
Gazete Kadıköy’den 
yeni yazı dizisi!

Erenköy’de 
geçen zaman…

“Sanat 
direnmektir”

 Gazetemizde yeni bir yazı 
dizisine başlıyoruz: Dünyadan 
ve Türkiye’den Yerel Yönetim 
Uygulamaları. Yazı dizimiz 
kapsamında bu hafta “sosyal konut 
şehri” Viyana’yı ele alıyoruz 
l Sayfa 9'da

 İstanbul’a yaşanan iç göçle 1970’li 
yılların başında yapılaşmaya açılan 
Kadıköy’ün “bahçesi” Erenköy, son 
yıllarda ikinci dönüşümünü yaşıyor. 
Çok sayıda tarihi yapıya sahip olan 
Erenköy’ün hikâyesi…  l Sayfa 10’da

 Türkülerin emekçi sesi, Moda 
sakini, usta yorumcu Edip 
Akbayram, Kadıköy’de vereceği 
45. sanat yılı konseri öncesi Gazete 
Kadıköy’ün sorularını yanıtladı 
l Sayfa 11’de
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YAZI 
DİZİSİ

Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak 
Kadıköy Belediyesi’nin örnek projesi “Alzheimer Sosyal 

Yaşam Evi”nde sona yaklaşıldı; 1126 metrekare alanıyla 3 katlı modern 
binanın inşası sürüyor  l Sayfa 12’de

Kadıköy’ün örnek projesi

Spora yardım 
ve yataklık 

BAĞIŞ ERTEN  13'te

Gördüklerimiz
göremediklerimiz (36)

MARIO LEVI  10'da

Beyaz adam her şeyi 
fethetmek istiyor!

BETÜL MEMIŞ  7'de

Kazak, hırka, şapka gibi giyecekler yapılan yumak yumak 
ipliklerin ağaç süslemede kullanıldığını duydunuz mu? 
Kadınların yeni hobisi örgü ipleriyle ağaçları süsleme sanatı, 
Kadıköy’de renkli görüntüler oluşturuyor  l Sayfa 7'de

Kadınlar ağaçları süslüyor

“90’ları dolu 
dolu yaşadım”
90’ları Yeldeğirmeni’ndeki 
kız grubuyla geçiren 
optisyen Canan Özlem Aydın,  
“Yapacak aktivite yoktu ama 
eğleniyorduk. O günler çok özel 
ve güzeldi” diyor  l Sayfa 15'te

Kadıköy Belediyesi Karikatür 
Evi ve LeMan dergisi ortaklığıyla 
düzenlenen Amatör Buluşmaları’nın 
ilkine karikatürünü kapan geldi. 
Usta karikatürist Behiç Pek, amatör 
çizimleri yorumladı l Sayfa 2'de

Amatör çizimler 
profesyonel yorumlar

Kadıköy Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında doğayı odağına 
alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getiriyor. 

26- 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 
gerçekleşecek olan festivalin teması “Kentte Ekolojik Yaşam” olacak l Sayfa 9’da

Çevre Festivali’ne 
başvurular başladı

5 yıllık 

Beş yıldır devam eden Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesi, plan değişiklikleri ve vatandaşlar ile 
müteahhitler arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle tıkanma noktasına geldi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yeni projesi ile 13 yapı adasında temel atıldı, iki yapı adasında ise yıkım gerçekleştirildi. 
Sorunların çözümünü isteyen Fikirtepelilerin şikâyetlerini ve taleplerini dinledik  l Sayfa 8’de

dönüşüm

FIKIRTEPE’DE

Anayasa Değişikliği Referandumu 
için seçmenler 16 Nisan Pazar 
günü sandık başına gidecek. 

Seçmen listeleri 18 Şubat 
Cumartesi günü muhtarlıklarda 

askıya çıkacak. Vatandaşlar 
26 Şubat tarihine kadar listeleri 

kontrol edebilecek

DIKKAT
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Kadıköy Belediyesi’nin ev 
sahipliği yaptığı 2. Kısa Film 
Kolektifi Festivali, Karikatür 

Evi’ndeki Festival Afişleri Sergisi ile 
başladı. Festivalin ilk etkinliğinin 

konuğu karikatürist Behiç Ak oldu

FilmlerFilmlerFilmler

muhabbet uzun
ısa Film Kolekti-
fi’nin, önemli kısa 
film festivallerinde 
kaçırılan ya da tek-

rar izlenmek istenen kısa filmle-
ri, amatör ve profesyonel sinema-
cıları aynı platformda buluşturmak 
amacıyla başlattığı festival, 10 Şu-
bat Cuma günü Karikatür Evi’n-
deki Festival Afişleri Sergisi ile 
başladı. “Afişler tasarımcılarıyla 
varlar” düşüncesiyle yola çıkılarak 
düzenlenen sergide, ünlü tasarımcı-
ların ve afiş yarışmalarında başarı 
kazanan genç yeteneklerin afişleri-
ni görmek mümkün. Sergide İFSAK, Uluslararası İs-
tanbul Kısa Film Festivali, Filmmor, Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali, Uluslararası İstanbul Mimarlık 
ve Kent Filmleri Festivali, Documentarist, Sür-
dürülebilir Yaşam Filmleri Festivali, Canlandı-
ranlar afişleri gibi elliyi aşkın afiş görülebilir. 
Sergi, 5 Mart’a kadar Karikatür Evi’nde ziyaret 
edilebilecek.

“MİZAH UYUMSUZLUK İSTİYOR”
Sergide afiş tasarımları yer alan karikatürist 

ve yazar Behiç Ak, Kısa Film Festivali kapsa-
mında 12 Şubat Pazar günü Karikatür Evi’nde 
“Karikatür ve Afiş” başlıklı söyleşi gerçekleş-
tirdi. Söyleşiyi sanat yönetmeni Eylem Arbak 
ile birlikte yapan Ak, karikatür sanatı ve yaz-
dığı çocuk kitapları üzerine konuştu. “Kari-

katür çizmek için yeteneğin gerekliliği tartışı-
labilir.” diyen Ak, “Bazı şeyler yetenekten çok 
yeteneksizlik istiyor. Mizah uyumsuzluk isti-
yor. Fakat yetenek ise fazlasıyla uyumlu bir 
kavram. Mizah ile uyumsuzluk her zaman yan 
yana geliyor. İyi resim yapamayan biri, iyi re-
sim yapan birine göre karikatür çizmekte daha 
avantajlı olabilir. Bu durum belirli kalıpların 
içinde düşündüğümüz zaman kafamızdakini 
tam olarak ifade edememeye benziyor. Eğer 
her şey belli bir armoni içindeyse oradan pek 
mizah çıkmaz.” şeklinde konuştu.

“ORADA HERKES EŞİTLENİYOR”
Arbak’ın, “Sosyal medya hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” sorusuna ise Ak, şöyle yanıt ver-
di: “Sosyal medyada insanların kendilerinin oluştur-
duğu bir mizah var. Burada ihtisaslaşmış, belli bir ka-

lıpta mizah yok. Ve bu çok güzel bir 
şey. Herkes kendi zekâsıyla, espri-
siyle var oluyor. Fakat sosyal ha-
yattan koparma gibi yıkıcı boyutla-
rı da var. Bu anlamda eleştirilmesi 
gereken, tuzaklarla dolu bir yer. Di-
ğer bir yandan da hayatın veremediği 
imkânları veren bir yanı var. Hayatta 
herkes eşitlenmiş oluyor. Hiçbir yete-
neği, özelliği olmayan insan öne çıkı-
yor. Öyle bir espri ya da yorum yapı-
yor ki bütün herkes dönüp ona bakıyor. 
Bu özelliği yadsıyamayız. Çok eğitimli 
bir insanın yapamadığı espriyi çok eği-

timsiz bir insan yapabiliyor. Aynı şekilde çok genç biri 
de farklı bir espri yaparak yaşından çok farklı gözüke-
biliyor.”

“NEYE GÜLÜYORSAN ÖYLESİN”
Mizah kavramanın herkes için öznel nitelikte ol-

duğunu ve bu doğrultuda hayatımıza yön verdiğimizi 
belirten Ak, “Aslında göreceli bir kavramdan bahse-
diyoruz. Mizah diyoruz ama kime göre neye göre mi-
zah sorusunu sormalıyız. Mesela bir olay vardır aslında 
hiç komik değildir. Fakat karikatür içinde olayın öyle 
bir perde arkası kalmış görüntüsünü görürsünüz ki si-
zin komiğinize gider. Mizah hayata bakış açımızı belir-
liyor. Neye gülüyorsan öylesin.” diye konuştu.

SÖYLEŞİLER DEVAM EDİYOR
Kısa Film Festivali kapsamında Karikatür Evi’nde 
gerçekleşecek bir diğer söyleşi ise Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali afişlerinin illüstratörü Aydan Çe-
lik’in, 4 Mart Cumartesi günü saat 15.00’teki “Kara-
göz ve Şarlo’nun Hikayesi” olacak. Bunun yanı sıra 
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’n-
de Kolektif Muhabbet adı altında da söyleşiler dü-
zenlenecek. 17 Şubat’taki Açılış Gecesi’nde Zeynep 
Özbatur Atakan moderatörlüğünde Tayfun Pirseli-
moğlu ile “Kısadan Uzuna”, 18 Şubat saat 16.30’da 
da Zeynep Ünal Moderatörlüğü’nde Emin Alper ile 
sineması üzerine söyleşi yapılacak.

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı Kadıköy’e 
taşıyan Karikatür Evi projesine 
yeni bir atölye eklendi. Karikatür 
Evi’nde 12 Şubat Pazar günü ilk 
kez gerçekleşen Amatör Bu-
luşmaları ile usta çizer Behiç 
Pek, amatör karikatüristlerin 
çizim tekniklerini ve esprile-
rini yorumladı. LeMan Ama-
tör Buluşmaları’nın Karika-
tür Evi’ne taşınmasıyla birlikte 
her ayın ikinci ve dördüncü haf-
tasında amatör çizerler, Behiç Pek 
ile hem sohbet etme imkânı bulacak hem 
de onun deneyimlerinden faydalanabilecek. 
Amatör Buluşmaları ile yeni çizerlerin başta 
LeMan dergisi olmak üzere mizah dergilerine 
yönlendirilmesi ve kendilerini ustanın gözeti-
minde geliştirmeleri hedefleniyor. Buluşma-
ların bir sonraki ayağı ise 26 Şubat Pazar günü 
saat 12.00’de gerçekleşecek. 

“MİZAHIN YAŞI YOK” 
Behiç Pek ile her yaştan çizerin katıldığı Ama-
tör Buluşmalarını konuştuk. “Farklı yaş grup-
larından insanların gelmesi çok hoş oldu.” 
diyen Pek, “Buluşmalara yaş sınırı ko-
nulmaması yerinde olmuş. Eğer ko-
nulsaydı bugün olduğu kadar ve-
rimli geçmezdi ve birçok güzel 
çizgiden mahrum kalırdık. Bu-
gün 7 yaşında birisi de çizgile-
rini gösterdi 50 yaşını devirmiş 
biri de. Mizah dediğimiz kavramın 
zaten yaşı yok. Mizah, zaman için-
de gelişen ve insanın içinde sönme-
yen bir ateş. Masaya her yaştan insanla 
oturup karikatür üzerine sohbet edebiliyor ve 
ortak bir paylaşım yapıyorsak eğer, bu çalış-
ma gelecek vaat ediyor demektir.” dedi.

 “YENİ NESİL ÇOK İLERİ”
Buluşmaya gelen gençlerin zihin ve 
hayal gücü olarak çok ileride ol-
duklarını söyleyen Pek, “Mizah, 
bizim çizime başladığımız yıllar-
da başkaydı. Çizdiklerimiz daha 
dar alanda daha azınlıktaki bir 
kitlenin bildiği esprilerdi. Genel-
de mahallemizden ya da çevremiz-
den beslenirdik. Cep telefonu ve inter-
net gibi kavramlar bizim dönemimizde yoktu. 
Bugünse gençlerin çizimlerine baktığım-
da ufuklarının çok daha geniş olduğunu çok 
daha fazla kaynaktan beslendiklerini gördüm. 
Bu beslenmeyi mizahlarına ve çizimlerine de 
yansıtmışlar. Yeni neslin çok ileride olduğunu 
gördüm.” şeklinde konuştu.

“BİZ DE BÖYLE ÖĞRENDİK”
“Karikatürü ve mizahı biz de böy-

le öğrendik.” diyen Pek, her ama-
tör çizerin bir ustası olduğunu 

vurguladı. Buluşmaların yeni 
çizerler için büyük bir moti-
vasyon kaynağı sağladığını 
belirten Pek, “Mizah ve espri 
dediğimiz kavramlar öğretile-

bilir şeyler değiller. Ama çizen, 
ortaya bir ürün koyan ve bunu 

kitlelere göstermek isteyen kişinin 
çalışmalarının doğru ilerlemesi için 

birinden fikir alması gerek. Bu iş uzaktan, 
internet aracılığıyla ya da diğer mecralardan 
olmuyor. Göz teması kurmak, basit bir çizgi 
üzerine konuşmak bile çok daha etkili ve sa-
mimi oluyor.” dedi.

AMATÖRLER NE DÜŞÜNÜYOR?
Gazete Kadıköy olarak Amatör Buluşmala-
rı’nın ilkini izledik ve yeni çizerlere buluşma 
hakkındaki düşüncelerini sorduk.

“HAYATIM BOYUNCA ÇİZECEĞİM”
Çağan Berk Deliçay: 7 yaşındayım. Yaklaşık 3 

yıldan beridir karikatür çiziyorum. Günde 5 
ila 10 arası karikatür çiziyorum. Şu ana 

kadar yüzlerce karikatür çizmişimdir. 
En çok robotları ve hayvanları çiz-
meyi seviyorum. Boş bulduğum her 
yere her an bir şeyler çizmek isti-
yorum. Bugün karikatürlerimi gös-

termek ve nasıl olduğum konusunda 
fikir almak için geldim. Behiç amca da 

karikatürlerimi çok güzel buldu ve mut-
laka devam etmemi söyledi. Hayatım boyun-

ca karikatür çizeceğimi bugün anladım. 

“USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİNİ YAŞADIK”
Ayfer Alptekin: Kısa bir süre önce emek-

li oldum ve emekliliğin tadını Karika-
tür Evi’nde çıkarıyorum. Bu evin ilk 

öğrencilerindenim. Karikatürü çok 
muazzam ve entelektüel bir sa-
nat dalı olarak buluyorum. Burada 
önyargılarımı yendim. Öğrenme-

nin yaşının olmadığını ve insan is-
terse her şeyi yapabileceğini öğren-

dim. Birkaç aydır çizimler yapıyorum 
ve bugün hepsini Behiç hocaya göster-

dim. Yaptığı yorumlar çok doyurucu ve moral 
vericiydi. Buradan daha çok çizme hevesi ile 
ayrılıyorum. Karikatür Evi’ne dair en çok sev-
diğim şey olan öğretmen – öğrenci ilişkisi ye-
rine usta – çırak ilişkisi buluşmada da hâkim-
di. Kadıköylü olmanın ayrıcalığını bir kez daha 
yaşadık. 

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve LeMan dergisi ortaklığı ile gerçekleşen Amatör Buluşmaları’nın 
ilki gerçekleşti. Amatör çizerler karikatürlerini Muhlis Bey’in çizeri, büyük usta Behiç Pek’e gösterdi

“BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ”
Münire Özgencan: Kadıköy’de 
ikamet ediyorum ve Kari-
katür Evi’nde de eğitim alı-
yorum. Behiç Pek, yıllardan 
beri takip ettiğim değerli bir 
usta. Bugün biz yeni çizer-
ler için çok kıymetliydi. Çizgiye 
ve espriye olan bakış açım değişti. 
Bazı kalıpları yıkmamızda ustamız çok yardımcı oldu.
Heyecanla bir sonraki buluşmayı bekliyorum. Behiç Pek

Münire 
Özgencan

Çağan Berk 
Deliçay

Ayfer Alptekin

Hazırlayan: Kaan DERTÜRKYaşam

K

kısa



BMM’den geçip cumhurbaşkanının ona-
yına sunulan anayasa değişikli-
ği cumhurbaşkanı tarafın-
dan onaylandı. Böylece 
referandumun 16 Ni-
san’da yapılması ke-
sinleşti. Referandu-
ma giden süreçte oy 
kullanabilmek için 
dikkat edilmesi ge-
reken hususların ba-
şında nüfus müdürlü-
ğüne kayıtlar geliyor. 
Ancak özellikle, oturdu-
ğu ilden başka bir ilde ikamet 
eden üniversite öğrencilerinin dikkat et-
mesi gereken bazı noktalar var. Bu nokta-
ları Kadıköy Nüfus Müdürü Nebahat Öz-
demir’e sorduk.

“İDDİALAR GERÇEK DEĞİL”
Sosyal medyada, öğrencilerin veya oy 

kullanma yerinde değişiklik yapmak iste-
yenlerin en geç 2 Şubat tarihine kadar ilçe 

nüfus müdürlüklerine başvurmaları 
gerektiği, aksi takdirde yaşadığı yer-
de oy kullanamayacağı iddia edil-
mişti. Kadıköy Nüfus Müdürü Ne-
bahat Özdemir, iddiaların gerçeği 
yansıtmadığını söyledi. Özdemir 
son tarihin Yüksek Seçim Kuru-

lu’nun referandum tarihini açık-
ladıktan sonraki ilk hafta olduğunu 

belirtti.

“ÖĞRENCİLER DİKKAT ETMELİ”
Özdemir, referandumda seçmenlerin 

önemli bir kısmını üniversite öğrencileri-
nin oluşturduğunu ve özellikle, oturduğu 
ilden başka bir ilde ikamet eden üniversite 
öğrencilerinin dikkat etmesi gereken nok-
talar olduğunu söyledi. Özdemir’in aktar-
dığı bilgilere göre, öğrencilerin üniversite 
okuduğu ilde oy kullanması için yeni bir 
düzenleme hayata geçirildi. Artık yeni uy-

gulamaya göre, öğrencilerin kütüklerinin 
olduğu ile gelmelerine gerek yok. Öğren-
ci, eğer yurtta kalıyorsa, yurtta kaldığına 
dair ıslak imzalı belge ve okuduğu üniver-
siteden öğrenci olduğuna dair ıslak imzalı 
öğrenci belgesi alması gerekiyor. Bu bel-
gelerle, önümüzdeki günlerde açıklanacak 
olan son güne kadar öğrencinin nüfus mü-
dürlüğüne başvurması şart. Eğer öğrenci, 
ev arkadaşlarıyla kiralık bir evde oturuyor-
sa, oturduğu eve ait kira sözleşmesi, muh-
tarlıktan alınacak ikametgâh belgesi ya da 
kendi adına kayıtlı bir fatura ile nüfus mü-
dürlüğüne başvurması yeterli. Üniversi-
te öğrencisi, bir akrabasının evinde kalı-
yorsa, evinde kaldığı yakınıyla birlikte il 
nüfus müdürlüğüne kayıt yaptırması gere-
kiyor. Öğrencilerin yanı sıra, nakil işlemi 
gerçekleştirmek isteyenlerin de ilçe nüfus 
müdürlüğünden alacakları belgelerle, ilçe 
seçim müdürlüğüne müracaatı gerekiyor.
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Kadıköy İlçe Nüfus Müdürü 
Nebahat Özdemir, olası 
Anayasa referandumunda 
üniversite okuduğu ilde 
oy kullanmak isteyen 
gençlerin dikkat etmesi 
gereken noktaları 
gazetemize anlattı

REFERANDUM
UYARISI

Kadıköy’de kadınlara yönelik taci-
zi engellemek isterken tacizci ol-
duğu iddia edilen kişiler tarafından 
8 Mayıs 2015 akşamı bıçaklana-
rak öldürülen Eğitim-SEN üyesi 
öğretmen Bahadır Gremmeşin’in 
katillerinin yargılandığı davaya 
devam edildi.  Kriminal polis labo-
ratuvarından beklenen rapor 11. 
duruşmada mahkemeye ulaştı. 
Duruşmada sanık avukatları sa-
nıkların tutukluluklarının sona er-
dirilmesini talep etti.
Mahkeme, sanık avukatları tara-
fından yapılan ve Ankara Krimi-
nal Polis Laboratuvarı Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen raporun 
yeniden düzenlenip rapor alın-
ması talebinin reddine, Bahadır 
Grammeşin’in avukatlarının Rapor 

DVD’sini inceleyerek esasa dair 
beyanda bulunmasına, Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nın dosyanın esa-
sı hakkında mütalaa vermesine, 
sanıkların tutukluluklarının deva-
mına karar verdi. Dava 3 Mart ta-
rihine ertelendi.
Bahadır Gremmeşin’in avukatla-
rından Ayhan Erdoğan mahkeme 
sonrası açıklama yaptı. 3 Mart’ta-
ki duruşmada sanıkların ceza al-
ması için gerekli delillere sahip 
olduğunu belirten Erdoğan, “Da-
vanın gelinen aşaması karar aşa-
masıdır. Gelecek celsede esasa 
ilişkin beyanda bulunmak için bize 
bir süre verildi. Savcı da esas hak-
kında mütalaasını verecek.  Son 
iki celsede davanın sonuçlanma-
sını bekliyoruz” dedi. 

Grammeşin
DAVASI GÖRÜLDÜ
Kadıköy’de öldürülen Eğitim-Sen üyesi 
öğretmen Bahadır Grammeşin’in katil 
zanlılarının yargılandığı davaya devam 
edildi. Dava 3 Mart tarihine ertelendi 

Kaza 14 Şubat Salı günü Şemsettin 
Günaltay caddesi üzerinde bulunan 
Dudullu-Bostancı metro inşaatının 
Ayşekadın metro istasyonunda mey-
dana geldi. Metro treni inşaatının iç tü-
nel kısmında kazı çalışması esnasında 
bir iş makinesi, İbrahim Güngör isim-
li işçiye çarptı. 
Kaza sonrası çalışanlar durumu po-
lise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık 
ekipleri tünele gelerek yaptıkları in-
celemede işçinin hayatını kaybettiği-
ni belirledi. Olay yeri ve savcılığın in-
celemesinin ardından cenaze asansör 
yardımıyla tünelden çıkarıldı. Polisin 
olay yerindeki incelemesinin ardın-
dan İbrahim Güngör’ün cenazesi Adli 

Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza-
nın yaşandığı sırada inşaat alanında iş 
makinelerini kullanan iki kişi gözaltı-
na alındı.

1970 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 
2016 yılı için hazırladığı rapora göre; 
Türkiye’de 2016 yılında en az 1970 işçi 
yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 
1632’si işçi ve memur, 288’i ise çiftçi 
ve esnaf. Ölümlerin en çok gerçekleş-
tiği iş kolları da sendikalaşmanın en az 
olduğu ve güvencesiz çalışmanın hâ-
kim olduğu iş kollarında gerçekleşti. 
Raporda yer alan bilgilere göre; ölüm-
lerin 442’si inşaat, 389’u tarım, 265’i 
ise taşımacılık alanında meydana geldi. 

ÇALIŞMASINDA 
bir işçi hayatını kaybetti 

Kadıköy’de Dudullu-Bostancı Metro inşaatında 
bir işçi, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını 
kaybetti. Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı

l Alper Kaan YURDAKUL

Yabancı askerler Kadıköy’ü gezdi
Küçükyalı Kenan Evren Kışlası’nda Türkçe eğitimi 
almaya gelen 11 ülkeden 151 asker Kadıköy’ün konuğu 
oldu. Kadıköy’ü çok merak ettiklerini belirten konuklar 
komutanları aracılığıyla Kadıköy Belediyesi ile iletişime geçti.  
Kadıköy Belediyesi 151 subay ve astsubayı kışlalarından 
alarak Fenerbahçe Khalkedon’da kahvaltıya götürdü. 
Sonrasında askerler Kadıköy’ü, Tarihi Haydarpaşa Garı’nı ve 
Süreyya Operası’nı gezdiler, yetkililerden  bilgi aldılar.

Nebahat Özdemir

METRO
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lk romanı “Hikâyesi Olan Ölüler” 
ile edebiyat dünyasına giriş yapan 
genç yazar Üstüngel Arı, yeni roma-
nı “Y.Ü.K.”le okuyucu karşısında. 

Roman, Başar Issız adlı radyocunun yolunun, 
gizemli Betina’yla keşismesi sonucu, bu kadı-
nın trajik yaşam öyküsünün gün yüzüne çık-
masını konu ediniyor. Özellikle Türkiyeli ka-
dınların başlıca sorunları olan şiddet, taciz gibi 
olaylara değinilen bu Y.Ü.K, okuru sorular sor-
maya ve dahi yüzleşmeye davet ediyor. Tıpkı, 
şair küçük İskender’in de arka kapağa yazdığı 
gibi; “Y.Ü.K. pozitif, akıcı ve sorgulayıcı diliy-
le sizi bir olaylar çemberine sokacak; uzun bir 
baş dönmesiyle de başlangıç noktasında indire-
cek. Kütüphanenizde bu kitaba yer açmanızın 
iyi bir yüzleşme olacağından zerre kuşku duy-
muyorum.”

90 doğumlu genç yazar Üstüngel Arı’ya ki-
tabını, yazmayı, kadınların halini sorduk. 

• Başar Issız’ın hikayesini yazmaya nasıl 
karar verdiniz? Başar Issız’ın adındaki kelime 
oyunu ile ne demek istiyorsunuz okura?

Y.Ü.K. bana kalırsa Başar Issız’ın hikâyesi 
değil. Başar, okuyucuyu Betina’ya kadar eşlik 
eden, onu yavaş yavaş hikâyenin içine çeken bir 
karakter. Başar hem, -tırnak içinde- “ıssız” hem 
de kendi baktığı yerden hayat karşısında başarı-
sız bir karakter. Bu isim, sanki ona her seferinde 

başarısız olduğunu hatırlatan ve doğduğu andan 
itibaren peşini bırakmayan bir gölge gibi. Çün-
kü isimler de biraz kadere dâhil. 

• Romanda Betina’nın yaşadığı istismar ve 
tecavüz kısımlarında Yeni Türkiye’ye çarpıcı 
göndermeler var. Son dönemde yaşanan olay-
ları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni Türkiye’nin özeti, her gün gazetele-
rin üçüncü sayfalarında… Kötü bir dönemde-
yiz ve iyiye yöneleceğine dair en ufak bir ışık 
bile göremiyorum. Ülkenin yönetimsel sorun-
ları bir yana, kadınlara ve hatta çocuklara olan 
istismar, şiddet ve tecavüz vakaları da önlene-
mez bir şekilde yükseliyor. Çünkü insanlar, ön-
lerindeki o kocaman örneğe bakıyorlar ve tıp-
kı babasının hareketlerini taklit eden bir çocuk 
gibi taklit ediyorlar. 

• Başar Issız’ın hayatını okurken bir anda 
kendimizi Betina’nın yetiştirme yurdunda baş-
layan dramının içinde buluyoruz. Erkek gö-
zünden kadınların dünyasına bakabilmek na-
sıl bir duygu? 

Ben ne yaparsam yapayım erkek 
oluşumdan arındırılmış bir bakış açı-
sı geliştirip bir kadının böyle bir durum 
karşısında duyduğu acıyı, 
hissettiği korkuyu, yaşadık-
larını ne bütünüyle anlaya-
bilir, ne de anlatabilirim. 
Bunu yapmayı ancak dene-
yebilirdim ve bırakın yaşa-
mayı, düşünmek, yazmak 

bile gerçekten çok zordu. 
• Kitabı “soframızdaki yeri öküzümüzden 

sonra gelen tüm kadınlara adanmıştır” diye-
rek Nazım’ın sözleriyle kadınlara ithaf etmiş-
siniz. Bu topraklardaki kadınların haline dair 
neler söylemek istersiniz?

Bu ülkede kadınlar, nefes almaya devam 
ettikleri her gün bir sınav veriyorlar. Bu sınav 
gerek yöneticiler, gerekse halk tarafından da 
kolaylaştırılmak yerine, zorlaştırılıyor ve el bir-
liğiyle meşrulaştırılıyor. Saat 22.00’den sonra, 
halk otobüslerinde kadınlar durak harici olsa da 
istedikleri yerde inebileceklermiş. E sen o so-
kakların güvenliğini sağlasana önce. Sen, so-
kakta bir kadın gördüğünde onu rahatsız et-
meyecek nesil yetiştirsene. Bu yok. “Sokaklar 
zaten yürünecek gibi değil, bari kadınlar istedik-
leri yerde insin” diyorlar. Bu bir çözüm değil. 
Bu bir kabulleniş ve bu kabulleniş, yaşananları 
meşrulaştıracağı gibi sokakları daha da yürün-
mez hale getirecek. 

• Peki tersten bir soru sorayım; zaten bun-
ca acı varken insanlar neden bu kitabı okuyup 
bir daha acılansınlar ki sizce?

Bilinçli ya da bilinçsizce görmezden gel-
dikleri, hayatın akışı içinde duyup ikin-

ci kez düşünmeye fırsat bu-
lamadıkları, hiçbir zaman 
manşetlere taşınmamış, yanı 
başlarında olduklarının bile 
farkında olmadıkları, far-
kında olsalar da çaresizlik-
ten nasır tuttukları için duyar-
sızlaştıkları hayatlara tanıklık 
edeceklerini ve aslında tekrar 
değil, belki de ilk kez gerçek 
anlamda acılanacaklarını düşü-
nüyorum. Yani bu roman hiçbir 
işe yaramayacak olsa dahi, ör-
neğin bir okurun, romanı oku-
duktan sonra karşılaştığı bir te-
cavüz yahut bir kadına şiddet 
haberi üzerine fazladan üç sani-
ye daha düşünmesini sağlayacak-
sa, benim gözümde işlevini yerine 
getirmiş sayılır. 

Kadıköy’ün 
yeni sahafı: 
Kediköy

Özgür Çakır ve Simin Şahin 20 yıllık dostluklarını 
kitaplarda birleştirerek, sahaflar ile adından 

sıklıkla söz ettiren Kadıköy’e, ‘Kediköy Sahaf’ adında 
yeni bir sahaf kazandırdı 

Sahaf cenneti olarak anılan Kadı-
köy’e yeni bir sahaf daha eklendi. 
Özgür Çakır ve Simin Şahin adın-
da iki Kadıköylü arkadaş tarafın-
dan kurulan Kediköy Sahaf, 11 
Şubat Cumartesi günü Galerium 
İş Merkezi’nin dördüncü katın-
da sahafçılık macerasına merhaba 
dedi. Bünyesinde 5 bin kitap ba-
rından sahaf, ismini ise Kadıköy 
ile özdeşleşen kedilerinden alıyor. 

“BİLDİĞİMİZİ YAPTIK”
Kediköy Sahaf’ın kurucula-

rından Özgür Çakır, yaklaşık bir 
buçuk yıldır işsiz bir gazeteci. 
Sel Yayınları’ndan çıkan Yük-
sekşehir adında, Kadıköy’den 
isimsiz kasabalara, kır çiçekle-
rinden yosunlara varana dek yaz-
dığı bir öykü kitabı var. Çakır, 
sahaf açma serüvenini şöyle an-
latıyor: “Kitaplarla aram her za-
man iyi olmuştu. Kitaplarla ya-
şadığımı söyleyebilirim. Zaman 
içinde arkadaşım Simin ile ne 
yapalım diye düşünürken  en iyi 
bildiğimiz şey olan kitaplar üze-
rine bir şeyler yapalım fikri oluş-
tu. İlk başta internet üzerinden 
bir şeyler yapıyorduk. Sonrasın-
da ise gittikçe eski kitaplara yö-
neldik. Böylelikle de kendiliğin-
den bir arşiv oluşuverdi. Bugün 
de internet üzerinden yaptığımız 
sanal kitap satışını resmiyete dö-
kerek, sahafımızın açılışını ger-
çekleştirdik.”

“GÜNDEMLE BAĞLANTILI”
Çakır, kendilerini diğer sa-

haflardan ayıran özelliklerin ise 
gündemle ilgili kitapların raf-
larında daha çok yer alması ve 
sosyal medyayı etkin bir şekilde 
kullanarak olduğunu söylüyor. 
Bu farklılıkların zaman içinde 
belirginleşeceğini belirten Ça-
kır, “Kadıköy kesinlikle bir sa-
haf cenneti fakat sahaflığı sade-
ce bir tür ‘tembel’ algısıyla değil 
de gündemle bağlantılı, değer-
li, eski kitapları hatırlatabilen ve 

okuyucuya sunabilen bir düşün-
ce ile yola çıktık. Diğer bir he-
deflediğimiz düşünce ise sosyal 
medya denen mecrayı daha ak-
tif bir şekilde kullanarak, okuyu-
cu ile kitabı daha nokta atışı şek-
linde buluşturmak. Sürekli olarak 
bilgisayar başında olup, gündemi 
takip ederek sosyal medya aracı-
lığıyla yaşanan dakikaya uygun 
kitapları sunmayı amaçlıyoruz.”  

“KEDİLERE GÖNDERME”
Kediköy ismini seçmelerinin 

nedeninin Kadıköy ile bütünle-
şen kedilere gönderme olduğu-
nu söyleyen Çakır, “Kediköy 
isminin mucidi biz değiliz. Bu 
isimde yapılmış bir albüm de 
mevcut. Basit bir kelime oyunu 
yaparak semtin kedilerine mi-
nik bir gönderme yaptık. Bizim 
de kedilerimiz var.  Kadıköy’ün, 
kediköy olduğunu söyleyebili-
riz. Bizim için Kadıköy, insanıy-
la hayvanıyla iyi anlamda halen 
kasaba olarak kalabilmiş bir yer. 
Kadıköy’de sıcaklık ve samimi-
yet hala var.” 

“SAHAFÇILIK YAŞAYACAK”
Sahafın diğer kurucusu Simin 

Şahin de yılların Kadıköylüsü. İs-
tanbul Üniversitesi İşletme mezu-
nu olan Şahin, sahafçılık mesle-
ğine girişmelerini ve sahaflarını 
Kadıköy’de açmalarını şöyle an-
latıyor: “Biz, kitabın eskisi yenisi 
olmaz düşüncesiyle yaklaşıyoruz. 
Kitap en temel olarak okumak 
için var. Zaman içinde baskısı bu-
lunamayan ama çok değerli ki-
taplar insanlar tarafından aranır 
oluyor. Burada da devreye sahaf-
lar giriyor. Meraklı insanlar ara-
dıkları kitapları bulabilmek için 
sahafların kapılarını çalıyorlar. 
Dolayısıyla sahafçılık asla ölme-
yecek bir meslek. Bundan 20 yıl 
sonra da sahafçılık devam edecek 
40 yıl sonrasında da. Sahafçılık 
Kadıköy’de yaşayacak. Buradaki 
insanlar okuyan ve araştıran in-
sanlar. İlgilerini cezbeden kitap-
ları bulmak içinse adresleri bizim 
gibi sahaflar olacak.”

Kadın olmanın

‘Yük’
lerini

l Gökçe UYGUN

İ

“KADIKÖY’LE GÖNÜL BAĞIM VAR”
Küçük şehir insanıyım. Küçük şehirler, metropollere 
göre çok daha samimi yerleşimlerdir. “Cebimde 
beş kuruş param olmasın, bir ay yerim içerim” 
benzeri müdavimlikler de hep dışarıya biraz 
daha kapalı, biraz daha ruha sahip yerlerde 
olur. Kadıköy’le olan gönül bağımın temelleri 
burada saklı. Orası benim kendimi her 
sokağında, her caddesinde rahat, güvende 
ve evimde hissettiğim küçük şehrim gibi. 4 yıl 
yaşayıp, geçen sene kavga gürültü devam eden 
bir ilişkiden çıkar gibi bir anda evimdeki eşyalar da 
dahil olmak üzere her şeyi bırakıp çıktım. “Bir daha 
senin yüzünü şeytan görsün Kadıköy!” der gibi gitmedim, pişman 
olup tıpış tıpış dönecek bir eski sevgili gibi gittim. Gerçi o kadar 
gitmiş de sayılmam. Hala bu tarafın taksisiyim ve hala “Hadi bi 
dışarı çıkalım” cümlesi benim için Kadıköy’e tekabül ediyor. 

Y.Ü.K. romanının yazarı Üstüngel Arı, “Bu roman; bir okurun, romanı okuduktan 
sonra karşılaştığı bir tecavüz/kadına şiddet haberi üzerine fazladan üç saniye 

daha düşünmesini sağlayacaksa, işlevini yerine getirmiş sayılır” diyor

yazdı
l Kaan DERTÜRK

TAKAS VE DEVRETME VAR!
Kediköy Sahaf’ın sunduğu imkânlar arasında kitap takası ve 
devretme de var. Okuduğunuz herhangi bir kitabı Kediköy Sahaf’a 
götürerek arşivlerinde yer alan bir kitap ile takas yapabilir, evinizde 
duran kitapları devredebilirsiniz.”
Adres: Osmanağa Mahallesi Gallerium Elektronik İş Merkezi 
Çuhadarağa Sokak No: 23 Kat: 4 Dükkân: 112 
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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

üşünün ki Türkiye’nin herhangi 
bir yerinde yaşayan bir kadınsı-
nız. 40’lı yaşlarınıza merdiven 
dayamış olmanıza ‘rağmen’ ev-

len(e)memiş ve üstüne üstlük çocuk yap-
mamışsınız ‘hala’! 

Bu sezonun eğlenceli oyunlarından To-
puklu Terlik Süt Yapar, tam da bunu anlatıyor. Oyu-
nun metni, yazar Figen Şakacı’ya ait. Yazarın Pala 
Hayriye romanında yer alan Pişti hikâyesinden tiyatro-
ya uyarlanan oyun, günümüz dünyasında kendi ayakla-
rı üzerinde durmaya çalışan bir kadının, toplum baskısı 
ve kadına dayatılan rollerin arasında sıkışan hayatın-
dan kesitler sunuyor. Nüktedan ismiyle dikkat çeken 
oyun, 40’lı yaşlardaki kadın karakterin, anne olup ol-

mamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgi-
li git gellerini mizahi bir dille aktararak, dayatılmış ka-
dınlık rollerine esprili bir serzenişte bulunuyor.

“KADIN OYUNU DEĞIL”
Eserin yönetmeni Görkem Şarkan, oyunu “Toplum-

sal cinsiyet rolleri arasında sıkışmış yalnız bir kadının 
kendi isteklerini ve makbul olanı tespit etme gayreti-
nin hikayesi...” olarak tanımlıyor. Oyun, bu topraklar-
da evlenmeden ve üstelik çocuk yapmadan 40’lı yaş-

larına varan her ‘bağımsız’ kadının hayatından izler 
taşıyor. Şarkan da buna şöyle işaret ediyor; “Tür-

kiye’de toplumsal yapılanma tesis eden ahlak, 
‘bağımsız’ tüm bireyleri tehlike olarak görür. 
Cinsiyetinden bağımsız olarak. En çok itaat 
eden en makbul olan feodal hiyerarşinin ve 
iktidar bölüşümünün devamını sağlar bu top-
lumda. Bu yapının dışına taşandan; kadın ya 

da erkekten aynı oranda nefret edilir.”
Görkem Şarkan, oyunun bir ‘kadın 

oyunu’ olup olmadığı hususunda ise 
şu açıklamayı yapıyor ‘erkek’ bir yö-
netmen olarak; “Ben bir şeyleri kes-
kin köşelerle ayırmaktan rahatsız olu-
yorum. Çünkü en sivri yere baktıkça 
geri kalan formu görmemeye başlıyo-

ruz. Bu bir kadın oyunu değil benim 
için. Herhangi bir insanın kendi irade-

siyle toplumun görünmez ama hissedilir 
iradesi arasında kalmasının hikayesi sadece. 

Kötüsü,  bu arada kalmanın en büyük sebebi insanın 
kendi polisliğini kendi aklına yaptırması. Oyunda da 
tıpkı böyle. İstekleriyle arasına makbulleri alan yine 
istek sahibinin ta kendisi.’’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 20 yıl sonra “Uyuyan 
Güzel” balesini sahneye taşıdı. Teknik ve estetik açı-
dan bale repertuvarının en önemli eserlerinden biri 
olan “Uyuyan Güzel”in prömiyeri,11 Şubat akşamı Ka-
dıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçek-
leştirildi.
“Uyuyan Güzel”, yüz yıllık uykuya dalan güzel bir 
prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı. 
Aslen 1697’de Fransız Charles Perrault’un ve 1812’de 
Alman masal üstatları Grimm Kardeşler’in yazıya ge-
çirdiği masal, daha önce de Basile tarafından “Ay, Gü-
neş ve Talia” adıyla İtalya’da yayımlanmış. Çaykovski, 
St. Petersburg’daki Çarlık Tiyatrosu Mariinski’nin mü-
dürü İvan Vsevolozhski’den 25 Mayıs 1888 tarihli bir 
mektup alır. Kendisine,  Charles Perrault’un “La Bel-

le au Bois Dormant” adlı peri masalları üzerine bir bale 
yazması önerilmektedir. Bunun üzerine Çaykovs-
ki, Vsevolozhski’den bir senaryo hazırlamasını ister. 3 
Eylül günü eline geçen metni bir solukta okuyan Çay-
kovski, aynı gün hem Vsevolozhski’ye, hem de kardeşi 
Modest’e birer mektup yazar ve “bu metin tam bana 
göre, bestelemek için bundan daha iyisini isteyemem” 
diyerek beğenisini bildirir. Bestecinin çalışmaya başla-
ması için gerekli olan detaylı oyun planını, balenin ko-
reografisini yapacak olan Marius Petipa, metnin ya-
zarı Vsevolozhski ile iyice geliştirip Çaykovski’nin de 
görüşünü aldıktan sonra hazırlayıp gönderir. Marius 
Petipa, henüz yazılmamış bir müzik üzerine “Uyuyan 
Güzel” balesini tasarlamaktadır. Daha önceden ese-
rin kişilerini belirlemiş, tempoyu, ritmi ve hatta hangi 
çalgıların kullanılacağını bile düşünmüştür. Çaykovski 
ile bir araya geldiklerinde, ona, nerede ne yapması ge-
rektiğini büyük bir titizlikle tek tek dile getirir.
Klasik bale repertuvarının önemli eserlerinden biri 
olarak kabul edilen, konservatuvarlarda üzerine ince-
lemeler yazılan “Uyuyan Güzel” İlk kez 1890 yılında St. 
Petersburg’da sahnelenmiş, ancak asıl şöhretine 20. 
yüzyılda kavuşmuştu.

“Topuklu Terlik Süt Yapar” 
oyunu, cinsiyet rolleriyle 
benliği arasında sıkışmış bir 
kadının hayatını, eğlenceli 
bir dille sahneye taşıyor

l Gökçe UYGUN

Topuklu terlik
süt yapar mı?

Oyun, 21 Şubat 
Salı akşamı saat 
20:30’da Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi’nde 
sahnelenecek.

Kadıköy’e bir
Uyuyan Güzel

Eserin Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera 
Sahnesi’ndeki temsil tarihleri şöyle;
18 Şubat Cumartesi 16.00 /  28 Şubat Salı 20.00 / 2 
Mart Perşembe 20.00 / 4 Mart Cumartesi 16.00 / 
23 Mart Perşembe 20.00 / 25 Mart Cumartesi 16.00 

SEYİRCİ SAHNEDE!
Öte yandan eserin Kadıköy’deki gösterimlerin bi-
rinde ‘seyirci sürprizi’ olacak. İDOB ve MasterCard 
arasındaki işbirliği sonucu bir seyirci eserin 18 Şu-
bat gösteriminde sahnede ufak bir rolde yer ala-
cak. “Paha Biçilemez İstanbul” uygulamasında-
ki sanat sorularına en kısa sürede doğru yanıtları 
vererek Uyuyan Güzel’de sahnede olacak talihli 
kişi Zeynep  Cününoğlu oldu. 

geldi…

1889’da prömiyeri yapılan Çaykovski’nin en uzun balesi 
‘Uyuyan Güzel’, şubat ve mart aylarında Kadıköy’de sahneleniyor

D
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Hayatımız illüzyon

Studio Caddebostan’dan 
farklı bakış

Tarih Kucak Açınca 

Ceyl’an Ertem / Yine de 
Âmin

Sully

Kaptanın Seyir Defteri -7

Sevgili Hayat

Felsefeye Marx’la yolculuk

Sanat hayatında 
40 yılı geride 
bırakan Sermet 
Erkin, illüzyon 
sanatının ince-
liklerini çocuk-
larla paylaşırken 
eğlenirken eğiten, 
eğitirken eğlen-
diren gösterisini 
sunar!
Bu gösteride ço-

cuklar; herhangi bir tiyatro oyununu sey-
reder gibi kalmayıp, ilk dakikadan itibaren 
her an oyunun içinde aktif oluyor. İllüzyon 
gösterileriyle Sermet Erkin, komedi, 
heyecan, merak ve müzik dolu unutulma-
yacakları anlar yaşatıyor çocuklara. 4 yaş 
ve üstüne açık efsane illüzyon gösterisi 
18 Şubat Cumartesi 13.00 ve 15.00’te 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde. Bilet fiyatı: 
25 TL Tel: 0216 658 00 15

Bu sergide, Ahunur Özkarahan tarafından 
kurulan baskı resim özel sanat atölye-
si Studio Caddebostan’da eğitimlere 
gelen katılımcıların yaptıkları baskı resim 
çalışmaları sergileniyor. 2014-2016 yılları 
arasında çalışmalar üreten sanatçıla-
rın baskıları gravür, linol, kuru kazıma, 
akuatint (leke baskı), chine-collé, mono 
baskı, fotoğraf transferi ve suluboya/
mürekkep ile boyama teknikleri kullanı-
larak oluşturulmuş. 17 Şubat’ta açılacak 
sergi 22 Şubat’a kadar Caddebostan 
Kültür Merkezi 3. Kat Fuayede görülebilir. 
Tel:0216 467 25 68

Kadıköylü eğitimci, yazar ve şair Nusret 
Karaca, yeni yılda okurlarının karşısına 
“Tarih Kucak Açınca” adlı yeni yapıtıyla 
çıkıyor.
Denemeleri, gezi, çevre, eğitim, trafik, 
edebiyat ve tarih gibi konularla ilgili 
yazıları, sanatçılarla yaptığı söyleşileri 
ile altısı derleme 14 yapıta imza atan 
Nusret Karaca, Kadıköy’de ve diğer 
ilçelerde çok sayıda etkinlikte yer aldı. 
Birkaç yıldır tarih portalı ve dergilerde, 
gazetelerde yayınlanan çalışmalarını 
bir kitapta toplamak isteyen eğitimci-
yazar, Post Yayınevi’nin katkılarıyla bunu 
gerçekleştirdi.
İstanbul Kadıköy Lisesi’nde tarih 
öğretmeni olan Nusret Karaca, Kadıköy 
ve Haliç’te bir dizi imza günü planlıyor.

D&R Müzik ve Kitap Mağazası’ndan 
aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan 
kitapları şunlar oldu: 
● Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan 
Kitap / 160 sf / 15 TL
● Şimdi Biz Neyiz? –Pucca Günlük 6. Kitap 
/ Pucca / DEX Yayın / 244 sf / 23 TL
● Alex De Souza / Marcos Eduardo 
Neves / İndigo Kitap / 304 sf / 25 TL

Alternatif müziğin en özel kadın şarkı 
yazarı ve yorumcularından Ceyl’an 
Ertem, Sony Music Türkiye etiketiyle 
yayınlanan yeni  albümü “Yine de Amin” 
ile dinleyiciyle buluşuyor. Albüm adını, 
genç şair Sinem Sal’ın şiir kitabından 
alıyor. Ceyl’an Ertem’in prodüktörlüğünü 
üstlendiği, 11 şarkı ve 1 remix ile toplam 
12 şarkıdan oluşan albümde yine usta 
sanatçıların şarkıları var.
“Amansız Gücenik” albümünde Ceyl’an 
Ertem’e “El Adamı”nı hediye eden Yıldız 
Tilbe,“Yine de Amin”de de yepyeni 
bir  şarkısını armağanetmiş. Albümde 
“Hiçbir Şeyimsin” adlı şarkının Tunç Çakır 
tarafından hazırlanan remix versiyonu da 
yer alıyor.
Albümün bir diğer sürprizi ise “Esmer” 
ve “Kovdum” isimleri ile albümde yer 
alan iki şarkının, Türk pop müziğinin 
başarılı şarkı yazarı ve yorumcusu “Sıla” 
imzası taşıyor olması. Sözü ve bestesiyle 
Sıla’nın duygulu kaleminden dökülenler, 
Ceyl’an Ertem’in özel yorumuyla 
dinleyiciyle buluşuyor.

Ruhu doyuran şarkılar: 
● Işıl German / Aşkın Kederi
● Tanju Okan / Hasret
● Tülay German&Zülfü Livaneli / 
Günlerimiz

Usta yönetmen ve oyuncu Clint Eastwo-
od'un 2016 tarihinde gösterime giren 
filmi Sully, havada arızalanan yolcu 
uçağını Hudson Nehri'ne indirmeyi başa-
rarak yüzlerce insanın hayatını kurtaran 
kaptan pilot Chesley "Sully" Sullenber-
ger'in hikayesini 
anlatıyor. Film 
izleyicilere 
gerilim dolu 
anlar yaşatırken 
şu sorunun da 
akıllarda yer 
etmesinden 
geri kalmı-
yor: Yüzlerce 
insanın hayatını 
kurtardıktan 
sonra bunun 
nasıl yapıldığının 
bir önemi var 
mıdır? Filmde, 
Sully rolünde Tom Hanks'i ve yardım-
cı oyuncu olarak The Dark Knight'ta 
Harvey (Two-Face) rolüyle başarılı bir 
performans sergileyen Aaron Eckhart'ı 
görmekteyiz.

Ender Dikmen’in 
“Kaptanın Resim 
Defteri 7” adlı 
suluboya resim 
sergisi Venüs 
Sanat Galerisi’n-
de sanatsever-
lerin beğenisine 
sunuluyor.
18 Şubat Cu-
martesi günü 
açılacak sergi, 1 
Mart 2017 tari-
hine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide 
sanatçının 40 adet suluboya çalışması 
yer alıyor. Tel: 0216 565 35 72

1922 yılı İzmir’inde, kahvelerde şarkı 
söyleyen Eleni ile sokaklarda yaşayan 
Lena’nın hayatları kesişir. İki kadın, 
savaşın kaosunda, ‘gitmekle kalmanın‘ 
sanrıları arasında kendi yazgılarına sü-
rüklenir. Toprağından sökülüp atılanların 
kültürüne, müziğine ve trajedisine farklı 
bir bakış… İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun 
sahnelediği oyunu usta tiyatrocu Metin 
Belgin yönetiyor. Oyun 21-22-23-24-
25-26 Şubat günlerinde Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde. Bilet Fiyatları: Tam 10 TL,  
Öğrenci 6 TL  Tel: 0212 292 39 00 / 111

Caddebostan Kültür Merkezi’nde devam 
eden 19. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk se-
minerinin bu haftaki “konuğu” Karl Marx. 
Doç. Dr. Kurtul Gülenç’in konuşmacığı 
olarak katılacağı bu oturumda kapitalist 
sistemin belki de bugüne kadarki en radi-
kal eleştirisini yapmış olan Marx’ın felsefi, 
iktisadi ve politik düşünceleri ele alınacak. 
Seminer 25 Şubat Cumartesi 10.00’da 
CKM’de. Tel:0216 467 25 68

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

arklı ülkelerdeki tiyatro grupla-
rıyla yaptığı işbirlikleriyle gü-
zel oyunlara imza atan Şermola 
Performans, yeni bir ortak ya-

pımla karşımızda. 
Mirza Metin’in kaleme aldığı “Aradu-

rak” (Rawestgeharaf) adlı oyunu Frank Ha-
uel yönetiyor. Oyunun oyuncu kadrosunda 
ise Sermet Yeşil, David Fischer ve Mirza 
Metin var. Oyun, yaklaşan  fırtınadan kaçan 
ve birbirlerinin dilini hiç bilmeyen üç ada-

mın, ıssızlığın ortasında bir otobüs durağın-
da karşılaşmalarını konu alıyor. 

Kürtçe, Türkçe ve Almanca oynana-
cak oyunda yine bu dillerde üst yazı kulla-
nılacak. Oyunun dünya prömiyeri 17 Şubat 
20.30’da Kumbaracı50’de gerçekleşecek. 
Buradaki gösteriminin ardından 18 ve 19 
Şubat Kumbaracı50’de; 20, 21 ve 22 Şu-
bat’ta ise Kadıköy Emek Tiyatrosunda sey-
redilebilecek. Oyun, gelecek sezon başında 
ise Almanya’ya yolculuk edecek.

MÜNİH’TE OKUNACAK
Oyunun yazarı Mirza Metin “Rawest-

geharaf/Aradurak” ile Residenztheater Mu-
nich ve Goethe Institute Munich işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “World / Stage” adlı  etkin-
lik için davet aldı. 

Oyun dünya prömiyerinden bir gün son-
ra 18 Şubat’ta ise Residenztheater’da Fran-
ziska Angerer yönetmenliğinde okuma ti-
yatrosu olarak sahnelenecek.

F

Şermola Performans’ın Fringe Ensemble (Almanya) işbirliğiyle 
sahneleyeceği yeni oyunu ‘Aradurak’ prömiyer yapıyor. Sadece 6 gösterim 

yapacak oyunun Anadolu yakası gösterimleri Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda!

KÜBA’DAN FILMLER 
Türkiye’den belgeseller

Kadıköy Belediyesi, Jose Marti Küba Dost-
luk Derneği ortaklığı ile Küba sinemasın-
dan çeşitli örneklerini, şubat ayı boyunca 
ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izle-
yicisiyle buluşturuyor.
Küba Film Günleri kapsamında bu haf-
ta Juan Carlos Tabio’nun yönetmenliğini 
yaptığı “Otobüs Durağı” adlı filmin göste-
rimi olacak. Bir Küba kasabasındaki köh-
ne bir aktarma durağında, otobüs bekle-
yen yolcuların oluşturduğu kuyruk uzar da 
uzar. Geçen otobüslerin hepsi doludur. Tek 
umutları, durağın yegâne aracının tamir 
edilmesidir. Saatler geçer. Genç mühendis 
Emilio, bir İspanyolla nişanlı genç ve güzel 
Jacqueline, isimsiz bir kör adam ve diğerle-
ri beklemektedir. Gece yarısına doğru Ha-
vana istikametine gitmekte olanlar tamir 
edilen otobüse biner. Ancak otobüs yeni-
den bozulur… 
Kübalı yazar Arturo Arango’nun 1994 ta-
rihli, “Bekleme Kuyruğu” adlı ödüllü öykü-
sünden uyarlanan bu dokunaklı ve mizahi 
film, gerçekçilik ve fantezinin harika bir ka-
rışımında parıldayan insan doğasının zafe-
rini kutluyor.
Otobüs Durağı 20 Şubat Pazartesi 
20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta. 

PERDEDE GÖÇ
Barış Manço Kültür Merkezi ise Belgesel 
Sinemacılar Birliği ile birlikte bu coğrafya-
dan perdeye yansıyan gerçekleri Kadıköy-
lülerle buluşturuyor. Her Salı ücretsiz ger-
çekleşen gösterimlerde bu hafta “Göç” adlı 
belgesel var. 
Çoruh Nehri üzerinde 25 yıl önce yapımı-
na başlanan barajlar, nehrin kenarında ya-

şam kuran, azgın suların getirdiği toprakla-
rı sırtlarında taşıyarak yarattıkları tarlalarla 
geçimlerini sağlayan köylüleri, kendi top-
raklarından, evlerinden ve kültürlerinden 
kopararak zorunlu göçe mecbur bırakıyor. 
Bunu beyaz perdeye taşıyan Mehmet Öz-
gür Candan, Barış Manço Kültür Merke-
zi’ndeki gösterime konuşmacı olarak da 
katılacak. Film 21 Şubat Salı 20.00’de!

Yeldeğirmeni Sanat’ta Küba filmleri, Barış Manço Kültür Merkezi’nde ise 
yönetmenlerin de katıldığı Türkiye’den belgeseller ücretsiz gösteriliyor

“Aradurak
”ta

altı buluşma

Geçen sayımızda duyurmuştuk ama biz 
yine de hatırlatalım: II. Kısa Film Kolekti-
fi Film Festivali 17 Şubat’ta başlıyor. Geçen 
sene ilki gerçekleştirilen Kısa Film Kolekti-
fi Festivali, bu sene de Kadıköy Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde ve Karikatür Evi’nde, 
17-18-19 Şubat 2017 tarihlerinde kısa film 
severlerle buluşacak. Festival, başlıca kısa 
film festivallerinde kaçırdığımız ya da izle-
meye doyamadığımız kısa filmleri tek prog-
ramla kolektif bir seçki haline getirmeyi ve 
kısa filmle ilgilenen amatör, profesyonel 
herkesle bir araya gelmeyi hedefliyor. Bü-
tün gösterimlerin ücretsiz olduğu festiva-
lin ayrıntılı programına gazetekadikoy.com.
tr’den ulaşabilirsiniz. 



on günlerde Acıbadem'de 
rengarenk ağaçlar dik-
kat çekiyor. Örgü motif-
leriyle sarılan ağaçlar, gö-

renleri gülümsetiyor. 14 Şubat günü 
Acıbadem'deki bir ağacı rengârenk mo-
tifleriyle süsleyen kadınlarla konuştuk. 

TERAPİ GİBİ HOBİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-

versitesi Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü öğretim görevlisi Derya Te-
cimer, rengarenk iplerle ağaçlar üzerin-
de yaptıkları örgü çalışmasını anlattı. 

Üniversitede, “Çevre-
de Lif Sanatı” adı altın-
da bir dersin olduğunu 
söyleyen Derya Teci-
mer, “Bundan önce ya-
pılmış bu tür çalışma-
lar vardı. Özellikle bu 
projede dedik ki Acıba-
dem için bir sevgi ağa-

cı yapalım. Olabildiğince 
de bunu tanıtmaya çalış-
tık. İlk önce iki Acıba-
demli olarak çevremi-
ze duyurmaya çalıştık. 
Dedik ki bize kalp mo-
tifleri örün. Herkes yü-

reğini koydu, ben öyle 
söylüyorum. Bugün 

14 Şubat ama sade-
ce sevgililer günü 

değil amaç, sev-
gi dağıtalım. 
Buradan ge-
çen insanları-
mız mutlu ol-
sun istedik. 
Biz o motifleri 

topladık ve üç 
günde montajını 

yaptık. Ağaç ren-
garenk yünlerle dol-

du” dedi.
Bunu kendi araların-

da sevilen, ilgi gören bir hobi 
haline getiren kadınlar, evlerindeki 
bazı eşyaları, bahçelerindeki objeleri 
de örgü iplikleriyle süslüyorlar. Hik-

met Ekşi Yıldız teks-
til mühendisi. Bu ho-
biyi 2013 yılında bir 
festivalde gördüğünü 
ve 2015 yılında yap-
maya başladığını be-
lirten Yıldız, bahçesi-
ni güzelleştirmek için 
küçük küçük çalış-

malarla bu hobiye başladığını anlattı. 
“Örmek çok keyifli ve sonra tutku ha-
line geldi bu. Terapi gibi. Yazlıkta da 
yaptım aynı çalışmaları. İnsanlar be-
ğenmeye başladıkça keyifle devam et-
tim” diyerek, Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı’nda da bir ağacı süslediğini be-
lirtti. Hikmet Ekşi, “Anneyim, iki ço-
cuğum var ve çalışıyorum. Boş zaman 
buluyor, örüyorum” dedi.

“TORUNLARIMIN İSMİ VAR”
Emekli bankacı Selma Kaynak da 

30 yıl ara verdiği örgüye, ağaç süsle-
me çalışmasıyla tekrar başladığını ifade 
ederek, “Örgü-terapi insanı gerçekten 
rahatlatan, her ortamda yapabileceği-
niz bir hobi. Tavsiye ediyorum. Kalple-
ri örerken çok büyük keyif aldım. İnşal-

lah devamı gelir bu projelerin” diye konuştu.
Acıbademli olduğunu 

belirterek, ağaç süsleme ça-
lışmasını duyunca katılmak 
istediğini anlatan Ganime 
Ermaya, “Bu ağacı hiç böyle 
görmemiştim. Hocalarımız 
çok güzel bir şey düşünmüş-
ler. Örerek, motiflerimizle 
severek yardımcı olduk. Kır-

mızı kalp içinde torunlarımızın ismi Mert, 
Aysu yeni doğacak torunum Nil’in ismi var. 
Birçok motif işledim” şeklinde konuştu.

EĞİTİMLİDEN TAM NOT
Yoldan geçen 88 yaşındaki emekli öğret-

men Mehmet Ali Seferoğlu da yıllardır önün-
den geçtiği ağacı böyle görünce çok beğendi-
ğini ifade ederek, “Tebrik ederim yapanları. 
Çok büyük bir beceri. Çok ilginç bir uğraş. 
Buradan gelip geçiyorum hayret ediyorum.” 
diye duygularını ifade etti.
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SİNEVİZYON

Ay Işığı
En İyi Film dalında Altın Küre Ödülü’nü 
kazanan, En İyi Film ve En İyi Yönetmen 
dâhil 8 dalda Oscar adayı “Ay Işığı / 
Moonlight”, şu ana kadar kazandığı 100’ün 
üzerinde ödül ile yılın merakla beklenen 
yapımlarından biri. “12 Yıllık Esaret” ile En 
İyi Film Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in yapım 
şirketi Plan B’nin arkasında olduğu film, 
zaman ve mekânla sınırlandırılamayacak 
bir büyüme hikâyesi anlatıyor. Bu hikâyenin 
merkezinde ise Miami’de yoksul bir 
mahallede büyüyen Chiron adlı bir çocuğun 
hayatının üç farklı dönemi ve kendi kimliğini 
keşfetme çabası var. The Hollywood 
Reporter’ın “Kimliği yüzünden dışlanmış, 
dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini 
titretecek” sözleriyle övdüğü film, eleştiri 
veri tabanı Metacritic’te 100 üzerinden 99 
puanla “tüm zamanların en yüksek puanlı 
dördüncü filmi” konumunda. Film 17 Şubat 
Cuma gününden itibaren Kadıköy Rexx’te 
11.30, 16.15 ve 21.30 seanslarında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
John Wick 2 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 
23:40 (Cm-Cts)
Karanlığın Elli Tonu 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:45 23:30 (Cm-Cts)
Lego Batman Filmi 11:15 Türkçe 13:30 Türkçe 
16:00 Türkçe 18:30 Türkçe 21:00 Türkçe
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Karanlığın Elli Tonu 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Halka 3 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:15
Toni Erdmann 11:00 21:00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Kadıköy 
Karanlığın Elli Tonu 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü 
11:00 13:00 15:00 17:00
Vezir Parmağı 19:00 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 
3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy
Karanlığın Elli Tonu 11:00 12:15 13:30 14:45 
16:00 17:15 18:30 20:15 21:15
John Wick 2 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Lego Batman Filmi 11:30 Türkçe 14:00 
Türkçe 16:30 Türkçe 19:00 Türkçe 21:30 Türkçe
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 
6580247

Caz tarihi ikiye ayrılır derler: (cazın büyücüsü) 
Miles’dan önce ve sonra… 1987’de Beyaz Sa-
ray’daki bir akşam yemeği davetinde, bir siya-
setçinin eşi, caz trompetçisi Miles Davis’e ca-
zın Amerika’da aslında neden öldüğünü sorma 
gafletinde bulunur. Davis, şahsına münhasır 
ve acımasız tarzıyla cevap verir: “Caza bura-
da itibar edilmiyor çünkü beyaz adam her şeyi 
fethetmek istiyor.” Kadın, sarsılmış bir şekil-
de yeniden sorar: “Peki, sen hayatında itibar 

edilecek ne yaptın? Neden buradasın?” Davis: 
“Aslında, müziği beş veya altı kez değiştirdim,” 
der kadına ve ekler: “Sen beyaz olmak dışında 
-bu benim için önemli değil- itibar görecek ne 
yaptın? Şöhret iddian nedir, söyle bana.” Ge-
çen akşam, 70’li yıllara damgasını vuran, caz 
müziğinin efendisi Davis’in, 2015 yapımı, Don 
Cheadle’in yönettiği ‘Miles Ahead’ (biyogra-
fi) filmini izlerken, aklıma Tom Barnes’in Mic’te 
yayınlanan makalesinden bu alıntı geldi. ‘Sizle-
rin iddiası nedir?’ bilmiyorum ama ‘Ademoğ-
lu’ ve ‘Havvakızı’nın kendi varoluşunu ifşa etti-
ği günden bu yana ‘beyaz adam’ın bir şeyler(i) 
karıştırdığı kesin! (İçimden geldi notu: Şimdi 
fona en temizinden Davis cazı döşerken, oku-
mayı da ‘Beyaz Adam’ın dünyasında var olma-
ya çalışan ‘Siyah Adam’ın kendi jargonundan 
yapmak isterseniz tavsiyemdir: Şair, yazar ve 
gazeteci Quincy Troupe’ın editörlüğünde ve 
bizzat Davis’in kendi anlatımından oluşan ha-
yat hikayesi Avi Pardo çevirisiyle ‘Miles Davis’ 
adıyla ellerinizden öper.)

***
Mahallede vintage dükkan alarmı! 
Bu hafta, vintage ve retro meraklılarını 

mest edecek bir adres vermek istiyorum: Mod 
Vintage. Avrupa Yakası, Cihangir’den sonra 
mahalle topraklarında, geçen hafta sonu renkli 

bir partiyle ikinci şu-
besini açan dükkan, 
vintage’in hakkı-
nı veriyor; elbiseler, 
gözlükler, çantalar, 
retro ceketler, ka-
banlar, gömlekler ve 
daha pek çok ürün 
yeni sahiplerini bek-
liyor. Yolunuz düşer-
se bir göz atmanızda 
fayda var; saat 12.30 
ve 21.00 arasında açık olan dükkan Bademaltı 
Sokak’ta konuşlanıyor.

***
“Bizim tam olarak anlamadığımız şey... 

Neden Abulkasem? Belki ben Abulkasem? 
Belki sen Abulkasem? Peki, gerçekten kimdi 
bu adam? Dünyanın bir numaralı aranan adamı 
olmadan önceki hayatında nasıldı?” Bu sezo-
nun; konusu, yönetimi, sahnelenişi ve oyun-
culuklarıyla dikkat çeken ‘en oyunlarından biri’ 
olan ‘İstila’ bu peşrevden sarkıtıyor meramını.

İkincikat tiyatrodan adını bildiğimiz, pek 
çok yazdığı oyunla da izleyicilerin algısı-
nı paklayan Sami Berat Marçalı’nın (İkincikat 
kurucu ortaklığından ayrılmasıyla) kurduğu 
B Planı, tiyatro sahalarına ‘İstila! / İnvasion!’ 

oyunuyla merhabasını verdi. 
Tunuslu bir baba ile İsveçli bir annenin oğlu 

olan, 1978 Stockholm doğumlu, roman ve ti-
yatro yazarı (Meraklısına not: İsveç’te kuşağı-
nın en önemli yazarı kabul edilen ve genç ya-
şına rağmen çoğu ödül kazanmış, dört romanı 
ve altı oyunu olan) Jonas Hassen Khemiri’nin 
ilk oyunu ‘İstila’; sözcük, fikir ve imaj kasırga-
sına sebep olan büyülü bir ismin etrafında do-
lanıyor: ‘Abulkasem’. 

Metin; ‘kimlik’, ‘ırk’ ve ‘dil’le ilgili derin ön 
yargılarımızı odak noktasına alıyor. Bizi kül-
türel kimliğimizle yüzleşmeye davet eden 
oyun; kendimize en çok sorduğumuz ‘kim-
lik-ırk-dil’ kavramlarını, kanlı canlı bir şekil-
de sahneye taşımayı başarıyor. Oyun içinde 
oyunlarla gelişen, kimi sahnenin farklı bakış 
açılarıyla tekrar karşımıza çıktığı (ki bu du-
rum metni yoğun - yorucu gösteriyor, bunun 
da seyircide karışıklık yaratması çok olası, la-
kin mevzu uzak değil, bugünün dünyası)‘İsti-
la’; iki öğrencinin, okuldaki tragedya provasını, 
çok kötü oynandığı gerekçesiyle istila etme-
siyle başlıyor.

‘Abulkasem’in başlangıçta öylesine bir 
isimken, bir süre sonra gülünç, dalga geçi-
len, eğlenceli, hakaret, övgü, sıfat, isim, hat-
ta fiil olarak kullanılan ve son evresinde de 
potansiyel bir ‘terörist’e uzanan yolcuğunu di-
kize yattığımız oyunun kahramanları ise; Barış 
Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer ve Seda 
Türkmen. Altını çizmeden edemeyeceğim; 

uzun zamandır, ilk defa, sahnedeki oyuncula-
rın birbirini ezmeden ve karakterlerini ön plana 
çıkarmak adına tekelleştirmeden, tam tersine 
birbirlerini büyüten, sahici oyunculuklarını bir 
kez daha yürekten kutluyorum. Bu dörtlü, son 
yıllarda izlediğim en iyi performansa imza attı-
lar; alkış! Dekorun minimalliği, insanın ‘biricik’li-
ğini, kimliğini simgeleyen duvardaki parmak izi 
ise ayrıca takdire şayan. Bu minvalde de me-
tinin içeriğini, dekorda verdiği hava ile yansı-
tan Jesse Gagliardi’yi tebrik ediyorum. Kısaca; 
ABD’nin Trump’lı günlerinin yarattığı fotoğ-
raf ve yeni dünyanın yeni yaşam biçimlerinin 
kendini kadrajladığı yerden ‘İstila’nın söylemi-
ne bakmak hele ki yaşadığımız bugünkü poli-
tik jargonda başka bir perspektif sağlayabilir. 

Oyun: 17 Şubat’ta Emek Tiyatrosu’nda, 
5 Mart’ta ise CKM sahnesinde olacak. 
Detaylar için: www.b-plani.org 

Beyaz adam her şeyi fethetmek istiyor!
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

Kitabın bilet olduğu festival

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 11-12 
Şubat’ta “Kadıköy Kış Sanat Festivali” düzenlendi. Festival 
kapsamında gerçekleşen tiyatro oyunları, sergi, dans göste-
risi, Marmara Folklor Ekibi gösterisi, müzik performansı ve 
seramik atölyesine katılım için bir kitap getirmek şarttı. Tek 
bir bilet satışının bile yapılmadığı festivalde, bir adet kitap 
bilet yerine geçti. İki gün süren festival kapsamında cumarte-
si 198, pazar günü ise 278 olmak üzere toplamda 476 kitap, 
ihtiyaç sahibi okullara yollanmak üzere teslim alındı. 

“GENÇLERDEN OLUŞUYOR”
Gazete Kadıköy olarak Türkiye Gençlik Akademisi Ku-

rucu Başkanı Rahmi Anday Kayıtgan ile konuştuk. Kendi-
lerinin çok yeni bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belir-

ten Kayıtgan, “Türkiye Gençlik Akademisi’nin temellerini 6 
ay önce attık. 6 aylık süre içinde 3 tane sosyal sorumluluk 
projesi gerçekleştirdik. Kadıköy Kış Sanat Festivali ile şu an 
dördüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. Çalışma arkadaşlarımı-
zın birçoğunun sivil toplum için çalışma geçmişi bulunmak-
ta. Oluşumumuz tamamen üniversite öğrencilerinden kuru-
lu. Yönetim kurulumuzda dahi yaşlı bir üyemiz bulunmuyor. 
Tamamen genç ve dinamik bir ekibiz. Festivalde de 25 kişi-
lik gönüllü ekibimiz ile yer alıyoruz. Buradan teslim aldığı-
mız kitapları Osmaniye, Trabzon ve ihtiyaç haritasındaki di-
ğer okullara yollayacağız.” dedi.

“SANAT IŞIĞINI YAKIYORUZ”
Sanat festivallerinin geri plana itilmesinden dolayı Kış 

Sanat Festivali’ni organize ettiklerini söyleyen Kayıtgan, 
“Festival kültürünün ülkemizde oturmasıyla alakalı bir sıkın-
tı var. Çiğ köfte ve kahvaltı gibi birçok festival ön plana çı-

kıp, rağbet görmeye başlayınca sanat festivalleri arka planda 
kalır oldu. Ülkemizin, şu an içinde bulunduğu durumda sana-
tın ve aydınlığın ön plana geçmesini düşündüğümüz için eli-
mizi taşın altını sokmamız gerektiğine karar verdik. Bu bi-
zim için çok zor bir karardı Çok yeni bir ekibiz. Acaba böyle 
bir festivalin altından kalkabilir miyiz diye çok düşündük. 
Fakat bugün burada bunu yapabildiğimizi gördük. Ekibimle 
çok gurur duyuyorum. Türkiye’nin ihtiyacı olan sanat ışığı-
nı Kadıköy’den yakıyoruz. Bunun için de ayrıca mutluyuz.”

“YARDIMA KATIYORUZ”
Kitabın, bilet olarak geçtiği festival fikrini ise Kayıtgan 

şöyle anlatıyor: “Kitap takasına karşı bilet formülünü geliş-
tirdik. Festivale maddi bir sistem koymaktansa insanların da 
yardıma direkt olarak katkılarının olmasını istedik. Günü-
müzdeki birçok kuruluşa baktığımızda insanlar bir şekilde 
bağış yapıyorlar ama o bağışların nereye gittiğini bilemiyor-
lar. İnsanları sosyal yardım içine direkt olarak kattığımızda 
ise bu daha çok etkili oluyor.”

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gençlik Akademisi işbirliğinde gerçekleşen 
Kadıköy Kış Sanat Festivali’nde bilet yerine kitap geçti. İki gün süren festivalde 
toplamda 476 kitap ihtiyaç sahibi okullara gönderilmek üzere toplandı 

l Kaan DERTÜRK

S
l Mustafa SÜRMELİ

Ağaçları hiç 
böyle hayal?ettiniz mi

Örgü hobisi sokağa taştı, kadınlar Acıbadem Caddesi 
üzerindeki bir ağacı rengârenk örgülerle süsledi
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adece Kadıköy’ün ve İstanbul’un değil tüm 
ülkenin sorunu olan Fikirtepe’deki kentsel 
dönüşüm süreci beş yıldır gündemde. Geçti-
ğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı’nın Fikirtepe’de 15 yapı adasında başlatacağı projenin 
töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Bu kent-
sel dönüşümle Fikirtepe’de 13 adada yepyeni bir şehir 
inşa edilecek. Parkları, yeşil alanlarıyla pırıl pırıl yaşana-
cak mekânları burada yapacağız ve hizmete sunacağız. 2 
adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor. Konut projeleri-
ni hayata geçirmeye başladık. Bugün kentsel dönüşümde 
kararlılığımız aynen devam ediyor. Kentsel dönüşümün 
en güzel örneğini de burada görüyoruz. Böylesine güzel 
projeleri hayata geçirirken ayrı bir heyecan duyuyoruz. 
Bu dev projelerle sadece bugünü değil yarınları da inşa 
ediyoruz, geleceğimizi güvence altına alıyoruz” dedi.

Fikirtepe’de 35 bin konutun yapılacağını söyleyen 
Yıldırım, “Müteahhit firmalara sesleniyorum, vatandaş-
larımızı üzmeyin. Bu zorunlu dönüşüm değildir. Daha 
yaşanabilir mekânlar yapmak için vatanımıza, milletimi-
ze vaatlerimizden. Burayı dönüştürmekle, daha konforlu, 
yaşam alanlarıyla yeni bir mahalle oluşturmuyoruz aynı 
zamanda depreme dayanıklı mekânları hizmete veriyo-
ruz” diye konuştu. 

Yeni proje ile birlikte 13 adet yapı adasında temel atı-
lacak 2 adet yapı adasında ise yıkım gerçekleştirilecek. 
Yıkım ve temel atma programına alınan adalarda proje-
lerin tamamlanmasıyla; 9 bin 189 konut, 571 işyeri, 509 
ofis olmak üzere 10 bin 269 adet bağımsız bölümün ya-
pılması planlanıyor. 

FİKİRTEPELİLER NE DÜŞÜNÜYOR?
Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasından sonra 

birçok gazete haberinde Fikirtepe’de yeni 
bir hamle yapıldığı ve yeni bir sürecin 
başladığı yorumları yapıldı. Gaze-
te Kadıköy olarak Fikirtepelilerin 
önümüzdeki süreçte neler bekledi-
ğini ve mahallelinin sorunları üze-
rine konuştuk. 

Mandıra Caddesi üzerinde ku-
yumculuk yapan Mahmut Güneş, 
yaklaşık 4 yıldır kentsel dönüşüm 
projesinin başlamadığını ve mağdur 
olduğunu ifade ediyor. 32 yıldır Fikir-
tepe’de ikamet eden Güneş, Fikirtepe’de kentsel pro-
jesine karşı olmadıklarını ancak mahallelinin son 5 yıl-
dır büyük sıkıntılarla baş başa kaldığını dile getirerek, 
“Fikirtepe’de çocuklarımız için oyun parkı ve tam dona-
nımlı bir tane okul yok. Bunları göz önüne alacak olur-
sak kentsel dönüşüm ile birlikte gerçekten güzel şeyler 
olacak. Devletimiz burayı neden imara açtı? Bozuk yapı-
laşma vardı. Bozuk yapılaşmayı önlemek için tutup dört 
emsal verdi buraya. Neden dört emsal verdi? Toprak sa-
hibi mağdur olmasın, aynı zamanda firma para kazansın 
diye. Dört emsal verildikten sonra bir tarafta para kaza-
nanlar bir tarafta mağdur olanlar yaratıldı. Devletimiz şu 
an geldiğimiz aşamayı takip edemiyor” diye konuştu. 

Fikirtepe’nin maddi olarak en kıymetli yerinde apart-
manının olduğunu ve apartmanının depreme dayanık-
lı olduğu için yıkılmasına gerek olmadığını dile getiren 
Güneş, firmaların sözleşme yaparken vatandaşın hakla-
rını gözetmediğini ifade etti. Güneş, mağduriyetini ve 
şikâyetlerini şöyle dile getirdi: “Ben uzun yıllardır bu 
bölgede esnaflık yapıyorum. Belirli bir müşteri kitlem 
var. Şimdi burası yıkıldığında ben hem müşterimi kay-
bedeceğim hem de dükkânımı. Sözleşme yapılırken bun-
lar dikkate alınmıyor. Benim talebim sözleşmede ticari 
alan fonksiyonlarının kabul edilmesi. İmza atmamıza ve 
bu konuda mutabık kalmamıza rağmen proje henüz baş-
lamadı. Defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi yaz-
dım ve görüşmelerde bulundum. Ancak sonuç çıkmadı.”

“SORUNLAR DEVAM EDECEK”
Mandıra Caddesi’nde evi bulunan Engin Bayrak da 

kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını her vatandaşın 
sağlıklı binalarda yaşamak isteyeceğini söyledi. Fi-
kirtepe’nin özel imar planına alındıktan sonra ye-
terlilik belgesi olmayan birçok firmanın Fikir-
tepe’de inşaat projesine başladığını hatırlatan 
Bayrak, “ Fikirtepe’nin riskli alan ilan edilme-
sinden sonra firma sahipleri sözleşme yaparken 
hep kendi çıkarlarını düşündü. 5 yıldır kentsel 
dönüşüm meselesi ile uğraşıyoruz. Firma sahip-
leri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine 
hep yanlış bilgi verdi” diye konuştu.

Fikirtepe’de özel mülkiyet hakkının ortadan kaldırıl-
dığı ve gasp edildiğini söyleyen Bayrak, mahalleli ola-
rak 4 yıl boyunca 10’dan fazla dava açtıklarını da belirtti. 
Geçtiğimiz hafta düzenlenen temel atma töreninde Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile konuşma fır-
satı bulduğunu da söyleyen Bayrak, vatandaşların hakla-
rının gözetilmediği sürece aynı sorunların devam edece-
ğini ekledi. 

“UZUN SÜREDİR KİRA YARDIMI YOK”
Elli yıldır Fikirtepe’de yaşayan Alaattin Demirel 

de Fikirtepe’nin sembol isimlerinden. Haberlere konu 
olan meşhur “tek evin” sahibi olan Demirel, kentsel dö-
nüşüm sürecini en yakından ta-
kip eden isimlerden. Fikir-
tepe’de kentsel dönüşüm 
sürecinin başlamasıyla 
birçok vatandaşın he-
yecana kapılarak he-
men imza attığını söy-
leyen Demirel, firma 
sahiplerinin sözleş-
meye bağlı kalmadığı 
için kendisinin uzun süre 
imza atmadığını söyledi. 

Fikirtepe’de birçok insanın 
uzun süredir firma sahiplerinden kira yardımı alama-
dığını söyleyen Demirel, “Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın projeleri yürütemeyen firmaların yerine KİP-
TAŞ’ı devreye sokacağı söylentileri var. Fikirtepe’de 
5 yıl içinde kentsel dönüşüm projesinin biteceği söyle-
niyordu. Ama süreç vatandaşın lehine işlemiyor. Sanı-
rım ilerleyen süreçte bizi yeni sorunlar bekliyor” dedi. 

“YEREL YÖNETİM DAHİL OLMALI”
Fikirtepe’de yaşanan asıl 

sorunların, firma sahipleri-
nin vatandaşla imzalanan 
sözleşmelere bağlı kal-
madıkları için ortaya 
çıktığını söyleyen Ye-
ter Karakoçoğlu da beş 
yıl boyunca Fikirtepe-
lilerin kamuoyuna yan-
lış tanıtıldığını ifade etti. 
“Biz çok bir şey istemiyo-

ruz. Var olan dairemize 
karşılık yeni bir daire istiyo-

ruz. Buralar bizim tapulu arsalarımız ve konut-
larımız. Ama bizim dairelerimiz yok sayılıyor. 
Sadece arsa üzerinden değerlendirme yapılı-
yor” dedi.

Kentsel dönüşüm sürecine Kadıköy Beledi-
yesi’nin de dahil olması gerektiğini vurgulayan 

Karakoçoğlu, “Daha fazla rant uğruna insanlar 
mağdur oldu ve olmaya devam ediyor. Biz bu mağ-

duriyetin ortadan kalkmasını istiyoruz” diye konuştu.

“BORÇLU ÇIKABİLİRİZ”
Uzun yıllardır Fikirtepe’de 

yaşayan Avukat Hürriyet 
Azak da kentsel dönüşüm 
sürecinin hukuki boyutu-
nun tanıklarından. Hem 
mağdur olduğunu hem 
de mağdurların avukatlı-
ğını yaptığını dile getiren 
Azak, Fikirtepe bölgesinin 
riskli alan ilan edilmesin-
den sonra vatandaşların ciddi 
oranda hak kaybı yaşadığını söy-
ledi. Azak, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkili-
leri sorumluluklarını yerine getiremiyor. Fikirtepe’de-
ki süreç şeffalık ilkesine göre ilerlemiyor. Fikirtepe’de 
bazı adalar KİPTAŞ’a yaptırılacak. Ama bunu bedava 
yapmayacak. Fikirtepeliler bu süreçten borçlu çıkabilir. 
Vatandaşlar kendilerine gelecek ödemeler için hazırlık-
lı olsun” uyarısında bulundu. 

Azak, Fikirtepe halkının başından beri yerel yöne-
timlerin de kentsel dönüşüm sürecinde yetkisinin olma-
sı gerektiğini düşündüğünü ekledi.

FİKİRTEPE’DE NELER OLDU?
Fikirtepe Derneği’nin paylaştığı rapora göre; Fikir-

tepe’ye ilişkin en son plan değişikliği 28.12.2016 ta-
rihinde onaylandı ve 30.12.2016-28.01.2017 tarihleri 
arasında askıya çıkarıldı. 134 hektarlık bir alan büyük-

lüğüne sahip olan Fikirtepe’de “Riskli Alan” 
ilan edildiği tarih itibariyle 6341 adet 

yapı, 17 bin 728 adet bağımsız bölüm 
bulunuyor. 

Derneğin raporuna göre; Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçek-
li Fikirtepe ve Çevresi Uygulama/
Nazım İmar Planına göre, söz ko-

nusu riskli alanda 61 adet yapı ada-
sı bulunuyor. 

61 adet yapı adasından 28 tanesin-
de maliklerle firmalar arasında yüzde yüz 

oranda anlaşma sağlandı. Yüzde yüz anlaşma sağlanan 
28 yapı adası için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ta-
rafından ruhsat düzenlendi. 7 adet yapı adasının ise ruh-
sat başvurularının incelenmesi işlemi ise devam ediyor. 

Fikirtepe Derneği’nin raporuna göre, 28 adet yapı 
adasının dışında 23 adet yapı adasında firmalar ile ma-
liklerin üçte iki çoğunluğu ile anlaşma sağlandı. Bu 
adalarda da 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fık-
rası uyarınca arsa payı satış işlemleri yürütülmeye de-
vam ediyor. 

Fikirtepe’de şu ana kadar malikler tarafından “Re-
sen Tevhit İptal, Tapu İptal, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’na açılan tazminat davaları ile Fikirtepe 1/5000 ve 
1/1000’lik Plan İptal Davaları” açıldı. 

Son uygulama ile Fikirtepe’de yürütülen kentsel 
dönüşüm süreci tamamen Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’na bağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi süre-
cin dışında bırakıldı. Kadıköy Belediyesi’nin ise Fikir-
tepe’de yetkisi bulunmuyor. 

l Erhan DEMİRTAŞ

Fikirtepe’de düğüm

S

Beş yıldır 

devam eden ancak 

her geçen gün yeni 

sorunlarla gündeme gelen 

Fikirtepe’nin dönüşümü ile 

ilgili mahalleliyle konuştuk. 

Fikirtepeliler, mağduriyetin 

devam ettiğini, önümüzdeki 

süreçte de 

sorunların katlanarak 

büyüyeceğini 

ifade ediyor

Yeter Karakoçoğlu

Alaattin Demirel

Mahmut Güneş

Hürriyet Azak

Engin Bayrak

Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe’de 35 bin konutun yapılacağını söyledi

"134 hektarlık bir alan büyüklüğüne sahip olan Fikirtepe’de “Riskli Alan” ilan edildiği tarih itibariyle 6341 adet yapı, 
17 bin 728 adet bağımsız bölüm bulunuyor." 



17 - 23 ŞUBAT 2017 9Haber

Kadıköy Belediyesi, 14 Şu-
bat’ta âşıklar için konser et-
kinliği düzenledi. Kozyatağı 
Kültür Merkezi Gönül Ülkü 
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde-
ki Sevgililer Günü Konseri’n-
de Şems Trio “aşka adanmış 
şarkılar” çaldı, konuk sanat-
çı Gizem Coşkun ise bu şarkı-
ları dile getirdi. Katılımın yo-
ğun olduğu konserde şarkılar 
eşliğinde Yeşilçam filmlerin-
deki aşk sahnelerinden oluşan 
sinevizyon gösterimi de vardı.

Kadıköy Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç 
Çocuk Yuvası’nın öğrencileri ve çalışanları, 
14 Şubat Sevgililer Günü’nü “Sevgi 
Haftası”na çevirerek bir dizi etkinlik 
düzenledi. Bütün hafta boyunca sevgi 
üzerine faaliyetler yapıldı; şarkılar söylendi, 
masallar anlatıldı. 14 Şubat günü de, 
öğrenciler ve ailelerle birlikte, sevgi, barış 
ve mutluluk dolu bir dünya için, gökyüzüne 
balonlar bırakıldı. Ardından da “sevgi ve 
mutluluk hiç bitmesin” dileğiyle pasta 
kesildi. 

AŞKA ADANMIŞ şarkılar söylediler

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, Kadı-
köy’de de farklı etkinliklerle kutlandı. Sevgililer Günü’nü 
fırsat bilen çiftler Kadıköy Belediyesi Evlendirme Daire-
si’ne akın etti. 14 Şubat Salı günü 26 çifte nikâh kıyıldı. 
Sabah 9.30’da başlayan nikâh törenleri saat 16.30’a kadar 
devam etti. Evlenen çiftler arasında sadece Kadıköylüler 
yoktu,  çevre ilçelerden gelen çiftlerin evlenmek için terci-
hi de Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi oldu. 

Kadıköy Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ev-
lenen 26 çifte Orhan Veli Kanık’ın şiir kitaplarından hedi-
ye etti. Ayrıca çiftlerin adına Balıkesir Erdek Hatıra Orma-
nı’na birer adet fidan bağışı yapıldı. Çiftlere, fidan bağışı 
ile ilgili adlarına düzenlenen sertifikalar da verildi. 

şiir kitabı
14 Şubat’ta evlenenlere

azete Kadıköy’de bu hafta-
dan itibaren dünyadan ve Tür-
kiye’den yerel yönetim uygula-
malarına yer vereceğiz. Kadıköy 

Belediyesi Akademi tarafından yapılan Kent 
Profilleri araştırmalarından derlediğimiz ça-
lışmalara ayrıntılı olarak http://www.kadiko-
yakademi.org/category/kent-profilleri/  adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

Kent yönetim deneyimlerinden örnekler-
de ilk durağımız Viyana. Kentsel dönüşüm 
ve sosyal konut politikalarının en çok konu-
şulduğu şu günlerde yaklaşık 70 yıldır sosyal 
konut politikasını başarıyla sürdüren Avus-
turya’nın en büyük şehri Viyana’ya gidelim 
istedik. Yaklaşık 1 milyon 826 bin 30 kişilik 
nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olan Vi-
yana'da, yaklaşık 2.6 milyon insan yaşıyor ki 
bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte 
birini oluşturuyor.  Viyana, nüfus bakımından 
Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kenti.

Avrupa’nın kültür ve sanat başkenti ola-
rak kabul edilen şehir, görsel güzelliğinin yanı 
sıra yeşil alanları, tarihî kafeleri, yaygın top-
lu ulaşım ağı, sosyal konutları, sağlık kalitesi 
ve güvenli olması ile uluslararası danışmanlık 
şirketi Mercer tarafından yapılan Yaşam Ka-
litesi Araştırması’nda 223 şehir arasından bi-
rinci seçildi. Viyana, aynı zamanda The Eco-
nomist dergisinin Dünyanın En Yaşanabilir 
Şehirleri listesinde 2. sırada ve Reputation 
Institute'ün Dünyanın En İtibarlı Şehirleri lis-
tesinde de 1. sırada yer alıyor.

“KIZIL VİYANA”
Viyana, Avusturya-Macaristan İmpa-

ratorluğu’nun 1. Dünya Savaşı ile çöküşü-
nün ardından kurulan Avusturya Cumhuri-
yeti’nin başlangıcından itibaren “işçi kenti” 
planlamasına ve yaşam biçimine sahne oldu. 
1919 yılındaki belediye seçimlerinde Sosyal 
Demokratlar'ın çoğunluğu sağlaması ve Ja-
kob Reumann'ın belediye başkanı seçilme-
siyle birlikte bugün kentin dünya çapında 
"Kızıl Viyana" olarak tanınmasına yol açan 

dönem başladı. Savaş sonrası buhranında ba-
rınma durumunu düzeltmek için önce impa-
ratorluk mülklerine, büyük burjuvanın ma-
likânelerine, üst sınıfların boş evlerine, daha 
sonra büyük dairelerin bölümlerine el konul-
du.  İşçilerin maaşlarının sadece yüzde 4’ünü 
kira olarak ödedikleri ve içerisinde yeşillen-
dirilmiş avlular, çocuk oyun alanları, kütüp-
haneler, kreşler, anne eğitim alanları, yaşlı-
lar için dinlenme tesisleri, eğlence salonları 
bulduran bu sosyal konutlar Kızıl Viyana’nın 
bugüne kalan en büyük mirası.

220 BİN SOSYAL KONUT
Viyana Belediyesi'nin 1920'de başladı-

ğı ve günümüze kadar devam eden toplu 
konut projeleri kapsamında bugüne kadar 

220 bin ev yapıldı. Avusturya’nın en büyük 
mülk sahibi olan Viyana Belediyesi, bugün 
Viyana’daki her 4 konuttan birine sahip. 
220 bin civarında sosyal konut 6000 civa-
rında lokal, büro vb. gayrimenkulün işletme 
ve yönetimi ise Viyana Sosyal Fonu iştira-
ki olan “Wiener Wohnen”’e ait. Viyana’nın 
üçte biri belediye evlerinde oturuyor. Sos-
yal konutlarda yaşamak için Avusturya va-
tandaşlığı şartı da aranmıyor. Sadece Viya-
na'da son 2 yıldır yasal şekilde oturmak ve 
belirli bir gelire sahip olmak yeterli.  Viya-
na'nın her bölgesinde bulunan bu evlerin 
büyüklüğü 45 metrekareden başlıyor ve ya-
şayacak olan kişi sayısına göre metrekare-
si de artıyor. Kira bedeli de ortalama kira-
lardan çok daha düşük.  Bu evlerin bakımı 

için yüzlerce kişi istihdam edilmiş durum-
da. Bahçıvanından kapıcısına kadar her tür-
lü hizmet kira bedeli içinde. Ayrıca kira be-
deli karşılığında su temini, kanalizasyon, 
çöp toplama ve baca temizleme hizmetle-
ri de veriliyor.

ENGELLİLERE UYGUN KONUT
Engelliler ve yürüme güçlüğü çekenler 

için evlerin kullanılır hale getirildiği konut-
larda, belediye yenilenmesi gereken evle-
rin içini yenileme yerine binanın tamamına 
bakım yapıyor. Bina içinde asansör yok-
sa asansör yapıyor.  Ayrıca yalıtımı olma-
yan evlerin mantolama sistemiyle ısıya karşı 
daha duyarlı olmasını sağlıyor. Belediye ev-
lerinin tamamında çamaşır yıkama odaları 

bulunuyor. Bu çamaşırhanelerde çok sayıda 
makine bulunuyor. Özellikle büyük eşyaları 
yıkamak için evlere konamayacak kadar bü-
yük olan makinelerin çıkarttığı ısı bina içine 
veriliyor. Böylece bina içinde enerji tasarru-
fu da sağlanmış oluyor.  Belediyeye ait sos-
yal konutlardan edilen kira gelirleri ise yeni 
yapılacak olan sosyal konutlar için finans 
kaynağı olarak kullanılıyor.

ARAÇSIZ KONUTLAR
Viyana’daki sosyal konut uygulama-

larından biri de Araçsız Konutlar. Araç-
sız Konutlar, kentin ilk arabasız yerleşim 
kompleksi toplam 244 kiralık dairesiyle bir-
likte 1999 yılında açılmış. Araçsız Konut 
Projesi ile araba sahibi olmadan yaşamak is-
teyen kent sakinlerine alternatif sunuluyor. 

Araçsız Konutlar'da oturmak için kira 
sözleşmesi imzalayan Viyanalılar, aynı za-
manda araba sahibi olmayacaklarını da ta-
ahhüt etmiş oluyor. Bu yüzden ulaşım için 
yürümek, bisiklete binmek ya da toplu ta-
şımayı kullanmak bir kural. Bu proje ile 
garaj alanlarından tasarruf edilen kaynak-
larla sosyal tesislere, alternatif bina tekno-
lojilerine, ortalamanın üzerinde peyzaja ve 
çok sayıda bisiklet standına yatırım yapı-
labiliyor.

SOSYAL KONUT ŞEHRİ

VIYANA
G

YAZI 
 DİZİSİ

1

Çocuklardan gökyüzüne
“SEVGI BALONLARI”

Çevre Festivali’ne
başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kap-
samında doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadı-
köy Çevre Festivali’nde bir araya getiriyor. 26- 29 
Mayıs 2017 tarihleri arasında Selamiçeşme Öz-
gürlük Parkı’nda gerçekleşecek olan festivalin te-
ması “Kentte Ekolojik Yaşam” olacak
Kadıköy Belediyesi her yıl özel etkinliklere yer 
verdiği Çevre Haftası’nda bu yıl “Kentte Ekolojik 
Yaşam” teması ile bir festival düzenleyerek çeşit-
li alanlardan çevre ve doğa gönüllülerini ortak bir 
etkinlikte buluşturacak.
26 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşe-
cek Kadıköy Çevre Festivali’ne Göztepe Özgürlük 
Parkı ev sahipliği yapacak. 
Doğadan, çevreden yana olan bütün demokratik 
kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, plat-
form ve inisiyatiflerin katılımına açık olan festival 

programı katılımcılarla birlikte oluşturulacak.
Kentte ekolojik yaşam temasının öne çıkarılaca-
ğı festivalde,  atölye, söyleşi, doğa gözlemi, konser 
gibi çok sayıda etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. 
Her yaştan İstanbullunun ekolojik yaşama dair de-
neyimlerini geliştireceği festivalde panel ve söyle-
şiler düzenlenecek. Küçük çevreciler için gün boyu 
süren atölyeler, drama eşliğinde kitap okumaları 
ve oyunların yapılacağı festivalde, çevreye duyar-
lı üretici kurumların geri dönüşüm, enerji ve su ta-
sarrufu konularında hazırlamış oldukları tiyatrolar 
sergilenecek. 
Doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen 
bütün demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum 
kuruluşlarının, platform ve inisiyatiflerin katılı-
mına açık olan festivale başvuru için www.kadi-
koy.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldur-
mak yeterli. 

Kadıköy Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 

doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali’nde 

bir araya getiriyor. 26- 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında 

Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek olan festivalin 

teması “Kentte Ekolojik Yaşam” olacak

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek 

isteyenler Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi’ne akın etti. Evlenen çiftlere Orhan 

Veli Kanık’ın şiir kitabı hediye edildi
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Çayını, ince belli bardağı avucunun içine alıp 
höpürdeterek içiyor Halil. Sonra da bana mu-
zipçe bakıyor. Kendisine daha öce birkaç kez 
böyle çay içilmez diyerek kızdım çünkü. Tat-
lı sert bir kızmaydı. Bu bir oyuna döndü son-
ra. Kızmamdan hoşlanıyor ve inadına yapıyor 
gibiydi. Bu sefer kızmadım, sadece gülümse-
mekle yetindim. Hatta ona, çayı böyle içerek, 
küçük bir sürpriz yapmayı bile düşündüm. Yü-
zündeki kederi böyle dağıtabilir miydim? 

Yedi,  sekiz yıl önceki hali geldi o anda ak-
lıma. Memleketinden getirdiği ağır aksanı… 
Hikâyesi elbette o çok bilinen hikâyelerdendi. 
En azından görünürde öyleydi. Sadece bilinen-
lerle yetinmek isteyenler için… Güler yüzünü 
o günlerde de koruyordu. Tek farkla. Çok şaş-
kındı.  Şimdilerde etrafına karşısındakileri daha 
iyi anlayan gözlerle bakıyor. Arada sırada da-
lıyor sadece. Bir yerlere gidip saplanmak için 
öyle çok sebebi var ki… Öğrenebildiklerim bile 
bu fikri edinmeme yetiyor. Çevresindekiler, o 
ağır aksanı yüzünden kendisiyle nasıl da alay 
etmişti… Elimden geldiğince ona sahip çıkma-
ya çalışmıştım. Üzüldüğünü, kırıldığını görmüş-
tüm çünkü. Bir haksızlığa uğradığı duygusuna 
kapıldığını… Bu haksızlık karşısında kabul et-
mek istemediği bir eziklik yaşadığını… Yakın-
laşmamız öyle başlamıştı. 

Aradan geçen zaman zarfında yakınlaşa-
bildiğimizce yakınlaştık. O günleri ona hatır-
latmak geliyor o anda içimden. Gözlerinin içine 
bakarak duygumu dile getirmek ve böylelikle 
kendisine cesaret vermek istiyorum.

“Konuşmanı nasıl da düzeltmişsin… İnsanın 
inanası gelmiyor…”

O muzip gülümseme daha belirgin bir hale 
geliyor. Bu söylediklerim ağzımdan çıkar çık-
maz bir pişmanlık duyuyorum ama. Ne kadar 
yanlış bir ifade kullandığımın farkına varıyo-
rum. Konuşmasını düzelttiğini değil de bizimki-
ne uydurduğunu söylemeliydim belki. İstanbul 
Türkçesine elbette inanıyordum. Hâlâ da inanı-
yorum. Bu kibri, üstten bakmayı yine de kendi-
me yakıştıramıyorum. Neyse ki verdiği cevap-
ta sadece sahici, hatta çok zekice bir sitem var. 
Bu gülümsemenin hakkını veren bir sitem…

“Hocam bizim oralarda şimdi seninle ko-
nuştuğum gibi konuşursam, bana nereden öğ-
rendin böyle yavşak yavşak konuşmayı derler”

Gülüyoruz. Belki de haklı. Zaten en mühimi 
konuşmalardaki samimiyet değil midir?

Sonra durgunlaşıyor. O keder yüzüne tek-
rar dönüyor. Söyledikleri bu kederi pekiştir-
meye yetiyor zaten.

“Bizim oralarda hayat yok be Hocam… Sa-
dece ölüm var…”

Sözlerdeki derinliği hissedebiliyorum. Bu 
cümledeki ‘ölüm’ sözünün birçok manaya ge-
lebileceğini de… Fakirliği yüzünden evleneme-
diği kızın o fırın sahibinin oğluyla baş göz edildi-
ğini unutmak için topraklarından kopmayı göze 
aldığını da biliyorum çünkü, bu hüsranı barda-
ğı taşıran son damla gibi yaşadığını, evinin kur-
şunlandığı geceleri unutamadığını, o geceleri 
burada kâbuslarında görmeye devam ettiğini, 
doğup büyüdüğü topraklara artık dönmek is-
temediğini, İstanbul’da tutunma adına çok bü-
yük bir savaş verdiğini, bu savaşta farlı ölümle-
ri taşıdığını da… 

Şimdilerde Kadıköy’deki o içkili restoranla-
rın birinde garsonluk yapıyor. Zamanla daha ne 
yapacak bilinmez. Yoldan geçerken bir çay iç-
meye davet etmişti. Sabahtı. Restoran henüz 
açılmamıştı. Temizlik yapılıyordu… Yüzündeki 
o kederi görmüştüm. Davetini kabul etmesem 
ayıp olacaktı sanki... Böyle bir iki laftan sonra 
asıl söylemek istediklerini söylüyor.

“Bir kız varmış Hocam… Babam bizim top-
raklardandır, ikiniz de ordasınız madem, bir 
yuva kurar birbirinize destek olursunuz diyor”

Ne diyebilirim?
“Seviyor musun kızı?” diye soruyorum.
“İyi kız” diyor.
Yeterli mi? Bu da bir başka ölüm mü yoksa? 

Söyleyebileceğimi söylüyorum.
“Bugünlerde en çok aranması gereken bu 

Halil” diyorum “İyilik…”
Başını sallıyor. Nereden nereye diyorum 

içimden. Hep aynı yere mi gidiliyor?
Bu arada çayımı tazeliyor. Yüzüne gülüm-

seyerek bakıyorum. Bardağı avucumun içine 
alıp ilk yudumu höpürdete höpürtede içiyorum. 
Gülüyor.

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (36)

MARİO 
LEVİ

kent merkezine…
Her dakikasını ayrı hatırlarım 
Erenköy’de geçen zamanın 
Rüyama girer bir arada
İstanbul, bahar ve Türkan’ım.
Bir odamız vardı etrafı sarmaşık
Bostanlara bakan penceremiz
O güller kadar taze
Ben ona deli gibi âşık.

u dizeler ünlü şair Oktay Ri-
fat Horozcu’ya ait. Şair, “Hatırla-
ma” adlı şiirinde Erenköy’ü bostanlar 
ve güllerle tasvir ediyor. Oktay Rifat’ın bu şiiri 

yazdığı yıllar ile şimdiye kadar Erenköy’de çok şey değişti. 
Bostanlar, bahçeler ve sarmaşıklı evlerin yerini apartman-
lar aldı. Yaklaşık 50 yıl önce yoğun bir şekilde yapılaşmaya 
açılan Erenköy’ün tarihini ve değişimini derledik.

Tarımsal yerleşim yeri olarak kullanılan Erenköy, köşk-
lerin ve konakların semti olarak biliniyor. Dilek Kent’in 
“Erenköy’ün Duvarları” adlı kitabında Erenköy’ün tari-
hi hakkında şu bilgilere yer veriliyor: “Osmanlı hüküme-
tinin mekân kısıtlamasını kaldırması diğer bir deyimle ser-
best dolaşım hakkı vermesi üzerine Fatih ve Beyazıt gibi 
semtlerde sıklıkla çıkan yangınlardan veba salgınlarından 
bezmiş olan halk, rahat bir nefes almıştı. Dar gelirliler ya-
kın çevrede bir mülk ararken bazı devlet memurlarının, si-
vil ve askeri paşaların tercihi Kadıköy’den yana olmuştu.’’

Tarihi araştırmalara ve 1937 yılında yapılan arkeolojik 
kazılara göre; Erenköy’ün bir yerleşme olarak kullanılmaya 
başlanması; Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp’ın 
Kayışdağı’nın batı eteklerini ve günümüzdeki yerleşim yeri 
olan İçerenköy’ü fethedip ilk yerleşmenin temellerini bura-
da atmasıyla oldu. 19. Yüzyılın ikinci yarısında, İstanbul’a 
yaşanan iç göç sebebiyle Kadıköy ve Erenköy de bir çe-
kim merkezi haline geldi. Bu yıllarda Kadıköy’ün merkezi 
mahallelerine apartmanlar yapılmaya başlansa da Erenköy 
yaklaşık 20 yıl boyunca bu oluşumun dışında kaldı. Ancak 
1972’de çıkarılan Bostancı-Erenköy Bölgeleme Planı ve 
1973’te Boğaziçi Köprüsü’nün açılması, Erenköy’ün için-
de bulunduğu bölgedeki yapılaşmayı hızlandırdı. Bağlar ve 
bostanların sökülmesi ile konak ve köşklerin çoğunun yıkıl-
masıyla çok katlı apartmanlar inşa edildi.

TARİH KOKUYOR
Erenköy sınırları içerisinde çok sayıda tari-

hi yapı da bulunuyor. Çoğu yapı geçmişten bu-
güne taşınamasa da birçok yapı şu an varlığı-
nı koruyor. Varlığını koruyamayan yapıların 
başında Erenköy’ün sinema salonları geli-
yor. 1914’te faaliyete geçen ve Hat Boyu 
Sokağı’nda bulunan “Erenköy Yazlık Sine-
ması” 1933’te “Sefa Bahçesi” adını aldıktan 

sonra 1940’larda kapandı. Yine bu yıllarda 
açılan “Erenköy Kapalı Sineması” ise faaliyeti-

ne 1950’li yıllara kadar devam etti. 
Şimdilerde “Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 

Hastanesi” olarak hizmet veren “Erenköy Sanatoryum”u 
1932’de açıldı. 1977’de SSK’ya devredilip, genişletildi ve 
modernleştirildi. Fehmi Ekşioğlu İlkokulu” ve “Zihni Paşa 
İlkokulu” mahallenin diğer okulları arasında yer alıyor.  

İLÇENİN TARİHİ OKULU
“Erenköy Kız Lisesi” Erenköy’ün ünlü eğitim kurumları 

arasında yer alıyor. Ömerpaşa Sokağı’ndaki Şehremini Rıd-
van Paşa’nın köşkü, paşanın bir cinayet sonucu öldürülme-
siyle Mebeyinci Faik Bey’e satılır. Köşkü 7500 altına Faik 
Bey’den alan Maarif Nezareti 1911’de Kız Numune Mek-
tebi’ni açar. Okul 1916’dan itibaren Erenköy İnas Sultanisi 
adıyla yani kız lisesi adıyla hizmet verir. Okulun yatakhane 
binası olan Topçu Reisi Hacı Hüseyin Paşa Köşkü de Maarif 
Vekilliği tarafından son sahibi 5. Murad’ın kızlarından Ha-
tice Sultan’dan satın alınarak okulun yatılı kısmına eklenir. 
Okul 1945 yılında çıkan yangın sonrasında eğitime bir süre 
ara verir. 1955’te şimdiki binasında eğitime başlar. 

ERENKÖY İSTASYONU
Erenköy Mahallesi bir sayfiye yeri niteliğinde iken, de-

miryolu yapımından sonra gelişme göstererek yaz-kış kul-
lanılan bir konut alanı halini aldı. Göztepe gibi Erenköy de 
19. yüzyılda bağlık bir alan iken, daha sonra devlet ileri ge-
lenlerinin tercih ettiği bir konut alanı oldu.

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre Eren-
köy İstasyonu 1910 yılında yapıldı.  Üçlü bir kurgu ile inşa 
edilen Erenköy istasyon binası bekleme salonu, gişe ve loj-
man işlevlerine sahip. 1979 yılında korunması gereken ta-
rihi varlıklar arasına alınan ve tescillenen İstasyon binası, 
Ulaştırma Bakanlığı’nın kararına göre;  hattın kuzey tara-
fında kalan mevcut istasyon binasının tarihi öneme sahip ol-
ması nedeni ile yerinde muhafaza edilecek.

ERENKÖY VAPURU
İlk ismi “Ziya” olan Erenköy Vapuru, 1911’de Fransa, 

Dunkuerque’deki Société de l’Atlantic, Chantier de France 
tezgâhlarında Şirket-i Hayriye tarafından yaptırıldı. Balkan 
Savaşı sırasında ordunun kullanımına bırakılan Ziya Vapu-
ru, ertesi yıl tekrar yapan şirkete iade edildi. 1915’te I. Dün-
ya Savaşı’nın çıkması ile donanma kapsamında hastane ge-
misi olarak kullanıldı. Kullanıldığı yıl 25.000’i bulan yaralı 
ve hasta askerleri İstanbul ve çevresindeki hastanelere taşıdı.

1916’da Tekirdağ’a gitti, ardından V. Ordu Menzil Mü-
fettişliği’nin Bandırma’ya nakledilmesiyle bu kurumun eş-

yalarını Bandırma’ya nakletti. Ardından İstanbul ve Selimi-
ye’ye askerler taşıdı. Kınalıada’ya askeri malzeme ile yüklü 
olarak yol alırken Lodos’un etkisiyle Maltepe açıklarında 
kayalara oturdu. Pervanelerinden birinin kırılmasına rağ-
men kendi olanaklarıyla kurtularak Kınalı Ada’ya bağlandı 
ve ardından Hasköy Tersanesi’ne onarılmak üzere çekildi. 
Erenköy Vapuru yetmiş yıllık hizmetlerinden sonra 1983’te 
satışa çıkarıldı. 

“YEŞİL ALANLARI KORUYORUZ”
1967 yılında Kadıköy ilçesine bağlanan Erenköy 1974 

yılında mahallelerin ayrılması ile bugünkü sınırlarına ulaştı. 
Mahallenin günümüzdeki sınırları Kuzey tarafında minibüs 
caddesi olarak da bilinen Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, 
Güney tarafında Hamam Sokak ve devamında Nurettin Ali 
Berkol Sokak; Doğusunda Kaptan Arif Sokak, Batısında 
Ömerpaşa Sokak arasındaki geniş bir alana yayılıyor. 

Mahalle kültürünün hala korunduğu Erenköy’ün muh-
tarlık görevini ise 2014 yılındaki yerel seçimlerini kazanan 
Necla Cebesoy Alpüstün yürütüyor. Mahallenin ilk kadın 
muhtarı olan Alpüstün, aynı zamanda Erenköy Kız Lisesi 
mezunlarından. Erenköy’ün sorunlarını ve ihtiyaçlarını 3 
yıldır görevinin başında olan Necla Cebesoy Alpüstün ile 
konuştuk. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ve iş birliği ile 
Erenköy’deki yeşil alanların korunması için çaba harcadık-
larını ifade eden Alpüstün, “Muhtarlığa seçildikten sonra 
mahallenin daha sonraki yıllarda da ihtiyacı olacağını dü-
şündüğüm yeşil alanları korunması ve park haline dönüş-
türülmesi ihtiyacına istinaden muhtarlığın yanındaki alanı 
park haline dönüştürerek başladım. Çocuk ve gençler için 
ihtiyaç duyulan spor ve yeşil alanın acilen bulunması ve 
değerlendirilmesi kapsamında Gardenya çıkmazındaki atıl 
alanın park haline dönüştürülerek halkın kullanıma açılma-
sına ön ayak olduk. Tabii her iki alan için Kadıköy Beledi-
yesi bu alanların yapılması için büyük emek harcadı” dedi. 

DAYANIŞMA DEVAM EDİYOR
 Erenköy büyük bir mahalle olsa da dayanışma ve yar-

dımlaşma kültürü hala devam ediyor.  İhtiyaç sahipleri için 
giysi, gıda ve kitap gibi malzemelerin toplandığını söyle-
yen Alpüstün, “Mahallemizde her zaman olan yardımlaşma 
kültürü kapsamında ihtiyacı olanlara giysi, kitap ve yardım 
malzemeleri toplanmasına her zaman destek vermekteyiz. 
Bu konuda sivil toplum örgütleri, Belediye ve yardım kuru-
luşları ile sürekli iletişim içindeyim” diye konuştu. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU…
Kadıköy’ün diğer mahallerinde olduğu gibi Erenköy’ün 

de en ciddi sorunu kentsel dönüşüm ve Marmaray projesi-
nin yarattığı olumsuz koşullar. Ketsel dönüşüm projelerinin 
yoğunluk kazanmasının ardından mahallede trafik sorunun 
başladığını belirten Alpüstün, “Bu süreç içinde vatandaş-
ların kullanımına açık olan en çok kullanılan kaldırımlar, 
yollar sürekli bozuluyor ve yenilenmesi uzun süreç alıyor. 
İnşaat kamyonlarının trafikte çoğalması ve inşaatların art-
ması mahallenin sessizliğini büyük ölçüde etkiliyor. O ka-
dar ki bu gürültüden kuşlar bile göç ediyor, kuş sesine hasret 
kalıyoruz” dedi. Marmaray projesi nedeniyle Ethem Efen-
di Caddesindeki köprünün yıkıldığını hatırlatan Alpüstün, 
“Bir de geciken tren yolunun yapımı, ulaşımı daha çok ka-
rayoluna kaydırıyor, bu da trafik sıkışıklığını arttırıyor. Ma-
hallemizi çok kötü bir şekilde etkiledi. Esnaf ve vatandaş-
larımız mağdur oldu” diyerek istasyonun yeniden açılması 
ve trenle ulaşımın bir an önce başlaması talebinde bulundu. 

“Bütün bu hızlı dönüşüme rağmen eski ve köklü aile-
lerin oturduğu mahallemizde her kesimden ve inançtan va-
tandaşlar, iyi komşuluk ilişkileri içinde birbirlerine saygıyla 
yaklaşarak huzur içinde yaşıyor” diyen Alpüstün, “Eskiden 
beri çevreci, yardımsever ve doğa düşkünü olan halk, aynı 
zamanda da büyük ölçüde hayvan severdir. Mahallelimiz 
atık toplama konusunda da pilot uygulamalara öncülük yap-
tı” şeklinde konuştu. 

Sayfiye alanından
l Erhan DEMİRTAŞ

B

1950'li yıllarda Erenköylü kadınlar, bahçeleriyle ünlü Erenköy'de bisiklet sürüyor

1922 yılı Mehmet Ali Paşa Köşkü

1954 Erenköylü kadınlar

Erenköy vapuru

Kadıköy- Erenköy 
dolmuşu

Erenköy Mahalle Muhtarı 
Necla Cebesoy Alpüstün

1929'da İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışıyla beyaz örtüye 
bürünen Erenköy İstasyonu

1970'li yılların başında yapılaşmaya açılan Erenköy Mahallesi, son yıllarda başlayan kentsel dönüşüm ve 
Marmaray projesiyle birlikte yoğun bir değişim geçiriyor
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Müzik hayatına 
5 yaşında piyano 
dersleri ile başlayan 
Ece Göksu, 11 
yaşında Hacettepe 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı 
piyano bölümüne 
girdi. 2002 yılında 

MSÜ Devlet Konservatuvarı piyano 
bölümünden mezun oldu ve caz vokal 
yüksek lisansı yapmak üzere ABD’ye 
gitti. Burada Nancy Marano, Cecil 
Bridgewater ve Mulgrew Miller gibi 
isimlerle çalıştı. Roberta Gambarini ve Jay 
Clayton’dan özel dersler aldı. Kurt Elling’in 
workshoplarına katıldı. 2012 yılında 
efsanevi ‘The Duke Ellington Orchestra’ 
ile konser verdi. Ece Göksu, New York ve 
İstanbul’da konserlerine devam ediyor. 
(17 Şubat/20.30/Yeldeğirmeni Sanat)

Avusturyalı opera 
ve konser şarkıcısı 
bariton Martin 
Kronthaler ve 
piyanist Önder 
Cebeci bu Lied 
akşamında Robert 
Schumann’ın 
Heinrich Heine’nin 
dizelerinden 
yarattığı, 

en çok tanınan şarkı dizilerinden 
“Dichterliebe”nin ilk versiyonu olan 
Lyrisches Intermezzo'nun Türkiye’deki 
ilk seslendirilişini gerçekleştirecekler. Bu 
Lied Akşamı ücretsiz.(18 Şubat/20.00/
Yeldeğirmeni Sanat)

Rus piyanist Vladimir Mogilevsky'nin 
kendine özgü, yenilikçi yorumu 
eleştirmenler ve dinleyicilerden büyük 
övgüler almıştır. Bilindik klasik eserlere 
yeni ve kişisel bir fikirle yaklaşarak 
oldukça farklı yorumlar getiren bir 
piyanisttir. Bach'tan çağdaş bestecilere 
kadar geniş bir repertuvara sahip olan 
Mogilevsky, konserlerinde ilginç bir 
konsepti ve fikri ön plana çıkarması, 
yorum arayışları ve büyük bestecilerin 
geri planda kalmış eserlerini konser 
programlarına dâhil etmesiyle de çok 
yönlü bir sanatçıdır. Bu konserin teması 
“Rus Romantizmi”dir. (20 Şubat/20.00/
Süreyya Operası)

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri 
& Okan Üniversitesi Konservatuarı 
Öğrencileri, şef Doç. Çetin Körükçü 
önderliğinde, “Her Telden” adlı ücretsiz 
bir konser verecek. Konseri, (Kadıköy 
Belediyesi Müzik Gönüllüleri düzenliyor. 
(21 Şubat/20.00/Caddebostan Kültür 
Merkezi)

Lazca rock müziğinin genç 
temsilcilerinden Niyazi Koyuncu, . 4 yıl 
aradan sonra ikinci albümü ‘Liva’dan 
şarkılarını seslendirecek.  Sanatçının, 
Lazca’da kar suyu ve baharı karşılamak 
anlamına gelen ‘Liva’ albümünde, Türkçe, 
Lazca ve Hemşince eserler var. (22 
Şubat/22.00/KadıköySahne)

Tiflis Konservatuvarı’ndan mezun 
olan Nina Adamadze, sırasıyla Tiflis, 
Mersin ve İstanbul Devlet Opera ve 
Balelerinde birçok yapıtta başrollerde 
sahneye çıktı. Carmen, Niklausse, 
Amneris, Ulrika, Kontes-Maça Kızı, 
Konçakovna-Prens Igor... Birçok ülkede 
de farklı repertuvarlarla konserler verdi. 
Harkov Konservatuvarı’ndan mezun 
olan Lüdmila İlyinıh ise, İstanbul Devlet 
Konservatuvarı’nda piyano ve eşlik 
öğretim görevlisi, İstanbul’da birçok 
konser verdi. İkili, aşk özlemi çeken 
insanların duygularını anlatan romansları, 
bu ücretsiz konserde seslendirecekler. 
(22 Şubat/20.00/Yeldeğirmeni Sanat)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

dana’da lise sıralarındayken 
başladığı müzik yaşamında 
45. yıla ulaşan usta sanatçı 
Edip Akbayram, bugünler-

de Kadıköy konserinin tatlı telaşında. 
24 Şubat Cuma günü 21.00’de Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle 45.sa-
nat yılını kutlayacak olan sanatçı, ya-
saklı yılların özgürlük türkülerini sanat-
severler için seslendirecek. Bu konser, 
sanatçının 12 yıl aradan sonra İstan-
bul’da vereceği ilk konser olma özelliği-
ni de taşıyor.

Pir Sultan Abdal’dan Karacaoğ-
lan’a, Nazım Hikmet’ten Can Yücel’e 
kadar birçok ismin bestelerini ve şiirle-
rini özgün müzikle birleştiren, sanat ya-
şamı boyunca onlarca plak ve albüme 
imza atan, pek ödüle layık görülen Ak-
bayram ile yıllardır yaşadığı Moda’da 
görüştük.

• 67 yaşınızda,  45. sanat yılınızdası-
nız. Bugünlere nasıl gelebildiniz? Fizik 
manasında soruyorum. Mesela sesiniz 
hala çok güçlü.

Sanatçı denilince akıllara bohem ha-
yatlar gelir ama bence sanatçının (özel-
likle ses sanatçılarının) bohem yaşaması 
yanlış. Sanatçı sistemli yaşamak zorun-
dadır. Sabahlara kadar içki içer, uyku-
suz kalırsa sesinde sorun olur, gözalt-
larında torbacıklar oluşur. Nasıl ki bir 
futbolcu lig maçı için yoğun bir şekilde 
antrenman yapıyorsa bizde de öyle. Ya-
zın en sıcak zamanlarında, hava 42 de-
rece iken, herkes dondurma yiyip, buz 
gibi suları, biraları içerken, ben konse-
re çıkacağım için çay-kahve ile yetinmek 

zorundayımdır hep. Bazı şeyler zor-
dur, bedel ödersiniz. “Edip Akbay-

ram’ın sesi güzel, yıllardır aynı 
sesi koruyor” diyorlar. Bunun 

bedelini ödüyorum ben. Yani 
iyi şarkı söylemek istiyorsa-

nız, kendinize iyi bakmak 
zorundasınız. Ama kötü 

şarkı söylemeye başlarsanız da güzel bir 
yerinde noktayı koyup mesleğe veda et-
melisiniz. Ben çok şükür 67 yaşımda ol-
mama rağmen sesim, yorumum, şarkı-
larımla hala dinlenildiğimin farkında 
olduğum için sanatıma devam ediyo-
rum.  Ama biraz önce dediğim gibi ek-
silikler olsaydı, bırakırdım müziği. Yap-
mış olduğum güzel eserlerle anılmak 
isterdim. 

• 45. yıl konseri için Kadıköy’ü özel-
likle mi seçtiniz?

Aslında böyle bir konser bile dü-
şünmüyordum. Fakat uzun zamandır 
beri –paralı konserlere de karşı oldu-
ğum için- İstanbul’da pek konser ver-
medim, paralı festival konserlerine ka-
tılmadım. O nedenle 2 yıldır üstümde 
bir baskı vardı, ‘neden konser vermi-
yorsunuz, sizi canlı dinlemek istiyoruz’ 
diye. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki 
bu konser de, bu işlerde çok iyi bir ku-
rum olan Kaptan Organizasyon’a ait. 
Bu konserde 7den 77’ye herkesin beğen-
diği şarkılardan oluşan bir repertuvarı-
mız olacak. Dinleyenlerimizle bu-
luşacağız, hasret gidereceğiz, 
sanatı paylaşacağız.

• Neden paralı konser-
lere karşısınız?

Ben belediyele-
rin tanzim ettiği festi-
val konserlerinde sah-
ne alıyorum genelde. 

İsteyen herkes, çoluk çocuk bilet alma-
dan gelip dinleyebiliyor. Edip Akbay-
ram dinleyicisinin emekçi, öğrenci, dar 
gelirli kesim olduğunu düşünüyorum. 4 
kişilik bir aile biletli konserime nasıl gel-
sin? Ha benim dinleyicim ekmeğinden/
sigarasından feragat edip gelir ama ona 
da benim gönlüm razı gelmiyor. Zaten 
bu kadar kamburu olan bir topluma bir 
kambur da ben koymak istemem. O ne-
denle paralı konserleri yıllardır elimin 
tersiyle ittim. 

• En çok da dayanışma, destek konser-
lerinde sahne alıyorsunuz değil mi?

Evet, hayatım bu tarz konserler-
le geçti. Nerede görülmem gerekiyor-
sa orada olmaya çalışıyorum; İzmir’de 
Tariş işçilerinin direnişinde, İstanbul’da 
DİSK’in bir eyleminde… Hep emekçi-
lerin yanında durmaya çalıştım. Her-
kes şarkı söyler ama toplumdan o sevgi-
yi saygıyı almak büyük onurdur benim 
için. Zaten o sevgi olmasa, ya müzik sizi 
bırakır ya siz müziği bırakırsınız.

• Fakat bu dayanışma konserleri ba-
zen gerçekleşemeyebiliyor OHAL ne-

deniyle. Mesela Artvin-Cerattepe 
konseri –ki siz de sahne alacaktı-

nız- güvenlik gerekçesiyle son dakika Va-
lilikçe iptal edildi, değil mi?

İktidara yakın sanatçıların tüm kon-
serleri yapılabiliyor ama bizim yeşili, do-
ğayı savunmak için yapmak istediğimiz 
konseri yaptırmıyorlar. Mesele gerçek-
ten de ‘can güvenliği’ ise ülkede sanatın, 
sporun her şeyin durması gerekirdi. Bu 
çifte standart bizi üzüyor.

• Sizce neden sanata karşı böyle bir tu-
tum var?

Çünkü sanat direnmektir.  Taksici 
nasıl ki akşama dek yolcu taşıyıp, evine 
ekmek götürüyorsa, benim ekmek pa-
ram da müzik. Sen bunu yasaklayamaz-
sın ki... Ayrıca bu ülkenin 45 yıllık sa-
natçısı olarak, benim can güvenliğimi 
korumak da senin en temel görevlerin-
den! Eğer bunu güvence altına alamı-
yorsan, niye hükümet oluyorsun ki?!

• Geçmişte eserleri yasaklanan bir sa-
natçıydınız. Şimdi ile o günleri mukayese 
etmenizi istesem, neler söylersiniz?

Evet, 12 Eylül, 12 Mart… Hepsini 
yaşadım, başbakanlar, cumhurbaşkan-
ları gördüm çok. Ama ülkenin şu anki 
siyasi konjonktürünü maalesef hiçbir 
dönemde yaşamadım. Bu kadar karan-
lık bir tablo görmemiştim. Ülkem bunla-
ra layık değil. 

• Sosyal medyada biri, şaka ve hüzün-
le karışık, şöyle yazmış sizin şarkınıza it-
hafla; “İleride ‘güzel günler göreceğiz’ 
diyor sanatçı. Daha ne kadar gideceğiz?” 
ne dersiniz?

Sanatçı toplumun melodik sesidir, 
umududur. Biz ne kadar karamsar olur-
sak olalım, topluma enerji, mücadele, 
sevgi, dostluk, barış sunmak zorunda-
yız. Dünyadaki tüm sanatçıların temel 
görevi de budur. Biz sanatçılar, savaş-
lara hayır diyoruz, insanların insanca 
yaşayabileceği, kimsenin kimseyi öteki-
leştirilmediği günlerin özlemini ve mü-
cadelesini sunmaya çalışıyoruz  şarkı-
larımızda. Bunun bir bedeli varsa da, 
ülkem için ödemeye hazırım seve seve. 

Sanatçı toplumun 
melodik sesidir

Usta sanatçı Edip Akbayram, “Bir ülkenin sanatçısı karamsarlığa girerse, o ülkede bazı şeyler 
tıkanmış demektir. Güzel günlere dair inancımızı içimizde hissederek toplumla paylaşmalıyız” diyor

Müzik pazarı
kuruldu

Özel koleksiyon plaklar, kasetler, 
CD’ler, DVD’ler… Müziğe, özellikle 
de nostaljiye tutkunsanız, Müzik Paza-
rı’na davetlisiniz. 

Hammer Müzik organizasyonuy-
la Tepe Nautilus AVM’de kurulan ve 
26 Şubat’a dek açık kalacak olan pa-
zarda, imza günleri, afiş ve sanatçı ser-
gileri, mini konser ve performanslar 
düzenleniyor. ‘Müzik Pazarı’nda her 
tarz müzikten binlerce ürünü bir ara-
da bulup incelemek mümkün. Müzik 
tutkunlarının kolay kolay bulamadığı 
özel koleksiyonların sergileneceği or-
ganizasyonda, t-shirt ve aksesuarlar da 

olacak. Plaktan kasete, CD’den ses sis-
temlerine, tişörtten kitaba kadar birçok 
materyalin müzikseverlerle buluşacağı 
Müzik Pazarı’nda bu sene çeşitli sürp-
rizler de olacak! Mesela; müzik dünya-
sının gizli kahramanlarının anlatıldığı 
Yoldan Çıkmış Simalar kitabının ya-
zarı Murat Beşer ve çizeri Aptulika 19 
Şubat günü saat 15.00’te birlikte söy-
leşiyor ve imza veriyorlar!

Müzik Pazarı’nın ilki, 2015’te ga-
rajistanbul’da düzenlenmişti. Geçen 
yıl ise yine Nautilus’ta  ikincisi düzen-
lenen Müzik Pazarı müzikseverlerin 
yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

KÜTÜPHANECİLER KOROSU!
Kütüphane görevlileri, 53. Kütüphane 
Haftası etkinlikleri kapsamında koro 
oluşturup, konser verecek. 
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) 
İstanbul Şubesi bünyesinde öğrenciler 
tarafından kurulmuş çalışma grubu 
olan TKD Kampüs İstanbul, şu çağrıyı 
yaptı: “Gençler bu sene fark yaratarak 

kendilerinin kuracağı amatör bir koro ile 
günümüz parçalarına kendi yazdıkları 
sözler ile can verecek ve bu şarkıları 
Kütüphane Haftası’nda, 27 Mart’ta 
seslendirecekler. Siz de kütüphaneci veya 
kütüphane dostu iseniz koroya bekleriz…”
Başvuru ve detaylı bilgi için; 
facebook.com/TKDKampusistanbul

A
l Gökçe UYGUN

Sanatçıya 
konserde, 
kızı Türkü 

Akbayram 
da vokal 

olarak eşlik 
edecek
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MIDE KONTROLÜ IÇIN:
Cihazsız ve kan alınarak 

midenin durumunu ortaya koyan 
GastroPanel Testi 

ve
MESANE KANSERI KONTROLÜ IÇIN:
Cihazsız ve yalnızca idrar alınarak 

mesane kanserini araştıran 
ImmunoCyt Testleri Türkiye’de 
yalnızca laboratuvarlarımızda 
özel koşullarla yapılmaktadır.

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

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

www. gelisimlab.com.tr                gelisim@gelisimlab.com.tr 
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Mikroplar, bulaşı-
cı hastalık meydana 
getiren, gözle görül-
meyen ancak mik-
roskop denilen alet-
le görülebilen çok 
küçük canlılardır. İn-
sanda hastalık yapan 
mikroplar arasında 
bakteriler, virüsler, 
mantarlar ve parazit-
ler sayılabilir.

Bakteriler, nor-
mal mikroskopla gö-
rülebilen, çoğunlukla antibiyotiklerle öldü-
rülebilen, virüslere göre daha büyük olan 
canlılardır. Virüsler; normal mikroskop-
la görülmeyen, antibiyotik denilen ilaçlar-
la öldürülemeyen canlı ortamlarda üreye-
bilen, diğer mikroplardan çok daha küçük 
olan canlılardır. Parazitler ise mikrop ka-
dar küçük tek hücreli canlılar olabildiği gibi 
(sıtma etkeni), bağırsak solucanı, kıl kurdu 
ve tenya (abdest bozan) gibi gözle de gö-
rülebilen canlılardır.

Mikroplar uygun ısı, nem ve besin or-
tamı gibi koşulların varlığında çoğalarak, 
sayıları hızla artar, bir kısmı insanlarda bir 
kısmı ise hem insan hem de hayvanlarda 
hastalık oluşturabilirler. Bazı mikroplar gi-
riş yerinde yerel enfeksiyon oluştururken, 
bazıları genel hastalık oluşturabilirler ve 
vücuda girdikten sonra bazı organ ve do-
kuları tercih edebilirler. Örneğin hepatit vi-
rüsleri karaciğere, meningokok bakterileri 
beyin zarına yerleşirler.

Hastalık etkenleri temel olarak su ve 
besinler, hava yolu, cinsel yolla ve deri te-
ması ile sağlam kişilere bulaşır. Bazen de 
hasta hayvanlardan doğrudan ya da kene, 
sinek gibi aracılarla bulaşır.

Her bir hastalık etkeninde kullanılacak 
ilaç grubu farklıdır.

Antibiyotikler; bazı bakterilerin sebep 
olduğu enfeksiyonların tedavisinde kulla-
nılan bakterileri öldüren ve/veya üremesi-
ni durduran ilaçlardır.

Enfeksiyon varlığında kullanılan uygun 
antibiyotik tedavisi; hastalığın şifa ile dü-
zelmesi, yaşam kalite ve süresinin artırıl-
ması, hastalığa bağlı gelişen istenmeyen 
durumların önlenmesi, hastalığın müzmin-
leşmesinin önlenmesi, şiddet ve süresinin 
kısaltılması açısından önemlidir.

Antibiyotikler ateş düşürmez, sadece 
uygun doz ve şekillerde kullanılan antibi-
yotik, hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu 
ortadan kaldırdığı için ateş düşer. Soğuk 
algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendi-
ne iyileşebilen hastalıklardır ve antibiyotik 
alımı gerektirmez. İyi bir bağışıklık sistemi 
bu tür hastalıkları yenebilir. Antibiyotikler, 
grip ve soğuk algınlığını atlatmanıza yar-
dımcı olmaz, ağrıyı dindirmez, burun akın-
tısını ve öksürüğü hafifletmez ve grip ve 
soğuk algınlığının başkalarına geçişine en-
gel olmaz.

Her antibiyotik her hastalıkta kulla-
nılmaz. Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle 
veya doğru olmayan biçimde kullanılması, 
bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karşı 
direnç göstermesine neden olabilir. Antibi-
yotik direnci, bakterilerin herhangi bir anti-
biyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve 
enfeksiyon yapabilmesidir. Antibiyotikle-
re karşı direnç geliştiğinde ise bakterilerin 
neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde 
bu antibiyotikler artık etkili olamaz. Bu du-
rum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan 
biçimde kullanan kişi açısından değil, son-
radan dirençli bakteriye yakalanma riski 
olan herkes için tehlike oluşturmaktadır.

HASTALIK ETKENLERİ 
VE ANTİBİYOTİK 

KULLANIMI- 1

Dr. Z.Nüket Ceylan
 Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mik.Uzm 
Kadıköy Belediyesi 

Dr. Rana Beşe Sağlık 
Polikliniği

 HAFTAYA DEVAM EDECEK

Sağlık & Çevre

eslenme ile ilgili tavsiyeleriyle ez-
ber bozan Kalp ve İç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 
9 Şubat Perşembe günü Fener-
bahçe Gönüllü Evi’nde Beslenme 

Tuzakları adlı söyleşi gerçekleştirdi. Kadıköy 
Belediyesi Fenerbahçe Gönüllüleri tarafından 
düzenlenen söyleşiye Kadıköylülerin ilgisi yo-
ğundu. Karatay, sağlıklı yaşamın beslenmey-
le olan ilişkisi ve doğru bilinen yanlışlar hakkın-
da konuştu. 

“ŞEKERDEN UZAK DURUN”
Söyleşiyi barkovizyon eşliğinde gerçekleştiren 
Karatay,  şekerli her türlü yiyecek ve içecekten 
küçük, büyük herkesin uzak durması gerekti-
ğini söyledi. “Doğru beslenmek isteyen bir kişi, 
öncelikle şekerin her türlüsünden uzak dur-
malıdır.” diyen Karatay, “Meyve suyunun içine 
konulan fruktoz ve içinde bulunan mısır şurubu 
şekeri, çocuklarımızın karaciğerini yağlandırı-
yor. Çocuklarınızı bundan uzak tutun. Anne ve 
babalar, çocukları isteseler de kesinlikle mey-
ve suyunu vermeliler. Bu dediğimden sonra ise 
en çok sorulan soru ‘peki ya meyve de mi ye-
meyeceğiz?’ oluyor. Evet, meyve de yemeye-
ceksiniz. Şu an sizin yemekte olduğunuz el-
malar eski elmalar değil. 1950 yılında yenilen 
bir elma sağlıklıydı. Çünkü o yıllardaki bir el-

mada 4 buçuk miligrama yakın demir var. Fa-
kat 1998 senesinde yetişen bir elmadan 26 
tane yerseniz bile 0.18 miligram değerinde de-
miri vücudunuza alabiliyorsunuz. Bunun geri-
si ise fruktoz. 
Yediğimiz besinlerdeki minerallerin düşmesi 
nedeniyle hastalıkların arttığını belirten Kara-
tay, “İnsan vücudu minerallere muhtaçtır. Mi-
neralleri vücuduna alabileceği kaynak ise di-
rekt olarak besin maddeleridir. Günümüzde 
insanlar yeterli miktarda mineral tüketemedi-

ği için hastalıklar artmaya başladı. Herkes dur-
madan öksürüyor. Besinlerden minerali çıkar-
tıp yerine şekeri koyarsanız hastalıklar artar 
ve hasta bir toplumla karşı karşıya kalırsınız. 
Doğru beslenen insan sağlıklı ve iyi yaşar.” 
diye konuştu.

“ZEYİNYAĞI ANA SÜTÜDÜR”
“En sağlıklı meyve zeytin, en sağlıklı meyve 
suyu ise zeytinyağıdır.” diyen Karatay, zeyti-
nin önemine dikkat çekti. “Zeytinin mucizeleri 

saymakla bitmez. Göbekteki yangını söndürür, 
şekerin yarattığı karaciğer yağlanmasına da iyi 
gelir. Soğuk sıkım zeytinyağı da bir diğer mu-
cize. Soğuk sıkım zeytinyağı, biz yetişkinlere 
bahşedilen ana sütüdür.
Bozulmamış, soğuk sıkım yapılarak muhafa-
za edilen zeytinyağı ile ana sütünün tüm içeri-
ği neredeyse aynıdır. Aralarında ki tek fark ana 
sütünde hayvansal kolesterol, zeytinyağında 
ise bitkisel kolesterol vardır. Zeytinyağını gönül 
rahatlığıyla tüketebilirsiniz.”

Doktor Canan Karatay, Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Gönüllüleri tarafından 
düzenlenen “Beslenme Tuzakları” adlı söyleşide nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı

Medipoint Tıp Merkezi tecrübeli ve 
alanlarında uzman hekim kadrosu, 

eğitimli sağlık personeli ve teknolojik alt 
yapısı ile yüksek kalite standartlarından 
ödün vermeden en yenilikçi tedavileri 
hastalarımızın hizmetine sunmaktadır.

VERDIĞIMIZ HIZMETLER
❚ Uzman hekim muayeneleri ❚ İç hastalıkları 

❚ Kardiyoloji ❚ Fizik Tedavi  
❚ Göğüs hastalıkları ❚ Üroloji ❚ KBB  

❚ Çocuk Hastalıkları ❚ Kalp Damar cerrahi ❚ 
Psikiyatri  ❚ Gastroenteroloji ❚ Nöroloji 

 ❚ Laboratuvar ❚ Fizik Tedavi ❚ Endoskopi ❚ 
Ultrason doppler ❚ Röntgen  

❚ Mammografi” ❚ Diyet ve metabolizma ❚ 
Estetik ve lazer  ❚ Diş hekimliği
Adres: Şair Arşi Caddesi No: 6 Göztepe
Kadıköy - İstanbul 34732 Tel: 444 0 664

Fax: 0 216 337 95 92 Email: info@medipoint.com.tr

Alzheimer hastalarının sosyal yaşama ka-
tılmalarını sağlayacak yeni bir projeyi ha-
yata geçiren Kadıköy Belediyesi, “Alz-
heimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi”nin 
inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. 19 
Mayıs Mahallesi’nde “Alzheimer Sos-
yal Yaşam Evi” olarak faaliyet gösterecek 
merkezin inşaat çalışmalarının mayıs ayı-
na kadar tamamlanması bekleniyor. 
Hastalar için sosyal aktivitelerin düzenle-
neceği Sosyal Yaşam Evi’nde 30 Alzhei-
mer hastasının bakımının yapılması, aynı 
zamanda hastaların gündüz sosyalleşme-
sine olanak sağlayacak modern sağlık hiz-
metinin verilmesi planlanıyor. 
Bodrum, zemin ve birinci kat olarak top-
lam bin 126 metrekare kullanım alanına sa-
hip olacak mekânda Alzheimer hastalarına 
geniş bir mekânda sağlık hizmeti sunul-
ması amaçlandı. 19 Mayıs Mahallesi’nde 
inşa edilen merkezin bulunduğu arazinin 
bir kısmının yaşam parkı olarak kullanıla-
cağı, 19 Mayıs Mahalle Muhtarlığı’nın da bi-
nada yer alacağı belirtildi.

HASTA YAKINLARINA SEMİNER
Engelli bireylerin kolay bir şekilde erişimi-
nin sağlanmasının gözetildiği binanın bod-
rum katında konferans odaları yer alırken, 

hasta yakınlarına uygulamalı eğitim ve se-
miner desteği de sunulacak. Binanın ze-
min katında Alzheimer Merkezi yer alacak. 
Merkezin fiziksel özellikleri oluşturulur-
ken “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunula-
cak Gündüzlü Bakım” yönetmeliğinin esas 
alındığı belirtildi. İki sosyal aktivite odası, 
yemekhane, idari oda ve revir bu katta bu-
lunacak. Hastaları yaşama bağlamak, gün-
lük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirme-
lerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon 
çalışmalarıyla hastalığın evre atlamasının 
geciktirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

SOSYAL YAŞAM EVİ DE OLACAK
Alzheimer Merkezinin birinci katında; 
sosyalleşme ortamı sunmak, zamanı ve-
rimli geçirmeyi sağlamak amacıyla kuru-
lan aktif yaşlanma merkezi niteliğinde-
ki Sosyal Yaşam Evi de yer alacak. Birinci 
katta 4 adet sosyal aktivite odası, mutfak 
ve dinlenme odası olacak. 

TARIM KEYFİ DE UNUTULMADI
Alzheimer Merkezi’nin terası ise küçük bir 
bahçe ortamı olacak şekilde tasarlandı. 
Binanın terası organik tarıma imkân veren 
taşınabilir bahçelerden oluşturulacak ve 
burada küçük tarımsal faaliyetler de ya-
pılabilecek. Aynı zamanda terasta, ener-
ji kullanımını gözeten güneş panelleri de 
unutulmadı. 

"HER YAŞ İÇİN PROJE"
Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam 
Evi'ne ilişkin konuşan Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu; “Belediye ola-
rak  her yaştan Kadıköylü  için proje üre-
tiyoruz. Çocuklar için yuva, gençler için 
sanat merkezi ve Karikatür Evi... Kıdem-
li yurttaşlarımız için de bu projeyi haya-
ta geçireceğiz. Alzheimer hastalarının eve 
bağımlı olarak yaşamasını önleyecek ve 
onların sosyalleşmelerine olanak sağla-
yacak bu merkezin üst katında da aktif 
yaşlanma merkezi niteliğinde Sosyal Ya-
şam Evi olacak. Bu projenin Kadıköy'de 
önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşü-
nüyorum.” dedi. 

Alzheimer
Merkezi’nde

sona doğru

l Kaan DERTÜRK

“Doğru beslenen iyi yaşar”

l Mustafa SÜRMELİ

ALZHEİMER SOSYAL YAŞAM 
EVİ’NDE NELER VAR?
Yerleşim yeri 19 Mayıs Mahallesi olacak
1126 metrekare kullanım alanına sahip 
olacak.
İçinde 6 sosyal aktivite odası, 2 
seminer odası, 1 psikoterapi odası, 
yemekhane ve revir yer alacak.
Çatısında küçük tarımsal faaliyetler 
için hobi bahçesi olacak.
Binada sedyeli asansör sistemi 
kurulacak. 
Engelli bireylerin her kata ulaşımı 
sağlanacak.
En az 30 Alzheimer hastasına sosyal 
destek verilecek.

ALZHEIMER HASTALIĞI
Uzmanlar, Alzheimer’ın bunama hasta-
lığının nedenlerinden biri olduğunu be-
lirtiyorlar. Bu hastalığa yakalanan 100 
kişiden 50’sinin Alzheimer hastası ol-
duğu ifade ediliyor. Türkiye’de 800 bin 
Alzheimer hastası olduğu, bu sayının 
artış gösterdiği de belirtiliyor. Alzhe-
imer hastalığına yakalanan bir kişinin 
sosyal yaşamını karşılamak ve yaşam-
la uyum sağlamakta güçlük çektiği, 
hastalığın ilerlemesinin önlenebilmesi 
için, hastanın sosyal yaşama katılımının 
önemli olduğuna dikkat çekiliyor. 

B

Türkiye’nin 
ilk ve tek 

Alzheimer Merkezi ve 

Sosyal Yaşam Evi’ni 

Kadıköy’e kazandıran 

Kadıköy Belediyesi 

inşaat çalışmalarında 

sona 
yaklaştı
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BU HAFTA
SÜPER AMATÖR LIGI’NDE 

BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Liglerinde 
son haftalara girilirken, Kadıköy 
kulüplerinden Bostancıspor’un yer aldığı 
2. Grupta Haftanın Sonuçları şöyle: 
Bostancıspor, son haftalara girilirken 
Süper Amatör Ligde kalma adına çok 
büyük önem taşıyan maçta haftanın 
en farklı galibiyetini alarak galip geldi. 11 
takımlı grupta 21 puanla sekizinci sırada 
yer aldı. 
Bakırköy-Vardar: 1-0
Sultanbeyli-Ömerli Köyü:2-3
Selimiye-Küçükköy:0-0
Bostancı-Küçükçekmece:5-0
Ortaçeşme-Dolayoba:2-3
Mahmutbey(Haftayı maç yapmadan 
geçti.)
■ 2. Grupta Gelecek Haftanın programı
Mahmutbet-Ortaçeşme
Dolayoba-Bostancı
Küçükçekmece-Selimiye
Küçükköy-Sultanbeyli
Ömerli Köyü-Bakırköy
Vardar(Haftayı maç yapmadan geçecek.)
U19 1.(19 Yaş altı) Ligi
■ Haftanın maçlarında skorlar ve haftanın 
programı şöyle:
■ 18. Grupta 
Bostancı-Çubuklu:2-4  
İdealtepespor-Bostancı
■ 19. Grupta 
Kozyatağı-Taşdelen:2-3
İstanbul Kartal Bld.-Kozyatağı
■ 22. Grupta 
Koşuyolu-Orhanlıspor:0-7
Pendik Güllübağlar-Koşuyolu
■ 23. Grupta
Üsküdar Anadolu-Fikirtepe 
Dumlupınar:2-4
Fikrtepe Dumlupınar bu haftayı maç 
yapmadan geçecek.
U14/B Ligi
Ligde Kadıköy takımlarından Acıbadem, 
Bostancı, Feneryolu, Yeldeğirmeni 
takımları yer alıyor. Ligde 4. Hafta maçları 
geride kaldı. 
■ 15. grupta Yeldeğirmeni haftanın 
en farklı galibiyetlerinden birini alarak 
Yamanspor’u 15-0 mağlup etti. Acıbadem 
ise Gülsuyu’na 3-0 hükmen yenildi. 
Gümüşsuyu ise  Bostancı’yı 6-0 mağlup 
etti. Haftaya Acıbadem-Yel değirmeni 
arasında oynanacak Kadıköy derbisi var.
■ 18. grupta yer alan Feneryolu, rakibi 
Özataşehir’e deplasmanda 5-0 mağlup 
oldu. Feneryolu önümüzdeki haftayı maç 
yapmadan geçecek.
U16/A
■ 17. Grupta yer alan Bostancı üçüncü 
hafta maçında Pendikgücü’ne 10-1 mağlup 
oldu. 
U16/B
Ligde 18. Grupta yer alan Koşuyolu üçüncü 
hafta maçında Taşdelen ile karşılaştı ve 
maçtan 2-0 galip ayrıldı. Haftaya Koşuyolu, 
Balkan Yeşilbağlar ile karşılaşacak.
■ 19. Grupta Yel değirmeni üçüncü haftada 
İstanbul DSİ’ye deplasmanda 6-0 mağlup 
oldu. Yel değirmeni haftaya Anadolu 
Kartalları ile maç yapacak.

ış mevsiminin tüm soğuğuy-
la yaşandığı şu günlerde Kadı-
köy’ün Kalamış semtinde deniz 
manzaralı, yemyeşil ortamıy-

la dikkat çeken Kalamış Spor Merkezi’nde 
Kadıköy Belediyesi, isteyenlere spor yapma 
imkânı sunuyor. Kalamış Spor Merkezi’nde 
eğitimler Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’n-
den tahsis edilen eğitmenlerin yanı sıra Kadı-
köy Belediyesi bünyesindeki spor eğitmenle-
ri tarafından veriliyor. 
Kadıköylülerden gelen yoğun talep ve ilgi 
üzerine bu yıl spor branşlarının sayısının art-
tırılması kararlaştırıldı. İlgi ve talep yoğun 
olunca Kalamış Spor Merkezi dışında başka 
mekânlarda da spor eğitimleri verilmeye baş-
landı. Kadıköy Belediyesi yeni tesislerin ya-
pımına başladı. Parklarda da spor eğitimleri 
devam ediyor. 

2016-2017 Kalamış Spor Merkezi Kış 
dönemi için Kalamış’ın yanı sıra Göztepe, 
Caferağa Spor Salonu, Engelli Merkezi, Sos-
yal Yaşam Evi’nde yetişkin ve çocuklar için 
kurslar açıldığı duyuruldu. Programda tenis, 
masa tenisi, satranç, futbol, basketbol, voley-
bol, pilates, yoga, modern dans, zumba, ho-
ron, salsa, latin dansları branşları var. 
Kalamış Spor Merkezi bu yıl yetişkinler için 
toplam 8 branşta bin 207 öğrenciye, çocuklar 
için ise toplam 7 branşta 357 öğrenciye hiz-
met veriyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı’n-
da ise yetişkinler için bir branşta 49 öğren-

ciye, çocuklar için 2 branşta 102 öğrenciye 
hizmet veriliyor. Caferağa Spor Salonu’nda 
çocuklar için 2 branşta 148 öğrenciye hizmet 
verilecek. Kadıköy Belediyesi Engelli Mer-
kezi’nde bir branşta 20 öğrenciye, yetişkin-
ler için bir branşta 20 öğrenciye hizmet ve-
riliyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam 
Evi’nde de yetişkinler için bir branşta 20 öğ-
renciye hizmet verileceği açıklandı.

MODERN DANS VE YOGA
Kalamış Spor Merkezi’nde ka-
yıt dönemi yetişkinler için ey-
lül ayında başlayıp, gelen 
talebe göre sene sonuna ka-
dar devam ediyor. Çocuk-
lar için (7-12 yaş) kış oku-
lu kayıtları eylül ayında, 
yaz okulu kayıtları ise ma-

yıs ayında başlıyor. İkisi için ara kayıt dö-
nemi bulunmuyor.  
Tüm kursların ücretsiz olduğu Kadıköy Be-
lediyesi Kalamış Spor Merkezi’nin sportif 
faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi almak is-
teyenler (0216) 349 77 68 numaralı telefo-
nu arayabilirler. Dilerseniz Münir Nurettin 
Selçuk Cad No:25’te bulunan Kalamış Spor 
Merkezi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Şu günlerde Kalamış Spor 
Merkezi’nde yetişkinle-

rin yoga heyecanı var. 
Yoga yapmak iste-

yenler için kayıtlar 
devam ediyor. Ay-
rıca çocuklar için 
de modern dans 
ve yoga kayıtları 
sürüyor. 

Kadıköy’de deniz kıyısında 

spor keyfi Kadıköy 
Belediyesi 

Kalamış Spor 
Merkezi, ilçede 

sporun kalbinin 
attığı bir merkez

K
l Mustafa SÜRMELI

Basketbolun 
ARENASI

İlk olarak 2013-2014 sezonunda Marmara Basket-
bol kurucularından Savaş Karakaş ve Rasim Onur 
Tüysüz kuruculuğuyla başlayan Marmara Basketbol 
Ligi’ne kulüplerin ilgisi yoğun. Ligden yapılan açıkla-
mada; her geçen sene katılımcı sayısının arttığı be-
lirtildi. 2016-2017 sezonunda 21 kulüp ve 96 takımın 
katılımıyla dev bir organizasyon olma yolunda ilerle-
yen Marmara Basketbol liginde 15 kategori bulunu-
yor. 2008 doğumlu sporculardan başlayarak, 1999 
doğumlu sporcuların oynadığı ligde bu sezon ilk adı-
mı atılan büyük erkekler liginde de heyecan verici 
maçlar oynanıyor. 

DEPLASMANLI LİG ATMOSFERİ
Basketbol okullarında alt yapıdan yetişen sporcu-
lara, öğrendiklerini oynadıkları maçlarda uygulama 
ve basketbolda kaydettikleri aşamayı görme fırsa-
tı sunan ligde, kulüplerin maçlarını kendi salonlarının 
yanı sıra rakip salonlarda da farklı atmosferlerde oy-
nama imkanı da sunuluyor. Bu da lige katılan kulüp-
leri cezbeden ve Marmara Basketbol Ligine profes-
yonel bir lig görünümü kazandıran bir özellik olarak 
dikkat çekiyor.
Marmara Basketbol Ligine katılım başvurusu yapan 
kulüplerin sportif başarısının yanı sıra vizyon ve mis-
yon sahibi, geleceğe yatırım yapan kulüpler olması-
na özen gösteriliyor. Ligde her maçta 1 başhakem 1 
yardımcı hakem ve 1 masa hakeminin yönettiği maç-
larda neredeyse profesyonel lig ortamı sunuluyor. 
Ligin resmi sitesi olan marmaralig.com’da oynanan 
tüm karşılaşmaların istatistikleri güncel bir şekilde 
tutulurken, puan durumları, sayı krallıkları, fotoğraf 
galerileri ve aktif sosyal medya yönetimi organizas-
yona ayrı bir renk katıyor. 

BASKETBOL HEYECANI DEVAM EDİYOR
Her sezon başlangıcında Eylül ayında kulüplerin 
yaptığı katılım başvurularını değerlendiren Marmara 
Basketbol Ligi Yönetiminin değerlendirmesi sonra-
sında ligde oynayacak takımlar belirleniyor. Marma-
ra Basketbol Ligi’nde bu sezon 2016-2017 basket-
bol sezonunda da İstanbul’dan 21 kulüp sportmenlik 
içinde müthiş bir basketbol keyfi sunmaya devam 
ediyor. 
Marmara Basketbol kurucularından Savaş Karakaş 
ve Rasim Onur Tüysüz, “Uzun süredir yer alan ku-
lüplerden bu yıl ilk kez katılan kulüplere, tribünde-
ki velilerden sahadaki sporculara herkesin memnu-
niyetine büyük önem gösteren Marmara Basketbol 
Ligi ilerleyen yıllarda da bu çizgide devam ederek, 
yükselişini sürdürmeyi planlıyor” diyorlar.
Ligde bu sezon, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U16, U18 
ve Büyük Erkekler Ligi maçları oynanıyor. Büyük Er-
kekler Ligi’nde ikinci hafta maçları oynandı ve İstan-
bul Marmara lider durumda. 

YÜZLERCE 
KADIKÖYLÜ 

YARARLANDI
Kadıköy Belediyesi Kalamış 

Gençlik Merkezi’nin 
etkinliklerinden geçen yıl 
924 yetişkin, 228 çocuk 
olmak üzere toplam bin 

152 Kadıköylü
yararlandı. 

Ne kadar güncellendi, beş yıl sonra hâlâ geçerli 
bilgiler içeriyor mu? Doğrusu pek emin deği-
lim. Ama gene de başvuru için iyi bir kaynak 
sayılır: 2012 yılında, İstanbul’un spor başken-
ti olması vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi ve 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü bir Spor Envante-
ri çıkarmıştı. Orada şehrin tüm spor altyapısını 
görmek mümkündü.

Üşenmedim saydım. Kadıköy’de kayıt-
lı tam 60 kulüp var. Aralarında kano kulübü de 
var, wushu kulübü de; halk oyunları da bir se-
çenek, avcılık ya da binicilik de. Çeşitlilik ha-
kikaten ilgi çekici. Dağcılara da kucak açıyor-
lar, görme engellilere de. Haliyle liste daha çok 
futbol ve basketbol ağırlıklı. Memleketin bi-
rinci ve ikinci sporu onlar, bunda şaşıracak bir 
şey yok. Diğer sporlar haber değeri taşıyor. 

Tüm bu çeşitlilik gene de ikna edici değil ne 
yazık ki. İnsan şu noktaya takılıyor. Koca Ka-
dıköy’de yüzme kulübü olarak kaydedilen sa-
dece Fenerbahçe SK var. Atletizmde ise onla-
rın yanına bir tek AKUT eklenmiş. O kadar! Yani 
olimpiyat oyunlarının en büyük iki ana spo-
runda faaliyet gösteren sadece üç kulüp var 
yarım milyonluk Kadıköy’de. Biri zaten koca 
Fenerbahçe. Amatör branşları bile yarı-pro-
fesyonel gibi yürüyen bir kulüp. Ama ya diğer-
leri?..

Bu durum Kadıköy’e özgü de değil. Tüm 
İstanbul’da toplam yüzme kulübü sayısı 30’u 
bulmuyor. Hatta Üsküdar’daki kümeleşmeyi 
saymazsak (orada dokuz yüzme kulübü var) 
ilçe başına bir tane zor düşüyor. Neredeyse 
suyun üzerine kurulu bir şehirde, bu kadar çok 
özel havuz varken durum vahim değil mi siz-
ce de? Atletizmde de durum farklı değil. Onlar 
da 35 kulübü bulamıyor. Ve gene birkaç ilçe-
deki ağırlığı çıkarırsak ilçe ortalaması biri zor 
aşıyor. Oysa nüfusu 500 bin bulmayan İzlan-
da futbolda esiyor, olimpiyatta madalya almış 
atletleri var, hentbolda bir dünya ekolü… Yine 
Lüksemburg’da her dört kişiden biri spor fe-
derasyonlarına üye. 

Tüm bunları nereye bağlayacağım? Her 
gün giderek betonlaşan, hem tarihi hem de 
doğal dokusu bozulan bir şehirde yaşıyoruz. 
Parklarımız tehdit altında, yeşil alanlara do-
zerler giriyor, her meydan potansiyel bir AVM 
gibi gözüküyor birilerinin gözüne. Böyle olun-
ca direnç noktaları önemli. Kadıköy bu direnç 
noktalarının belki de en başında geliyor. Sade-
ce Göztepe’den Kadıköy’e kadarki sahil şeri-
dinde neredeyse 10 park var. Park ne demek? 
Doğal spor alanı demek. Koşmak için insanları 
davet eden bir oksijen deposu demek. 

Tamam, plajlar istenilen ölçüde temiz değil 
henüz. Yüzmek için imkânlar kısıtlı. Ama koş-
mak için ne gerekir ki? Sadece bir çift ayak-
kabı! Bazen ona bile gerek yok. Efsane ma-
ratoncu Abebe Bikele 1960 Roma Olimpiyat 
Oyunları’nda fırlatıp atmadı mı ayakkabılarını? 
Öyle kazanmadı mı? 

Aslında enseyi belki de o kadar karartma-
mak lazım. Çünkü şehir kültürünün hâlâ yaşa-
yabildiği birkaç yerden biri Kadıköy. Bir tane 
kayıtlı bisiklet kulübü gözükmüyor o listede 
ama biliyoruz ki en geniş bisiklet yollarına sa-
hip ilçe olmakla gurur duyması gereken ilçe-
nin sokaklarında artık bisikletçiler fink atıyor. 
Sahil yolu baharda hafta sonları bir tür Fran-
sa Bisiklet Turu’na dönüyor. Parklar amatör 
koşucularla dolu, jimnastik aletlerinde 50-60 
yaşındaki yaşlı ‘delikanlılar’ kültür-fizik çalışı-
yorlar. Bu da bir şey sonuçta. 

Ama yetmiyor. Yetmemeli. Kadıköy bir 
spor yatağı olmalı. Yaş, engel, cinsiyet ayırma-
dan insanları spor yapmaya davet etmeli. Fe-
nerbahçe Parkı’nda koşmanın tadını göster-
meli herkese. Sahil yolunda bisiklete binmeye 
davet etmeli... Plajlarda voleybol oynamak için 
heveslendirmeli...

Hayatımıza bir karabasan gibi çöken siya-
set oyunlarını, kifayetsiz muhteris politikacı-
ları, hırslarıyla memleketi uçuruma götüren 
iktidar mensuplarını hepimiz görüyoruz. On-
lara bakarak geleceğimizi çizmek zor. Biz ge-
leceğimizi kendi alanlarımızdan bakarak ken-
dimiz oluşturmalıyız. Hayata sahip çıkmalıyız. 
Her gün kaybolan yaşam alanlarımızı savun-
mak zorundayız. Spor alanları da onlardan biri. 
Kadıköy’ün nefes alma alanlarında herkesi so-
kağa, özgürleşmeye davet etmenin bir yolu 
spor. Bir arada yaşamı savunmanın bir veçhe-
si de bu değil mi? 

Spora yardım ve 
yataklık

BAĞIŞ 
ERTEN

İstanbul’da basketbol keyfinin 
doyasıya yaşandığı liglerden biri 
de Marmara Basketbol Ligi



Bostancı Gönüllü Evi, kuruluşunun 15. yıl-
dönümünü, pek çok gönüllünün katılımı 
ile kutladı.  Gönüllü Evi Başkanı Birsen 
Sungur’un açılış konuşmasının ardından 
geçmiş dönem başkanları ve eski üyeler, 
kuruluşundan bugüne Gönüllü Evi faaliyet-
lerini anlattı ve anılarını gönüllülerle pay-
laştı. Ayrıca Birsen Sungur, önümüzdeki 
dönemde planlanan faaliyetler ile ilgili bil-
gi verdi. Daha sonra gönüllüler hep birlikte 
15. yıl pastasının mumlarını üfledi.

Sungur konuşmasında, “Bizlere gönül-
lü olarak çalışma imkanı sağlayan ve her 
daim yanımızda olarak bizlere destek veren 
Kadıköy Belediyesi’ne, Belediye Başkanı-
mız Aykurt Nuhoğlu’na, Gönüllü Eğitim ve 
Danışma Merkez Yönetim Kurulu üyeleri-
ne, Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin Ba-
ran’a ve görev yapan tüm arkadaşlarımıza, 
ayrıca  bu güzel günümüzde bizi yalnız bı-
rakmayan Gönüllü Merkezi Yönetim Kuru-
lu üyemiz  Ayşen Gürer’e de teşekkürleri-
mizi sunarız.” dedi.

HAYVAN BARINAĞI ZİYARETİ
Bostancı Gönüllüleri Hayvan Hakları 

Komitesi tarafından düzenlenen hayvan-
ları ziyaret ve yardım etkinliği, gönüllü-
lerin de katılımıyla gerçekleşti. Barınakta 
yaşayan kedi ve köpekler için yaş ve kuru 
mama, ilaç, battaniye, havlu ve diğer ih-
tiyaç malzemeleri götürüldü. Hayvanla-

rın beslendiği, sevildiği duygusal güzel bir 
gün yaşandı. Günün sonunda gönüllüler en 
yakın zamanda tekrar gelmek üzere söz ve-
rerek barınaktan ayrıldı.

TİYATRO KEYFİ
Bostancı Gönüllüleri Kültür Sanat Ko-

mitesi tarafından her ay düzenlenen tiyatro 

etkinliğinin ocak ayı seçimi, Haldun Taner 
Sahnesi’nde sergilenen Boris Vian- John 
Steinberg’in yazdığı “Karıncalar - Bir Sa-
vaş Vardı” adlı oyunu oldu. İsimsiz bir as-
kerin başına gelen enteresan olayları anlatan 
ve aynı zamanda pek çok kişinin de başına 
gelebileceğine dikkat çeken oyunu mahalle 
sakinleri ve gönüllüler ilgiyle izledi.

17 - 23 ŞUBAT 201714 Haber

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
17 - 24 ŞUBAT 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

"ATATÜRK VE NUTUK”
Öğretim Üyesi Ayşen ARIÇ

17 Şubat 2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

‘’FEREHFEZA TSM KOROSU’’
Şef Çiğdem YARKIN 

17 Şubat 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“UNUTKANLIK MI? ALZHEIMER Mİ?”
Dr. Feray SELEKER

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

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

‘’GENÇ NEFESLER TSM KOROSU’’
Şef Selahitdin ELLEK

20 Şubat 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’BAHARİYE TSM KOROSU’’
Şef Murat SEÇKİN 

21 Şubat  2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“RÜYA GİBİ AMERİKA”
Slayt Gösterisi

21 Şubat 2017  / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

“NESİLLER BOYU İLETİŞİM”
Psikolog Dr. Fatih DANE
21 Şubat 2017  / 14.00

Yer: Sahrayıcedid Defne Park Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahrayıcedid Gönüllüleri

“PSİKOLOJİMİZİN BİYOLOJİMİZİN 
ÜZERİNDE ETKİLERİ”

Kişisel Gelişim Uzm. ve Biolog Buket 
ELBEYOĞLU

21  Şubat 2017  / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

‘’GÜLİNAZ MUSIKİ TOPLULUĞU’’
Şef Gürsel MERCANLI 

22 Şubat  2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ORTA VE İLERİ YAŞLARDA GÖRÜLEN 
BAĞIRSAK SORUNLARI”

Gastroenteroloji Uzm. Dr. Ali İhsan DOĞRU
22 Şubat 2017  / 13.00

Yer: Feneryolu  Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“MODERN ÇAĞDA MUTLULUK”
Psikolog-Pedagog N. Filiz ŞENYUVA

22 Şubat 2017  / 14.00
Yer: Oamanağa  Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri

“NLP SOHBETLERİ”
NLP Uzmanı Cengiz EREN

22 Şubat 2017  / 14.00
Yer: Fenerbahçe  Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

‘’ACIBADEM GÖNÜLLÜLERİ DOĞANAY 
TSM KOROSU’’
Şef Nihal ARDA 

23 Şubat 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri

 “BAHAR KARLARI – Yukio MİŞİMA” 
Okuma Atölyesi

Moderatör Aslan EYİ
23 Şubat 2017  / 14.00

Yer: Rasimpaşa  Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“YGS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE SINAV 
TAKTİKLERİ”

Felesefe ve Rehber Öğretmeni Ayça 
ERDOL

23 Şubat 2017  / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN 
HUKUKİ-CEZAİ SORUMLULUKLARI”

Av. Nur Evrim EROL
23 Şubat 2017  / 14.00

Yer: Fenerbahçe  Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“TAKSİM’İN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”
Yrd. Do. Dr. Meryem Müzeyyen FINDIKGİL

23 Şubat 2017  / 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

"KONSTANTİNİYE OTELİ” 
ZÜLFÜ LİVANELİ
Okuma Atölyesi

Okan Ünv. Öğretim Görevlisi Irmak EVREN
24 Şubat 2017 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

‘’YAŞAR ÖZEL TSM KOROSU"
(50.SANAT YILI)
Şef Yaşar ÖZEL 

24 Şubat 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“BİR KAVUK DEVRİLDİ”
Tiyatro Oyunu

24 Şubat 2017 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

Kentsel Dönüşümü 
konuştular
Feneryolu Gönüllü Evi 
Çevre Komitesi, Kent-
sel Dönüşüm Semine-
ri için İnşaat Mühen-
disi Batur Yücesan’ı 
konuk etti. Birçok ma-
halleden gelen katılım-
cılara kanunlardaki son 
değişiklikler anlatıldı; 
2/3 çoğunluğun oldu-
ğu durumlarda binanın 
kentsel dönüşüme veri-
lebileceği, müteahitten banka teminat 
mektubunun mutlaka alınması gerekti-
ği ve mağdur olan kişilerin haklarından 
bahsedildi.Kentsel dönüşümle ilgili or-
tak şikayetler dile getirildi, merak edi-
len sorular da cevaplandırıldı. 

GELENEKSEL KAHVALTI
Feneryolu Gönüllüleri her ay ya-

pılan etkinlikleri ve projelerini mahal-
leliyle ve gönüllülerle paylaştığı aylık 
kahvaltısında bir araya geldiler. Gönül-
lü Başkanı Meltem Çokça “Her ay bir 

araya geliyoruz. Sa-
dece kahvaltı de-
ğil birlik beraber-
lik ilkesinde neler 
yapabileceğimizi 
görüşüp, gönüllüle-
rimizin ve mahalle-
limizin içlerindeki 
bilgi, birikim, ener-
ji ve deneyimleri-
ni mahallemiz için 
paylaşmalarını bek-
liyoruz” dedi.

2017’nin gökyüzü hareketleri
Erenköy Gönüllüleri Kültür 
Sanat ve Eğitim komitesinin 
organize ettiği “2017 Yılı 
Gökyüzü Hareketleri” konulu 
seminerin konuğu astrolog Ümit 
Çilingiroğlu oldu. Çilingiroğlu, 
2017 yılında gezegenlerin, 
burçların, dünyaya, insanlığa 
ve Türkiye’ye neler getireceği 
hakkında öngörülerini paylaştı. 
2017 yılının tüm dünya için 
maddi, manevi zorluklarla dolu 
bir yıl olacağını, iki ay ve iki güneş tutulması gerçekleşeceğini, bunların etkilerini ve aylara 
göre burçların etkileşimlerini detaylı olarak anlattı.

Oyun alanı için teşekkür
Marmara Üniversitesi Hastanesi, 

Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi 
gören çocukların kullanımı için oyun 

alanı yaptıran Göztepe Gönüllülerine 
teşekkür belgesi verdi.  Gönüllü 

Başkanı Yıldız Mete “Çocuklarımız 
için her türlü imkânımızı seferber 

edeceğiz” dedi.

Sevgililer Günü buluşması
Merdivenköy Gönüllüleri 
birlik ve beraberlik 
duygusunu pekiştirmek için 
14 Şubat Sevgililer gününü 
kutladı. Kadıköy Ortak 
Cafe’deki buluşmada keyifli 
anlar yaşandı. Gönüllü 
Başkanı Süreyya Gökmen, 
Ortak Cafe sahiplerinden 
Günay Haki ve personeline 
konukseverliklerinden 
ve hizmetlerinden dolayı 

teşekkür ederek “Gönüllülerle bundan sonra bu tip etkinlikler düzenleyerek sosyal 
dayanışmayı daha da güçlendireceğiz” dedi.

HAYVAN HAKLARI VE SEVGİSİ
Merdivenköy Gönüllüleri, hayvan 
hakları ve sevgisi hakkında söyleşi 
düzenledi. Kadıköy Belediyesi 
Barınak ve Hayvan Hakları 
Koordinatörü Elif Narin’in konuk 
olduğu söyleşiye mahalledeki 
çocuklar büyük ilgi gösterdi. Soru 
cevap şeklinde geçen söyleşi çocukları ve mahalle sakinlerini mutlu etti. 

Anadolu’nun sözü ve sazı
Kriton Curi Parkı Gö-
nüllü Evi Müzik Ko-
mitesi’nin düzenlediği  
“Anadolu’nun Sözü ve 
Sazı”  adlı etkinliğin bu 
ayki konuğu Türk Halk 
Müziği sanatçısı ve 
koro şefi Nurettin Ka-
rakuş  oldu. Salonu hın-
ca hınç dolduran mahal-
leli ve gönüllüler türkülere eşlik etti. Şef 
Nurettin Karakuş Anadolu’nun her yö-
resinden çok bilinen ve halkın yüreği-
ne işlemiş türküleri seslendirdi. Türküle-

rin doğduğu yerleri ve türkülerin içerdiği 
duyguları detaylı bir şekilde anlatan Ka-
rakuş’a Gönüllü Evi Başkanı Nevin Top-
rakseven teşekkür etti.

Beslenmeye dikkat!
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nin düzenlediği 
“Orta ve İleri Yaşlarda Beslenme” konu-
lu seminerin konuğu Medipoint Tıp Merke-
zi’nden Uzman Diyetisyen Sumru Özbay’dı.

Özbay “Sağlıklı Beslenme yeterli ve 
dengeli beslenmedir. Vücudumuzu oluştu-
ran hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması 
için yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vita-
minler ve minerallerden yeterli miktarda al-
malı, bol su içmeli, hareketli olmaya, kilo-
muzu dengede tutmaya çalışmalı, orta yaşın 
kalitesini yükseltmeliyiz” dedi.

Özbay, “Ülkemizde obezite artmaktadır. 
Bunun sebebi dengesiz fast food beslenme ve 
hareketsizliktir. Ömür boyu kullanmasanız 
vücudunuzun ihtiyaç duymayacağı tek şey de 
şekerdir. Karaciğer zaten şekeri üretebiliyor. 
Sizin yediğiniz şekerse kısa sürede kana ge-
çerek şekeri yükseltir ve çoğu yağa dönüşe-
rek kilo almanızı sağlar.” diyerek düzenli ve 
sağlıklı beslenmeli, yemek için yaşamamalı, 
yaşamak için yemeli görüşünü benimseme-
miz gerektiğini belirtti. Seminerin sonunda 
konukların sorularını da yanıtladı. 

Bostancı Gönüllüleri
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Saklı’,’Aziz Bey Hadisesi’, ‘Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… 
Kadıköy’de bir semt. 2-Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı… Lantanın simgesi… Bir cins 
güvercin… Kan taşı. 3-Levazım sözcüğünün kısaltması… Layık olma… Somurtkan… Süsü, gösterişi olmayan. 
4-Germanyumun simgesi… ‘Serdar ...’ (Sinema yönetmeni)… Deha sahibi, dahi… Merkez Bankası’nın kısa 
yazılışı… Bazı iskambil oyunlarında farklı renklerden iki benzer kartın bir arada bulunma durumu. 5-Bir 
toplulukta çalışan insanların her biri… Bir yaşma ünlemi… Dakika dakika… Aldatma, hile. 6-Bir kişiliği 
canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı… Etki eden şey, faktör… 
Binbir Gece Masalları’nda yer alan gemici masal kişisi. 7-XX. yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi… 
Sermaye, kapital… Japonya’nın para birimi. 8-Küçük bitki… Sergen, terek… Argoda ezberci, ezberleyerek 
öğrenen öğrenci. 9-Cem Karaca’nın bir şarkısı… Kocaman ve ağır kitle. 10-Tıpta, çabuk ilerleyen… Suudi 
Arabistan’ın plaka işareti… Yazarlığının 50. yılını kutlayan ünlü bir edebiyatçımız. 11-Yok anlamında argo 
sözcük… İkaz, ihtar… Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse. 12-Skandiyumun 
simgesi… Yunan alfabesinin birinci harfi… Birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin ya da bir topluluğun 
işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi… Öğütücü diş. 13-Tayin edilme… Rubidyumun simgesi… 
Cankurtaran. 14-‘Gecede’, ‘Karanlığın Günü’, ‘Kalan’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar... Eski dilde yüz, çehre… 
Telefon konuşmasında kullanılan ilk sözcük… Aktinyumun simgesi. 15-Temel, asıl, esas… Neodimin simgesi… 
Satrançta bir taş… Soylu… Olay, hadise. 16-Kilometrenin kısa yazılışı… Koku, güzel koku… Akıl… Kağıt para, 
kaime. 17-Halkın çoğunluğunu ilgilendirecek çeşitli konulardan söz eden, bol resimli yayın… Kara yollarının 
kenarında yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm… Perde ayaklılardan bir hayvan. 18-Az, azıcık, pek az… 
Ağaçtan yapılmış iri çekiç… Boğa güreşi yapılan alan. 19-Tiyatro, oyun, piyes, film, dizi film vb. eserlerin 
sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin… Yabancı… Uygun, elverişli (yer)… İçinde. 20-İlaç, merhem… Bir 
iğne oyası motifi... Yemek… Azerbaycan’ın plaka işareti.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Kabuk Adam’, ‘Mucizevi Mandarin’, ‘Taş Bina ve Diğerleri’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… Bir uyarıyı, bir 
tehlikeyi bildirmek için verilen işaret… Selenyumun simgesi. 2-Saçta ayırma yeri… Mecazen, çok zengin 
kimse… Kasıtla, bile bile, isteyerek… İranlı. 3-Frekans modülasyonun kısaltması… Tavla oyununda elinde kırık 
taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar… ‘Bezgin Bekir’in yaratıcısı ve 25. ylını kutlayan Leman 
dergisinin yöneticisi olarak tanınan karikatürist. 4-Fiil, hareket, aksiyon… Torbalı balık ağı… Hollanda’nın plaka 
işareti… Kırlangıçbalığıgillerden, kırmızı renkli, lezzetli bir balık. 5-Eski dilde çoban… Vietnam topraklarına 
eskiden verilen ad… Güç, etki ya da beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse)… Çünkü. 6-Taraf… 
İşyeri, büro… Yazarı bilinmeyen, anonim… Yüzyılın kısa yazılışı. 7-Çağan Irmak’ın bir filmi… Bir gıda maddesi… 
‘Mehmed …’ (Romancı)… ‘… Çehov’ (Oyun yazarı).  8-Boksta bir yenilgi türü… ‘Kişisel bilgisayar’ anlamında 
kısaltma… Askerlikte bir rütbe. 9-İri taneli bezelye… Bir peygamber… Kelime üretim ve çekiminde ekler 
getirilirken kökü ya da gövdesi değişikliğe uğramayan. 10-Platinin simgesi… Kapıkulu teşkilatının piyade 
sınıfı… Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması. 11-Baryumun simgesi… Olumsuzluk belirten bir önek… 
Ilık duruma gelme… ‘Burcu …’ (Aktris). 12-Gönül bağı… Tarihte, devlet hazinesi… Aşık; müptela… Ters, zıt, 
karşıt, olumsuz. 13-Attila İlhan’ın bir şiir kitabı… ‘O’ gösterme sıfatının eski biçimi. 14-Ceylan… Kesici araçları 
bilemek için kullanılan alet… Evropiyumun simgesi… İskambilde sinek grubu. 15-Devlet adına, devletçe… Eski 
dilde kaleler, surlar… Dar, çok ince metal parça… O yer. 16-Alamet… Erkek kümes hayvanlarının en iri ve yaşlı 
olanı… Benzer, eş… Güreşte bir oyun. 17-Matem… Sodyumun simgesi… Aklama… Parlaklığı birdenbire artan, 
patlamalı değişen yıldız… Duvar içinde bırakılan oyuk. 18-Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden 
her biri… Disprosyumun simgesi… Litvanya’nın para birimi… ‘Fazıl Ahmet …’ (Şair, yazar). 19-Düşünce, 
ide… Ben… Üvey olmayan… Reçine, çamsakızı… Eski Mısır’da bir tanrı. 20-İngiltere’nin para birimi… Çok 
merhametli, ince duygulu (kimse).

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Roger Federer, Aare, Ag 2-Emare, Falez, Entari 3-Şu, İtalya, Göztepe, Az 4-Arak, Lal, Si, İri, Nike 5-Şamatacı, 
Anestezi 6-Eda, Abuk, Rate, Tur, Dt 7-Nisan, Lala, Der 8-Re, Mum, Bilge Karasu 9-Mamaliga, Ro, Afakan 10-Mta, Ar, Çakma, Branş 
11-Kış Uykusu, Niş, Şif 12-Okume, Basma, Umar, Ata 13-Kutsama, Vs, İmkan 14-Ula, Mil, Nba, Ardahan 15-Nümismatik, Adalet 
16-Mimoza, Kalas, Anı, İda 17-Ünite, Do, Anons, Notam 18-Tasarruf, Tato, Kimi 19-İti, İha, Boy, Na, Teker 20-Rulo, İmren, Yarbay.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Reşad Ekrem Koçu, Müşir 2-Omur, Tık, Lain, Tu 3-Ga, Aşan, Maşuka, Mitil 4-Erika, İma, Umu, Nota 5-Ret, 
Masumiyet Müzesi 6-Alabama, Sima, Ahi 7-Eflatun, Laubali, Dram 8-Daylak, Birsam, Skor 9-Ela, Lig, Usanma, Ube 10-Re, Sıralaç, 
Balafon 11-Ezgi, Alg, Anavatan 13-Ataerki, İsot 14-Antre, Ba, Mir, Astar 15-Ateist, Ra, Şamdan 16-Rap, Tuhaf Bir Kadın, Ta 17-Erener, 
Sarf, Aha, Okey 18-İz, Duka, Analitik 19-Akide, Anıt, Nedamet 20-Göze, Tranş, Ay, Tamir.

Yaşam

ptik sektöründe mu-
hasebeci olarak gö-
rev yapan 39 yaşın-
daki Canan Özlem 

Aydın, doğma büyüme Yelde-
ğirmenli. Şu an Üsküdar’da ya-
şıyor ama bir ayağı hala, 30 yıl 
boyunca ikamet ettiği Taşlı Bayır So-
kak’ta. Zira Kadıköy ona anılarını, ilk 
aşklarını, çekme kasetleri, aileye söylenen masum 
yalanları, Tom Cruise’u, oksijenle rengini açtığı saç-
larını yani 90’ları anımsatıyor…

•  O zamanlar Yeldeğirmeni nasıl bir yerdi? Ne-
relere gider, neler yapardınız mahallenin gençleri 
olarak?

Şimdi Yeldeğirmeni’nde çok kafe açıldı oysa 
90’larda bizim mahallede oturacak yerimiz yoktu! 
Genelde apartman önlerinde, köşe başlarında topla-
nırdık. Simit-gazoz alırdık. Levent Pide Salonu’na, 
Münih pastanesine giderdik, bir de bilardo salonuna 
takılırdık.

•  Kadıköy çarşıya, Moda’ya filan gidilir miydi?
Bizim için Kadıköy’ün içine inmek büyük bir 

olaydı! Bunun için de türlü bahaneler uydururduk. 
En meşhuru fotokopi çektirmekti!  Zira o zamanlar-
da Kadıköy’de sadece Gençlik Kitabevi’nde foto-
kopi makinesi vardı. Bir kere fotokopi çektirir, aynı 
sayfa ile defalarca ‘fotokopi çektirmeye gidiyoruz’ 
diye yalan söylerdik ailelerimize. Tabii bizim Kadı-
köy’e inmemiz, fotokopi çektirmemiz, sıra vardı fa-
lan derken, gezmek için 2 saat kazanırdık. (gülüyor)

Çoğu arkadaşım Moda’da Kadıköy Kız Lisesi’n-
de okuyordu. Ben de Göztepe’de Kadıköy Ticaret Li-
sesi’ndeydim. Derslerim daha erken saatte bitiyordu. 
Ben onların okul çıkışına gelirdim, Moda’dan dolaşa 
dolaşa çarşıya doğru inerdik. Çarşıda Okay Kafe’ye, 
postanenin arkasındaki Baron Kafe’ye giderdik. Za-

ten gidilebilecek mekânlar sınırlıydı. Cuma akşamla-
rı şunu yapmak meşhurdu; Kuleli Askeri Lisesi, Hey-
beliada Deniz Lisesi öğrencileri çarşı iznine çıkardı. 
Biz de onların vapurdan ineceği saatte iskeleye top-
lanırdık, o üniformalı gençleri görebilmek için. Son-
ra cumartesi günleri de kafelerde, karşılıklı masalar-
da o öğrencilerle bakışılırdı. Üç ay sürekli bir kafede 
bakışıp da hiç konuşmadığımızı bilirim! Zaten ko-
nuşsak da utancımızdan karşımızdaki insanın yüzü-
ne bakamazdık. 

• Başka ne eğlenceleriniz vardı? Evlerde bulu-
şur muydunuz mesela?

Evet ama bir grup kız çok ses yapıyor diye aileler 
istemezdi bazen. Biz de Aziz Berker Kütüphanesi’ne 
girdik. Sözde ders çalışmaya (gülüyor). İçeride soh-
bet edip, kıkırdaşırdık ta ki sesimiz yükselip kahka-
halar atıp, görevliler bizi kovana kadar!

 Çay partileri olurdu. Okullar gündüzleri bir dü-
ğün salonunu kiralar, öğlen 13.00-17.00 arası çay 
partisi düzenlerdi. Oralara giderdik. Erkek arkadaşı 
olan da getirirdi, dans edilirdi.

• Peki hiç Bağdat Caddesi tarafına filan gidiyor 
muydunuz?

Bazen evet. Cadde’nin en meşhur yeri Botanik 
Kulüp’tü. Alkol satılırdı ama insanlar orada pek de 
içmezdi. Biz mesela o zaman kola içiyoruz. Birayı da 
yeni yeni ağzımıza değdirmeye başlamışız. Tadı acı, 
hoşumuza gitmiyor aslında ama bira içiyor olmanın 
havası var ya!  Bir bira alıp, iki yudum içip, günü ge-
çiriyorduk.

Bisiklete çok binerdik. Kızlar toplaşır, Fenerbah-
çe, Kalamış filan, Caddebostan Maksim Gazinosu’na 
(şimdiki Migros) kadar giderdik. Tabi ailelerimize 
‘mahallede turluyoruz’ derdik. 

• Hangi şarkıları dinlerdiniz? Kaset çektirir 
miydiniz?

Kaset çok modaydı. Sevgilinle birbirine kaset dol-
dururdun, manalı şarkılardan! Fazla konuşamadığın 
için, duygularını şarkılarda anlatırdın. Sezen Aksu, 
Nazan Öncel, Zerrin Özer… 90’lardaki pop patlama-
sından çok etkilenmiştik, bilmediğimiz bir şarkı yok-
tu. Walkmenlerden de, dönemin meşhur şarkısı ‘I like 
to move it’i dinleyerek acid dansı yapardık.

• Anket defterleriniz de var mıydı?
O anket defteri hayat kurtarıcıydı! O soruları 

özenle seçip, özellikle beğendiğin çocuğa verirdin 
defteri. Sonra da yanıtlarını dikkatlice analiz eder, 
senden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamaya çalışırdın. 

• Odalarınıza yakışıklı artistlerin posterlerini 
asar mıydınız?

Tabi!  Tom Cruise hayranıydım. Türk aktörler-
den de Tolga Savacı, Kenan Kalav çok popülerdi.

• Kıyafetleriniz, tarzınız nasıldı?
Opera, Onur Pasajı çok popülerdi. Kıyafet alına-

caksa oradan ve Salı Pazarı’ndan alınırdı. Kıyafetle-
rimizi paylaşırdık. Diyelim birinin o gün bir buluş-
ması var, kimde o meşhur kot 501’i varsa o kişiye 
ödünç verirdi.  Bir kotu 6 kişi giydiğimizi bilirim! 
Saçlarımızı amonyak peridrol ve oksijenle açardık. 
Küt kestirip, kuyruk bırakırdık. Okulda yasak oldu-
ğu için de o kuyruğu tel tokayla saklardık.

• Sinemaya gidiyor muydunuz?
Süreyya, Reks ve Ocak sinemasına giderdik. 

Tom Cruise’nin meşhur Top Gun filmi unutulmaz-
dı, o aşk bizi derinden etkilemişti. Televizyonda da 
Yıldıza Ulaşmak dizini kaçırmazdık, başrol oyuncu-
su Eduardo Capetillo’ya bayılırdık.

• Peki hiç karşıya falan geçer miydiniz?
 İdo İskelesi yapıldığı zaman, ailemize Kadı-

köy’deyiz diye yalan söyleyip Bakırköy’e geçmiştik. 
İstiklal Caddesi… Oraya ilk gidişimizde, bir arkada-
şımın ablası bizi götürmüştü. Ondan sonra yolu öğ-
rendik, kendimiz gitmeye başladık. Oraya gitmek şe-
hir dışına çıkmak gibi bir şeydi bizim için. 

O

Başlığa çıkardığımız bu 
kelimeler, Canan Özlem Aydın’ın 

Yeldeğirmeni’nde genç bir 
kız olarak yaşadığı 90’lı yılların 

anahtar sözcükleri…

l Gökçe UYGUN

7
Anket defteri, saç kuyruklari, kaçamak asklar...

Yeldeğirmeni kızları - 1992

Kadıköy Ticaret Lisesi öğrencilerinin muhasebe stajı 
öğle molası-Kadikoy Ptt önü-1994 

Canan Özlem Aydın, 
dönemin meşhur 

Kadıköy kafesi 
Okay'da 

yakın 
arkadaşıyla 

limonata 
içerken

Canan Özlem Aydın, 90'larda 
bir gün bir arkadaşının evinde



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

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

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

(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 18 / Sayı: 876 17 - 23 ŞUBAT 2017

www.gozvakfi.com

BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

Konjenital Katarakt

Konjenital kataraktın, doğumdan itibaren 
görülen lensin tek veya çift taraflı olarak 
saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşması 
olduğunu belirten Op.Dr. Nigar Hüse, 
doğuştan olan kataraktların, annenin gebelik 
sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan 
ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi 
hiçbir nedene bağlı olmadan da meydana gelebildiğini söyledi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nigar Hüse, "Bir göz 
bebeğinin diğerinden farklı renkte (beyaz) olması veya gözde kayma (şaşılık) konjenital kataraktın 
belirtisi olabilir. Bebeklerde bu belirtiler görüldüğü zaman hiç zaman kaybetmeden göz 
uzmanına müracaat edilmelidir. Doğumsal katarakt, görmeyi engelliyor ve özellikle tek taraflı ise 
teşhis edilir edilmez ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanı konusunda göz uzmanı detaylı 
muayeneden sonra karar verir" dedi.

Konjenital kataraktlı gözde en önemli sorun göz tembelliği (ambliyopi) olduğunu kaydeden Op. 
Dr. Hüse, "Göz tembelliğini yenebilmek için ameliyat, göz doktorunun önerisi doğrultusunda 
mümkün olan en erken zamanda yapılmalıdır. Özeliklikle bulanıklığın yoğun olduğu ve tek taraflı 
olgular da cerrahi tedavi uygulanmaz ise ambliyopi kaçınılmazdır. Ambliyopiyi ve buna bağlı 
ortaya çıkarabilecek nistagmus, şaşılık gibi problemleri önleyebilmek için cerrahi tedavi mümkün 
olan en kısa zamanda; tek gözde katarakt olan olgularda ilk 4 haftada, iki gözde katarakt olan 
olgularda ise hayatın ilk 6-8 haftasında katarakt ameliyatı yapılmalıdır" diye konuştu.

Doğumsal katarakt tedavisinin FAKO yöntemiyle yapılmakta ve yaşı uygunsa göz içine katlanabilir 
mercek yerleştirilmekte olduğunu belirten Op. Dr. Hüse, "Doğumsal kataraktın tedavisinde en 
önemli bölüm ameliyattan sonra yapılacak olan göz tembelliği ile mücadele bölümüdür. Bu 
bölümde aile hekim işbirliği çok önemlidir. Eğer bu işbirliği yapılamazsa erken yapılan ameliyatın 
hiçbir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

Op.Dr. Hüse, "Kataraktın uzaklaştırılması sonucunda ortaya çıkan ileri derecedeki kırma 
kusurunun acilen düzeltilmesi gerekir. Çocuğun gözü ilk iki yaşta çok hızlı büyüdüğü ve 
refraksiyon gereksinimi sürekli olarak değiştiği için göz içi lens yerleştirilmesi iki yaşından önce 
önerilmemektedir. Ortaya çıkan refraksiyon kusurunu düzeltmek için bebeklere tercihen kontakt 
lens takılmalı ve görme düzeyine göre kapama tedavisi başlatılmalıdır. Kontakt lens 
kullanamayan çocuklar yaklaşık olarak 20 dioptri gücünde gözlük takmak zorundadırlar. Cerrahi 
sonrasında bu çocukların görsel gelişim, şaşılık ve ambliyopi izlemi, kapama tedavisi ve ileride 
ortaya çıkabilecek glokom veya retina komplikasyonları nedeni ile belli aralıklarla uzun yıllar 
boyunca takip edilmeleri gereklidir" şeklinde konuştu.

stanbul, “BENİSTANBUL” 
projesiyle dile geldi. 75 fotoğ-
raf sanatçısının 2016 yılı bo-
yunca şehrin bin bir yüzünü fo-

toğraflayarak oluşturdukları sergi, 11 Şubat 
Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde açıldı. Ünlü 
fotoğrafçı Niko Guido’nun yarattığı BE-
NİSTANBUL, yaşam boyu süren bir fotoğ-
raf projesi olarak tasarlandı. Projenin ama-
cı, İstanbul’un gelişen ama aynı zamanda 
hızla değişen yüzünü fotoğraflarla belgele-
yerek kayıt altına almak ve gelecek kuşak-
lara miras olarak aktarılacak büyük bir arşiv 
oluşturmak. Serginin ardından yayınlana-
cak kitapla da İstanbul’un hafızası belge-
lenmiş olacak. Bu yıl sekizincisi gerçekle-
şen sergi 17 Şubat Cuma günü son bulacak. 

“İSTANBUL BELLEĞİ” 
Projenin yaratıcısı Niko Guido ile BE-

NİSTANBUL hakkında konuştuk. Proje-
nin, fotoğraf çekmekle alakalı motivas-
yon eksikliği yaşanmasıyla ortaya çıktığını 
söyleyen Guido, “Ortak bir amaç doğrul-
tusunda fotoğraf çekmek ile motivasyonu-
muzun artacağını düşündük. Şu anda dör-

düncü yılımızdayız. Düzenli olarak her yıl 
İstanbul’un fotoğraflarını çekiyoruz. Temel 
amacımız İstanbul’un belleğini oluşturmak. 
Şu ana kadar binlerce fotoğraf çekildi ve 
aralarından titizlikle seçimler yapıldı. Her 
yıl da 300 fotoğrafın yer aldığı kitabımız çı-
kıyor. Projeyi yaşam boyu sürdürüp, 50 yıl 
sonra bugünleri detaylı bir şekilde anlatacak 
bir çalışma yapmak istedik. Her geçen yıl 
projenin kalitesi artıyor. Kendimizi zorlu-
yoruz. Katılan her fotoğrafçı arkadaşta ser-
gide yer almak ve kitapta yer edinmek bü-
yük bir motivasyon sağlıyor.” diye konuştu.

“KOLAY DEĞİL”
Her gün sokaklarında yürüdüğünüz İs-

tanbul’u fotoğraflamanın zorlukları neler 
sorumuza ise Guido, şöyle yanıt veriyor: 
“Kendi şehrinde fotoğraf çekmek kolay de-
ğil. Fakat bir amaç için fotoğraf çekildiği 
zaman bu iş biraz daha kolaylaşıyor ve dün-
yaya farklı bakmayı öğreniyoruz. Fotoğraf 
makinesi, bizlerin İstanbul’u daha iyi anla-
mamıza yol açıyor. Ancak anladıktan sonra 
anlatabiliriz. Bizim de derdimiz İstanbul’u 
anlatmak Her yerde ve herkese anlatabil-
mek. Bu bağlamda sergimizi yurtdışına da 
taşıyoruz. Türkiye, fotoğraflarını yurtdışın-
da gururla temsil ediyor. 6 Ağustos’ta ser-
gimizi Midilli Adası’nda açacağız.”

“İSTANBUL’A BAŞKA BAKTIM”
Yaklaşık iki yıldır fotoğrafçılıkla ilgi-

lenen ve fotoğrafçılıktan büyük zevk al-
dığını belirten Sedef Ogan, “Fotoğrafçılık 
maceram Niko’nun Fotoğraf Gezginleri 
kulübü ile başladı. Fotoğraf çekmeyi de 
Niko’nun atölyesinde öğrendim. Niko da 
bizlere sergiden bahsedince bu sefer ser-
gi için İstanbul’u fotoğraflamaya başla-
dık. Proje sayesinde İstanbul’a bir başka 
baktım. Şehrin gizli kalmış güzellikleri-
ni bulmaya ve göstermeye çalıştım. Ayrı-
ca bir şey başlamanın yaşı olmadığını da 
deneyimlemiş oldum. Yeni bir şey öğren-
meyi ve bunu gerçeğe dökmenin zevkine 
vardım. Fotoğrafçılık aklımda hiç yokken 
birden tüm vaktimi alır oldu. Bunda hem 
Niko’nun hem de İstanbul’un büyük payı 
var.” dedi.

“İMZA BIRAKMAK İSTEDİM”
Sergide Eminönü’nde çektiği fotoğraf 

ile yer alan Ercan Şen ise daha öncesinde 
sergi heyecanını yaşadığını ama BENİS-
TANBUL’un farklı olduğunu belirterek, 
“Gezdiğiniz yerleri fotoğraflamak aslın-
da pek kolay değil. Bunun zorluğunun 
da farkındaydım ama projeye girmem-
le birlikte bakış açımı değiştirmeye ve 
farklı bakmayı öğrenmeye çalıştım. Ni-

ko’nun bizlere öğrettiği hayata bir imza 
koyun yaklaşımı ile ben de kendimce İs-
tanbul’a bir imza bırakmak istedim. Be-
nim gözümden yansıyan bir İstanbul’a 
başkalarının tanıklık etmesi için fotoğraf 
çektim. Eminönü bu projeden önce bana 
güzel gelmiyordu ama artık öyle değil, ol-
dukça güzel geliyor. 2016 yılında yaşadı-
ğımız İstanbul’u gösterebilmek istedik. 
Başka ülkelerde ve şehirlerde de fotoğraf 
çektim ama İstanbul’un başka bir büyüsü 
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öm-
rüm yettiğince bu sergide yer almak isti-
yorum.” diye konuştu.

“ŞANSLI HİSSEDİYORUM”
Kendini yarı amatör olarak nitelendiren 

Sema Zorlu ise arkadaşı vasıtasıyla proje-
ye katıldığını ifade ederek, “İlk kez bir ser-
gide yer alıyorum. Gelecek sene içinde yer 
almak istiyorum. Hatta bunun için çalışma-
lara şimdiden başladım. Fotoğraf çekmeyi 
daha güzel hale getirip, özendirmek ama-
cıyla çıktığımız bu yolculuk büyük bir tut-
kuya dönüştü. İstanbul’u semt semt yaşı-
yoruz. Bir mahalleden çıkıp diğerine adım 
attığınızda sanki başka bir şehre gitmişsi-
niz gibi hissediyorsunuz. Bu duyguyu ya-
şadığım için kendimi şanslı hissediyorum.” 
şeklinde konuştu. 

“ARŞİV OLUŞTURDUK”
Lisede analog makineler ile fotoğraf çek-

meye başlayan Murat Ekşioğlu ise projenin 
temel amacının yaşayan bir İstanbul çek-
mek olduğunu belirterek, “Burası kozmopo-
lit ve çok yönlü bir şehir. Bizler İstanbul’un 
hangi yönünü görüyorsak onu fotoğrafladık. 
Çünkü fotoğrafçı beyninde gördüğü kareyi, 
makine aracılığıyla çekmiş oluyor. Proje sa-
yesinde İstanbul’un hiç adım atmadığım yer-
lerine gittim. İstanbul’a olan algım değişti. 
Aslında birçok İstanbul’un olduğunu anla-
dım. Belgesel niteliği taşıyan bir proje oldu. 
Bundan yıllar sonra İstanbul nasıl bir yermiş 
diye bakacakları bir arşiv oluşturduk.” dedi.

“GÖRMEYE BAŞLIYORUZ”
Proje için ilk yıldan beri fotoğraf çek-

tiğini söyleyen Nazime Kuyucuoğlu, “Her 
yıl farklı bir İstanbul’a tanıklık etmek ga-
rip bir duygu. Dört yılda dört farklı İstan-
bul gördüğümü söyleyebilirim. Sergi için 
bir yıl boyunca fotoğraf çekiyoruz. Bu za-
man aşamasında bile İstanbul kendi içinde 
değişiyor. Elbette zaman içinde bizim de 
fotoğrafımız bilgimiz Niko hocamız saye-
sinde gelişiyor. İstanbul’u gerçek anlamıy-
la görmeye başlıyoruz. Fotoğraflar da çe-
kimler sırasında edinilen arkadaşlıklar da 
çok değerli oluyor.” diye konuştu.

l Kaan DERTÜRK
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İstanbul’un telaslı halleri:
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