı. Lisede başlayan arkadaş-
lıklarda, aynı müzik dinleniyor, aynı 
kültürle yetişiyorduk. 10-15 kişilik bir 
gurubumuz vardı. Kadıköy’de zaten her-
kesin bir grubu vardı. Metal, rock grup-
ları, hippi kız grupları…  

• Takıldığınız yerler de değişiyor 
muydu?

Pek değil çünkü fazla mekân yoktu. 
Akmar Pasajı’nın içinde Villa Cafe vardı. 
Zaten bizim o zaman mesai gibiydi ora-
ya gitmek. 9.00’da pasaj açılınca herkes 
gelirdi.   

• O zamanlar Kadıköy sizin için Ak-
mar ve çevresiydi galiba, Moda’ya filan 
çıkılmaz mıydı?

 Moda şimdiki gibi değildi ki. En faz-
la Moda sahile içmeye falan giderdik. 
Ama ağırlıklı o dönem içilen bölge, Be-
şiktaş İskelesi’nden Polis Karakolu’nun 
olduğu yere kadar. Hava güzelse Mendi-
rek’e gidilirdi, en popüler yerdi.

• Müziğe nasıl ulaşıyordunuz?

 Herkes yeni bir şey 
öğreniyordu birbirin-
den. Bir başkası bil-
diği bir grubu sana 
söylüyor. Çünkü 
sosyal medya yok. 
Hepimiz ne bu-
lursak ortaya ko-
yuyorduk, herkes 
birbirine kaset çe-
kiyordu devamlı. Çok 
müzik dinleniyordu, eli-
mize yeni bir kaset geçtiği za-
man heyecanlanıyorduk, herkesin ağzının 
suyu akıyordu, dört gözle bekliyorduk 
eve gidip dinleyelim bunu diye.

• Wallkman’ler de vardı değil mi?
Tabi. Pil bittiği zaman ısırmak, taşla 

vurmak gibi bir sürü çözümler üretirdik. 
Çift kasetçalarlı teypler çıktığı zaman 
teknolojide büyük bir atılım olmuştu bi-
zim için çünkü kasetten kasede kayıt ya-
pabiliyorduk. Önceden yan yana iki tele-
vizyonu koyup yapardık. (Gülüyor)

• O zamanlar aşk hayatları nasıldı? 
Nerelerde kaçamak yapılırdı? 

Zaten bir komünite vardı, Kadıköy, 
Akmar Pasajı kitlesi. Aynı müziği dinle-
yen kızlar-erkekler hepsi bir arada, o kala-
balık içinde ilişkiler dönüyordu. O dönem 
birlikte olduğum kız arkadaşlarımdan 
hala görüştüklerim var. O dönem de kıs-
men bir baskı vardı yine, ‘kız erkek yan 
yana oturmasın’ gibi. Kıskançlık yüzün-

den sorunlar çıkıyordu. Şöyle ki; bizim 
yaşımızda başka gençler bu şekilde yaşa-
yamadığı için... Çünkü onlar mahallesin-
de otururken biz eğleniyoruz, içiyoruz.

• Kılık kıyafetleriniz nasıldı?
Daha erkeklerde küpeye alışkanlık 

yokken punk saçlar filan… Kılık-kıya-
fet ve tarz yüzünden çok kavga ettiğimiz 
oldu Taksim’de. Bu da kıskançlıktan. 
Çünkü onu ilgilendirecek bir durum yok, 
bu benim tarzım. Burada asıl tehlike şu; 
bu kıskançlık bir yerden sonra nefrete dö-
nüşüyor. O nesil çok kalabalıktı, biz azın-
lıktık. O bir şey yapmayan, yapamayan, 
ne yapacağını da bilmeyen kalabalık bü-
yüdü, büyüdü, üredi ve bugünlere gel-
di işte. Hala daha ne yapacaklarını bilmi-
yorlar ve o da zaten sistemi bozuyor…

• Peki Kadıköy’e karşıdan gelen 
gençler olur muydu?

 O zamanlar karşıdan kimse Kadı-
köy’e gelmezdi. Yakın arkadaşlarımız fi-
lan bazen gelirdi. Ama biz sürekli Tak-
sim’e gidiyorduk çünkü o zamanlar tek 
konser verebileceğimiz yer Taksim’di. 
Karşı yakada konserimiz varsa, Kadı-
köy’de Pasaj’da herkes toplanır, hep be-
raber karşıya geçilirdi. Kadıköy tayfası 
aynı vapura gider, Taksim’e adeta çıkart-
ma yapardık.  

• 1990’ları bir iki kelimeyle özetle-
menizi istesem…

1990’lar Türkiye’ye bir daha gelmez. 
90’lar kültürel tayfası gibi bir nesil bir 
daha zor bulunur. Biz kendimizi son nesil 
olarak görüyoruz. Biz, bizden öncekilerin 
mirasını devam ettirdik. Şimdiki gençler 
için seçme özgürlüğü yok, çünkü araştır-
mıyorlar, meraklı değiller. Ne verilirse 
onu alıyorlar, bu bir özgürlük değil.

“90’lar Türkiye’ye bir daha gelmez”
Kadıköy’ü, Akmar tayfasını, hasırları 90’larda dolu dolu 

yaşayan isimlerden olan müzik insanı Gökhan Tunçişler, “90’lar 
kültürel tayfası gibi bir nesil bir daha zor bulunur” diyor…

G
l Gökçe UYGUN

Tunçişler ve arkadaşları, bahar mevsiminin vazgeçilmez 
mekanı hasır çay bahçesinde. Burası konser planların 
yapıldığı, şarkı sözlerinin ve fanzinlerin ortaya 
çıktığı bir nevi ofis ortamıydı. (1994)

Rashit’in 
Fransa’da basılan 
Kadıköy’den 
Hareketler isimli 
plağı. Özelliği de 
70’li yıllardan sonra 
Avrupa’da plağı 
basılan ilk Türk 
grubu olmaları… 
(1996)
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 Keyfiyle çilesiyle
KADIKÖY'DE KAR
İstanbul bu hafta, son yıllardaki en yoğun kar yağışını yaşadı. Beş gün boyunca neredeyse hiç 
durmadan devam eden kar yağışı, okulları tatil ettirdi, mesaileri erkene aldırdı. Kimi yollarda 
araçlarında mahsur kaldı, kimi evinin yokuşunda kayıp düşmekten son anda kurtuldu…
Ama tüm bu çileler Kadıköy’ü bembeyaz bir örtüyle kaplayan kar keyfinin yaşanmasına 
engel olmadı. Bir metreyi bulan karda yuvarlananlardan, çılgınca kartopu oynayanlara; 
Küçük Moda burnundan muhteşem manzarayı izleyenlerden kardan adamla yetinmeyip 
kardan heykeller yapanlara kadar pek çok Kadıköylü karın keyfini doyasıya yaşadı. Biz de 
Kadıköy’den kar manzaralarını sizler için derledik…

KADIKÖYLÜ YETENEĞİNİ KONUŞTURDU
Karlı bir hafta geçiren Kadıköy’de neredeyse her sokakta bir “kardan 
adam” görmek mümkün. Lakin bunlar havucu burnunda kömürü gözünde 
bildiğimiz kardan adamlardan değil. Kadıköylü, “kardan teyze”den “kardan 
köpeğe” kadar farklı kardan heykellerle yaratıcılığını konuşturdu.
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Kadıköy Belediyesi, esnaf ve Kadıköylülerin de desteğiyle 
tüm hafta çalışmalarını sürdürdü

Kadıköy’ün parklarındaki göller buz tuttu

Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, sokak hayvanlarını unutmadı

Kadıköy’ün üstü bembeyaz bir örtüyle kaplanırken, 
Kurbağalıdere’deki kayıklar müthiş bir görüntü oluşturdu
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