
İki kardeş kentin 
kadın politikaları

Bilirkişi raporunda 
kusurlu İBB

“Engelsiz” kurslar 
başlıyor

 Dünyadan ve Türkiye’den yerel 
yönetim uygulamaları yazı dizimize 
Kadıköy’ün kardeş kenti Kreuzberg 
Belediyesi’nin kadın politikaları 
ile devam ediyoruz. Kadıköy 
Belediyesi’nin kadın çalışmaları da 
aynı sayfamızda l Sayfa 9'da

 Şule İdil Dere davası ile ilgili bilirkişi 
raporu hazırlandı. Dere ailesinin 
paylaştığı bilgilere göre, bilirkişi 
raporunda İBB ve iştiraki İSTAÇ 
A.Ş.’nin  “birlikte kusurlu” bulunduğu, 
Şule İdil Dere’nin ise  “kusurlu” 
olmadığı”  belirtildi l Sayfa 5'te

 Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi tarafından engelli 
kişilere yönelik yoga, spor, pilates, 
pastacılık, fotoğrafçılık ve daha 
birçok kurs düzenleniyor. Bahar 
dönemi kursları için başvurular 
başladı l Sayfa 12'de

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat 
Merkezi’nin 23 Nisan Çocuk 
Resim Yarışması’na başvurular 
başladı. Bu yılki yarışmanın teması 
“Paletimde 23 Nisan Şiirleri”…   
l Sayfa 15'te

Yeldeğirmeni Sanat, kazma kürek 
yaktıracak kadar soğuk ama aynı 
zamanda bahar ayının müjdecisi 
mart ayını, yine soğuk bir 
memleketten Almanya’dan filmlere 
ayırdı  l Sayfa 6'da

Şiirler resimlenecek Almanya’dan filmler Kadıköy’de
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Son yıllarda kadınların da ilgi gösterdiği spor branşları arasında 
sertlik ve güç gerektiren sporlardan ragbi de var. Kendilerine 

Kadıköy Ladies Ragbi Kulübü adını veren kadın ragbiciler yorucu 
antrenmanlarla sezona hazırlanıyor   l Sayfa 13’te

Ragbici kadınlar 
sahada 

Şili’nin Hayır’lı 
reklamcısı Ferreda 
Kadıköy’deydi
Şili’de, diktatör Augusto 
Pinochet’yi deviren ‘hayır’ 
kampanyasının yaratıcısı 
Eugenio Francisco Garcia 
Ferrada, Kadıköylülerle 
buluştu. Özel bir söyleşi 
gerçekleştirdiğimiz Ferrreda, 
“Bu kampanya sokaklarda 
hayat buldu” dedi  l Sayfa 2 'de

Marmaray projesi kapsamında yenilenmek üzere yıkılan Bostancı 
tren yolu alt geçidi üç yıldır kapalı. Bostancı esnafı alt geçidin kısa 

zamanda yenilenip hizmete açılmasını bekliyor. Üç ay önce yıkılan 
Erenköy’deki Ethemefendi Köprüsü ise yeniden ulaşıma açıldı  l Sayfa 4’te

Bostancı bekliyor 
Erenköy seviniyor     

Geriye sarabilsek, 
sarabilseler!

FERYAL PERE  13'te

Perdeleri açın! 
Hayatı görün!

BETÜL MEMİŞ  7'de

Gördüklerimiz
Göremediklerimiz (37)

MARİO LEVİ  10'da

Kadınlar
PotlaC’la
daha güçlü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların emek ve 
dayanışma zamanı. ‘Potlaç’ da Kadıköylü kadınların, el 
emeği ürünlerini satışa çıkardıkları ve aynı zamanda 
dayanışmayı ördükleri bir ağ. Potlaçlı kadınlar anlatıyor… 
l Sayfa 8’de
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) geçtiği-
miz hafta kundaklanmıştı. Kundaklama olayı-
nın ardından sanat merkezinin öğrencileri, öğ-
retmenleri ve mezunları tarafından 24 Şubat 
Cuma günü dayanışma gecesi düzenlendi.  Ge-
cede, sanat merkezinin öğrencileri tiyatro gös-
terileri ve müzik dinletileri gerçekleştirdi. Sık 
Sık “Sanat teslim olmaz”, “Sanatı sindiremez-
siniz” ve  “Müjdat Gezen yalnız değildir” slo-
ganlarının atıldığı gecede çeşitli kurum ve 
kuruluşların dayanışma mesajlarını içeren pan-
kartları da merkezin dört bir yanına asıldı.

“TESLİM ETMEYECEĞİZ”
MSM Yazarlık bölümü öğrencisi Gülperi 

Karademir, dayanışma gecesinde bildiri okudu. 

“Bizler Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrenci-
leri olarak çok sevdiğimiz okula karşı yapılan 
bu saldırıyı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” di-
yen Karademir, “Toplumun her kesiminin ma-
ruz kaldığı bu şiddet ortamı dün olduğu gibi 
bugün de sanatta mevcuttur. Sanata idare eden 
değil, sanatla idare edilen bir ülke kurana dek 
pes etmeyeceğiz. Bizler karanlığa teslim olma-
yacağız. Onlar bilmelidirler ki; o ateşi çıkar-
dıkları gün kaybettiler. Bizler, bu binanın her 
bir odasına seslerimizi, kalemlerimizi, sözleri-
mizi eğittik. Bunu yaparken de ötekileştirilen, 
sesi kısılan, yok sayılan insanlar için de güç-
lü olmayı öğrendik. Bu gücü, paçavra dedik-
leri heykellerden, müstehcen gördükleri resim-
lerden, bomba saydıkları kitaplardan, sakıncalı 
olduğuna inandıkları edebiyatımızdan aldık. 
Ve bu gücü sonuna kadar sanat kurumlarımızın 
yok edilmesine karşı kullanacağız. Susmaya-

cağız. Son sözleri onların ateşlerine 
teslim etmeyeceğiz.” diye konuştu.

“SADECE SANATTIR”
Sanatın, iyileştirici gücü oldu-

ğuna inandıklarını söyleyen Kara-
demir, şöyle devam etti: “Acılar kar-
şısında sanatın iyileştirici gücünün 
olduğuna inanmak için bir kere olsun 
kalem tutmuş olmak gerekir, çalan 
bir notaya eşlik etmiş olmak gere-
kir, bir tiyatro oyununun kahramanı 
olduğunu düşlemek gerekir. İşte bu 
yüzdendir ki yaz kardeşim, düşürme 
elinden kalemini. Söyle kardeşim di-

Sanat teslim olmaz
l Kaan DERTÜRK
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ili’de, diktatör Augusto Pino-
chet’yi deviren ‘hayır’ kam-
panyasının yaratıcısı Eugenio 
Francisco Garcia Ferrada, Ka-

dıköylülerle buluştu. CHP Gençlik Kolları 
Örgütü’nün daveti ile Türkiye’ye gelen Fer-
rada, 24 Şubat Cuma günü Tasarım Atölyesi 
Kadıköy’de düzenlenen “Hayır Nasıl Kaza-
nılır” söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. 
Ferrada, Şili’deki deneyimlerini Kadıköylü-
lerle paylaştı.

Hayır kampanyasının toplumun bütün 
kesimlerini kapsaması gerektiğini belirten 
Ferrada, insanların ‘hayır’ oyu kullanmala-
rı halinde referandum sonrasında neler ola-
cağına dair olasılıkların anlatılması 
gerektiğini vurguladı. Hayır kam-
panyasında sosyal medyanın etkin 
bir şekilde kullanılması gerektiğine 
dikkat çeken Ferrada, “Sosyal med-
ya benim düşünceme göre şu an en 
iyi reklam ve baskı aracı. Facebook, 
Twitter gibi araçları pozitif bir şe-
kilde kullanmak gerekiyor. Mısır ve 

Tunus gibi ülkelerde sosyal med-
ya ülkelerin yönetimini değiş-
tirdi, neden burada olmalısın?” 

diye konuştu. 
Şili’deki yönetimin ‘hayır’ kam-

panyasını engellemek için çeşit-
li baskı yöntemlerini hayata geçirdiğini be-
lirten Ferrada, “Politik propagandayı Şili’de 
iktidar engellediği için imkânlarımız kısıt-
lıydı. Dolayısıyla aynı kampanya sokaklar-
da hayat buldu. Dağıttığımız el broşürle-
riyle, yaptığımız toplantılarla kampanyayı 
gerçekleştirdik. Kampanya filmini sadece 
15 dakika televizyonda yayınlanma şansı-
mız oldu. Aynı zamanda bu seçenek ‘evet’ 
kampanyası için de geçerliydi. 15 daki-
ka yayın süresi verilmesinin bizim için bir 
avantajı da oldu. Herkes 15 dakika içinde 
yayını izlemek için bekliyordu.”

“MUTLULUK HERKES İÇİN”
Şiddet içermeyen, alternatif fikirlerin 

‘hayır’ kampanyası için devreye sokulma-
sı gerektiğini söyleyen Ferrada, gençlere şu 
önerilerde bulundu: “Çözüm, şiddet içerme-
yen, yaratıcı eylemler yapabilmekte. Sorun 
olduğunda çözümü bulmak gerekir. Genç-

ler de bu çareyi bulmakta uzmanlar. Pino-
chet’ye oy verenler değişimden korkan in-
sanlardı. O insanları değişimin iyi olduğuna 
ikna etmek zordu. Onları ikna etmek müm-
kün olmadı. Şili’de herkes için bir kampan-
ya vardı.” dedi. 

“Mutluluk herkes içindir” diyen Ferra-
da Türkiye’deki seçmeni ‘hayır’ oyu kullan-
maları yönünde ikna etmenin anahtarının da 
‘mutluluk’ olduğunu dile getirdi.

‘HAYIR’I ANLATTI
Bir haftalık Türkiye gezisinde Kadıköylü 

gençlerle buluşan Eugenio Francisco Garcia 
Ferrada ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. 
‘Hayır’ kampanyasına dair önemli ipuçları 
paylaşan Ferrada, kendi ülkesindeki politik 
atmosferle Türkiye’yi karşılaştırdı. “Sadece 

‘Hayır’ın arkasında olmak önemli değil, daha 
sonrasında olacakların arkasında durmak da 
önemlidir.” diyen Ferrada, güçlü bir ‘hayır’ 
kampanyasının karanlığa karşı aydınlık mü-
cadelesi olduğunu belirtti.

• Sizi herkes “No” filmine konu olan, 
bir döneme damgasını vurmuş ve Şili’nin 
kaderini değiştirmiş kampanya ile tanıdı. 
30 yıl önce Şili ile şu anki Türkiye arasında 
benzerlikler var mı?

Şili o tarihlerde çok önemli bir dönem-
den geçti. Şu anda Türkiye de aynı durum-
da. Basın özgürlüğüyle ilgili problemler var 
ve hükümetin tek elde topladığı bir iktida-
rı söz konusu. Ancak burada bir meclis ve 
muhalefet partisi var, sürdürülen bir sistem 
var. Şili’de bunlar yoktu. Şu anda 21. yüz-
yıldayız, o dönem 20. yüzyıldı ve zamansal 
farklılıklar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda 
sizin başkanınız, şu andaki cumhurbaşka-
nınız seçilmiş olarak geldi ama Pinochet 

bombalarla, zorla ve baskıyla iktidara gel-
di. Bu sebeple iki ülke arasında siyasi ola-
rak belirgin farklılıklar var.

“SADECE KAMPANYA YETERSİZ”
• Peki, Pinochet’yi deviren sadece sizin 

kampanyanız mıydı? Toplumsal muhalefe-
tin rolü neydi?

Kampanyanın öncesinde de insanlar bir 
araya geliyordu ve Pinochet’ye karşı duru-
yorlardı. Biz kampanyayı daha sonra oluş-
turmaya başladık. Hem toplumsal muhale-
fet hem de kampanyanın kendisi değişime 
yol açtı. Ülkenin duygularına yönelik olarak 
etik bir kampanya yönetildi. Ama sadece bir 
kampanya diktatör devirmek için yetersizdir.

• Türkiye için aynı şey geçerli mi? Bu-
radaki kampanya nasıl yönetilmeli, öneri-

leriniz var mı?
Öncelikle politik bir kampanya 

yapılmalı ve insanlar bir değişiklik 
olacağını görmeliler. Hayır denilir-
se ne olacağına dair somut bir şeyler 
söylenmeli. Şu anda hükümet ‘evet’ 
denildiği takdirde değişimin gerçek-
leşeceğini ve vatandaşların daha iyi 
bir yaşama sahip olacaklarını söylü-
yor. ‘Hayır’ kampanyasını yürüten-
ler de bunun aksini iddia ediyorlar-
sa, bunun nasıl olacağını anlatmak 
durumundalar. Şu anda bu belirsiz.

• Dünyada enformasyonun dağıl-
ması, yayılmasıyla ilgili bir sorun söz 

konusu; No filmindeki sahnelerden de anla-
şılacağı üzere, sizin kampanyanız süresince 
Pinochet hükümeti çeşitli baskı yöntemleri-
ne başvurdu. Türkiye’de de böyle bir durumla 
karşılaşılırsa nasıl bir yöntem izlenmeli?

Biz kampanya filminin içinde olduğu ka-
seti, yayın gününden bir gün evvel kanala 
teslim ediyorduk. Ancak ‘evet’ kampanya-
sının sahipleri o kaseti yayınlanmadan önce 
alıp, izleyip, kendi kampanyalarına uyarlı-
yorlardı. Bu da bir şekilde baskı yöntemiydi. 
Ama bu dönemde herkesin elinde cep telefo-
nu var, bu da sosyal medya gibi alternatif bir 
kapı açıyor insanlara.

“AYDINLIK BİR KAMPANYA OLMALI”
• Peki, Türkiye’deki sosyal medya pay-

laşımlarını takip edebildiniz mi? “Hayır”la 
ilgili birçok şarkı söyleniyor sosyal medya-
da onları görebildiniz mi?

Evet, sosyal medyada şarkılar, klipler, 
reklamlar var; bunun dışında fikir vermek 
amacıyla karikatürler de yapılabilir.

• Sizin kampanyanızın logosu çok renk-
liydi, gökkuşağı renkleri vardı. Sanırım 
Türkiye’de böyle bir şey yapılmalı, bütün 
renklerin olduğu…

O logonun arkasında iki fikir vardı; ilki 
sol, ortada kalanlar ve sağ görüşe dâhil fi-
kirlerin hepsi bir arada tutuluyordu ve bunu 
çok güzel sembolize ediyordu. Diğer fikir 
ise gökkuşağının, mutluluk vereceğini ve 
güzel şeylerin olacağını sembolize etmesiy-
di. Aynı zamanda gökkuşağı, karmaşıklığın 
sona ereceğini ve karanlıktan aydınlığa çı-
kılacağını gösteriyordu. Ve burada bir kar-
maşıklık olduğunu görüyorum; dolayısıy-
la Türkiye’de de karanlığa karşı aydınlık bir 
kampanya olmalı. 

• Türkiye’de de Şili’deki gibi birçok 
grup var ‘hayır’ kampanyasının içerisin-
de; buradaki renkleri nasıl görüyorsunuz?

Çok bilmiyorum. Sadece “hayır”ın arka-
sında olmak önemli değil, önemli olan daha 
sonrasında olacakların da arkasında durmak 
önemli. Daha sonrası için bir proje olmazsa 
kampanya bugün için sadece bir seçim ola-
rak kalır, sonrasında ilerlemez.

• Türkiye’deki gençlerden davet aldığınız-
da ne hissettiniz?

Eğer yardım edebilirsem çok mutlu ola-
cağımı düşünüyorum. Gençlerin beni davet 
etmiş olmaları bile güzel.

• Kadıköy’ü gezdiniz, nasıl buldunuz?
Çok güzel bir enerjisi var. Semtlerin 

önemli olan şeyi de bu.

hayat buldu

Şili’de
sokakta

Şili’de Augusto Pinochet’yi iktidardan düşüren “HAYIR” 
kampanyasının fikir sahibi ve yürütücüsü Eugenio 

Francisco Garcia Ferrada, Kadıköylülerle bir araya geldi. 
Gazete Kadıköy’e konuşan Ferrada, “Sadece ‘hayır’ın 

arkasında olmak önemli değil; önemli olan daha 
sonrasında olacakların da arkasında durmaktır” dedi

l Erhan DEMİRTAŞ

Ş

linin döndüğü şarkıyı. Çiz hayalini aşan dünyayı. İki kalas 
bir heves oyna kardeşim. Dilediğin kadardır sanat, özgür-
lüğü düşleyebildiğin kadar. Sen olanı, sen yaptığın kadar-
dır sanat. Bizim yolumuz sanattır. Sadece Sanattır.” 

Ferrada, Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu ile sohbet etti

Ferrada, tarihi 
çarşıyı gezdi

Ferrada: “Çözüm, şiddet 
içermeyen, yaratıcı eylemler 

yapabilmekte"

HAYIR
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eni dönem çalışmaları-
na hız kesmeden devam 
eden Kadıköy Kent 
Konseyi, 12.Genel Ku-

rulu’nda “Kentsel Kamusal Alan-
lar ve Geleceğimiz” gündemiyle 24 
Şubat Cumartesi günü biraraya gel-
di. Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, TMMOB Mimarlar 
Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İs-
tanbul Şube Başkanı Tayfun Kah-
raman ve Konut Hakkı Savunu-
cusu Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı Genel 
Kurul’da İstanbul’un son 15 yılda-
ki dönüşümü ve kamusal alanlara yapılan “rant odaklı” müdahaleler 
konuşuldu. En büyük görevlerinin ortak aklı geliştirmek olduğunu 
ifade eden Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, “Bizler 
Kadıköy Kent Konseyi olarak, Kadıköy kentinin tarihini sosyal ve 
kültürel kimliğine zarar verecek, kamu yararı olmayan imar faaliyet-
lerine karşı çıkışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.

NUHOĞLU’NA TEŞEKKÜR
Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk 

Yüceer, konuşmasına salondaki dinleyicilere teşekkür ederek başla-
dı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun Genel Kurul’da 
konuşmacı olarak yer almasına atıfta bulunan Yüceer, genelde be-
lediye başkanlarının açılış konuşması yapıp müsaade istediklerini, 
Genel Kurul’da bunun bir ilk olduğunu dile getirerek Nuhoğlu’na 
teşekkür etti. 

“KADIKÖY ÖNCÜ OLABİLİR”
 “İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde, yerel demokrasinin geli-

şimi çok daha önemli” diyen Yüceer şöyle devam etti: “Yasa bize 
senede iki kere genel kurul yapmayı söyler. Bizler bu dönemde bu 
sayıyı dörde çıkarmayı hedefliyoruz. Çok kültürlü, çok aktörlü, bir-
likte konuştuğumuz birlikte düşündüğümüz birlikte yönettiğimiz 
yeni bir yönetme kültürüne ihtiyacımız var. Bunu önce yakınımız-
dan yani yerelden kurmaya başlayacağız. Kadıköy Türkiye’de bulu-
nan öncü kentlerden biri olabilir.”

“HALK REFERANDUMA ODAKLANDI”
Genel Kurul’da konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği kritik eşikte, referandum oy-
lamasının yapılacağı bu süreçte bile kamu arazilerine rant odak-
lı saldırıların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.  Nuhoğlu, re-
feranduma sunulan anayasa teklifiyle halkın referandum sürecine 
odaklandığını, bundan dolayı da kamu arazilerinin özelleşmesi ko-
nusunda kamuoyu yaratılamadığını dile getirdi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının kentsel dönüşümde yetkileri Çevre ve İl Müdürlüğü-
ne vermesiyle birlikte İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinin 
hiçbir yetkisi kalmadığını söyleyen Nuhoğlu, kamu arazi-
lerinin olmadığı bir kamuyu düşünmenin mümkün olma-
dığını, yuvalar, kültür evleri, spor, sağlık ve eğitim alan-
ları için binlerce hektarlık alana ihtiyaç olduğunu belirtti.

“DEMOKRASİ MEKÂNLARI…”
Nuhoğlu’ndan sonra konuşan TMMOB Mimarlar 

Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, insanların kentlere 
gittikçe yabancılaştığını, toplumdan mahalleden uzaklaş-
tığını söyledi. Kamusal alanların fiziki mekânlar olması-
nın dışında demokrasinin de mekânları olduğunu ifade 
eden Muhçu şöyle devam etti: “Kamusal alanlar demok-
rasinin en önemli mekânlarıdır. Biz o mekânlarda, coş-
kularımızı paylaşır, acılarımızı birlikte yaşarız. El ele tu-
tuşur, yılbaşını kutlarız. 1 Mayıs Emek Bayramında o 
meydanlarda emekçilerin duygularını paylaşmaya çalı-
şırız. Kamusal alanların savunulması temel bir insan ve 
yurttaş görevi olarak önümüzde durmaktadır.”

“YETKİ KÖTÜYE KULLANILIYOR”
Kamulaştırma yasasında bulunan ‘acil kamulaştır-

ma’nın kötüye kullanıldığını belirten Muhçu, TOKİ ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilen ‘olağanüstü’ yet-
kileri eleştirdi: “Kamulaştırma yasası 2948 sayılı kanunun 

24.maddesi ‘acele kamulaştırma’yla ilgilidir. Bunu kötüye kullana-
rak yine bu kamusal alanların yurttaşların mülkiyetlerini, haklarını 
gasp eden uygulamalar sistematik biçimde sürdürülmektedir. Torba 
yasaların arasına sıkıştırılmış kimi maddelerle bu hak gaspları ka-
musal alanların satışı söz konusudur. Kamusal alanlar ya yandaş ki-
şilere peşkeş çekerek satılmakta ya da hâsılat paylaşımı adı altın-
da TOKİ aracılığıyla kimi kesimlere transfer edilmektedir. Eskiden 
merkezi hükümet, yerellerle ilgili karar alırken yerel yönetimlere da-
nışır, fikir alırdı. Torba yasalarla, KHK’larla Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına verilen olağanüstü yetkilerle TOKİ’nin yine aşırı yetki-
lerle donatılması gibi süreçler neticesinde artık kamu kurumlarına, 
yerel yönetimlere sorulmadan bu tür yetkiler kullanılabilmektedir.”

“FATURA HALKA ÇIKIYOR”
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tay-

fun Kahraman, kamusal alanların satışıyla birlikte, kent merkezinde 
planlama yapmanın imkânsız hale geldiğini belirtti: “Kamu mülkle-
rinde özellikle kamusal alan yaratılabilecek tüm kent toprakları sa-
tıldı. Kent plancıları olarak bir plan çalışması yapmak istediğimiz-
de İstanbul’da kamusal alan yaratabilecek bir arsa yok. Çok yüksek 
maliyetlerle sattığımız yerleri geri almak zorundayız. Bu alanları 
satmanın faturası halka, bize çıkıyor.”

“NEYE DÖNÜŞÜYORUZ”
Kentsel kamusal alanın sadece rastlaşma, geçiş mekânları değil, 

müşterekleşme mekânları olduğunu söyleyen Konut Hakkı Savunu-
cusu Cihan Uzunçarşılı Baysal, kentsel kamusal alanların yok edi-
lişinin Kentsel Kapitalizm’in bir sonucu olduğunu ifade etti: “Bir 
kentin ne kadar demokratik olduğunu kentsel kamusal alanların sa-
yılarına bakarak söyleyebilirsiniz. Kamusal alanların yok edilişi sa-
dece Türkiye’de olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde kamusal 
alanların artık yok edildiğini görüyoruz. Birikim toplumsal bellekle, 
kültürle değil, kentin metalaşması üzerinden, rant üzerinden sağla-
nıyor. Sormamız gereken soru şu: Meydanlarımız neye dönüşüyor? 
Onlar dönüştükçe biz neye dönüşüyoruz?”

Merdivenköy Gönüllüleri, CHP İstan-
bul Milletvekili İlhan Cihaner ve İstan-
bul Barosu Meclis Başkan Vekili Av. 
İsmail Altay’ın katılımıyla “Anaya-
sa Referandumu” konulu bir panel ger-
çekleştirdi. 27 Şubat Pazartesi günü ger-
çekleşen panelde Kadıköy Belediyesi 
Meclis Başkanvekili Yener Kazak mo-
deratör görevini üstlenirken, Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve 
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de 
dinleyiciler arasındaydı.

“BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİ”
Panelde konuşan İstanbul Barosu 

Meclis Başkan Vekili Av. İsmail Altay, 
referanduma sunulan teklifle, Türki-
ye’nin rejiminin değiştirilmek istendiği-
ni ifade etti. Cumhurbaşkanının tarafsız 
değil, partili olmasının birçok mağdu-
riyet ve problem yaşatacağını savunan 
Altay, cumhurbaşkanının denetimsiz 
yetkilerle donatıldığını dile getirdi. Re-
feranduma sunulan sistemle cumhur-
başkanının üç şapkayı birden takacağı-
nı söyleyen Altay, şöyle devam etti: “Bu 
bir rejim mi hükümet sistemi değişikli-
ği mi? Bu anayasada cumhurbaşkanı üç 
şapkayı birden takacak. Biri devlet ada-
mı şapkası. Hükümet başkanı şapkası da 
onun. Üçüncü şapkası da parti başkan-
lığı şapkası. Parti başkanı şapkasını ta-
şıyan birinin objektif olma şansı yok. 
Herkesi nasıl kucaklayabilir? Taraflı 
olacak. Zaten böyle bir sistem yaratmak 
istiyorlar.”

“İSTİKRAR NASIL GELECEK?”
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Ci-

haner, getirilmek istenen sistemle birlik-
te Türkiye’ye ‘istikrar’ geleceğini söy-
leyenleri şöyle eleştirdi: “Eğer bu yapı 
gelirse ülkenin istikrarlı olacağını söy-
lüyorlar. Oysa 15 yıldır zaten iktidarda-
lar. Onların anladığı anlamda istikrarda 

bir problem olmaması lazım. İstikrarı sa-
vunanlar, istikrarı hükümet sayısına göre 
belirliyorlar. Oysa istikrar o değildir. İs-
tikrar siyaset istikrarıdır. Türkiye’nin te-
mel meseleleriyle ilgili baktığınız zaman 
turizm politikalarından tutun terörle mü-
cadeleye kadar, dış politikadan tutun, 
Kürt meselesinin çözümüne kadar han-
gi noktadan alırsanız alın keskin dönüş-
leri var. AKP 15 yılda kendi içinde is-
tikrarı dahi sağlayamamıştır. Ne olacak 
da istikrar gelecek bu sistemden sonra?”

“NEDEN 2 YIL ERTELEME?”
Cihaner, referanduma “Evet” çıkma-

sı durumunda değişikliklerin 2019’da yü-
rürlüğe girmesine de tepki gösterdi: “Bu 
sistem geçerse, adeta bir sihirli değnek 
değmiş gibi, terör bitecek, ekonomi düze-
lecek, işsizlik hallolacak diyenler neden 
2019’a erteliyorlar değişikliği? Neden iki 
sene boyunca gençlerimiz şehit olsun, va-
tandaşlarımız işsiz, yoksul kalsın?”

“HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR”
“Hayır” çalışmasının sadece örgütlü 

yapılara ve siyasi partilere bırakılmama-
sı gerektiğini söyleyen Cihaner, herke-
se çok büyük görev düştüğünü söyledi. 
Cihaner, çalışma sırasında birebir tema-
sın çok önemli olduğunu söylerken, kul-
lanılacak dilin yapıcı ve pozitif olması 
gerektiğini vurguladı. Anayasa değişik-
liğinin mevcut siyasi aktörlerden ba-
ğımsız olarak anlatılması gerektiğini 
belirten Cihaner, kutuplaştırıcı, ayrıştı-
rıcı dilden herkesin sakınması gerektiği-
nin altını çizdi.

Vergi Haftası’nda 
ziyaret
28. Vergi Haftası, 27 Şubat – 5 Mart 2017 tarihleri arasında 
tüm yurtta kutlanıyor. Vergi haftası kapsamında kamuoyuna, 
mükelleflere, öğrencilere ve personele yönelik çeşitli 
etkinlikler gerçekleştiriliyor; kurumlara ziyaretler yapılıyor.  
28. Vergi Haftası kapsamında Kadıköy Vergi Dairesi Müdürü 
Vahit Yaşar Akın ve Göztepe Vergi Dairesi Müdürü Safiye 
Sezen, Kadıköy Belediyesi’ne ziyarette bulundular. Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve çalışma arkadaşlarıyla 
görüşen vergi dairesi müdürleri, vergi haftanın önemini 
anlattılar. Başkan Nuhoğlu da ziyaretten duyduğu mutluluğu 
dile getirerek yerel idarelerin her zaman işbirliği içinde 
çalışması gerektiğini belirtti. 

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL

Merdivenköy, 
REFERANDUM’u 
konuştu Merdivenköy 

Gönüllülerinin, İlhan 
Cihaner ve İsmail 
Altay’ın katılımıyla 
gerçekleştirdiği panelde 
“Anayasa Referandumu” 
konuşuldu

Kadıköy Kent Konseyi 12. Genel Kurulu, “Kentsel Kamusal Alanlar ve Geleceğimiz” gündemiyle Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşti

Y

Ortak aklı 
geliştireceğiz

KIZILAY'DAN  
KİRALIK DAİRE

Erenköy Mahallesi Kaşhaneler Sokak 
No: 36  kiralık daire

Yazılı teklif almak usulu ile kiraya  
verilecektir tekliflerinizi fax veya  e-mail 
yolu ilede gönderebilirsiniz kamoyuna ve 

ilgililere saygıyla duyurulur.

Adres:  Osmanağa Mahallesi 
Rıhtım Caddesi Misakı Milli Sokak 

No: 2 Kadıköy

Tel: 0 (216) 336 05 66  
        0 (536) 254 11 61    

Fax: 0 (216) 336 99 07
Mail: hadi.karabag@kizilay.org.tr
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15 yıllık
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DASK • Kasko • Konut • Sağlık • Trafik • Nakliyat • Ferdi Kaza

armaray projesi ne-
deniyle hemen he-
men her hafta bir 
köprü ya da geçit yı-

kılıyor. Köprüler ve geçitler yeni 
projeye uygun hale getiriliyor. Ancak 
geçit ve köprülerin yıkılması yaya ve araç trafi-
ğinin de artmasına neden oluyor. Bostancı alt ge-
çidinin yıkılmasıyla birlikte vatandaşlar,  2010 
yılında yapılan Bostancı tren yolu alt geçidini kul-
lanıyor. Tren yolu alt geçidinde hem araç trafiği 
hem de insan trafiği mevcut. 

Bostancı Mahalle Muhtarı Yener Coşkun, 
Marmaray projesinin 2019 yılının başlarında 
hizmete gireceğini söyleyerek, “Çalışmalar son 
günlerde hız kazandı. Yeni altgeçit sanırım eski-
si gibi dükkânlı olacak” diye konuştu. 

“MÜŞTERİ SAYISI DÜŞTÜ”
Alt geçidin yıkılması en çok bölge esnafını 

etkiledi. Müşteri sayısının ciddi oranda azaldığı-
nı söyleyen dükkân sahipleri, heyecan ve umut-
la alt geçidin yapılmasını bekliyor. Gazete Ka-
dıköy olarak esnafa kulak verdik: 

Murat Çalışkan: İnsan-
lar geçidin yıkıldığını gö-
rüp bir daha bu yolu 
kullanmıyorlar ve gün-
den güne insan sayısı-
nın azaldığını fark ediyo-

rum. Alt geçidin yıkılması 
ve istasyonda yapılan çalışmala-

rın gürültüsü yüzünden müşterilerin sayısı yüz-
de 80’e kadar düştü. Cıvıl cıvıl olan bir yere artık 
kimse uğramıyor, ‘orası yıkılmış’ deyip gelmiyor-
lar. Bu esnaf 2019’a kadar nasıl dayanacak?

Mustafa Canik: İnsanların bu-
radan geçmemesi ile işler düştü. 

Alt geçit olmayınca yolu uzatıp 
başka taraflardan gitmek zo-
runda kalıyorlar. Bir an evvel 
yapılsın kira ödeyemez hale 

geldik. Sadece biz değil; iş yap-
tığımız herkes etkileniyor. 
Turan Yücel: Tren seferleri-

nin durmasından sonra alt geçidin yıkılması tüm 
Bostancı’yı olumsuz etkiledi. Piyasanın durumu 

zaten kötü. Tren ve alt geçit 
varken ulaşım daha kolay-
dı insanlar daha rahat ge-
liyordu. Artık gelemeyen 
müşterilerimiz var. 

Şaban Sarı: Sadece biz 
değil Bostancı Meydan’da 

bütün iş yerleri iş y a -
pamıyor. İşler çok düştü. 6 ayda 

teslim edeceklerini söylemiş-
lerdi; 3 yıldır kapalı, 2 sene 
sonra 5 yıl olacak. Alt geçitte 
dükkânımız vardı geçip geç-

meyeceğimiz belli değil. 
Erol Gökçe: Alt geçit ve 

tren seferlerinin 
durması Bostancı’nın canlı-
lığını öldürdü. Müşteri kay-
bı çok fazla. Çalışmalardan 
ötürü gürültü, görüntü ve 
hava kirliliği var. Hem çalı-
şanlar hem müşteriler trafik 
sıkıntısı çekiyor. 

Abdullah Fındıklı: İnsanlar 
alt geçitten çıkıp buraya yöneliyorlardı. Artık 
bu yöne gelemiyorlar. Olumsuz yönde etkilen-
dik ama sonucunda iyi bir şey olacak. 

Ethem Efendi 
Köprüsü açıldı
Yaklaşık üç ay önce yıkılan Erenköy’deki 
Ethem Efendi Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı 

Geçtiğimiz aralık ayında taşıt 
trafiğine kapatılarak yıkım ve 
yenilenme sürecine alınan Eren-
köy’deki Ethemefendi Köprü-
sü 1 Mart Çarşamba günü yeni-
den ulaşıma açıldı. Yaklaşık 3 ay 
sonra yaya ve araç trafiğine açı-
lan köprünün asfaltlama çalışma-
sı Kadıköy Belediyesi tarafından 
yapıldı. Eski köprüye göre daha 
geniş olan yeni köprünün sağ ve 
sol tarafında 4 metre genişliğinde 
yaya yolu da bulunuyor. 

Köprünün açılışına Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu, Belediye Başkan Yardımcıla-
rı Mehmet Şengün ve İbrahim 
Başar Necipoğlu da katıldı. Mar-
maray projesi mühendislerinden 
bilgi alan Nuhoğlu, mahalle sa-
kinlerinin ulaşım konusundaki 
taleplerini de dinledi. 

Mahalle sakinleri ve esnaf, 
köprünün beklenenden önce açıl-
masından memnun. Mahallenin 
esnafı Fatih Kümbetli, “Esnaf 
olarak ciddi sıkıntılar çektik. 3 ay 
boyunca iş yapamadık. Köprü ol-
ması gerekiyordu, sonunda oldu. 
Neyse ki çabuk bitti” dedi. 

Bir başka esnaf Kazım Yazı-
cı ise “Hizmette sıkıntı yok. Ufak 
tefek aksaklık var. 3 ayda bitirdi-

ler. Kısa zamanda ancak bu ka-
dar oldu. En büyük sıkıntımız 
köprünün yapılması aşamasında 
üç ay boyunca yaşadığımız mad-
di zorluklar”  diye konuştu. 

Köprünün öngörülen tarih-
ten önce açılmasından mutlu ol-
duğunu ifade eden Esat Doğru-
er de  “Hızlı şekilde bitmesinden 
çok memnunuz. İlk bir ay arkeo-
loglar geldi; taşları numaralayıp 
götürdüler. Diğer iki ay da yapım 
süreciydi. Ve üç ayda bitti. Este-
tik olmadı ama fonksiyonel bir 
köprü oldu” dedi.

Fatih 
Kümbetli

Esat Doğruer

esnaf mağdur

Alt geçit
3 yıldır kapalı

Marmaray projesi kapsamında 
üç yıl önce yıkılan Bostancı 

Alt Geçidi hala kapalı. Geçidin 
yıkılması ile beraber müşteri 
kaybı yaşadıklarını söyleyen 

mahalle esnafı çalışmaların bir 
an önce tamamlanmasını istiyor

M
l Belen Mina ÖZ

Murat Çalışkan

Şaban Sarı

Erol Gökçe

Mustafa Canik

Turan Yücel

Yener Coşkun

SAYIN ÜYE 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2017 
Pazartesi günü saat 13.00 de Gaziosmanpaşa Sokak Türkel 

İşhanı No:7 Kat:3 Daire:8 Kadıköy/İstanbul adresindeki dernek 
merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 
27 Mart 2017 Pazartesi günü aynı gündemle ,aynı yer ve saatde 

nisapsız olarak yapılacaktır.

 TÜRKAN BOZKURT
 Fakir ve Yardıma Muhtaç Ailelere 

Destek Derneği Başkanı 
Yönetim Kurulu Adına

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama 
2-Kongre Başkanlık Divanı Seçimi 
3-Saygı Duruşu
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun 
okunması ve müzakeresi
5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
6-Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması 
7-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 
seçimi 
8-Dilek ve Temenniler 
9-Kapanış

İstiklal Marşı Notaları 
Moda’da
Kadıköy Belediyesi tarafından, İstiklal Marşı’nın 

bestecisi Osman Zeki Üngör’ün cam kaidesi ölüm 
yıldönümünde Kadıköy Moda’da bulunan Zeki 

Üngör Sokağı’na yerleştirildi. 
Kadıköy Belediyesi, sokaklara bir dönem 

Kadıköy’de yaşamış sanatçıların eserlerinden 
tasarımlar yapıyor. Daha önce Cemal Süreya, Özdemir Asaf 
ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini yaşadıkları sokakların 

kaldırım taşlarına döşeyen belediye, bu kez de Osman Zeki 
Üngör’ün cam kaidesini Zeki Üngör Sokağı’na yerleştirdi.  

Cam kaidede bestecimiz Zeki Üngör’ün keman çalan resmi ve 
İstiklal Marşı’nın notaları yer alıyor.

KAYIP İLANLARI
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 

düzenlenen 04.02.2015 tarihli ve 2455 numaralı 
Kesin Teminat Mektubu alındı makbuzunu zayi 

etmiş bulunmaktayız. Hükümsüzdür.
LESAFFRE TURQUIE MAYACILIK 

ÜRETIM VE TIC. A.Ş.

İstanbul  Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nden almış olduğum 
öğrenci kimliğimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Banu AYANOĞLU BALĞASUN
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yeni

konforlu

fonksiyonel

Sürme Sistemlerde Konforun Yeni Adı

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

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

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

adıköy Yoğurtçu Parkı yaya-bisiklet yo-
lunda 12 Mayıs 2016 tarihinde hafriyat 
kamyonu tarafından ezilerek öldürülen 
Şule İdil Dere (23) soruşturmasında bi-

lirkişi raporu tamamlandı. Dere ailesi kamuoyuna bir 
açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

 “Ocak 2017’de tamamlanan İş Sağlığı Güvenli-
ği bilirkişi raporuna göre; İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) ve iştiraki İSTAÇ A.Ş. “müteselsi-
len kusurlu” (birlikte kusurlu) bulundu. İki kurumun 
yetkilileri ve şoför “asli kusurlu” bulundu. Aynı ra-
porda Şule İdil Dere için “kusurlu değil” denildi. 
Şule İdil Dere’nin canını alan kamyonun İBB’ye ait 
olduğu, kamyon şoförünün İBB iştiraki olan İSTAÇ 
A.Ş. çalışanı olduğu Savcılıkça belirlendi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin İSTAÇ A.Ş. ile yürüttü-
ğü Kurbağalıdere dip temizliği çalışmasında detaylı 
iş planı yapıldığı halde bu plana yaya can güvenliği 
tedbiri alınmasının dâhil edilmediği görüldü. Savcı-
lık, kusurlu bulunan İBB personeli arasında devlet 
memuru olan yetkililerin yargılanabilmesi için İs-
tanbul Valiliği’ne başvurdu. Şimdi tüm gözler yargı-
lama izni için başvuruya cevap vermesi beklenen İs-
tanbul Valiliği’ne çevrildi. Valiliğin yargılama izni 
vermesi halinde devlet memuru olan sorumlular da 
dâhil edilerek iddianame hazırlanması ve davanın 
açılması mümkün olacak.”

“İBB’DEN AÇIKLAMA YOK”
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şule İdil De-

re’nin hayatını kaybettiği çalışmayla ilgili bugüne 
kadar herhangi bir açıklama yapmadı” ifadelerinin 
yer verildiği açıklamada, “İBB kamyonu ve kam-
yonu kullanan İSTAÇ A.Ş. bugüne kadar herhan-
gi bir sorumluluk almadı, kurum içinde sorumlu-
ların saptanabilmesi için herhangi bir soruşturma 
açmadı. Ailenin avukatları aracılığıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yazılı başvuru 
ve savcılıktaki soruşturmanın genişletilmesi talebi 
üzerine 9. ayda sorumlular saptanabildi ve ifadele-
ri alındı” denildi. 

“ÖNLEM ALINSAYDI HAYATTA OLACAKTI”
“İBB’nin Kurbağalıdere’de dip temizliği pla-

nı kapsamında yaya can güvenliği tedbiri almadığı 
da bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Bilirkişi raporun-
da “İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü asıl işveren sa-
yılacağı, yüklenici İSTAÇ A.Ş.’nin alt işveren sayıla-
cağı, birlikte yaptıkları iş ve işyeriyle ilgili İş Sağlığı 
Güvenliği önlemlerini almaları gerekirdi” denilerek 
“zorunlu olan İş Sağlığı Güvenliği önlemleri alınsay-
dı böyle bir elim kaza yaşanmamış olabilirdi” denildi.

Raporda, “kazanın asıl nedeninin kazaya sebep 
olan işyeri ortamının risk değerlendirmesi 
yapılmadığı, tehlikelerin ortadan kal-
dırılmadığı” belirtilerek işi plan-
layan İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ve yüklenici İSTAÇ 
A.Ş.’nin “yayalar ile bir-
likte kullanılan yolda ya-
yaya çarpmanın büyük 
risk olarak ilk başta 
yer alması dikkat çeki-
ci olup tedbir alınması 
en önemli risk grupla-
rından biri olduğu, ge-
rekli işaret, tabela ve 
talimatların yazılmadı-
ğı, kamyon için yolun 
bölünmediği, önlemlerin 
alınmadığı, tehlikeli bölge-
leri sınırlandırmadığı ve işa-
retlemediği” sonucuna varıldı. 

Açıklamada, İBB’nin Ocak 
2017’de aldığı yaya can güvenliği tedbi-
rini 12 Mayıs 2016 tarihinden önce başlayan Kur-
bağalıdere dip temizliği çalışmasında da alması ha-
linde Şule İdil Dere’nin hayatını kaybetmeyeceği de 
vurgulandı. 

“ADALET ARIYORUZ”
Dere ailesinin 10 aydır adalet arayışı devam edi-

yor. Gazete Kadıköy’e açıklama yapan baba Berdan 
Dere, “İdil için adalet arayışımız, kaybedilen diğer 
canlar için de adalet arayışıdır” diyerek şöyle ko-
nuştu: “Kızım İdil, 12 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Par-

kı’nda yaya yolunda yürürken İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin (İBB) hafriyat kamyonu tarafından 
öldürüldü. Araç büyükşehir belediyesinin, şoför bü-
yükşehir belediyesinin, yapılan iş büyükşehir bele-
diyesinin, şoför belediye şirketinin. Her şey 10 ay 
önce de ortadaydı, bilirkişi raporu bunu bir kez daha 
gözler önüne serdi. İBB bu olayın üstünü örtmek is-
tiyor. Bilgi vermiyor, oyalıyor, yanıltıcı bilgi veri-
yor. Sorumluluk kabul etmiyor, bugüne kadar da 
etmedi. Belediye, şoförü, avukatları hepsi yanıltıcı 
bilgi veriyor. Adaleti önlüyorlar. Davası bile açıl-

mış değil. Şimdi de Valiliğin, devlet memu-
ru olan yetkililer için soruşturma izni 

vermesini bekliyoruz.”
İş cinayetlerinin bir par-

çasının hafriyat kamyonla-
rı kazaları tarafından ger-

çekleştiğini ifade eden 
Berdan Dere, “İdil için 
adalet arıyoruz, bir yan-
dan da büyük bir şan-
tiye alanına dönen şe-
hirde böylesi onlarca 
cinayet için adalet is-
tiyoruz. 2016 İş Cina-
yetleri Almanağı ne ya-

zık ki bunun örnekleriyle 
dolu ve ne yazık ki İdil de 

denetimsiz, tedbirsiz ve so-
rumsuz bir belediye çalışma-

sı nedeniyle burada yer aldı. Sa-
dece kızıma değil, diğer canlara da 

dikkat çekmek istiyorum. 2016 yılında 
sadece İstanbul’da 19 kişi hafriyat kamyonları tara-
fından ezilerek öldürüldü. İstanbul’da şimdi binler-
ce kamyon her gün hareket halinde. Bunların çoğu 
hafriyat kamyonu ve beton mikserleri. Etkin dene-
tim sağlanmazsa bu kaza denilen cinayetler devam 
edecek ne yazık ki” diye konuştu. 

“Şehirde güvenli bir yaşam için, çocukların, 
gençlerin hayatta kalabilmesi için adalet istiyoruz” 
diyen Dere, Kadıköylüleri change.org’da devam 
eden change.org/suleidildere imza kampanyasına 
katılmaya davet etti. 

Dere davasında
bilirkişi raporu açıklandı

Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat 
kamyonunun altında kalarak 

can veren Şule İdil Dere 
soruşturmasında bilirkişi raporu 

açıklandı. Dere ailesinin paylaştığı 
bilgilere göre, İBB ve kamyon 

şoförünün de bağlı bulunduğu İSTAÇ 
A.Ş. “birlikte kusurlu” bulundu

l Erhan DEMİRTAŞ
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Baba Berdan Dere, İdil için 
adalet arayışımız, kaybedilen 

diğer canlar için de adalet 
arayışıdır” diyor



adıköy Belediyesi Yeldeğir-
meni Sanat Merkezi, her ay 
farklı bir ülkenin sinemasını 
Kadıköy’ün beyaz perdesine 

yansıtıyor. Eski bir kilisenin eşsiz atmos-
ferinde onlarca ülkeye yolculuk yapıldı bu 
sayede. Küba’dan İsveç’e Fransa’dan İs-
panya’ya farklı coğrafyalardan hikayeler 
ücretsiz olarak mahallemize geldi.

Yeldeğirmeni Sanat, kazma kürek yaktı-
racak kadar soğuk ama aynı zamanda bahar 
ayının müjdecisi mart ayını, yine soğuk bir 
memleketten Almanya’dan filmlere ayırdı. 

BENİM GÜZEL YURDUM
Yeldeğirmeni Sanat’ın Goethe Insti-

tut ile hazırladığı mart ayı filmlerinin ilki 
Michaela Kezele’nin “Benim Güzel Yur-
dum” filmi. Konusu kısaca şöyle: “Koso-
va,1999... Sırplar ve Arnavutlar arasında 
savaş sürerken Danica iki oğlu Vlado ve 
Danilo ile birlikte, çoğunluğunu Sırpların 
oluşturduğu bir mahallede yoksul bir hayat 
sürmektedir. Eşini Arnavutlar öldürmüş-
tür. Danilo o günden beri tek bir kelime 
bile konuşmamaktadır. Vlado ise sürekli 
okuldan kaçmakta ve kimseyle ilişki kura-
mamaktadır. Tüm bu yaşananlara rağmen 
normal bir hayatı sürdürmeye çalışan ai-
lenin kapısını bir gün ağır yaralı bir asker 
çalar. Ramiz bir Kosova Kurtuluş Ordusu 
mensubudur ve Sırp askerlerden kaçmak-
tadır. Danica’nın evinde saklanmak ister.”

6 Mart Pazartesi 20.00’de gösterilecek 
filmin ardından Alman sinemasının örnek-
leri her pazartesi Yeldeğirmeni Sanat’ta 
ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşma-
ya devam edecek. 

HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

ALBÜM

DVD

SİNEMA

Sahnede bir “Cimri”

Aşkın Gölgesinde Yaşamak

Lara Di Lara / 
Hazineler İçindesin

Danimarkalı Kız

Müslüm Babanın Evlatları

Eşyalarınızı tamir edin

İstanbul’da mutfak 
nereye gidiyor?

Kadın ve erkek 
aşkı anlatıyor

Semaver Kumpanya, Molière’in ünlü eseri 
Cimri’yi sahneliyor. “Dünyadaki insanların 
en az insan olanı, yeryüzündeki canlıların en 
katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun 
sevmesinden kuru, onun okşamasından 
kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna 
gider ki, selam bile vermez kimseye, onu 
bile alır, yalnız alır...” Kalabalık bir kadroyla 
oynanan oyunun başrolünde Serkan Keskin 
var. Cimri, 7 Mart Salı 20.30’da Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde.  Bilet Fiyatları: Tam 50 
TL, Öğrenci 40 TL 0216 658 00 15

“Lavanta kokulu yatağıma uzandığımda 
film şeridi gibi geçti hayatım gözlerimin 
önünden. Can’ı çok sevdiğimi, sevmeden 
evlendiğim Ömür’ü ve son aşkım Apti’min 
nasıl ellerimi hoyratça bıraktıklarını ve nasıl 
yıllarca fedakârlıkla gerek severek gerekse 
sevmeden katlanışlarımı düşündüm. Bu 
nasıl bir sabırdı ki yıllarca çekebilmiştim. 
Taş olsa çatlardı. Bir tutam sevgi içindi tüm 
çabalarım. Ben kucak dolusu, hesapsızca 
harcarken sevgimi, yüreğimin ne kadar boş 
olduğunu şimdi anlayabilmiştim.”
Kadıköylü yazar Gülçin Tüzel Dokur, aşkı 
anlattığı romanını okurla buluşturuyor. 
Sokak Kitapları Yayınları / 208 sf / 20 TL

D&R Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ İnsanız Ayıbı Yok / Aret Vartanyan / 
Destek Yayınları / 328 sf / 22 TL
■ Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan 
Kitap / 160 sf / 15 TL
■ Sen 17 Yaşımsın / Miraç Çağrı Aktaş / 
Olimpos Yayınları / 160 sf / 15 TL

Lara Di Lara, iki yıl aradan sonra beklenen 
ikinci stüdyo albümü “Hazineler İçindesin” 
ile dinleyiciyle buluştu. Sony Music 
etiketiyle yayınlanan albüm, 16 yeni şarkı 
ile heyecanlı bekleyişi sona erdiriyor. 
Müziğini “Gözümden, içimden, kafamdan, 
sesimden; toprak, hava ve suda olan 
bitenler hakkında” diyerek tanımlayan 
Lara Di Lara, yumuşak vokali ve dinleyeni 
başka sulara taşıyan yorumuyla dikkatleri 
yine üzerine çekecek. Söz ve müziklerde 
Lara Di Lara imzasını gördüğümüz 
albümde, Melih Cevdet Anday’ın “Çok 
Güzel Şey” şiirini besteleyen sanatçı, 
albüme adını veren “Hazineler İçindesin”de 
de yine değerli yazar Melih Cevdet 
Anday’dan esinlendi. “İyiyim Ama Değilim” 
ve “Giderken” parçalarında Norveçli 
trompetçi Gunnar Halle, “Buluşmuşuz 
Aslında”da Selim Saraçoğlu ve “Bencil”de 
neyzen Ercan Irmak’ı gördüğümüz 
albümde, Ertuğrul Güney, Berke Can 
Özcan, Feryin Kaya, Alican İpek gibi değerli 
müzisyenler yer alıyor.

Ruhu dinlendiren şarkılar: 
■ Duman / Elimdeki Saz Yeter Canıma
■ Kıvılcım Ural / Adım Adım
■ Niyazi Koyuncu feat. Ceyl’an Ertem / 
Kalbime Yağan Kar

Akademi Ödüllü Eddie Redmayne ve Alicia 
Vikander’den ruhunuzun derinliklerine 
işleyecek bir sevgi hikâyesi. Gerda 
(Vikander) kocası Einar’dan (Redmayne) 
bir tablosu için kadın kıyafetleri giyerek 
modellik yapmasını isteyince, bu durumu 
önce garipseyen fakat çok sevdiği eşini 
kıramayan Einer, ilerleyen zamanlarda 
erkek bedeni içinde hapsolmuş kadınsal 
duygularının açığa çıkmasına mani olamaz. 
Bundan sonraki yaşamına Lili takma 
ismiyle, bir kadın olarak devam etmeye 
karar veren Einar, kendisine gerçek 
ve koşulsuz aşkla bağlı olan eşinin de 
desteğiyle cinsiyet değiştirmeye karar 
verir. Fakat bu yol herkes için son derece 
yıpratıcı olacaktır.

“Müslüm Baba’nın Evlatları”, Türkiye’nin 
en önemli arabesk sanatçılarından biri 
olan Müslüm Gürses’in en az onun kadar 
biricik olan kitlesi “Müslümcüler’i konu 
alıyor. Müslümcülük, müzikal bir tercihin 
ötesinde bir kimlik ve varoluş biçimi. Eşi 
çok az görülebilecek cinsten bir bağlılık ve 
sevgi türü. “Müslüm Baba’nın Evlatları”, 
izleyenleri ‘hayranlık’ durumunu anlamak için 
kullanılmış tüm kalıp ve kavramları bir kez 
daha düşünmeye davet ediyor. 7 Mart Salı 
20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki 
gösterime filmin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu 
da konuşmacı olarak katılacak. 0216 418 16 46

Repair Café, 5. ayında onarmaya devam 
ediyor. Arızası/sorunu olduğu için 
kullanmayıp bir dolaba kaldırdığınız, atmaya 
da kıyamadığınız eşyaları kafeye götürün, 
ücretsiz onarılsın, kullanmaya devam edin.
Elektrikli/elektronik eşyalar, ahşap eşyalar, 
oyuncaklar, dikiş/tekstil eşyalarınızı 
götürebilirsiniz. 5 Mart Pazar 12.00-15.00 
arası Yeryüzü Derneği’nde. 0533 144 87 35

Türkiye’nin 
çok yönlü 
araştırmacılarından, 
yazar, gurme, 
şarap tadım 
uzmanı, gazeteci, 
TV programcısı, 
Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset 
Bilimi bölümü 

konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Artun Ünsal, 
TESAK’ın konuğu oluyor. Mutfak kültürü 
uzmanı Ünsal’ın, 4 Mart Cumartesi  14.00’teki 
“İstanbul’da Mutfak Nereye Gidiyor?” adlı 
konuşması, güncel tarih, sosyolojik gözlem 
ve mutfak kültürünün iç içe geçeceği bir 
söyleşi vaat ediyor. 0216 337 86 54 / 55

Heinrich Heine 
ve Adelbert von 
Chamisso’nun 
yazdığı bir dizi şiir 
üzerine Schumann 
tarafından 
bestelenen 
“Dichterliebe” ve 
“Frauenliebe und 
leben” eserleriyle, 
bestecinin hem 

kadın hem de erkek bakış açısından aşkı 
anlatılışına tanıklık edeceğiz. İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi sanatçılarından piyanoda 
Simten Şenpolat’ın olacağı konserde 
eserleri Sirel Yakupoğlu ve Önay Günay 
seslendirecek. 8 Mart Çarşamba 19.00’da 
Yeldeğirmeni Sanat’taki konserin bilet fiyatı 
10 TL. 0216 337 00 58

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

SÖYLEŞİ

KONSER

ONARIM

Almanya’dan filmler 
Kadıköy’ün kadrajında

K

Felsefeye 
Nietzsche’li 
yolculuk
CKM Felsefe 
Seminerleri 
mart ayının 
ilk haftasında 
19. Yüzyıla, 
sonraki üç 
haftasında 
ise 20. Yüzyıla 
yolculukla 
devam ediyor. 
Bu haftanın 
konuşmacısı 
Doç. Dr. 
Kurtul Gülenç, 
günümüzde Aydınlanma düşüncesinin ve 
modernitenin radikal eleştirisi bağlamında 
yükselen postmodern düşüncenin etkili 
olmasında önemli bir rolü olan 19'uncu yüzyıl 
filozof ve şairi Nietzsche’nin Batı metafizik 
tarihine ve değerler sistemine yönelik 
eleştirel değerlendirmelerini ele alacak. 
Ücretsiz ve herkese açık felsefe semineri 
4 Mart Cumartesi saat 10.00’da CKM B 
Salonu’nda. 0216 467 25 68 

Şehir Tiyatroları’nın, 8-19 Mayıs 
2017 tarihleri arasında gerçekleştire-
ceği 33. Genç Günler Festivali için 
başvurular başladı.

Geçen yıl İstanbul içi ve dışından 
30’un üzerinde ekip ağırlayan Genç 
Günler, bu yıl da sahnelerini genç ku-
şağın sanatçılarına ve sanatçı adayla-
rına açıyor. Programında geleneksel 
tiyatrodan çağdaş tiyatroya uzanan ge-
niş bir yelpazede performanslara yer 
veren Şehir Tiyatroları, 100 yılı aşkın 

tiyatro mirasıyla, geleceğin tiyatrosu-
na bir köprü kuruyor. Bu bağlamda 
yeni tiyatro yaratıcılarını keşfetmeyi 
ve yeni anlayışları seyirciyle buluştur-
mayı amaçlıyor. Programa alınan pro-
jeler, 10 gün boyunca İstanbul seyir-
cisiyle ücretsiz buluşacak. Başvurular, 
tiyatro, performans, dans ve sergi pro-
jelerine açık. Proje dosyalarının 3 Ni-
san 2017 Pazartesi gününe kadar gen-
cgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta 
olarak gönderilmesi gerekiyor.

Genç Günler’e 
başvurular başladı

Şehirde ekolojik 
uygulamalar atölyesi 
“Şehirde de doğal ve sağlıklı yaşama adım atmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınıza 
karar veremiyor musunuz? Kendinizi çok zorlamadan, dert etmeden elimizden geldiğince 
değiştirebileceklerimiz nelerdir? Gelin birbirimize ilham olalım! Hem deneyimlerimizi 
paylaşalım, hem de hep birlikte zehirsiz ve pratik tarifler yapalım.” diyerek bir atölye 
düzenliyor kargART. Atölye sırasında Sirke, Diş Macunu, Çamaşır Makinesi Deterjanı, Yüzey 
Temizleyici, Leke Çıkarıcının 
doğal yollarla nasıl yapıldığı 
anlatılacak. Yapılan tariflerden 
denemek için yanınızda 
götürebilirsiniz. 
Atölye Yürütücüleri: Buket 
Atlı, Zeynep Mataracı, İnanç 
Mısırlıoğlu. Atölye ücreti: 100 TL 
5 Mart 2017 Pazar 12.00 - 17.30 
/ KargART
Bilgi ve kayıt için: zeynep_
mataraci@yahoo. com / 0532 
447 32 89



adıköy, bugünlerde yeni bir ser-
giye ev sahipliği yapıyor. Sanat 
ortamının yakından tanıdığı usta 
sanatçılar ile genç sanatçıları bir 

araya getiren ÖnceSonra sergisi, 8 Şubat Çar-
şamba günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi (CKM)’nde açıldı. Mine Sanat 
Galerisi sahibi Mine Gülener’in organizatörlü-
ğünde gerçekleşen serginin eser seçimi ve dü-
zenlemesi ise Yusuf Taktak tarafından yapıldı. 
8 Mart’a kadar ziyarete açık olan sergi, yıllar-
dan beri yapıtlarını sanatseverlerle paylaşan, 
eskidikçe değer kazanan ve birçok yeni sanat-
çı adayının ortaklaşa ürünü. Farklı kuşaklardan 
19 sanatçının, sanata bakış açılarının önce ve 
sonra hali sanatseverlere sunuluyor. 25 eserin 
yer aldığı sergiye özel bir de katalog çıkarıldı.

“BÜYÜK DENEYİM OLDU”
Gazete Kadıköy olarak serginin orga-

nizatörü Mine Gülener ile konuştuk. Sergi-
nin, kendisi için büyük bir anlam taşıdığını 
belirten Gülener, sergi sürecini şöyle anlat-
tı: “ÖnceSonra, Yusuf Taktak hocamızdan 
bir sergi oluşturma ricam üzerine gerçekleş-
ti. Hocamız iki aylık bir sürede çok güzel bir 
sergi oluşturdu. Serginin de ismi tamamen 
ona ait. Eski ve yeni kuşaktan sanatçıları or-
tak bir sergide birleştirmek onun büyük bir 
hayali ve merakıydı. Genç ve usta sanatçı-
ların birlikte nasıl bir duruşları olacağını, et-
kileşimlerinin nasıl olacaklarını görmek isti-
yorduk. Hocamızın titiz seçimleri sayesinde 
sergimiz son halini aldı. Böyle bir sergiyi 
organize etmekten büyük onur duyuyorum. 
Genç sanatçıların, ustaları ile aynı sergide 
buluşmaları da onlar için büyük bir deneyim 
oldu. Katkılarından dolayı Kadıköy Beledi-
yesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

“SÖZÜ OLAN BİR SERGİ”
Yusuf Taktak’ın atölyesinde eğitim al-

mış ve sanat hayatında 25. yılını dolduran 
Sabahat Çıkıntaş ise serginin zaman kavramı 

içerdiğini belirterek, “Bu sergi aslında zama-
nın bizlere bir yansıması. Kendi sanatımda 
da zaman beni oldukça ilgilendirir. Önce-
Sonra sergisi aslında zamanın çok boyutlu 
tasviri oldu. Genç arkadaşlarla birlikteyiz. 
Eserlerimiz aynı duvarlarda yer alıyor. Ta-
mamen benim sanat anlayışımla paralel gi-
den bir sergi oldu. Gençlerle buluşmak bizler 
açısından büyük bir etkileşim yarattı. Sergi-
miz aslında fazla sözü olan bir sergi. Gelen 
ziyaretçiler hem yeni kuşağın neler anlatmak 
istediğini hem de eski kuşağın halen anlattı-
ğını görebilirler. Serginin içinde yer almak-
tan büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

“EĞİTİMİMİN DEVAMI OLDU”
Serginin genç sanatçılarından Büşra 

Kuzu ise Yıldız Teknik Üniversitesi Bileşik 
Sanatlar bölümünden kısa bir süre önce me-
zun olmuş. “Öncesonra deneyimi bizim gibi 
genç sanatçılar için fazlasıyla mühim.” di-
yen Kuzu, “Sergi, eski ve yeni sanatçıları bir 
araya getiriyor ama aslında bundan çok daha 
fazlasını yapıyor. Bizler yeni mezun sanatçı-
larız ve sanat dünyasında bir yerimizin olma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Bu yerimiz ise 
bu tip sergiler sayesinde oluyor. Sergi saye-
sinde bizim de sanat dünyasında söyleyebi-
lecek, düşüncelerimizi yansıtabileceğimiz bir 
alan oluyor. Sergide yer alan birçok usta sa-
natçının, çalışmamın karşısına geçip incele-
meler yapması, yorumlarda bulunması benim 
için çok değerli ve başka bir yerde bulama-
yacağım bir deneyim. Yaşadığım iletişimler 
eğitimimin bir devamı gibi oldu. Katıldığım 
için onur duyuyorum.” diye konuştu.

“İÇ DÜNYASINI YANSITTI”
Serginin usta sanatçılarından olan yılla-

rın Kadıköylüsü Serhat Kiraz, “sergide nesil-
lerin farklılığı gözler önüne serildi” diyerek 
şöyle devam ediyor: “Farklı yaş grupları ve 
farklı eserler var. Herkes kendi iç dünyası-
nı yansıttı. Ben de öyle yaptım ve gökyüzün-
deki bulutları çalıştım. Genç arkadaşlar da 
kendi nesillerinin getirisini içeren çalışmalar 
yaptı. Farklılıkların güzelliğini yaşıyoruz.”
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Alt Tarafı Dünyanın Sonu
Harika çocuk Xavier Dolan’ın yine 
Cannes ödüllü son filmi, Nathalie Baye 
ve Marion Cotillard başta olmak üzere, 
Fransız sinemasının güçlü isimlerini 
oyuncu kadrosunda bir araya getiriyor. 
Alt Tarafı Dünyanın Sonu, ailesinden 
uzaklaşmış, 30’larının ortasında bir 
yazarın sorunlu ailesiyle yüzleşmesini 
konu alıyor. Fransız yazar Jean-
Luc Lagarce’ın 1990 tarihli aynı adlı 
tiyatro oyunundan uyarlanan filmin 
anti-kahramanı Louis, uzun yıllardır 
görüşmediği ailesini ziyarete gider. 
Amacı, onlara ölümcül bir hastalığını 
olduğunu söyleyip veda etmektir. 
Dolan’ın en olgun filmi olarak karşılanan 
ve Kanada'nın Oscar adayı olarak 
açıklanan Alt Tarafı Dünyanın Sonu, 
akıllardan çıkmayacak, güçlü bir 
melodram.
2016 Cannes Jüri Büyük Ödüllü film, 3 
Mart’ta sinemalarda. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Gizli Sayılar 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 
23:40 (Cm-Cts)
Ay Işığı 11:10 13:40 16:10 18:40 21:10
Parçalanmış 11:15 13:50 16:40 19:15 21:50
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kadıköy Rexx
Paterson 14:15 19:00
Ay Işığı 12:00 17:00
Parçalanmış 11:30 14:00 16:30 19:00 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112
Kadıköy Kadıköy 
Recep İvedik 5 11:00 13:00 15:00 15:30 
17:00 19:00 21:00
Karanlığın Elli Tonu 11:30 13:30 17:30 
19:30 21:30
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Kozyatağı Avşar Kozzy
Gizli Sayılar 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15
Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz 11:00 
Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 
Türkçe
Parçalanmış 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

“Chuang Tzu düşünde bir kelebek olduğunu 
gördü, ama uyandığında, düşünde kendini bir 
kelebek olarak gören bir insan mı, yoksa dü-
şünde kendini insan olarak gören bir kelebek 
mi, olduğunu bilemedi.” 1899-1986 yılları ara-
sında yaşamış, Arjantinli öykü, deneme yazarı, 
şair ve çevirmen Jorge Luis Borges’in aktardı-
ğı meşhur masal “Chuang Tzu’nun Düşü” böyle 

başlıyor. (Meraklısına not: Borges, 1967-68 yıl-
larında, Harvard Üniversitesi'nde altı ders verdi. 
Bu dersler analog olarak kaydedildi. Uzun yıllar 
saklanan kayıtlar, 20. yüzyılın sonlarında orta-
ya çıktı. Şimdi kendinizi, Borges’in anlattığı, kısa 
ama önemli masalı, onun sesinden dinlerken 
hayal edin ki internet ortamında bulabilirsiniz.) 
Büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimle-
rinden ve gerçeküstücülük konusunda yazdı-
ğı denemeleri ile ünlü olan Borges’in ‘gerçek / 
düş’ ve ‘insan / kelebek’ mevzusuna dönersek; 
kim, kimin rüyasıdır bilinmez, bilmeye gerek de 
var mıdır, ayrıca bu da başka bir dilemma! Şim-
dilik bulunduğumuz boyuttan devam!

***
Çevremde vegan ve vejetaryen arkadaş-
lar çoğaldıkça algılarım da açılıyor; ki bu kent-
te böylesi bir beslenme şekli ve yaşam biçimi 
hem maddi hem de manevi zorluk çıkarıyor. 
Geçenlerde, beslenme uzmanı kıvamında-
ki vegan arkadaşım; ‘Seni tadında bir meka-
na götüreceğim’ deyince soluğu, üç kız kar-
deşin (Seda, Sibel ve Özge), bundan tam bir 
yıl önce açtığı Cafe Sista’da aldık. Adından ve 
iç tasarımından da anlaşılacağı üzere femi-
nist damarını belli eden Sista’nın işletmesi ve 
mutfağı kardeşlerden Seda’ya emanet. Mut-
fağından gün boyu yiyebileceğiniz vegan veya 

v e j e t a r y e n 
kahvaltı, ve-
gan burgerler 
ve tatlılar, özel 
baharatlardan 
oluşan köfte-
ler, mantar ve 
s e b z e l e rd e n 
oluşan koko-
reçler ve burri-
tolar çıkan me-

kanın atıştırmalıkları da bir o kadar nefis. 
‘Daha o kafalara gelmedim, dost hatırı da bir 
yere kadar’ diyorsanız, mekan sadece ve-
gan ve vejetaryenlere hitap etmiyor, sağlığı-
na dikkat edenleri, hazır gıda yemeyenleri de 
mesut etmesini biliyor, bilginize! (Es notu: Yo-
lunuz Rasimpaşa Mahallesi’ne düşerse, Dua-
tepe Sokak, No: 19’a uğramayı unutmayın!)

***
Bu haftanın seyirliğinde ise; (benim hastası ol-
duğum) ‘kendi kuşağının en 
yıldırıcı ve rahatsız edici sesi’ 
olarak tanımlanan, İngiliz 
oyun yazarı (1971 -1999) Sa-
rah Kane’in unutulmaz ese-
ri “4:48 Psikoz” yer alıyor. 
Güzergahta ise 2016’da açı-
lışını yapan, oyuncu Yurda-
er Okur’un kurduğu Entro-
pi Sahne var. Yabancı Sahne 

ve Entropi Sahne ortak çalışması olarak sunu-
lan “4:48 Psikoz”u; (İstanbul Devlet Tiyatrosu 
için, ‘Eğer Bu Bir Film Olsaydı’ da yaptığı rejiyle 
dikkat çeken) Bilge Emin yönetiyor. Ayrıca bir 
Kane hastası olarak başarılı çevirisinden dola-
yı Selin Arapkirli’yi tebrik ediyorum.
Tiyatroseverler Kane’in bu oyununu üçüncü 
kez, farklı oyunculuklarla izleme olanağı bulu-
yor: İlkini 2004’te, Emre Koyuncuoğlu yönetti, 
Esra Bezen Bilgin oynadı; ikincisi 2011’de, (Ti-
yatro Pot) Gizem Darendelioğlu, S. Sezgin Gü-
venç rejisi ve Darendelioğlu’nun oyunculuğu; 
üçüncü ise Yabancı ve Entropi ortaklığında-
ki ve iki kadın oyuncudan farklı olarak bu defa 
bir erkek oyuncu sahnede: Deniz Hamzaoğ-
lu. Sahne ve ışık tasarımını yeterli bul(a)ma-
sam da izlediğim ‘iyi’ anlatımlı -oyunlardandı. 
Hamzaoğlu’nun akıcı ve pürüzsüz oyunculu-
ğu, metni izleyici belleğinde daha da unutul-
maz yapıyor, tebrikler.
Kısa (28) ömrüne beş oyun sığdırıyor Kane: 
“Blasted” (1995), “Phaedra's Love” (1996), 
“Cleansed” (1998), “Crave” (1998) ve intihar-
la biten hayatının son oyunu “4.48 Psycho-
sis” (1999/2000). Oyunları dünyada oldu-
ğu kadar Türkiye’de pek çok tiyatro tarafından 
sahnelendi.  Bir iç hesaplaşma sürecine daya-
nan “4.48 Psikoz”; bilinç kaybının labirentinde 
iz sürmek gibi! Dünyadaki savaşlara, ölümlere 
ve kapitalizmin getirdiği adaletsiz sisteme kar-
şı duyduğu isyanı Kane kendi sorunlu, problem-
li dünyasından bakarak, yaşayarak anlatıyor, ki 

sonunda dayanamıyor zaten, “4:48 Psikoz”u 
izlediğinizde, bunu çok iyi algılayabiliyorsunuz. 
Akıl hastanesinin bir odasında geçen hikaye; 
Fransız düşünür Michel Foucault’nun savundu-
ğu psikiyatri bilimi, doktor, hastanelerin birey-
lere yardım etmekten çok, otoritenin bir aracı 
olarak kullanıldığı ve modern çağda, toplumla-
rın başlı başına bir baskı unsuru olduğu görü-
şünü desteklemekte adeta… Bu ‘sezonun kafa 
açmalık seyirliklerine’ not edersiniz niyetine, 
bugünün vedasını oyundan-Kane’den verelim:
“Perdeleri açın / Hayatı görün / Kapalı kalma-
yın / Her tarafta perdeler var, her şey gizli sak-
lı, hayat da öyle / Perdeleri açın, umudu görün 
/ Benim umudum intihar / Aslında ben intihar 
etmiyorum / Bu benim hayatla yüzleşmem / 
Siz de hayatla yüzleşin / Benim intiharım bu 
dünyadaki varoluşumdur.”
Oyunu, 10 Mart’ta, Entropi Sahne’de izleyebi-
lirsiniz. Bilgi için: www.entropisahne.com

Perdeleri açın! Hayatı görün!
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

‘Gecede Yaşayanlar’ Kadıköy’de…
Bir oğulun, babasının ölümünün ardından kimlik arayışını konu edinen 

“Gecede Yaşayanlar” oyunu Kadıköy Theatron’da sahnelenecek

Kadıköylü genç tiyatrocu Oğuzhan Özcan, “Gecede 
Yaşayanlar” adında yazıp oynadığı tek kişilik oyunu ile 
Kadıköy’de sahne alıyor.

25 yaşındaki genç tiyatrocu Özcan, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi- Elektronik Haberleşme Teknolojile-
ri Bölümü mezunu. Fakat gönlünü tiyatoya kaptırmış. 
Moda’daki Ahmet Cemal Kültür Atölyesi ve Nazım 
Hikmet Akademisi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almış. 
Sahneye ilk kez İTÜ Sahnesi’nde Carlo Goldoni’nin 
“İki Efendinin Uşağı” oyunuyla çıkmış. Bu sezon İstan-
bul Devlet Tiyatrosu’nda Sihirli Keman adlı çocuk oyu-
nunda görev alıyor, aynı zamanda Gecede Yaşayanlar’ı 
sahneliyor.

KİMLİK ARAYIŞI…
70 dakikalık, “Gecede Yaşayanlar” oyunu, bir in-

sanın –toplum ve aileye rağmen- kimlik arayışını konu 
ediniyor. Babasının koyduğu ismi, gazeteye verdiği 
ölüm ilanıyla öldürüp “İsimsiz Anlatıcı” konumuna ge-
çen bir kişinin, artık kendi düşüncelerini oluşturmaya ve 

kendi cümlelerini kurma çabasını ele alıyor. Ancak,  be-
deninin her noktasına tesir etmiş babanın, toplumun, ge-
leneklerin, dinin oluşturduğu çoksesli ortamda kendi se-
sine ulaşabilmek kolay olmuyor…

Oğuzhan Özcan, şunları söylüyor; “Oyunda ben-
ce önemli nokta, İsimsiz Anlatıcı’nın kendini var etme 
şekli… Söyledikleri hiç ciddiye alınmayan, kenara itilen 
birinin, babasının ölümünden sonra, ‘babasının oğlu’ ol-
maktan sıyrılınca, bu zamana kadar ‘baba’ adıyla, yani 
ataerkiyle yapamadığı konuşmaları gerçekleştirebilme 
çabası...”

“SEYİRCİ,  NEREDESİN?”
Peki taze bir oyuncu olarak tek kişilik bir oyunda rol 

almak onu ne kadar zorlamış? Oğuzhan Öczan, genç ti-
yatrocuların yaşadığı ortak bir soruna değinerek yanıt 
veriyor; “Oyuna seyirci bulmak, oyunun tanıtımını yap-
mak, oynamaktan daha çok zorluyor beni. Oyun bilinen 
bir metin olmadığı/ben bilinen bir oyuncu olmadığım 
için yaptığım başvuruların ya dikkate alınmaması ya ge-
çiştirilmesi ya da nazik bir dille reddedilmesi atlatması 
güç badireler oldu.” Oğuzhan Özcan, tam da bu nedenle 
şu çağrıyı yaparak noktalıyor sözlerini: “Henüz emek-

leme aşamasında olup bir bebeğin büyümesi için nasıl 
besine ihtiyacı varsa, öylesine oynayabilme gereksini-
mi olan bu oyunu izlemek üzere herkesi Kadıköy Theat-
ron’a bekliyoruz. Oğuz Atay’ın Demiryolu Hikayecileri 
adlı hikayesini “Ben buradayım sevgili okuyucum, sen 
neredesin acaba?” demesi gibi bitirelim; “Biz buradayız 
sevgili izleyici, sen neredesin acaba?”

l Gökçe UYGUN

Özcan, “Kadıköy Theatron bana 
kucak açan, seyirci az olsa bile ‘sıkma 
canını’ diyerek sırtımı sıvazlayan, 
desteğini esirgemeyen bir yer; 
oyunum için bir yuva oldu” diyor

Mine Sanat Galerisi’nin düzenlediği ÖnceSonra 
sergisi, eski ve yeni kuşaktan 19 sanatçının 

çalışmalarını Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gözler önüne seriyor 

SONRAKİ SERGİ 16 MART’TA
Mine Sanat Galerisi, Öncesonra 
sergisinden sonra CKM’de yeni bir 
sergi daha açacak. 16 Mart Perşembe 
günü açılışı gerçekleşecek sergi, “Zekai 
Ormancı Anısına” başlığını taşıyor. 2008 
yılında hayatını kaybeden Ormancı anısına 
gerçekleşecek sergide, ünlü ressamın 
hayatından izler taşıyan eserler ve 
görseller yer alacak.

Sanatın 
ÖnceSonra 

hali…

l Kaan DERTÜRK

K

Soldan sağa; Serhat 
Kiraz, Büşra Kuzu, 

Mine Glener ve 
Sabahat Çıkıntaş

Jorge Luis Borges

Cafe Sista

Sarah Kane

4:48 Psikoz
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undan tam 160 yıl öncenin 
ABD’sinde grev esnasın-
da feci şekilde yaşamlarını 
yitiren kadın işçilerin anısı-

na kabul edilen 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü ve Kızılderililerin kabiledeki 
gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak 
için düzenledikleri değiş-tokuş gelene-
ği Potlaç… Onlarca yıl öncesinin bu iki 
konusu, bugünün Kadıköy’ünde bir ga-
zete haberi olarak karşınıza çıkıyor. 8 
Mart vesilesiyle, ürün üreten, ürünle-
rini bizzat satışa sunan, ekonomik gü-
cünü kanıtlayan ve kadın dayanışması 
sergileyen Kadıköylü Potlaç kadınları-
nın hikayesine kulak verin;

GÜL ÖNEN (38): KENDIM IÇIN 
ATTIĞIM EN IYI ADIM

Bankacılık, borsa, finans sektörle-
rinde çalıştım. En son desen ve grafik 
tasarımı yapıyordum. Fakat kurumsal 
hayattan sıkılıp, cam ürünler yapma-
ya başladım. İki sene ustalardan cam 
eğitimi aldım. Sonra bir gün Potlaç’ı 
duydum. Başvurdum ve katıldım. Pot-
laç geçen sene kendim için yaptığım en 
önemli şeydi. Cam yapıyordum, evde 
tezgâh kurmuştum ama nasıl satış ya-
pacağımı bilemiyordum. Potlaç bunun 
için harika bir fırsat oldu.  Burada ürün-
lerimin beğenildiğini ve satış da yapa-
bildiğimi gördüm. Potlaç kadınların bir 
dayanışma ağı. Burada kadın arkadaş-
larla tanışıp kaynaşıyoruz. Bu proje,  
emek ve dayanışmanın ve kadının gücü-
nü de gösteriyor. Birlikten güç doğar ve 
biz bunu burada yapıyoruz. Kendimizi 
ve ürünlerimizi küçümsememeliyiz. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın-
lara şunu söylemek isterim; kadınlar bi-
rey olduklarını ve güçlerini fark etsin-
ler artık. Kendi sözleri ve varlıklarıyla 
ayakta durabilmeliler. Atatürk’ün bize 
sunduğu imkân ve değerlere sahip çık-
malıyız. Kadınlar kendilerini de emek-
lerini de sevsinler. Kendilerine güven-
mekten vazgeçmesinler. 

CEVZA CIVELEK (38): 
KADINLAR EVDE OTURMASIN

Özel gün, nikâh şekeri, sandalye 
süslemeleri işi yapıyordum, sonra ah-
şap boyamaya başladım. Ürünlerim 
ilgi görünce sipariş üzerine çalışmaya 
başladım. Kadıköy Kent Konseyi’nin 
bir etkinliğinde Potlaç’ı duydum, baş-
vurdum, katıldım ve Potlaç serüvenim 
böyle başlamış oldu.  Moda’da açtığı-
mız stantlarda yoğun ilgi gördüm, bu 

Potlaç Dükkân’da da her şey çok iyi 
gidiyor. Hem ürünlerimi geliştirdim 
hem çok sayıda kadın arkadaş edin-
dim. Burada çok güzel bir kadın daya-
nışması var. Üreten güçlü kadınlar bu-
radayız ve birbirimize destek oluyoruz. 
Emeğimin görünür olması, beğenilme-
si ve maddi bir değerinin olması beni 
daha güçlü hissettiriyor. Çevremden de 
olumlu tepkiler aldıkça daha da ono-
re oluyorum. El emeği üreten kadın-
lar evde oturmasınlar, ortaya çıksınlar, 
ürünlerini sunsunlar. 

YASEMIN KAPRAMCI (42): 
‘KADIN AILESI’ KURDUK

Ev hanımıyım, iki çocuk annesi-
yim. Nakış, ahşap gibi çeşitli kurs-
lara katılarak kendimi geliştirmeye 
çalıştım. Atık malzemelerden geri dö-
nüşüm ürünleri, dekoratif eşyalar ya-
pıyorum. Sıcak su torbası yerine geçe-

bilecek buğday, tuz yastık üretiyorum. 
Potlaç, kadınların hayatında pek çok 
şeyi değiştirdi. Mesela benim yaşadı-
ğım bölge Fikirtepe’de pek çok kadın 
çocuklara baktığı için evden pek dışa-
rı çıkamıyor ama evde nakış gibi çok 
şey üretiyor. Potlaç onlar için bir fır-
sat oldu. Burada ürünlerimizden para 
kazanmak elbette güzel ama ondan zi-
yade dostluk güzel… Mesela Moda’da 
stant açan Potlaç katılımcısı bir anne, 
engelli oğluyla gelip, hem satış yapıyor 
hem de sosyalleşiyordu. Biz burada ka-
dın dayanışmasından da öte, adeta bir 
‘kadın ailesi’ olduk. Potlaç özgüveni-
mi yerine getirdi. Çünkü bu işe ilk gi-
riştiğimizde kimse bir şey yapamaya-
cağımızı düşünüyordu oysa geldiğimiz 
noktaya bakın… Kadınlar isterse ya-
pamayacağı şey yok. 8 Mart vesilesiy-
le tüm kadınları hem kadın birlikteliği 
hem de emeklerinin değer kazanması 
için Potlaç’a davet ediyorum.

Dünya Kadınlar günü öncesi kadınlar 
Türkiye’nin birçok kentinde sokaklara çıktı. 
Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale, Mersin, 
Eskişehir ve Manisa başta olmak üzere 
birçok ilde kadınlar bir araya geldi.  Kadınların 
“Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”  adıyla 
başlattıkları eylemlerin İstanbul’daki adresi 
ise Kadıköy oldu.
“Tek Başına Olmaz. Birlikte Güçlü” yazılı 
pankartın arkasında toplanan kadınlar,  
25 Şubat Cumartesi günü Süreyya 
Operası önünden sloganlar atarak Kilise 
Meydanı’na kadar yürüdü. Kadınlar, “Erkek 
şiddetine Hayır”, “Göçmen Kadınlar 
Yalnız Değildir”, “Kadınlar Birlikte Güçlü” 
yazılı dövizler taşıyan kadınlar, “Kadınlar 
Artık Susmayacaklar”, “Yaşasın Kadın 
Dayanışması”, “Dünya Yerinden Oynar, 
Kadınlar Özgür Olsa” sloganlarını attı.  
Eylemde yapılan açıklamada “8 Mart'a 
doğru bizler erkek şiddetine, cinayetlere, 
tacize, tecavüze, cinsel istismara ve istismarı 
meşrulaştırmaya çalışanlara karşı birlikte 
daha güçlü olacağız. Her alanda irademizin 
ve seçimlerimizin yok sayıldığı, işimizin 
elimizden alındığı, hayatlarımızın çalındığı bu 
ülkede bizler de birbirimize söz veriyoruz: 
Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Tek başımıza 
olmadığımızı, kadın dayanışmasıyla güçlü 
olduğumuzu unutmayacağız” denildi.

Kadınlar 
sokakta, 
işte, sergide, 
okulda…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
Kadıköy’de yapılan ve yapılacak 
etkinliklerden bir derleme yaptık;
❚ Kadınlar paneli: 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlamak amacıyla Türkiye’den 
ve yurtdışından konuşmacıların yer 
alacağı bir panel gerçekleştirilecek. 
Tuba Emlek, Hilal Karahan’ın 
moderatörlüğündeki panele konuşmacı 
olarak Yazgülü Aldoğan (Türkiye), 
Dorit Weisman (İsrail), Helena Halilaj 
(Arnavutluk) katılacak. Fügen Kıvılcımer 
de kadın şairlerden şiirler okuyacak. 
Ücretsiz olan etkinlik, 5 Mart Pazar günü 
saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda 
yapılacak. 
❚ Kedili kadınlı sergi: Sanatçı Gülay 
Baran’ın “Kadın: Aşkım Kedi… Dedi” adlı 
sergisi Acıbadem’deki Kadıköy Belediyesi 
Gençlik Sanat Merkezi’nde 31 Mart’a 
dek açık kalacak. Sergi tanıtımında şu 
ifadeler kullanılıyor; “Bir sergi değil masal 
dünyasına konuk oluyoruz adeta. Kadın 
bazen bir bahçede kahve içerken, bazen 
bir stüdyoda bale yaparken, bazen de 
kitap okurken, piyano çalarken, koltukta 
otururken yanında kedisi…”
❚ Kadınlar için dayanışma sergisi: Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik 
şiddetle mücadele için Moda’da  ‘İki Soluk 
Arası Dayanışma’ adlı bir dayanışma 
sergisi düzenliyor. Zapata Moda’da açılan 
sergide sanatçılar tarafından bağışlanan 
27 orijinal eserin yanı sıra 29 eser de 
kartpostal formatında basılıp satışa 
sunuluyor. 24 Mart’a dek açık olacak 
serginin geliri Mor Çatı’da ihtiyacı olan 
kadınlar için kullanılacak. Sergiye katkı 
sunan sanatçılardan Zeyno Pekünlü, 
“Mor Çatı yalnızca şiddetsiz bir yaşama 
geçmek isteyen kadınlara sunduğu 
dayanışma ağlarıyla değil, aynı zamanda 
kendi kendini ve gönüllülerini örgütleme 
biçimi ve ilkeleriyle de hepimiz için önemli 
bir örnek olmuştur. Bu sergiye senelerdir 
pek çok kadının hayatını etkilemiş olan 
Mor Çatı’yla dayanışmak ve ufak da 
olsa bir katkı yapabilme umuduyla dahil 
oldum.”dedi. Beyza Boynudelik ise 
kadınların zaten güçlü olduğunu ama 
beraberken daha da güçlü olduklarını 
vurgulayarak, “Toplumun her katmanında 
bu bir arada duruşa ihtiyacımız var. 
Üreten ve ayakta kalmaya çalışan 
bireyler olarak biz kadınlar, her bir diğer 
cinsdaşımıza empati yapmaya ve yalnız 
olmadığını göstermeye – ve kendimiz 
de hatırlamaya – devam edeceğiz, 
dayanışmanın yolu buradan geçiyor’’ diye 
konuştu. 
❚ ‘Meslekte ilk kadınlar’ sergisi: 
Kadıköylü küratör-ressam Ülkü Cılızoğlu, 
8 Mart’ta Çanakkale Biga’da,  40 ressam 
tarafından yapılan ve 60 eserden 
oluşan Öncü Kadınlar Sergisi açıyor. 
Cumhuriyet Kadınları’nı anmak, tanıtmak 
amacını taşıyan sergide ilklere öncülük 
etmiş kadınlar usta sanatçıların kişisel 
kurgularıyla ve özgün teknikleriyle 
resmedilerek ele alınıyorlar. 
❚ Kadın gözünden fotoğraflar:  Anadolu 
Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 11’inci 
kez düzenlenen ve kadınların hayata 
bakış açılarını fotoğraflarıyla yansıttıkları 
‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 
Fotoğraf Yarışması’na başvurular 15 
Mart’ta sona eriyor. İlk düzenlendiği 
2007 yılından bugüne kadar 11 bini 
aşkın kadının 47 binden fazla fotoğraf 
ile katıldığı yarışmaya, 18 yaş ve üzeri 
tüm amatör ve profesyonel kadın 
fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafıyla 
katılabiliyor. Yarışmanın birincisi 5.000 
TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü 2.000 TL 
ödül alırken 3 eser de 750 TL mansiyon 
ödülü kazanacak. Ayrıca sergilenmeye 
değer bulunan her esere de 250 TL 
ödenecek. Detaylı bilgi anadoluhayat.
com.tr adresinden ve 0212 317 70 25 
numaralı telefondan edinilebilir. 
❚ Bisikletli kadınlar buluşuyor: Bisikletli 
Kadınlar İnisiyatifi, 8 Mart Çarşamba 
akşamı saat 19.30’da Osmanağa’da 
bulunan Mitte Kafe’de buluşarak, 2017 
hedeflerini konuşacaklar. Feminist 
Bisiklet de 8 Mart’ın hemen ardından, 
19 Mart Pazar günü saat 16:30’da mor 
kurdeleli bisikletleriyle sokaklara çıkarak,  
#Hayır diyecekler.

Dayanışmayla 
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ve Gül Önen

KOOPERATİF 
KURULACAK
❚ Kadıköy Yerel Eşitlik Eylem 
Planı’nın oluşturulması amacıyla 
2015 yılı sonunda Kadıköy Kadın 
Forumu yapıldı. Potlaç o foruma 
katılan kadınların talepleriyle, belediyenin 
kolaylaştırıcılığı ve desteğiyle oluşan bir proje. 
Amaç kadınların ürünlerinin satılarak ekonomik 
olarak güçlenmeleri ve kadın dayanışması… 
❚ Potlaç ağında 510 kadın yer alıyor. Geçen yaz 
döneminde 19 hafta boyunca Moda Parkı’nın 
stant açan kadınlar, sonbaharda kapalı mekâna 
geçtiler. 25 Kasım’da açılan Caddebostan 
Kültür Merkezi’deki Potlaç Dükkân, kadınların 
ürünlerinin satışının yapıldığı ortak bir alan. 
Dükkânda 240 kadının cam, bez bebek, ahşap, 
etamin, seramik, takı, resim gibi pek çok farklı el 
emeği ürünü bulunuyor.
❚ Pazartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri 
arasında açık olan ve bizzat Potlaç kadınlarının 
görev aldığı dükkâna Kadıköylülerin, bilhassa 
da Kadıköylü kadınların ilgisi yoğun. Dükkânda, 
açılıştan bu güne yani yaklaşık 3 ayda 50 bin 
TL’lik satış yapıldı. 
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8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi kadınlar Kadıköy’de bir araya 
geldi. Kadınlar “Erkek Şiddetine Hayır”, “Göçmen Kadınlar 

Yalnız Değildir”, “Kadınlar Birlikte Güçlü” yazılı dövizler taşıdı

Potlaç kadınlarıyla, 
kadın kadına bir röportaj yaptık



Kadıköy Belediyesi kadınların sosyal ve 
ekonomik güçlenmesine yönelik bir dizi ça-
lışma hayata geçirdi. Kasım 2015’te katılım-
cılık esasıyla gerçekleşen Kadıköy Kadın 
Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı’nı izleyen 
dönemde ve özellikle 2016 yılında kadınlara 
yönelik hizmet ve politikaların geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesinde ivme kazanıldı. Gazete 
Kadıköy olarak, 8 Mart’a yol alırken Kadı-
köy Belediyesi’nin bugüne kadar kadınlarla 
birlikte kadınların sosyo-ekonomik ve kültü-
rel güçlenmesine yönelik faaliyet ve politi-
kalarına yer veriyoruz.

İlk olarak katılımcı bir süreçle hazırlanan 
ve gerçekleştirilen Kadın Forumu ve Çalış-
tay sonuçları arasından öncelik alanları aşa-
ğıdaki gibi belirlenmişti: 

❚ Toplumsal Eşitlik Biriminin kurulması 
için çalışmalara başlanması,

❚ Sığınak faaliyetlerine ek olarak Kadın 
Dayanışma Merkezi’nin açılması, 

❚ Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı konu-
sunda kurum-içi eğitimlerin verilmesi ve

❚ Kadın Forumu’nda ifade edilen talep-
lerden yola çıkılarak kadınların üretimleri-
ni satabilmeleri için satış kanallarının oluş-
turulması. 

Bu kapsamda, Kadıköy Belediyesi Top-
lumsal Eşitlik Birimi, Temmuz 2016’da 
oluşturulup faaliyetlerine başladı. Mayıs 
ayı sonunda kadınların üretimlerini satabil-
meleri için Potlaç Projesi hayata geçirildi. 
Aralık 2016 itibariyle, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin ana akımlaştırılması hedefiy-
le öncelikle Kadıköy Belediyesi çalışanla-
rına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
ayrımcılık gündemli eğitim ve atölye ça-
lışmaları planlandı ve Şubat 2017 itibariy-
le uygulanmaya başlandı. Bir diğer öncelik 
alanı olan Kadın Dayanışma Merkezi’nin 
altyapısını oluşturmaya yönelik çalışmalar 
ise halen devam ediyor. 

GÜÇLENIYORLAR 
VE BIRLIKTE ÜRETIYORLAR
Potlaç Projesi, bir kadın dayanışma ağı 

olarak her geçen gün gelişiyor ve kadın eme-
ğinin görünürlülüğüne katkı sunuyor. Hatır-
lamak gerekirse ilk olarak 2016 Yaz Döne-

mi süresince her hafta 3 gün olmak üzere 
(Cuma, Cumartesi, Pazar) 19 hafta Moda 
Satış Noktası’nda stantlar açıldı.

Kadıköy Belediyesi Potlaç Ağı’na dâhil 
olan kadınlarla işbirliğini devam ettirerek;  
bu alanda yeni hedef ve arayışları destekle-
di.  Potlaç’tan faydalanan kadınlar, bu proje-
nin onlara yalnızca bir satış noktası sunma-
nın ötesinde,  hem Kadıköy Belediyesi’yle 
hem de birbirleriyle dayanışma ilişkisi ku-
rabilecekleri bir ağa dâhil oldular, bu proje-
ye güven duydular. Böylece ikinci bir aşama 
olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü’nde Potlaç Dükkân’ın açılı-
şıyla,  Kadıköylü vergi muafiyeti olan kadın-
ların (herhangi bir iş güvencesi, emekliliği 
olmayan kadınların) ürün satış deneyimleri 
çeşitlendi. Bugün Potlaç Kadın Dayanışma 
Ağı’nda 500 kadar kadın yer alıyor. 

120 KADINLA 
KOOPERATIFLEŞMEYE DOĞRU
Tüm bu gelişmeler karşısında birlikte 

üretme pratiklerini deneyimlemek isteyen 
kadınlar “kooperatifleşmeyi” önemli ve etki-
li bir üçüncü aşama olarak adımlamaya ha-
zırlanıyor. Kadınlar birlikte düşünmeyi, fikir 
geliştirmeyi sağlayacak çalışmalar yapacak-
ları, alternatif  kadın ekonomilerini destek-
leyecekleri çalışmaları hayata geçirmek için 
kooperatifleşmeyi kuvvetli bir seçenek ola-
rak görüyorlar.

Potlaç ağında kooperatifleşme yönün-
de irade gösteren 120 kadınla yüz yüze gö-
rüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde Potlaç 

projesinin süreci, işleyişi kadınlarla birlikte 
değerlendiriliyor.  Kadıköy Belediyesi Ka-
dın Emeğini Değerlendirme Vakfı işbirliğin-
de kooperatifleşme yönünde irade gösteren 
kadınlarla birlikte alternatif ekonomik mo-
deller ve deneyimler üzerine atölye ve eğitim 
çalışmaları yürütüyor. İlerleyen günlerde ka-
dınların bir arada üretim yapacağı bir buluş-
ma ve kolektif üretim mekânı olarak yeniden 
düzenlenecek olan Kuşdili Sosyal Hizmet 
Merkezi’nin bir katının,  Potlaç projesi kap-
samında Potlaç Üretim Mekânı olarak kulla-
nılması planlanıyor.

KADIN VE YAŞLI DOSTU 
KADIKÖY
Kadıköy Belediyesi’nin kadına yönelik 

şiddetle mücadele alanındaki temel yaklaşı-
mı, güçlendirici mekanizmalarla kadınların 
desteklenmesi yönünde. Bu alanda temel me-
kanizma Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlü-

ğü bünyesinde faaliyet gösteren Sığınma Evi. 
Sığınak desteğini güçlendiren, koruyu-

cu ve önleyici “ilk adım hizmetleri” meslek 
elemanları (psikolog, sosyolog, sosyal hiz-
met uzmanı vb.) tarafından hâlihazırda Sos-
yal Servis bünyesinde yürütülüyor.  Kadın 
Forumu sonuçlarının uygulama öncelikleri 
arasında olan Kadın Dayanışma Merkezi’nin 
altyapısını oluşturan bu çalışma, Kadıköy 
Belediyesi’nin kadına yönelik türlü şiddet 
biçimleriyle mücadele politikasının uygula-
ma ayağını oluşturdu. 

Sosyal Servis, ilçede yaşayan sosyo-eko-
nomik yoksunluk, sosyal dışlanma, ayrımcı-
lık vb. dezavantajlı koşulları bulunan birey 
ve aileleri güçlendirerek,  kaynaklara eşit eri-
şimin ve sosyal adaletin sağlanması yönün-
de çalışmalar yürütüyor. Sosyal Servis bün-
yesinde çalışma yürüten meslek elemanları, 
Kadıköy’deki yaşlı bireylerle 21 mahallede 
toplam 210 kişiden 145’i kadın olmak üzere 
yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçek-
leştirdi.  Bu görüşmeler çerçevesinde  “Ka-
dın ve yaşlı dostu bir Kadıköy” politikaları-
nın ön çalışması tamamlanmış oldu.

8 MART’TA KIHEP PROTOKOLÜ 
IMZALANIYOR!
Kadıköy Belediyesi, 8 Mart’ta Kadının 

İnsan Hakları Eğitimi İşbirliği (KİHEP) Pro-
tokolünü imzalayarak kadınların sosyal, psi-
kolojik ve ekonomik alanda güçlenmelerine 
yönelik çalışmaları hızlandıracak.

İmzalanacak bu protokolle, kadının in-
san, anayasal ve medeni hakları; toplumsal 
cinsiyet eşitliği, iletişim, kadına yönelik şid-
det, kadın sağlığı ve doğurganlık hakları, şid-
dete karşı stratejiler, toplumsal cinsiyet eşit-
liğine duyarlı çocuklar yetiştirmek ve son 
olarak kadın dayanışması, örgütlenme mo-
delleri konularında farkındalık yaratmayı he-
defliyor. 

KİHEP’le hem belediye personeline hem 
de belediyenin çeşitli hizmetleri vasıtasıyla 
temas ettiği kadınlara yönelik güçlenme atöl-
yeleri periyodik olarak düzenlenecek. Kİ-
HEP atölyelerine katılmak isteyen tüm Ka-
dıköylü kadınlar, Sosyal Servis birimi ile 
iletişime geçebilirler.
İletişim: 0 216 542 50 00 (1221) –(1517)
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ünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uy-
gulamaları yazı dizimize Kadıköy Bele-
diyesi’nin kardeş kenti olan Friedrich-
shain-Kreuzberg Belediyesi’nin kadın 

politikaları ile devam ediyoruz. Kadıköy Belediyesi 
Akademi tarafından ayrıntılı hazırlanan kent profiline 

http://www.kadikoyakademi.org/category/kent-profil-
leri/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Almanya’nın Berlin eyaletine bağlı Friedrichsha-
in-Kreuzberg Belediyesi, aile içi şiddetle mücadele ve 
toplumsal cinsiyet farkındalığı konusunda kendi bün-
yesinde oluşturduğu eşitlik esaslı bir birimle, somut ve 
güçlendirici destekler sağlıyor. 

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu kadınla-
ra ve genç kadınlara, Almanca ve diğer dillerde; Toplum-
sal cinsiyet kavramı, emek piyasası sorunları, barınma so-
runları, aile içi şiddet, eğitim, cinsel istismar gibi birçok 
konuda destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, ilçe 
ve ilçe dışındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik 
projeleri yürüten kurumlar, LGBTİ örgütler, inisiya-
tif toplulukları, gönüllü örgütleri, kiliseler, sendikalar, 
senato birimleri, istihdam kuruluşları ve belediyenin 
kendi birimleriyle (sosyal refah bürosu, barınma bü-
rosu, gençlik ve sağlık bürosu, iş bulma merkezleri ve 
diğer idari birimlerle) yakın bir işbirliği halinde çalış-
ma yürütüyor.

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, 
toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren çeşitli konu-

larda seminerler ve sempozyumlar, meslek içi eğitim 
etkinlikleri de gerçekleştiriyor. Friedrichshain-Kreuz-
berg’de kadınlara yönelik çalışma ve politikaları şöyle 
sıralayabiliriz:

ZORLA EVLENDIRMELERE KARŞI 
BERLIN ÇALIŞMA GRUBU
Zorla Evlendirmelere Karşı Berlin Çalışma Grubu; 

Gençlik Acil Servisi, Senatoya bağlı Kadın ve Çalışma 
Bakanlığı, Friedrıchshain-Kreuzberg Belediyesi Kadın 
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, polis teşkilatı eş-
güdümüyle, zorla evlendirme sorununu ele alarak bilgi-
lendirme materyalleri ve broşürler üretip dağıtıyor, kon-
ferans ve seminerler düzenliyor. 

NESILLER-ARASI KADIN KAHVALTISI
Farklı nesillerden ve yaş gruplarından kadınları bir 

araya getirme amacıyla Kreuzberg Belediyesi Kadın ve 
Toplumsal Cinsiyet Bürosunun düzenlediği bir etkinlik. 
Bu etkinlikte her yaştan kadın bir araya geliyor. Kahval-
tılarda kadınlar hem sorunlarını konuşuyor hem de çeşit-
li kültür-sanat etkinliklerine katılıyorlar.

KADIN KENT PLANLAMA KONSEYI
Kadın Kent Planlama Konseyi, kent planlamacıları, 

mimarlar ve proje yürütücülüğünü üstlenen kadınlardan 
oluşmaktadır. Konsey, kent planlama alanındaki kadın 
sorunlarını tartışıyor ve “kadın kent” oluşturma üzerine 
öneriler sunuyor. 

AILE IÇI ŞIDDETE KARŞI 
EYLEM PLANI
Belediyenin Aile İçi Şiddeti Önleme Koalisyo-

nu, şiddet karşıtı projeler üreten bir kuruluş olup, po-
lis, Sağlık ve Gençlik Bürosu (Jugendamt), yargı ku-
ruluşları ve eğitim bakanlığı ve belediye birimleriyle 
eşgüdümlü olarak faaliyet gösteriyor. Şiddet Önle-
me Koalisyonu, aile içi şiddete karşı hazırladığı eylem 
planlarını yeni ihtiyaçlara göre sürekli olarak güncelle-
yip çeşitli yeni eylem planları hazırlıyor. Şiddet gören 
kadınların bilinçlendirilmesi için dökümantasyon ça-
lışmalarından, panellere, telefonla danışmaya kadar bir 
dizi çalışma yürütülüyor.

 
KADIN PROJELERI PLANLAMA AĞI
Kadın Projeleri Planlama Ağı, 1993 yılında kurulan, 

belediye bünyesinde veya belediye dışında kız çocukla-
rı ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen projeler ağı. Bu 
projeler, şiddet karşıtı, nitelik kazandırmaya yönelik sos-
yo-kültürel konulardan oluşuyor. Kadın Projeleri Planla-
ma Ağı’nın bir alt çalışma grubu olan AG Emek Piyasası 
Politikaları çalışma grubu; kadınların istihdamının arttı-
rılmasına yönelik öneriler üzerinde çalışıyor. Ve beledi-
ye ile iş merkeziyle eşgüdümlü olarak emek piyasasının 
iyileştirilmesi için öneriler sunuyor. Bu ağ aynı zamanda 
kadınlara eğitim, istihdam ve işsizlik bağlamında danış-
manlık hizmeti veriyor.

EŞIT ÜCRET GÜNÜ 21 MART ETKINLIĞI
Aynı işi yapan kadın ve erkek çalışan arasındaki maaş 

ayrımına dikkat çekmek için 2008 yılından beri  “Eşit İşe 
Eşit Ücret Günü”  düzenleniyor. Bu günde Friedrichsha-
in-Kreuzberg bölgesindeki şirketlerin katılımı ve deste-
ğiyle, kadın-erkek işçilerin ücretleri arasındaki farklılık-
ların tartışılacağı çeşitli forumlar düzenleniyor.

KADINA YÖNELIK ŞIDDETLE 
MÜCADELE HAFTASI ETKINLIKLERI
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haf-

tası Etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca belediye, 
kadına yönelik ve aile içi şiddet sorununa dikkat çekmek 
için etkinlikler düzenliyor.  Etkinlikler Kreuzberg’in çe-
şitli mekânlarında, şiddete dair farklı konu başlıkları al-
tında yerel halkın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

D

KADIN POLİTİKALARI
KREUZBERG

ÇİKOLATA FABRİKASI KADINLAR MERKEZİ
Frauenzentrum Schokofabrik e.V. Türkçesi ‘Çikolata Fabrikası Kadınlar Merkezi’ Kreuzberg’de ‘Schokofabrik’ ya da 

‘Schoko’ olarak tanınıyor. Kreuzbergin ortasında, eski bir çikolata fabrikasının kadınlar tarafından işgal edilip yine 
kadınlar tarafından yenilenen ‘Schokofabrik’, Berlin’in en büyük kadın merkezi. 80’li yıllarda feminist hareketin bir 

etkinliği olarak kadınların, lezbiyenlerin ve kız çocuklarının destek görmesi ve güçlendirilmesi amacı ile kurulan 
merkez, kadınlar tarafından yönetiliyor. Kadınlar için bir danışma, görüşme ve iletişim kurma yeri olarak hizmet 
veren merkezde atölye, kafe, spor salonu, hamam, açık ders çalışma yeri ve çocuk yuvası bulunuyor. Merkezde 

Almanca, tarih ve matematik kurslarının yanı sıra, kadınlara ücretsiz psikososyal ve sosyal danışmanlık hizmetleri 
veriliyor. Merkezde bulunan atölyede kadınlar tahtalardan mobilya yapıyor. Kendi mobilyalarını yapmak isteyen 

kadınlar marangoz kadınların denetiminde haftada üç gün mobilya kursuna katılabiliyor.

8 Mart’a Doğru
Kadıköy Belediyesi’nin 

Kadın Politikaları 
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Suphi’nin hikâyesi bana bazen kötü bir şaka 
gibi gelir.

Yıllar önce tanıştık. Şöyle bir on üç, on dört 
yıl kadar önce. O günlerde bir şirkette servis 
şoförlüğü yapıyordu. Konuşkandı, cana yakındı. 
Serpil iki yaşında ya vardı ya yoktu. Nihan genç, 
kendi haline bir kadındı. Bir hayat akıp gidiyor-
du. Belki de ben sadece bu kadarını görmüş-
tüm. Sonra birçok çalışanın başına gelebile-
cek onun da başına gelmiş hiç beklemediği bir 
zamanda işten atılmış, çaresizliğiyle baş başa 
kalmıştı. Tek mesleği de şoförlük olduğundan, 
benzeri bir iş aramıştı. Ama talihsizlik kapısını 
çalmıştı bir kere. Uzun süre iş bulamadı. Ben-
den yardım istedi, elimden geleni yaptım, soru-
nuna çözüm bulamadım. 

Buraya kadarı şaşırtıcı değil diyeceksi-
niz. Değil, biliyorum. Çevremizde işini kaybedip 
sonradan iş bulamayan o kadar çok insan var 
ki… Bir tek şunu söyleyebilirim: keşke o günler 
onun sadece aylaklık günleri olsaydı… Birikmiş 
paralar suyunu çekmeye başlamıştı. O müte-
vazı evin kirasının ödenmesi gerekiyordu. Kızı 
büyümüş, okul çağına gelmişti. Buraya kada-
rı da mı sıradan? Öyle diyelim… Sonra bir gün 
hiç beklemediğim bir gelişmenin de tanığı ya-
pılacaktım. Bir sabah karşılaştığımızda onu çok 
üzgün görmüştüm. 

“Nihan gitti” demişti “Tasını tarağını topladı 
Zonguldak’a, ailesinin yanına gitti. Temelli. Ya-
nına öyle, bir valiz alarak… Bu kadar…”

İnanmak zordu. Çok şaşırdığımdan değil, 
böyle bir gidişi kabullenmekte zorlandığımdan 
zordu. Nedenini sormaya cesaret edememiş-
tim ama sormuşum gibi, cevap yerine geçebi-
lecek bir açıklama da yapmıştı. 

“Bu hayata artık tahammül edemiyormuş. 
Kendisine yeni bir hayat kurmak istiyormuş. 
Abi, kızı da bana bıraktı. Bu hayattan yanına 
hiçbir şey almadan gitmeliyim dedi, düşünebi-
liyor musun? Ne diyorsun bu işe?”

Ne diyebilirdim? Hayat bana yeni hikâyeler 
de getiriyordu. Serpil okuma yazmayı sökme-
ye çalışıyordu. Hayatı daha önce mi tanımaya 
başlamıştı? Onları nasıl bir hayat bekliyordu? 

“Sabır Suphi… Gün dediğin gecenin en ka-
ranlık anlarından sonra doğar” demiştim.

Yeterli miydi? Başını sallamakla yetinmiş-
ti sadece. Belki de sözlerime pek kulak asma-
mıştı. Oysa ben… Tüm yaşadıklarını gördükten 
sonra bu fikre ve ihtimale nasıl da inanmak is-
temiştim. Bir ara, öyle kötü bir duruma düş-
müştü ki, kirasını ödeyemediği için evinden 
atılması bile söz konusuydu. Arada, bizim ma-
hallede, hiçbirinde tutunamadığı birçok işe gir-
miş çıkmıştı. Bu işler arasında araba tamirciliği 
de vardı, ayaküstü emlakçılık da, bakkal çı-
raklığı da. Kendisinden çok her geçen gün bi-
raz daha çok büyüyen kızı için üzülüyordum. 
Bir baba, bir kız… O evde neler yaşanıyor, ne-
ler hissediliyordu? Kızın okuldaki hayatı nasıl 
geçiyordu? Daha fazlasını öğrenmek beni çok 
üzecekti. Yeni sorular da sormak istememiş-
tim. Kendime tek söyleyebileceğim ablasının 
tüm zor şartlarına rağmen ona sahip çıkmaya 
devam edebileceğiydi. Onun da bir ailesi vardı. 
Yakınlarda bir yerlerde oturduğunu biliyordum. 
Umut umuttu işte…

Sonra aniden gözden kayboldu. Evine hep-
ten kapandığı ve hayata küstüğü fikrine kapıl-
dım ve bu ihtimal beni çok tedirgin etti. Ser-
pil’i de göremedim. Bir süre sonra da taşındığını 
öğrendim. Komşuları sadece bu kadarını söy-
leyebiliyordu. Gitmişti ama nereye gittiğini 
hiç kimse bilmiyordu. Hayatın onun için daha 
iyi şartlarda devam etmesini umut etmekten 
başka çarem yoktu. 

İki üç yıl da öyle geçti. Sonra bir gün yine 
karşılaştık. Kahvede oturuyordu. İyi görünü-
yordu. En azından bıraktığım halinden daha iyi… 
Beni görünce yerinden kalktı, gülümsedi, elimi 
iki eliyle sıktı. 

“Mahalleyi özledim, geldim” dedi “Kürkçü 
dükkânına döndük”

 Şaşkınlığımı ve anlamaya çalıştığımı gör-
müş gibiydi. Devam etti.

“Buradaki okulda bir iş buldum. Yine servis 
şoförlüğü… Şükür…”

İyi haberdi. Sevinmiştim. Kendisini nasıl 
hissettiğini sormamıştım. Serpil’i de… Belki bir 
haber almıştır umuduyla, Nihan’ı da… Nasılsa 
dönmüştü. Uzun uzun konuşmaya fırsat bula-
caktık. 

Bana bir yalanla döndüğünü elbette henüz 
bilmiyordum.

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (37)

MARİO 
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Koru bir tehlike daha atlattı
İBB Meclisi’nin 13 Aralık 2016 tarihinde “Vali-
debağ Korusu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ve plan 
notlarının AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğu 
ile kabul etmesinin ardından geçtiğimiz günlerde 
Validebağ Korusu’nda yeni bir inşaat çalışması-
na başlandı. Ancak hem Validebağ Gönüllüleri 
üyelerinin hem de bölge sakinlerinin itirazı üzeri-
ne inşaat çalışması durduruldu. 

İnşaat çalışmasının başlatıldığı Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın kullanımındaki alanda 1999 yılın-
da eski ahır binaları yıkılarak yerine yapılan izci 
evi adlı binanın yanına zamanla büfe, çay ocağı, 
tuvalet, sera, çadır, kümes gibi derme çatma ekle-
meler yapıldı. 2013’te yıkılan çadırın yerine yenisinin 
yapımı için Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014 yılı Eylül 
ayından başlayıp 2015 yılının ilk aylarına kadar çeşit-
li girişimlerde bulundu ve semt sakinlerinin itirazı so-
nucunda inşaata başlayamadı. İki yıl sonra aynı bölge-
de yeniden inşaat çalışması başlatıldı. Bölge sakinlerinin 
itirazı üzerine inşaat çalışması şimdilik durduruldu. 

“KORUYU RAHAT BIRAKIN”
Validebağ Gönüllüleri konuyla ilgili açıklama yaptı. 

“Validebağ Korusu inşaat alanı değildir. Çevre sakinle-
rinin nefes alabildiği tek alan olan Koru’yu rahat bırakın” 
ifadelerinin yer verildiği açıklamada, “Milli Eğitim Bakan-
lığı’na sesleniyoruz: Koru’da mutlaka bir şey yapmak is-
tiyorsanız, çöplerin toplanmasını sağlayabilirsiniz, anıt 

ağaçların tescilini yaptırabilirsiniz, kafeler 
ve kış bahçesi gibi kaçak yapıları yıktıra-
bilirsiniz. Koruda yapacak daha pek çok 
olumlu iş varken, rant yaratıcı işler peşin-
de koşmaya gerek yok” denildi. 

Açıklamada, İBB Meclisi’nde 13 
Aralık 2016 tarihinde kabul edilen Valide-
bağ Korusu Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı’nın çok fazla olumsuzluk içerdiği 
vurgulanırken, “Validebağ Korusu’nda 
büyüklüğü, adedi ve niteliği ne olursa ol-
sun, yeni bina yapılmasına ihtiyaç yok-
tur. İnşaat girişimleri devam ettiği süre-
ce, Validebağ Gönüllüleri’nin ve tüm semt 

sakinlerinin direnişi de sürecektir”  açıklaması yapıldı. 
İBB Meclisi’nde kabul edilen yeni plana göre; koru-

da toplamı 100 metrekareyi aşmamak üzere, sökülüp takı-
labilir, müştemilat türü bir katlı yapılar yapılabilecek. 
Bunun dışında korunun içine kentsel tasarım, peyzaj pro-
jeleriyle halka açık rekreasyon amaçlı park ve doğal ge-
zinti ve yürüyüş alanları da yapılabilecek.

inalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve çevre-
nin korunmasını sağlamak için 2 Mayıs 2017’ka-
dar alınması gereken Enerji Kimlik Belgesi’ni ge-
çen sayımızda manşetimize taşımıştık. Peki enerji 

verimliliği için zaruri bir ihtiyaç olan Enerji Kimlik Belgesi ne-
dir, nasıl ve hangi kurumlardan alınır? 

EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin 
korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı 
ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, ya-
lıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile il-
gili bilgileri içeren belge.

Bu belge ile A’dan G’ye kadar sınıflandırma yapılıyor. A 
sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli 
seviyeyi belirtiyor. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan bina-
ların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şe-
kilde tasarlanması gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede 
çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen is-
kân ruhsatı alamıyor. Mevcut binalar için enerji kimlik belge-
si asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yok. Mevcut binalar hali 
hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma 
ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi pa-
rametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sı-
nıf Enerji Kimlik Belgesi alabiliyor. Ancak bu yıl çok kritik. 
Çünkü mevcut binalar, 2 Mayıs 2017’ye kadar Enerji Kimlik 
Belgesi’ni (EKB) almak zorunda. Enerji Kimlik Belgesi alın-
maması durumunda daire alım-satım ve kiralama gibi işlemler 
gerçekleştirilemeyecek. Yeni binalarda da Enerji Kimlik Bel-
gesi yoksa yapı kullanma izin belgesi alınamayacak.

10 YIL GEÇERLİ
Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji sını-

fı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. 
Belge, dairelere ya da konutla-

ra değil, binalara veriliyor. 

Enerji Kimlik Belgesi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü-
ğü’nün yetkilendirdiği uzman ve kuruluşlar tarafından verili-
yor. Belge düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak. 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması için Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinin bi-
rinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruh-
satı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan 
binalar mevcut bina olarak değerlendiriliyor. 1 Ocak 2011 tari-
hinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binaların), yapı 
kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Ener-
ji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekiyor.

Bazı yapılar ise Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorun-
luluğu dışında kalacak.  Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri 
yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan 
binalar, toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan bi-
nalar, seralar, atölyeler, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek du-
yulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar için 
Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu olmayacak.  

“HARCAMALAR DÜŞECEK”
Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Enerji Mühen-

disleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ce-
lepsoy, Enerji kimlik belgesi olan binalarda, ısıtma ve soğutma 
sitemlerinin yapılandırılmasının ve bu aşamada enerji harcama-
larının azaltılmasının daha kolay olacağını belirtti. 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne ilişkin açıkla-
ma yapan Celepsoy, “Bu yönetmeliğin amacı; dış iklim şartları-
nı, iç mekân gereksinimlerini, yerel şartları ve maliyet etkinli-
ğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının 
değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belir-
lenmesidir” dedi.

Isıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolü, sera gazı emis-
yonlarının sınırlandırılması ile binalarda performans kriterleri-
nin ve uygulama esaslarının belirlenmesinin de mümkün ola-

cağını ifade eden Celepsoy, çevre korumasının da mümkün 
olacağını söyledi.  

“KARBONDİOKSİT SALINIMI AZALACAK”
Enerji Kimlik Belgesi’nin alınması durumunda 

havaya salınan karbondioksit oranının da azalacağı-
nı söyleyen Celepsoy, “Karbondioksit oranı daha çok 
azaltılmış olacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı ile enerjinin verimli kullanımının planlama 
aşamasında uygulanması teşvik edilecektir” diye konuştu. 

“Avrupa Birliği’nin 2010/31/EU direktifinde de öngö-
rüldüğü gibi ülkemizde de Binalar-
da Enerji Performansı Yönetmeliği ve 

Enerji Kimlik Belgesi uygulaması ile 
beraber yenilenebilir enerji kaynakları-

nın binalarda kullanılmasının artırılması 
hedefleniyor” diyen Celepsoy, gerekli teş-

viklerin sağlanması halinde 2023 yılında; 
en az 10 milyon konut ile birlikte ticari ve 

hizmet binalarının tamamında enerji verimli 
sistemlerin kurulacağını söyledi. 

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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-10.03.2017 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.
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1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, 
Gazete Kadıköy’ün Reklam Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi. 

nerden alınır?
Enerji Kimlik Belgesi nedir

Mevcut binalarda 2 Mayıs 2017’ye kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 
alınması gerekiyor. Peki, bu belge vatandaşlara ne kazandıracak, 
belge hangi kuruluşlar tarafından verilecek? Enerji Mühendisleri Odası 
İstanbul Başkanı Erol Celepsoy ile konunun detaylarını konuştuk

NASIL 
ALINACAK?
Vatandaşların en çok merak ettiği 
konulardan biri de EKB belgesinin 
hangi kurumlardan alınacağı. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Celepsoy, yeni 
binalar için EKB uzman meslek 
belgesi ya da meslek odalarından 
alınmış “SMM” belgesine sahip 
mühendis veya mimar bulunduran 
tüzel kişilerden, mevcut binalar için 
ise bünyesinde EKB uzmanı mühendis 
veya mimar bulunduran Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 
yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik 
Danışmanlık (EVD) Şirketleri ile 
irtibata geçip Enerji Kimlik Belgesi’nin 
alınabileceğini söyledi. 
Enerji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin paylaştığı bilgilere göre 
İstanbul’da EKB için yetkili olan 
firmalar şu şekilde: 
 2A Laboratuvar Test Muayene 
Çevre Ölçüm Enerji Belgelendirme 
Mühendislik Hizmetleri 
Aktüel Enerji Verimliliği Danışmanlık 
Mühendislik 
Bes Enerji Danışmanlık 
Best Enerji Yönetimi ve Danışmanlık 
Emar Satış Sonrası Müşteri 
Hizmetleri 
Ensa Enerji Verimliliği Etüt Proje 
Danışmanlık Hizmetleri 
Enve Enerji Mühendislik Proje 
Erdemir Mühendislik Yönetim ve 
Danışmanlık Hizmetleri 
Escon Enerji Sistemleri ve Cihazları 
Etik Enerji Verimliliği Danışmanlık 
Eğitim Hizmetleri 
Genel Enerji İş Sağlığı Güvenliği ve 
Teknik Hizmetleri 
Gürışık Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Danışmanlık 
Promet İnşaat Proje Kontrol ve 
Enformasyon Teknolojileri 
Siemens Sanayi ve Ticaret 
Som Akademi Eğitim ve 
Yönetim Hizmetleri 
Szutest Uygunluk 
Değerlendirme Şirketi 
Ugetam - İstanbul 
Uygulamalı Gaz ve Enerji 
Teknolojileri Araştırma 
Mühendislik 
Vaillant Isı Sanayi 
Endüstriyel Enerji Sanayi ve 
Ticaret 

B

Validebağ Korusu’nda geçtiğimiz günlerde yeniden inşaat 
çalışması başlatılmak istendi. İnşaat girişimi Validebağ 

Gönüllüleri ve semt sakinlerinin itirazı üzerine durduruldu

Enerji Mühendisleri 
Odası İstanbul Başkanı 

Erol Celepsoy

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ
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Kopuz Oda Orkestrası, solistler Beliz 
Güney, Tarık Kaan Alkan, Deniz Cengiz ve 
Nilüfer Kıyıcılardan tarafından Mozart ve 
Beethoven eserlerini seslendirecek. (3 
Mart/20.00/Barış Manço Kültür Merkezi)

Çok sesli koro müziğinin Türkiye’deki 
en iyi temsilcilerinden Chromas, bu yıl 
renkleri arasına kattığı sevilen tiyatrocu 
Binnur Kaya ile “Müzik Renklendirir” 
temasıyla yıl boyu izleyicisiyle buluşacak. 
Renkler anlamına gelen Chromas, çok 
sesliliği ve tıpkı ekipleri gibi çok renkliliği 
simgeliyor. Dünya üzerinde uyum içerisinde 
yaşamanın, güzel bir müzik oluşturmakla 
benzer disiplinler olduğuna inanan koro; 
anda var olabilmek, birbirini desteklemek 
ve dinlemek, saygı göstermek, uyumlu 
olmak ve beraber gelişmek gibi ilkeler 
üzerinden hareket ederek müzik yapıyor. (4 
Mart/20.00/Yeldeğirmeni Sanat)

Baturay Yarkın (piyano) ve Nağme Yarkın 
(klasik kemence) adlı ili kardeşten oluşan 
Yarkın Duo, dünya müziği yapıyor. Klasik 
Batı müziğinin enstrümanı piyano ile 
Anadolu müziği enstrümanı kemençeyi 
buluşturan ikili, Arjantin tangolarından Türk 
halk müziğine uzana zengin bir repertuarla 
sahne alacak. (4 Mart/21.00/GitarCafe)

Arda Gülyan Band, “80’ler - 90’lar Canlı 
Performansı” sunacak. Eski 45’lik 
şarkılarıyla başlayacak gecede, 80’ler - 
90’ların unutulmaz ve en güzel şarkılarından 
oluşan repertuarıyla,  8 müzisyenden 
oluşan Arda Gülyan Project akustik canlı 
performansıyla, geçmişe yolculuğa 
çıkaracak. (4 Mart/23.00/Living Room)

Türkçe’de Yaşam Ateşi anlamına gelen 
Agire Jiyan grubu çeyrek asır öncesi (1992) 
müziği yaşam biçimi olarak seçmiş dört 
genç müzisyen tarafından kuruldu. Yeni 
döneme uygun müzik yaratmayı ve yeni 
bir sanat algısı oluşturmayı amaçlayan 
grup,  müzik çalışmalarını uzun yıllar 
Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) 
bünyesinde sürdürdü. 1996-2013 arası 4 
albüm yaptı. 2002 yılında Harbiye Açıkhava 
Konseri’ni de görsel CD olarak çıkaran 
Agire Jiyan, aynı yıl Ahmet Kaya’nın anısına 
yapılan Dinle Sevgili Ülkem albümünde de 
yer aldı. .Kürt müziğinde bir ekol olan Agire 
Jiyan grubu, yeni bir anlayışın ve nitelikli 
sanatın gelişmesine katkılar yaptı. (5 
Mart/20.00/KadıköySahne)

Oyuncu Nurseli İdiz’in 
kızı  Elif İdiz, Kadıköy’de 
sahne alacak. İdiz, “Biz 
tüm gerçekliğimizle 
paylaşacağız 
şarkılarımızı, 
sohbetlerimizi, 
benliklerimizi. Bir öz-
keşif yolculuğudur bu!” 

diyor. (8 Mart/22.00/KadıköySahne)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

Hazırlayan: Gökçe UYGUN 

992 yılında kurulan ve yıllar sonra yeni-
den bir araya gelen müzik grubu Mutluluk 
Düşü, “SIR” adını verdiği albümle şarkıla-
rını dinleyicilerle buluşturuyor. Grup üyele-

rinden Özge Ünlü ve Cenk Elçi, 23 yılın hayaliyle kendi-
lerine ait besteleri, geçen uzun zamanın yaşam deneyimi 
ve müzik özlemine katarak yeniden yorumladılar. Aran-
jörlüğünü Mutlu Ödemiş’in yaptığı albümü, grup üyeleri 
Özge Ünlü ve Cenk Elçi’ye sorduk.

• 1992 yılında kurulmuşsunuz. Ne kadar birlikte 
müzik yaptınız? Ne zaman ve neden ayrıldınız? Ve ne-
den 23 yılın ardından yeniden bir araya geldiniz?

İki yıl birlikte müzik yaptık, ortalama 10 kişilik bir 
ekiptik. O kadar büyük bir kadroyu bir arada tutmak ol-
dukça güç, nitekim kimimiz hayat gailesiyle farklı alan 
ve ülkelere savrulurken, kimimiz de müziğe bakış açı-
sındaki farklar nedeni ile ekipten ayrıldı. Şarkılarımız bu 
süre zarfında hep içimizde yaşamaya devam etti. İçimiz-
de tomurcuklanmış ancak çiçek açamamış, ama hep bir 
gün mutlaka dediğimiz bir şeydi. Ve bir gün bu şarkıları 
söyleyip paylaşmaya karar verdik.

•  Grup adı çok hoş... Anlamı içinde ama bir de siz-
den duymak isterim neden bu adı seçtiğinizi?

Dünyadaki haksızlığı, adaletsizliği ve kötülükleri dü-
şündüğümüzde bizce mutlak ve süreğen bir mutluluk 
çok mümkün değil. Ne var ki insanoğlunun tutunduğu 
en önemli şey iyilik ve güzelliğe dair umutları. Müziği-
mizde de kendi içimizde de hep bu umudun izlerini sür-
meye ve dinleyicilerimizi buna ortak etmeye çalıştık. İs-
mimiz de, o yüzden bu düşün peşindeki bir yolculuğu 
ifade ediyor.  

• Müziğinizin tarzı nedir?
Biz müziğimize dünya müziği demeyi tercih ediyo-

ruz. Zira içinde hem halk ezgilerimizden parçalar, hem 
de dinlediğimiz tüm müziklerin karmasından oluşan bir 
harman var.  Öte yandan şairlerimiz de dünyanın hemen 
her yerinden.

• Bu ülkede müzik yapmaya dair hisleriniz neler? 
Avantajlar, zorluklar vb…

Ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi bu alanda 
da bir şeyler ortaya çıkarmak çok kolay değil. 
Çeşitli noktalarda beklenmedik engelle-
ri aşmak ve hiç vazgeçmemek gereki-
yor. Öte yandan, biz, işte tam da bu 
topraklarda yaşayan insanlar ola-
rak yine bu topraklarda üretmenin 
ve paylaşmanın, umudu besleme-
nin çok değerli olduğuna ve bu-
nun mutlaka karşılığını bulduğuna 
/ bulacağına yürekten inanıyoruz.

• SIR albümünüzü anlatır mı-
sınız?

(Cenk Elçi yanıtlıyor) 10 par-
çadan oluşuyor. Bu parçalardan birisi 
Hozat Türküsü adında bir anonim türkü. 

Bu türkünün bir hikâyesi de var:  Bu türküyü ben an-
neannem Fatma Eyüboğlu’ndan öğrendim.  Yıllarca bu 
türküyü çeşitli şekillerde söyledik, kendimizden pek çok 
ezgi kattık içine. Ona herkes, ben dahil Nenom derdik. 
Bu nedenle türkünün nakaratını da buna göre düzenle-
dik. Bu türkü için hayalimiz hep Nenom’un sesini de bu 
türküye katmaktı. Bulabildiğim eski kayıtlardan kısa bir 
pasajı de onun sesinden düzenlememize eklemek ve onu 
bu şekilde anmak benim için paha biçilmez oldu. Albü-
mün geri kalanı ise,  Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nâzım Hik-
met Ran, Ömer Hayyam, Orhan Veli, A.Kadir, Lou And-
reas-Salomé, PO Kiu-yi gibi önemli şairlerin şiirlerinden 
oluşan şarkılardan oluşuyor.

• Bu albüm için sizi heyecanlandıran en önem-
li şey nedir?

Şarkılarımızın hayata katılışını hisset-
mek, hangi yalnız ve sessiz odalara ko-

nuk olduğunu, hangi aşklara, kavga-
lara, ayrılıklara, coşkulara yoldaş 
olduğunu hayal etmek bizi müthiş 
heyecanlandırıyor. 

• Bundan sonraya dair he-
defleriniz neler?

Diğer bestelerimizi de bir al-
büm haline getirip dinleyicileri-

mize ulaştırmak. Ayrıca özel ano-
nim bir repertuvarı daha Mutluluk 

Düşü düzenlemeleri ile dinleyicileri-
mize sunmayı hedefliyoruz. 

İstanbul’da ücretsiz bir müzik foru-
mu yapılacak. Birleşik Krallık’ın kül-
türel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından 
sorumlu uluslararası kuruluşu olan 
British Council,  3-4 Mart’ta öğrenci-
ler, profesyonel ve amatör müzisyen-
ler için bir müzik forumu organize 
ediyor. “Selector Pro” formunda Tür-
kiye ve Birleşik Krallık müzik dün-
yasından uzmanları buluşacak. Ba-
bylon, bomontiada ve ATÖLYE’de 
gerçekleşecek etkinlikte yeni müzik 
arayışı ve canlı müzik performans-
larının dijital çağdaki yeri konuşula-
cak. Ayrıca radyo programcılığı ve 
tasarım odaklı düşünme üzerine atöl-
yeler de düzenlenecek. Konferans 3 
Mart’ta Babylon ve bomontiada’da; 
iki atölye çalışması ise 4 Mart’ta 
ATÖLYE’de olacak. Foruma katı-
lım ücretsiz, ancak her panel 150 kişi 
ve atölyeler 25 kişi ile sınırlı. Detay-
lar için arts.info@britishcouncil.org.
tr’ye mail atmak mümkün.

için forum

Süreyya Operası’nın beste yarışması sonuçlandı, 
6 Mart’ta halka açık final konseri olacak

Süreyya’da final konseri
Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera-
sı tarafından, 2016 Haziran ayında, 
genç Türk bestecilerini teşvik ve bu 
yolla Türk orkestra müziği repertu-
varını zenginleştirmek amacıyla ulu-
sal düzeyde bir ‘orkestra süiti’ beste-
si yarışması açılmıştı. Ülkenin değerli 
müzisyenleri Rengim Gökmen, Gürer 
Aykal, Yalçın Tura, Turgay Erdener, 
Oğuzhan Balcı, Hasan Uçarsu, Cihat 

Aşkın’dan oluşan yarışma jürisi (seçi-
ci kurul) gönderilen eserler arasından 
titiz bir çalışmayla şartname uyarınca 
altı süiti final konserinde icra edip de-
ğerlendirmek üzere seçti. Bu altı eser, 
6 Mart Pazartesi akşamı saat 19.30’da 
Süreyya Operası’nda başlayacak ya-
rışma final konserinde Gürer Aykal 
yönetimindeki “İstanbul Sinfonietta” 
tarafından çalınacak. Jüri de değerlen-

dirme yaparak birinci, ikinci, üçüncü 
olan eserleri belirleyecek. Ayrıca din-
leyiciler de en beğendikleri eseri kon-
ser sonrasında oy kullanarak tespit 
edecekler, en beğenilen eserin sahibine 
de bir tebrik belgesi verilecek.

Yarışmacıların eserlerini ‘ru-
muz’lu olarak göndermeleri sebebiyle, 
kazananların isimleri derecelendirme 
sonrası, kapalı kimlik zarfları açılarak 
belirlenecek. Ödüller jüri tarafından o 
gece açıklanacak ve törenle kazanan-
lara sunulacak. 
www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr

Türkiye’nin dört bir yanındaki genç-
lerin, profesyonel müzik hayatına 
adım atma hayallerini gerçeğe dö-
nüştüren “Türkiye Liselerarası Mü-
zik Yarışması” başlıyor.  

Türkiye’nin dünya müzik piya-
sasındaki temsilcisi Serhat Hacıpa-
şalıoğlu liderliğindeki End Produc-
tions tarafından düzenlenen yarışma, 
‘geleceğin starları’ tüm liseli gençle-
ri sahneye davet ediyor. 20. yılında, 
fizy sponsorluğunda gerçekleştiri-
len yarışma için 81 ildeki yaklaşık 8 
bin liseye çağrı yapıldı. Okullarında 
kurdukları orkestralarla çalışmalara 
başlayan yetenekli müzisyen gençle-
rin hedefi, yarışmada liselerini en iyi 
şekilde temsil etmek ve bu senenin 
büyük ödüllerini kazanmak. Yarış-
mada, dereceye giren liseli ekipleri, 
cazip para ödüllerinin yanı sıra, sürp-
riz ödüller de bekliyor. 

Elemeleri,  24-25 Mart tarihlerin-
de İstanbul (Bostancı Gösteri Merke-
zi), 31 Mart’ta Ankara ve 7 Nisan’da 
İzmir’de yapılacak yarışmanın bü-
yük finali ise, 22 Nisan’da İstan-
bul’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl, 
yaklaşık 500 lisenin yarışmaya katıl-
dığı ve 5 bine yakın öğrencinin genç 
sanatçılar olarak sahne aldığı yarış-
mada İstanbul’u, 125 okul temsil et-
miş ve 10 lise büyük finale kalmıştı. 

Başvuruların devam ettiği yarış-
mayla ilgili ayrıntılı bilgiye fizy.com/
lmy adresinden ulaşmak mümkün.

Grubunu kur 
yarışmaya gir

Müzik
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23 yıl sonra biraraya gelerek ‘SIR’ adında bir albüm yapan 
Mutluluk Düşü, “Arzumuz, uzun yıllar önce içine yüreğimizi koyarak 
bestelediğimiz şarkılarımızı tekrar duyulur kılmak ve belki de bu yolla 
pek çok yürekte de bir coşku ve sıcaklık yaratabilmek…” diyor

1

lıSIR

KADIKÖY 
BİR ‘VAHA’…

İkamet olarak Kadıköy’de yaşamasak 
da Kadıköy hayatımızda önemli bir yer 

tutuyor. Burası bizim için bir ‘vaha’ gibi… 
Burada her zaman kendimizi evimizde gibi 
hissediyoruz. Kadıköy’ün en güzel özelliği 

her türlü canlı müzik dinleme şansının 
olması; caz da, türkü de, opera da her 

türlü seçenek mümkün. Bu anlamda bizce 
İstanbul’un en önemli, en canlı semti. 

Biz de burada sahne almak isteriz. 
Henüz bir plan mevcut değil 

ancak tekliflere 
açığız.
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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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Henüz bir cinsel kimliğe 
sahip olmayan nötr bir 
bedeni ve anne babaya 
bağımlı, sınırları henüz 
netleşmemiş bir ruhsallığı 
içeren çocukluktan çıkıp, 
cinsel kimlik kazanmış 
üretken bir bedene sahip 
ve kendine ait ilgileri, 
düşünceleri, kararları, 
karakteri ve sınırları 
olan bağımsız bir bireye 
işaret eden yetişkinlik 
dönemine uzanan uzun 
ve sancılı döneme 
ergenlik diyoruz. İçerdiği 

bu zorlu değişim/dönüşümler düşünüldüğünde 
bu dönemin kimilerince neden “ikinci doğum” 
olarak da adlandırıldığını anlayabiliriz. Elbette bazı 
doğumlar daha acısız, bazılarıysa daha acılıdır, 
fakat nihayetinde bir çocuktan yetişkin doğurmak 
hafife alınacak bir iş değildir.

“Bizim zamanımızda ergenlik mi vardı!” diye 
karşı çıkan anne babalar haksız sayılmazlar; üst 
kuşaklar çocukluktan yetişkinliğe, hangi ara 
büyüdüklerini fark edemeyecek kadar hızlı ve 
keskin bir geçiş yapmak zorundaydı. Günümüzde 
eğitim hayatının uzaması ve iş/evlilik/aile kurma 
gibi adımların ileri atılması, ergenlik dönemini 
(yoktan var etmediyse de) daha görünür hale 
getirdi diyebiliriz. İyi ki de böyle oldu, çünkü 
bu sayede şimdiki gençler, “yetişkin olma 
çalışması”nı yetişkin olarak adlandırıldıktan sonra 
yapmak zorunda kalmayacak ve karmakarışık 
yetişkin dünyasına daha iyi hazırlanma fırsatı 
bulabilecekler. Öyleyse “bizde yoktu” diye 
hayıflanmak yerine, çocuklarımızın yetişkin olma 
mücadelesi toplumsal olarak tanınıp adlandırıldığı 
için onlar adına sevinebiliriz. Mücadele önce 
bedenle başlar. Çocuğun bedeni ergenliğin ilk 
aşaması olan buluğ çağıyla (“erinlik” de diyoruz) 
birlikte hızlı bir şekilde büyümeye, gelişmeye 
başlar; cinsel kimlik ve doğurganlık kazanır. 
Çocuksu masum bedene veda etmek, cinsel ve 
fiziksel olgunluğa erişmiş bu yeni bedeni tanımak, 
ona alışmak ve benimsemek zorlu görevlerdir. 
Ergenin sakarlığı, elini kolunu nereye koyacağını 
ve nereye sığıp sığmayacağını kestirememesi 
hızla değişen bedene ayak uydurmanın zorluğuna 
işaret eder. Ergen boşuna ayna karşısında saatler 
geçirmez; kendi görüntüsüyle her karşılaşma “bu 
da kim?” sorusunu doğurur ve cevabı bulmak 
kolay değildir. Ayrıca, bedenin geçirdiği tüm bu 
hormonal ve dürtüsel değişimlerin enerji açısından 
da bir bedeli vardır, ergenler çabuk yorulurlar. 
Elbette, okuldan gelip kendini koltuğa bırakan, 
uyuklayan, işleri ağırdan alan ergen evlatları 
karşısında, zamanla yarışan anne babaların işi 
zordur, fakat dışarıdan bakınca görünmeyen yoğun 
“iç işlerini” göz önüne alırsak ergenlere karşı belki 
biraz daha insaflı olabiliriz.

Bedenin cinsel kimlik kazanması kuşkusuz 
diğerlerinin bakışını da gündeme getirir. Ergen 
merak eder: Başkaları beni nasıl görüyor, 
beğeniliyor muyum, güzel miyim, boyum/kilom 
normal mi, yeterince güçlü müyüm vb. Bir kadın 
ya da bir erkek olmak çoğu zaman sanıldığı gibi 
kendiliğinden olan bir şey değildir, belli bir içsel 
çalışma gerektirir. Ergen bir yandan “kızlar/
erkekler öyle oturmaz/konuşmaz/giyinmez/
davranmaz” diyen yetişkinler korosunu dinlemek, 
bir yandan “kim daha güzel, kim daha uzun, 
kim daha güçlü” gibi birçok konuda yaşıtlarıyla 
rekabet etmek ve kimi zaman acımasız olabilen 
eleştirilere ve alaylara göğüs germek zorundadır. 
Kısacası toplumun bir kadın ya da bir erkek olarak 
bizden ne beklediğini anlamak ve o kalıplara uygun 
davranmak hiç de kolay bir iş değildir. Özellikle 
çevrenin baskısının fazla olduğu durumlarda 
ergenin, çocukluğun nispeten serbest dünyasını 
özlemesi ve büyümeye isyan etmesi kaçınılmazdır. 

Cinsel kimlik elbette flört, hoşlanma, çıkma 
gibi konuları da beraberinde getirir. Ergenin şimdi 
bedensel dürtüleri, romantik hayalleri, arkadaş 
çevresine uyum çabaları ve ailesel sınırlar arasında 
hassas bir denge tutturması gerekecektir. Diğer 
yandan, cinsellik bir bilgi sahası olarak da gitgide 
daha çok ilgi çekmeye başlar. Yaşıtlar arasında 
bilgiler yarıştırılır, neyin doğru neyin yanlış olduğu 
birbirine karışır, merak ve utanç birbirini kovalar, 
ergen daha fazlasını öğrenmek ve öğrenmemek 
arasında gider gelir; sanki bilmek bir dert, 
bilmemek başka bir derttir. Yetişkin dünyasının 
bu büyük gizemi kafaları kurcalarken matematik, 
coğrafya vb. derslerin neden bir süreliğine pek 
ilgi çekici görünmediğini anlayabilir ve notlardaki 
makul bir düşüşe tolerans gösterebiliriz.

Devamı haftaya...

ERGENLİĞİ ANLAMAK

Uzman Psikolog Bahar 
Kolbay

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi

intlilerin, kökeni yüzyıllar öncesine uzanan 
şifa bilimi yoga, günümüz insanının kronik 
hastalıklarına da deva oluyor. Düzenli yoga 
yapmanın tansiyon, diyabet gibi hastalıkların 

kontrol altına alınmasını, hatta gerileyip yok olmasını sağ-
layabildiği belirtiliyor.

Bu konudaki yetkili kurumlardan biri de İstanbul Yoga 
Merkezi. Caddebostan’da bulunan merkezi ziyaret ederek, 
kurucusu Ayça Gürelman ile konuştuk. 12 yıl masa başında 
bir beyaz yakalı olarak çalışan Gürelman, 2000 yılında ta-
nıştığı yogayı bugün yaşam biçimi haline getirmiş. 2010’da 
bu merkezi açan Gürelman, dünyadaki tek yoga üniversite-
si olma özelliği taşıyan Hindistan’daki Vivekananda Yoga 
Üniversitesi’nin Türkiye temsilcisi. Kendisi de bu üniver-
sitede yoga eğitmenliği mastırı yapmış. Ayça Gürelman, 
2004 yılından beri Türkiye’de bu üniversitenin eğitim aya-
ğını sürdürüyor. Ayrıca da yoga eğitmenlerinin Türkçe 
kaynak ihtiyacını gidermek için kurduğu Purnam Yayınla-
rı’nda, Hindistan’ın saygın kitaplarını Türkçe’ye çeviriyor.

HEM STAJ HEM TERAPİ
İstanbul Yoga Merkezi ağırlıklı olarak yoga eğitimi ve-

rilen bir yer. Gereken eğitimi tamamlayanlar önce ‘yoga 
eğitmeni’ oluyor, sonra isterlerse de Vivekananda Yoga 
Üniversitesi Yoga Terapi Tezsiz Yüksek Lisans Progra-
mı’na katılabiliyor. Öğrenciler Hindistan’dan uzaktan eği-
tim alıyorlar, İstanbul’daki bu merkezde de pratik yapma 
imkânı buluyorlar. İşte, hastalıklar için yapılan bu ücretsiz 
seansların çıkış noktası da, akademik eğitim alan bu öğren-
cilerin zorunlu stajlarını tamamlamaları. 

Hastalıklar için yoga terapi seansları her hastalık/branş 
için 6 hafta sürüyor. Kaygı, depresyon, parkinson, tansi-
yon,  diyabet, stres gibi farklı hastalıkları kapsayan bu se-
anslar tamamen ücretsiz. Zira hem yoga öğrencileri pratik 
yapmış oluyor, hem de hasta katılımcılar böyle bir alterna-

tif tedavi yöntemini bedelsiz olarak denemiş oluyor. Ha-
ziran ayına dek sürecek olan bu seanslar, 18-60 yaş arası 
kadın katılımcılara açık. Gönüllü katılımcıların yoga yap-
masını engelleyecek herhangi bir başka kronik hastalığı ol-
maması gerekiyor. Hastalık doktor tarafından teşhis edil-
miş olmalı ve bu çalışmayla ilgili doktorun rızası alınmalı. 
Katılımcı hastaların, doktor raporlarını yanında götürmele-
ri, 6 hafta sürecek program için haftada 1 kez düzenli yoga 
seansına gitmeleri gerekiyor. Yoga seansı 1 saat sürüyor. 
Her gelindiğinde benzer bir çalışma tekrarlanıyor. Progra-
mın öncesinde ve seans sonrasında bazı soru formları dol-
duruluyor ve tansiyon, nabız gibi bazı ölçümler yapılıyor.

UYUM İÇİNDE YAŞAMAK…
Ayça Gürelman, yoganın insanı ruhsal ve bedensel den-

geye ulaştıran kadim bir bilim olduğunu belirterek, “Yoga, 
kişinin hem kendisi hem çevresiyle uyum içinde olmasını 
sağlayan teknikler sunuyor. Bugünün dünyasında insanların 
en büyük sorunu çelişki; mutluluk ve para kazanma çelişki-
si… Hangisini tercih ederse, diğeri onun için mutsuzluk se-
bebi oluyor. Siz kendinizle uyumsuzsanız çevreyi de hırpa-
larsınız. O nedenle yogaya ihtiyaç artıyor. İnsan kendine şu 
soruyu sormalı; mutluluk yayan mı öke kusan mı olacağım? 
Yoga, bu soruya verilen yanıt arayışlarından biri. Yoga yap-
manın hiçbir zararı yok, faydası çok…” diyor.

Hindistan’daki dünyanın tek yoga 
üniversitesinde mastır yapan yoga 

öğrencileri, Kadıköy’de hastalıklar için 
ücretsiz yoga seansları düzenliyor

Ağrılardan yogayla 
kurtulmak mümkün

H
l Gökçe UYGUN

HER GÜN 
HER YERDE YOGA
İstanbul Yoga Merkezi’nin ücretsiz yoga 
uygulamaları şöyle;

❚ Kartal Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Onkoloji Servisi’nde her cuma sabahı yoga 
terapi seansları yapılıyor. Kanser hastalarının 
kemoterapiye girmeden önce rahatlamaları 
sağlanıyor.

❚ Kadıköy Belediyesi ile ortak olarak yoga seansları 
yapılıyor. Koşuyolu Engelli Danışma ve Dayanışma 
Merkezi’nde engelliler için, Hasan Ali Yücel ve 
Fenerbahçe kreşlerinde çocuklar için düzenleniyor. 
Yine belediye ortaklığında Kalamış Gençlik Merkezi 
ve Caddebostan Kültür Merkezi’de her gün herkese 
açık seanslar oluyor. İstanbul Yoga Merkezi 
Caddebostan İskele Sk. Nil Apt No 17 D:202  
(Barlar Sokağı Starbucks karşısındaki Doğan 
Marketin binası)  0216 368 84 82

FİLM DE YAPACAKLAR
YOGA DA

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi'nde eğitimler devam 
ediyor. Mart ayı itibariyle 9 farklı alan-
da açılacak olan eğitimler hazirana ka-
dar devam edecek. 

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi tarafından engelli kişi-
lere yönelik düzenlenen eğitim çalışma-
ları bahar dönemine giriyor. Mart ayı 
itibari ile başlayacak 9 farklı alanda açı-
lacak olan kurslar haziran ayının sonuna 
kadar devam edecek. 

Yoga, Spor, Pilates, Pastacılık, Fo-
toğrafçılık, Resim ve El Sanatları, dra-
ma, ritim ve stop Motion Anime film 
derslerinin yer aldığı kurslarda engelli 
bireylerin ilgi duydukları dallarda ken-
dini geliştirmesi hedefleniyor. Engelli 
bireyler için düzenlenen kurslar engel-
li ulaşımına uygun olan Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi, Gençlik Sanat Merkezi 
ve Karikatür Evi'nde gerçekleşecek.

Drama ve Ritim dersleri 10 kişilik sı-
nıflarda Kadıköy Gençlik Merkezinde 
gerçekleşecek. Engelsiz Sosyal Hizmet 
Merkez tarafından ilk kez gerçekleştirile-
cek olan Stop Motion Anime film çalış-
ması ise 10 kişilik sınıfta, 6 hafta boyun-
ca Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 
gerçekleştirilecek. Bu atölyede engel-
li bireyler durağan nesneleri hareket edi-
yormuş gibi gösteren bir animasyon türü 
olan Stop Motion Anime öğrenecekler. 6 
haftalık eğitim sonrası her bireyin birer 
film hazırlaması planlanıyor. 

KİMLER KATILABİLİR?
Kurslara katılım için kişinin 14 – 45 

yaş aralığında olması ve en az yüzde 40 
engelli olduğunu gösteren sağlık raporu-
nun bulunması gerekiyor. Ayrıntılı bil-
gi, Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezinden alınabilir. 
İletişim: 0216 337 21 21 

İstanbul Yoga Merkezi’ndeki 
hastalıklar için yoga 
çalışmasından bir kare

CKM’de haftaiçi her gün 9.00 - 9.45 
saatleri arasında ücretsiz olarak ileri 

yaş için yoga yapılıyor

AIESEC’li gençler 
engelli gençlerle elele
Kadıköy Belediyesi 
Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü 
ve Türkiye İktisadi 
ve Ticari İlimler Ta-
lebeleri Staj Komi-
tesi Derneği (AIE-
SEC) İstanbul Asya 
Şubesi ortaklığında yürütülen projede 
çeşitli ülkelerden gelen üniversite öğ-
rencisi gençler ile zihinsel engelli genç-
ler birlikte iki ay geçirdi.

AIESEC öğrencileri için ocak ve 
şubat aylarında, Engelsiz Sosyal Hiz-
met Merkezi’nde staj programları ha-
zırlandı. Çin, Meksika, Ukrayna, Bre-
zilya, Tunus, Gürcistan, Pakistan, 
Bahreyn, Fas ve Mısır’dan; Diş Hekim-
liği, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, 
Hukuk, Biyoloji, Sanat Tarihi, Grafi-
kerlik, Siyaset Bilimi, Uluslararası İliş-
kiler gibi pek çok farklı bölümden 15 
genç, iki farklı grup halinde ve  iki ay 
süre ile engelli gençlerle birlikte çalış-
malara katıldı.

Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi uz-
manlarınca hazırla-
nan program çerçe-
vesinde AIESEC’li 
gençler engel-
li gruplarla birlik-
te sosyal etkinlik-

lere katılıp (Madam Tussauds Müzesi 
ziyareti, Rahmi M. Koç Müzesi ziyare-
ti, İstanbul Sea Life Akvaryum ziyareti) 
İstanbul’u gezdiler. Merkezdeki fark-
lı kurs ve atölyelerde gençlerle birlik-
te pasta yapmayı, yemek pişirmeyi, re-
sim yapmayı, çeşitli el sanatları ürünleri 
hazırlamayı, yoga yapmayı ve pek çok 
farklı sportif etkinliği deneyimlediler. 
Ayrıca gençler, AIESEC’li  gençlerden 
temel düzey İngilizce eğitimi de aldılar.

Staj dönemi sonunda Tasarım Atöl-
yesi Kadıköy’de (TAK)  “Global Vil-
lage” adıyla gerçekleştirilen etkinlik 
kapsamında stajyerler kendi ülkeleri-
nin tanıtımını yapıp, kültürel ve yöresel 
ürünlerini sergiledi. 
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BU HAFTA
SÜPER AMATÖR LİGİ’NDE 

BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Liglerinde son 
haftalara girilirken, Kadıköy kulüplerinden 
Bostancıspor’un yer aldığı 2. Grupta Haftanın 
Sonuçları şöyle:
Bostancıspor, İstanbul Süper Amatör Ligi’nde 
gelecek sezon varım dedi. Süper Amatör 
Ligde kalma adına son haftalarda gösterdiği 
performansla dikkat çeken Bostancıspor son 
hafta maçından da galip dönmeyi başardı. 
Bostancıspor Süper Amatör Ligi’ni 27 puanla 
altıncı sırada tamamladı.
Vardar-Ömerli Köyü:1-8
Bakırköy-Küçükköy:0-2
Sultanbeyli-Küçükçekmece:1-2
Selimiye-Dolayoba:3-3
Bostancı-Mahmutbey:4-2
Ortaçeşme (Haftayı maç yapmadan geçti.)
 

2. AMATÖR LİG BAŞLADI
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi sezonu 
maçları başladı. 14. Grupta Erenköy Gençlik, 
Haydarpaşa Demir, 15. Grupta Kozyatağı, 16. 
Grupta Feneryolu, Erenköy Acar, 18. Grupta 
Hasanpaşa kulüpleri Kadıköy’den ligde yer alan 
takımlar.
14. Grupta Erenköy Gençlik ilk hafta 
maçında Kavakpınar’ı 3-1 mağlup ederken, 
Haydarpaşa Demir, Küçüksu Yeni Mah. 
Karşısında 1-0 kaybetti. Erenköy Gençlik 
haftaya Pendik Doğan ile deplasmanda 
oynayacak. Haydarpaşa Demir ise Özataşehir 
deplasmanına gidecek.
15. grupta ise Kozyatağı lige galibiyetle başladı. 
FK 1864’ü deplasmanda 3-0 mağlup etti. 
Kozyatağı haftaya Selamsız ile karşılaşacak.
16. grupta Feneryolu, Örnekspor’a 5-0 
mağlup oldu. Erenköy Acarspor 7-0 Tokatköy 
mağlubiyetiyle başladı. Feneryolu haftaya 
Doğangüneş, Erenköy Acar ise Çekmeköy 
Çarşı deplasmanına gidecek.
18. grupta Hasanpaşa ilk maçında Ortadağspor 
ile karşılaştı ve maçı 3-1 kaybetti. Hasanpaşa 
ise Maltepe Belediye ile deplasmanda 
karşılaşacak.
U19 1.(19 Yaş altı) Ligi 
Haftanın maçlarında skorlar ve haftanın 
programı şöyle:
18. Grupta 
Bostancı, Acıbadem Üsküdar deplasmanında 
2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız tamamladı. 
Bostancı altıncı hafta maçında Beykoz 
Çavuşbaşı ile karşılaşacak.
19. Grupta 
Kozyatağı altıncı hafta maçında Sultanbeyli 
ile karşılaştı ve maçtan 5-1 mağlup ayrıldı. 
Kozyatağı haftaya Modafen ile karşılaşacak.
22. Grupta 
Koşuyolu, Dolayoba ile deplasmanda karşılaştı 
ve maçtan 4-0 mağlup ayrıldı. Koşuyolu altıncı 
hafta maçında Selimiye ile karşılaşacak.
23. Grupta
Fikrtepe Dumlupınar dördüncü haftada 
Kaynarca ile karşılaştı ve maçtan 3-2 
mağlup ayrıldı. Fikirtepe Dumlupınar haftaya 
Paşabahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
U14/B Ligi
Ligde Kadıköy takımlarından Acıbadem, 
Bostancı, Feneryolu, Yel değirmeni takımları 
yer alıyor. Ligde 5. Hafta maçları geride kaldı. 
15. grupta Bostancı, Acıbadem maçını 3-0 
hükmen kazandı. Yel değirmeni, Gülsuyu 
ile karşılaştı ve maçtan 7-2 galip ayrıldı. 
Bostancı altıncı haftanın maçında Gülsuyu 
ile karşılaşacak. Yel değirmeni ise Anadolu 
Kartalları ile deplasmanda onayacak.
18. grupta yer alan Feneryolu bu hafta Küçüksu 
Yeni Mah. Maçını 8-0 kaybetti. Feneryolu 
haftaya İstanbul Ataşehir ile deplasmanda 
oynayacak.
U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı dördüncü hafta 
maçında Paşabahçe karşısında 3-0 hükmen 
kaybetti. Bostancı haftaya Kartal Çavuşoğlu ile 
karşılaşacak. 
U16/B
Ligde 18. Grupta yer alan Koşuyolu beşinci 
haftada Pendik Doğan ile deplasmanda 
karşılaştı ve maçı 1-0 kazandı. Koşuyolu 
grubunda 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
19. Grupta Yel değirmeni bu hafta 
Karabekirspor maçını 3-0 hükmen kazandı. 
Yeldeğirmeni altıncı haftada Gümüşsuyu 
deplasmanına gidecek.

Televizyon marifetiyle, senede bir gece
Los Angeles ve görkemli Oscar töreni
evimize gelir.
Çok kişiyi ödül tahminleri oyalar, kimini de
birbirinden şık entariler:)
Bir kaç damla gözyaşı asla esirgenmez,
çoğu cepten çıkarılıp okunan teşekkürler 
için. 
Onların aktör ya da aktris olduklarını 
unutur, 
yüzde yüz samimiyet buluruz hallerinde.
Ya da canımız inanmak ister.
Yerlerinde olmak isteriz bazen,
Bazen masum bir yalan olarak 
düşünebiliriz:)
Daima... daima!
Hangimiz düşmedik bu kara sevdaya!!!
Hayalimizdeki filmi çekmişiz, ya da 
yazmışız, oynamışız, şarkısını bestelemişiz.
Mesela:)
Yerinde olmak istemek hoştur.
Oyalar, eğlendirir, çevreye zarar vermez!
Amaa bu seneki trajik finalde, kim Warren
Beatty olmak ister, kim Faye Dunaway?
Çok kötü bir andı.
Kazandık sanıp kutlayanların hali neyse de,
İki efsanenin düştüğü berbat durum 
fenaydı.
Şahsen ben gözümü kapadım.
Bütün kanallardaki haberlerini de zapladım.
Ne kadar çok insan, bu durumdan utanıp 
üzüldüyse, dedim,bir umut vardır.
Açlıklar, yoksulluk, eşitsizlik, ten ve dilden
ötürü yaşanan haksızlıklar, yeşille suyla
yavrularımızla karşı karşıya kalınan 
haksızlıklar elbette bizim ortak 
kederlerimiz.
Bazen de bu olay ve benzerleri bir üst sınav 
oluyor.
İyi bir insanın düştüğü kötü durumu,
Hadi biraz abartmak serbest olsun,
İnsancıl olan hiçbir şey bana yabancı 
kalamaz şemsiyesinde yaşayanların 
çokluğu
Umuttur. Evet.
Ahh Fenerbahçem,
Bahar'ın eli kulağında. Bak ben neler 
yazıyorum, sana aşkımı tazeleyeceğime!!!
Aşk baki elbet fekat ne yazık kiiii....
Forvet boştu:)))
Canın sağolsun ama azıcık da sitemim 
olsun.
Nelerle cebelleşmek  zorundasın,
farkındayız elbet.
Ama biraz gayret. Biraz heves.
Erguvanlar yaklaştı, hatırla:)

Geriye sarabilsek, 
sarabilseler!

FERYAL 
PERE

erkeklere 
bırakmıyorrAgbiyi

adıköy’de kadınların yer aldığı bir ragbi takımı var. Ka-
dıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Kalamış 
Spor Merkezi’nde ve Selamiçeşme Parkı’ndaki Spor 
Tesislerinde antrenman yapıyorlar. Takımdaki sporcu-

lar zor ve dayanıklılık isteyen bir spor dalı olmasına rağmen ragbi 
sporunu çok sevdiklerini söylüyor.

FUTBOLDAN RAGBİYE
Kendilerine Kadıköy Ladies Ragbi Takımı adını veren sporcu-

lardan ve aynı zamanda takımın kaptanı Ece Tekin, sporu çok sevdi-
ğini, uzun yıllar futbol oynadıktan sonra 4 yıl önce Amerikan futbo-
luyla tanıştığını daha sonra da ragbiye başladığını anlattı. İTÜ Gemi 
Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Ece, ragbinin sert bir spor oldu-
ğunu ama bu sporu çok sevdiğini belirtti.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN DESTEK
Ragbi takımı antrenmanlarını Kadıköy Belediyesi’nin desteğiy-

le ücretsiz olarak Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi ile Ka-
dıköy Belediyesi’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yeni inşa et-
tiği tesislerde yapıyor. Haftada iki gün, yaklaşık iki buçuk saat süren 
yorucu antrenmana rağmen kadınlar mücadeleyi bırakmıyor.

2014 yılında kurulan Kadıköy Ladies Ragbi Kulübü Takım so-
rumlusu aynı zamanda da oyun kurucusu Sıla Aksoy 4 yıldır ragbi 
oynuyor; 3 yıldır da Kadıköy Ladies takımı oyuncusu. Maltepe Üni-

versitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi olan Aksoy, “Kadın-
lara ragbiyi tavsiye ediyorum. Takımımızda yaş aralığı yok. Aynı 
zamanda sporun yaşı yoktur. Gelişen bir spor ve burada herkes yeni 
başlıyor ragbiye” diyor. 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antre-
nörlük Bölümü öğrencisi Ezgi Kılıç da ragbi takımının sporcuların-
dan. Takımın forvet oyuncusu olduğunu söyleyen Ezgi, “Geçen haf-
taki maçı 37-0 kazandık. Ragbi çok zor ve çok da sert bir spor ama 
ben seviyorum. Sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Türkiye Şampiyo-
nası’nda hedefimiz şampiyonluk” diyerek iddiasını ortaya koyuyor.

KADINLARA RAGBİ TAVSİYESİ
7 yıldan bu yana ragbi yaptığını, artık antrenörlük ve hakemliğe 

başlayacakken hala sahada olup ragbi oynamayı tercih ettiğini belir-
ten Bengi Özgen aynı zamanda Beden Eğitimi Öğretmeni. Üniver-
sitelerde ragbinin tanınması için gayret gösterdiğini anlatan Özgen, 
ragbi kursu bile açtığını belirtti. Bengi Özgen, “Kadınlara kesinlik-
le ragbiyi tavsiye ediyorum. İlk başta herkesin korkusu oluyor ama 
başladıktan sonra kimse bu sporu bırakamıyor. Ben bile antrenörlük 
ve hakemliğe başlayacakken çok sevdiğim için bırakamıyorum ve 
hala ragbi oynamaya devam ediyorum” diye konuştu.

İlayda, “Bir yıldır oynuyorum. Sosyal medyadan gördüm ve ra-
gbiye başladım. Çok zevkli bir spor ve tavsiye ediyorum” derken, 
üniversite öğrencisi Berfin, iki yıldır ragbi oynadığını belirterek, 
“Sporla hiç alakam yoktu, okul arkadaşımın önerisiyle başladım. 
Eğlenceli bir spor” dedi. Ragbiye çok yeni başladığını söyleyen Rif-
ka da haftada iki defa yaklaşık 2 buçuk saat süren yorucu antren-

manlar yaptıklarını ama çok keyif aldıklarını anlattı. Ayşegül 
Göze de yeni başladığı ragbiyi, “Aslında kolay bir spor bana 
göre. Ragbiyi seviyorum” diye ifade etti.

 GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU
Kadıköy Ragbi Kulübü’nün kadın takımı olan ve Kadıköy 

Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde düzenlenen İstanbul 
Plaj Ragbisi Turnuvası şampiyonu da olan Kadıköy Ladies, 
katıldıkları turnuvalarda sergiledikleri başarılı performansla 
ragbi sporunun beğenilen takımları arasında gösteriliyor.

RAGBİ (RUGBY) HAKKINDA
Ragbi, iki takım arasında, oval bir topun el ve ayaklarla kontrol 
edilerek sayı yapılması esasına dayalı olarak oynanan takım oyunu. 
Ragbi, 15’er kişilik iki takımla bir devresi 40 dk olmak üzere iki 
devre olarak oynanıyor ve topu elle rakip kale çizgisinin arkasına 
taşımak amaçlanıyor. Kondisyon ve dayanıklılık gerektiren ragbinin 
bir diğer çeşidi de yedili ragbi olarak adlandırılıyor.

Suadiye Yıldızları ışıldıyor
Suadiye Yıldızları gruptan çıkmayı 
başararak, İstanbul Şampiyonluğu 

için önemli bir virajı geçti

Suadiye Yıldızları U18 Erkekler A Ligi’nde grup-
tan çıkmayı garantiledi. 23 Şubat Perşembe günü 
17.00’de Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salo-
nu’nda oynanan U18 Erkekler A Ligi Final F Grubu 
maçında Suadiye Yıldızları, Bahçeşehir Antspor ta-
kımıyla karşılaştı. Suadiye Yıldızlarının baştan sona 
etkili oyunuyla geçen maçta Suadiye Yıldızları ko-
nuk ekibi 58-39’luk skorla mağlup etti. 

Maçın periyotları; 22-16, 5-8, 14-8 ve 17-7 ta-
mamlandı. Hamza 4, Berke 12, Arda 9, Alper 25, 
Kutay 2, Muhammed 2, Cem 2, Yağız 2 sayı ra-
kip potaya gönderirken takımın en fazla sayıyı 25 
sayı ile Alper kaydetti. Tüm takımın performansın-
dan memnun olduğunu belirten genç antrenör Vol-
kan Çift, “Bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledik. 
Bundan sonra tek maç usulü maçlar oynanacak. İs-
tanbul Seri A Şampiyonluğu için 32 takım kalacak 
ve bunlar eleme usulü tek maç oynanacak” diye açık-
lamada bulundu.

İSTANBULGÜCÜ GALİP GELDİ
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2016-2017 

sezonunda 27.hafta karşılaşmaları tamamlandı. 25 
Şubat Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Caferağa 
Spor Salonu’nda oynanan maçta Anadolu Üniversi-
tesi’ni 65-56 yenmeyi başaran İstanbulgücü çok ça-

lışmanın karşılığını almaya başladı. 25. haftada lig 
lideri Bornova Beckerspor’u 87-59’luk farklı skor-
la Caferağa’dan puansız gönderen İstanbulgücü, bu 
haftasonu elde ettiği galibiyetle kazandığı maç sayı-
sını 10’a çıkartırken ligde 15. sırada yer aldı.

CAFERAĞA’DA RAKİP TANIMIYOR
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi lideri Yakın 

Doğu Üniversitesi, Kadıköy Belediyesi Caferağa 
Spor Salonu’ndaki 19. hafta karşılaşmasında Girne 
Üniversitesi’ni 69- 54 yenerek, zirvedeki yerini ko-
rudu. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı ise Girne 
Üniversitesi 66-57 kazanmıştı.

Maçın başında istediği oyunu sergileyemeyen 
ve rakip oyuncular Tijana ve Cappie’nin etkili oyu-
nu karşısında ilk periyodu 22-19 geriden tamamla-
yan Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci periyodun ilk 
dakikalarında zorlansa da ilk yarıyı 36-32 üstün bi-
tirdi. Maçın ilk devresinde Yakın Doğu Üniversite-
si’nde CourtneyVandersloot 15 sayı, 3 ribaund ve 2 
asistle sahanın en etkili isimi oldu. Girne Üniversite-
si’nde ise ilk 20 dakikada Cappie Pondexter 16 sayı 
kaydetti. İki takımın da galibiyet için oynadığı maçın 
üçüncü periyodu 58-39, dördüncü periyodu da 69-54 
kazanan YDÜ ligde 35 puanla liderliğini sürdürdü. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vanderslo-
ot 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist, Elin Eldebrink 15 sayı, 
3 ribaund, 8 asist, Bahar Çağlar 12 sayı, 15 ribaund, 
Kayla Mcbride 11 sayı, 9 ribaund, 2 asist,  Angelica 
Robinson 4 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ile takımın öne çı-
kan isimleri oldu. 

Kadıköy’ün Leydileri

Sert bir spor dalı olarak ,“Ragbi” son yıllarda kadınların favori sporlarından. 
Kadıköy’de de başarılı bir kadın ragbi takımı var…

K
l Mustafa SÜRMELİ
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
3 - 10 MART 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

"RASİMPAŞA GÖNÜLLÜLERİ SUEDA 
KOROSU "

Şef  Serkan EKİN 
3 Mart 2017/ 20.00 

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“KENTSEL DÖNÜŞÜM”
Öğretim Üyesi Mimar Dr. Ahmet Kıvanç 

KUTLUCA
3 Mart 2017 / 14.00

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

"ARMONİ TSM KOROSU "
Şef  Sabri ÖZTÜRK
6 Mart 2017/ 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"TERÖR VE DOLANDIRICILIKLA İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME"

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü 
Mustafa FURTUNA ve Şengezer DİNÇEL

6 Mart 2017/ 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"KAZASIZ KUL OLMAZ "
Yazar Yönetmen Zahrettin ÇELİK / 

Analitik Yaşam Grubu Başkanı Ali Yücel 
GÜLER / 

Trn. İlkyardım Uzm. Ahmet Burak AŞKIN 
/ Motorsikletli Kurye. Der. Sekr. Ergün 

PEDÜK
6 Mart 2017/ 13.30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“DÖRT YAPRAKLI YONCA”
Şef Ömer ÖCAL   

7 Mart  2017  / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"AMERİKA KIZILDERİLİLERİ VE 
MAYALAR "

Doç. Dr. Haluk BERKMEN
7 Mart 2017/ 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

"ORTA VE İLERİ YAŞLARDAKİ BAĞIRSAK 
SORUNLARI "

Uzm. Dr. Ali İhsan DOĞRU
7 Mart 2017/ 14.00

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

‘’GÖKNİL BİŞAK TSM KOROSU’’
Şef Göknil BİŞAK  

8 Mart 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"MÜZİKTE FARKINDALIK "
Sanatçı Gürsel KOÇAK

8 Mart 2017/ 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ"
Osmanağa Gönüllü Başkanı Hülya 
ARABACI / Yazar Müzisyen İkbal 

KAYNAR /
Müzisyen Ozan TURHAL

08 Mart  2017 / 14.00
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri

"HÜSNÜ MAHALLİ İLE 
SÖYLEŞİ VE İMZA"

Gazeteci-Yazar Hüsnü MAHALLİ
9 Mart 2017/ 14.00
Yer: CKM B Salonu 

Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

"GIDAYA İLİŞKİN GÜNCEL 
DEĞERLENDİRMELER VE TÜKETİCİ 

YANILGILARI "
Prof.Dr. Şeminur TOPAL

9 Mart 2017/ 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

"ÇIPLAK AYAKLI FARKINDALIK 
BULUŞMASI "

Farkındalık Rehberi Jad TIRED
9 Mart 2017/ 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"BİR KAVUK DEVRİLDİ "
Tiyatro Oyunu

9 Mart 2017/ 20.30
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

“IŞILAY MÜZİK TOPLULUĞU KOROSU”
Şef Işıl AY  

10 Mart  2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“MÜZİĞİN USTALARI”
TSM Sanatçısı Serap KUZEY

10 Mart  2017 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

GÖNÜLLÜLERDEN
“SAĞLIKLI” GÜNLER…
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bu hafta da pek çok sağlık seminerine imza attı…

Sigarayı bırakmak kilo aldırır mı?
Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler Komitesi’nin 
organize ettiği “Sigara tiryakiliği ve bırakırken kilo almamak 
mümkün mü?” konulu seminerin konuşmacı konukları 
Uzm. Psikolog Aylin Gündoğdu ve Uzm. Diyetisyen Cansu 
Büyükbaş oldu. Aylin Gündoğdu, sigaranın çok kolay 
erişilebilir ve her yerde tüketilebilir olduğu için bağımlılık 
yaptığını, gelişme süreci ve bırakma ile ilgili sorunların fazla 
olduğunu belirtti. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre yılda 5 milyon 
kişinin sigara içtiğini, her yıl Türkiye’de 100 binin üzerinde 
sigaraya bağlı ölümün olduğunu ve dünya sigara tüketiminde 
7’nci sırada olduğumuzu söyleyen Gündoğdu, sigaranın 
olumsuz etkileri ve neden olduğu hastalıklar göz önüne 
alındığında önemsiz olarak sayılabilecek kilo artışının, pek 

çok kişinin (%67’lik kesim) sigarayı bırakmamasına neden 
olduğuna dikkat çekti. 
Aylin Gündoğdu, sigaranın kalbe kilo almaktan daha fazla 
zarar verdiğini, sigarayı bırakmanın akciğer başta olmak 
üzere bir çok kanser türü geçirme riskini azalttığını, sigarayı 
bıraktıktan ilk 20 dakika sonra kan basıncının düştüğünü, 
ilk 12 saatte kandaki karbonmonoksit oranının düştüğünü, 
48 saat sonra nikotinin vücuttan atıldığını, tat ve koku alma 
duyusunun başladığını, ilk 5 yılda kalp krizi riskinin, ilk 10 
yılda akciğer kanseri riskinin azaldığını, 15 yılda hiç sigara 
içmemiş kişilerin sağlığına erişildiğini anlattı.  Diyetisyen 
Cansu Büyükbaş sigarayı bırakınca, kilo alma nedenlerini, 
metabolizmanın yavaşlaması, beslenme alışkanlıklarının 
değişmesi, enerji dengesizliği, yiyeceklerin stres altında 

kurtarıcı olarak algılanması olarak açıkladı. 
Büyükbaş vücuda sigarayı unutturacak besinleri, patlıcan, 
domates, portakal, yulaf ezmesi, nane, muz, pancar, badem, 
esmer pirinç ve probiyotikler olarak belirtti.
Aylin Gündoğdu ve Cansu Büyükbaş sigaradan arkadaş 
olmaz, kendinize gerçek arkadaşlar edinin, uzun ve keyifli 
yaşayın diyerek sunumlarını bitirdi. 

“Şizofreni 
hastalarını 
dışlamayın”

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nin düzenlediği 
şizofreni konulu seminerin konuğu Avrasya 
Şizofreni Derneği Başkanı Mustafa Alper’di.
Mustafa Alper şizofreninin beyindeki 
kimyasal maddelerin iletiminde bozukluk 
olması, beyin yapısında farklılıkların 
görülmesiyle ve motivasyon sağlayıcı iletim 
hormonu dopaminin yüksek salgılanmasıyla 
ortaya çıktığını belirtti.
Alper, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel 
faktörlerin de bu hastalıkta etkili olduğunu, 
tanımlayıcı özelliğinin psikoz, gerçekle 
bağlantı kuramama hali olduğunu, kişinin 
hayat şartlarını ve yaşam kalitesini, çevreyle 
iletişimini zorlaştıran bir durum olduğunu 
ancak şizofreni hastalarının çevrelerine zarar 
vermediklerini anlattı.
Hastalığın aktif (alevlenme), pasif (iyileşme) 

dönemleri olduğu için, alevlenme döneminde 
en az bir metre mesafe bırakarak göz teması, 
fiziksel temas kurmadan iletişim kurmak 
gerektiğini vurguladı.
Tedavisinde ise ilaç kullanımı (antipsikotik 
ilaçlar) ve psikoterapilerin önemli olduğunu, 
hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını 
ama belirtileri ortadan kaldırarak kişinin 
günlük yaşama uyumunu düzenlediğini 
anlattı.
Seminerin sonunda ergenlik döneminde 
çocuklarda davranış bozuklukları 
gördüğümüzde dikkate alarak psikolojik 
tedavilerini yaptırmamız gerektiğini 
belirten Alper şizofreni hastalarını da sosyal 
desteğe ihtiyaçları olduğundan dışlamamak 
gerektiğini önerdi, katılımcıların sorularını 
yanıtladı.

Alerjik hastalıklara dikkat!
Bostancı Gönüllüleri 
Sağlık Komitesi tarafından 
gerçekleştirilen Sağlık 
Seminerleri’nin bu haftaki 
konuğu Prof. Dr. Ferhan 
Özşeker, “alerjiler” hakkında 
bilgi verdi. Alerjinin vücudumuza 
giren yabancı maddelere 
karşı bağışıklık sistemimizin 
gösterdiği aşırı tepkisi olduğunu 

belirten Özşeker, çağımızda giderek artış gösteren önemli hastalıklardan 
olduğuna dikkat çekti. Dr. Özşeker alerjinin, kaşıntı, döküntü, hapşırık, nefes 
darlığı vs. şeklinde belirtiler gösterdiğini ifade ederek Astım, Alerjik Rinit, 
Ürtiker, Egzama, Atopik Dermatit, Besin Alejisi, Anafilaksi gibi hastalıkların alerji 
hastalıkları olduğunu vurguladı. Evtozu akarları, mantarlar, hamam böcekleri, 
hayvan epitetleri, polenler, besinler, pudralı eldivenler, ilaçlar, arı zehri, gıda 
katkı maddelerinin alerjiye sebep olan bazı faktörler olduğunu belirten Özşeker, 
korunma yönteminin ise sebep olan bu etken maddelerden sakınmak olduğunu 
belirterek, bebeklerin uzun süre anne sütüyle beslenmesinin ve aşırı temizlikten 
kaçınılmasının alerji hastalıklarını önlemede öneminden bahsetti.

Magnetik Tedavinin Gücü
Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin düzenlediği 
“Magnetik Tedavinin Gücü ile Sağlık ve 
Ağrılardan Kurtulma” konulu seminerde Dr. 
Aydan Ünveren bilgi verdi. Ünveren, magnetik  
terapinin yaşamda yaratacağı olumlu 
değişiklikleri, sağlıklı ve yeterli su içmenin 
önemini ve  gerekliliğini anlatırken yüzyıllar 
öncesinden gelen magnetik ağrı tedavileri 
konusunda da katılımcılara bilgiler verdi.

Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin 
“Rahatlama Teknikleri” başlıklı 
seminerinin konuşmacısı Psikolog 
– Sanatçı Filiz Çoşkuner idi. 
Çoşkuner şu bilgileri verdi: “Stresin 
vücudumuzda oluşturduğu 
hastalıklar ülser, alerji, adele ve baş ağrılarıdır. Bu etkileri önlemek elimizde 
değil ancak  rahatlamak için önce kaslarımızı gevşetmeli, geçmiş mutlulukları 
düşünmeli, tedaviye ağrıyan bölge dışından başlamalıyız.” ”Fobilerden kurtulmayı 
sağlayan teknikleri alışkanlık haline getirmeliyiz” diyen Çoşkuner, “Bu teknikte 
ayrı ayrı kas grupları hedef alınır ve gevşeme komutları vererek o kasların 
gevşemesi sağlanır, kas gruplarında gerginliğin azaldığı hissedilir” dedi.

RAHATLAMA 
TEKNİKLERİ

Sosyal medyanın 
hayatımızdaki yeri
Av.Nur Evrim Erol, 15 günde bir, 
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüevi’nde 
Kadıköylülerle buluşuyor. Her buluşmada 
farklı konuların ele alındığı etkinlikte, 
daha önce Kentsel Dönüşüm, Boşanma 
ve Mal Rejimi, Tüketici Olarak Haklarımız, 
Kira Sözleşmeleri gibi konular hakkında 
bilgi verildi.  Son buluşmada ise “Sosyal 
Medyanın (Facebook, Twitter, İnstagram) 
Hayatımızdaki Yeri ve Kullanımı” konusu 
işlendi. Erol sosyal medyanın yanlış 
kullanımından doğabilecek riskleri ve bu 
riskleri minimuma indirmek için dikkat 
edilmesi gereken hususları katılımcılarla 
paylaştı. Ayrıca sosyal medyanın aşırı 
kullanımının bağımlılık yaratabileceğini 
ifade ederek özel hayatın gizliliği prensibine 
nasıl dikkat edileceği konusunda 
katılımcılara önemli bilgiler verdi. 

“Bir fincan musiki”
Yaklaşık iki yıldır Şef Ferhat Ersoy 
ile çalışmalarını sürdüren “Bostancı 
Gönüllüleri Türk Müziği Topluluğu”nun 
bu yılki konseri de yoğun ilgi ve katılımla 
gerçekleşti. Koro bu konserinde Bestekâr 
Muzaffer İlkar’ın Rast, Mahur, Hicaz 
makamlarından özenle seçilmiş eserlerini 
seslendirerek konuklara güzel bir akşam 
yaşattı. Konuklar da zaman zaman 
duygulandı, zaman zaman şarkılara 
eşlik etti. Konserin sonunda konukların 
da talebi ile hep birlikte İzmir Marşı 
seslendirildi.

“Etkili İletişim” önemli
Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler 
Komitesi’nin organize ettiği “Etkili İle-
tişim” konulu seminerin konuşmacı ko-
nuğu Neslihan Yılmaz Benice idi. 

Benice “Etkili iletişim, toplumda, 
uyumlu, barışçıl, önyargısız bir ortamın 
sağlanması ve sistemin verimli olarak iş-
lemesi için, sıradan iletişim anlayışının 
ötesine geçerek verimliliği ortaya çıka-

racak yeni bir anlayış oluşturmaktadır” 
diyerek sözlerine başladı. Önce insa-
nın kendini tanıması gerektiğini belirten 
Neslihan Benice, sağlıklı iletişim kur-
manın temel doğrularını, doğal olmak, 
kabul etmek, saygılı olmak, empati duy-
mak, tutarlı olmak, güven verici olmak, 
yargılayıcı olmamak ve insanlara fayda-
lı olmak olarak sıraladı.

ATATÜRK VE NUTUK
Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve 
Eğitim Komitesi’nin düzenlediği  “Ata-
türk ve Nutuk” konulu söyleşinin konuş-
macısı Yeditepe Ünviversitesi Öğretim 
Görevlisi Ayşen Arıç oldu.  Arıç söyleşi-
ye “Edebiyatta üç önemli kitap olan Ku-
ran, Nutuk ve Mesnevi’yi herkesin oku-
mak istediğini, ancak anlaşılmadığından 
yarım bırakıldığını” belirterek başladı. 
Bunun sebebinin, bu kitapların yazılma-
sına etken olan olayların bir bütün olarak 

görülmemesi olduğunu açıkladı. Söyleşi-
nin ana konusu olan Nutuk ile ilgili, Os-
manlı İmparatorluğu’nun çökme neden-
lerini, Kurtuluş Savaşını kazandıran milli 
birlik, halk ordusu ve Tekâlif-i Milliye 
emirlerini detaylı bir şekilde anlattı.

Nutuk’un, Atatürk tarafından derle-
nen bir tarih olduğunu, kendine özgü akı-
cı üslubu ile anlatan Ayşen Arıç’a söyle-
şi sonunda Erenköy Gönüllü Evi Başkanı 
Zerrin Sevil teşekkür ederek çiçek sundu.

EKMEĞİN SERÜVENİ
Göztepe Harun Reşit İlkokulu öğrencileri 
ile Göztepe Gönüllüleri, Kartal Halk Ekmek 
Fabrikası’na bir gezi gerçekleştirdi. Fabrikada 
ekmeğin yapımı ile ilgili malzemeleri, pişirme 
ve paketleme süreçlerini gözlemleyen 
çocuklar ve gönüllüler, hem öğrendiler hem 
de eğlendiler.

HUZUREVİNE ZİYARET
Göztepe Gönüllüleri Validebağ Mustafa 
Necati Bey Huzurevi’ni ziyaret etti. Eski 
gönüllülerden Melahat Şide ve Orhan Şide, 
şiirlerini ve bestelenmiş şarkılarını seslendirdi. 
Huzurevi sakinleri sık sık ziyaretlerine 
gidilmesi konusunda dileklerini iletti.
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3 Mart Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-1913-1987 yılları arasında yaşamış, eski hat sanatına yeni bir anlayış ve yorum getiren  çalışmalarıyla 
tanınmış, aralarında Anıtkabir’in yazılarının da bulunduğu birçok yazıt yazmış hattat… Beyaz Rusya’nın öteki 
adı… Eski Mısır’da bir güneş tanrısı. 2-Doğu Afrika’da yaşayan göçebe bir halk… Metal ya da toprak eşya 
kenarında bulunan pürüz… Yardım, imdat. 3-Makedonya’nın plaka işareti… Açıklama… Ferzan Özpetek’in 
bir filmi. 4-Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili… Kadıköy’de bir semt… Lorentiyumun simgesi… Büyükbaş 
hayvan. 5-Yaş… Hareketli, taşınabilir… Boru sesi… Bakır elementinin simgesi… Şifre. 6-Bir ucu sürtünme 
sonucu yanabilecek birleşimde olan küçük tahta ya da karton parçası… Holmiyum elementinin simgesi… 
Kuzey Afrika’da bir kıyı ülkesi… Beyaz. 7-Yer üstünde ya da yer altında cevher çıkarılan yer… Bir tür büyük 
balıkçı kayığı… Alan ölçüsü birimi hektarın kısa yazılışı… Güney Amerika ülkelerine özgü bir yük hayvanı. 
8-İnce yapılı, nazenin… Horozun tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı… Beşiktaş’ta bir semt. 9-İlgeç… 
Her çeşit mikroptan arınmış… Öldürme, telef etme… Peru’nun plaka işareti. 10-Avrupa Serbest Ticaret 
Birliği’nin kısa yazılışı… Uyarı, ihtar… Miras, tereke. 11-Bütün kirpiklilerden, durgun ve kirli sularda yaşayan, 
yassı gövdeli, bir hücreli canlı… Siirt’in bir ilçesi… Adet. 12-İrade kaybı, istenç yitimi... Çabuk davranan, çevik… 
Trenin üzerinde hareket ettiği demir yol… Telli bir çalgı. 13-Derek soyadlı aktris… İlk mektep… Vildan önadlı 
aktris. 14-İstanbul’un kısa yazılışı… Yardım amacıyla toplanan para… Köpek… Bilgiçlik taslayan (kimse)… 
Kurçatovyum elementinin simgesi. 15-Hücum, hamle… Radon elementinin simgesi… Mecazen, gösteriş… Bir 
gezegen. 16-Melih Gülgen’in bir filmi… Sandviç ekmeğinin içine domates, peynir ve biber konularak yapılan 
bir yiyecek türü. 17-Taşıma işi… Uzunçalar da denilen plak türünün kısa yazılışı… Ağır ritimli bir İspanyol dansı. 
18-Eski dilde yüz, çehre… Müzikte ağır bir biçimde (çalınmak)… Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, 
kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir tür eyer… Bazı şeylerde dip bölüm. 19-Asılmış olan… Anlaşma, uyuşma, 
bağlaşma… Uzaklık belirten sözcük. 20-Bir nota… Sarhoş… Aklama… Başından, temelinden, kökeninden.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Sinemalarda bu sezon gösterilen ‘Aşıklar Şehri’ (La La Land) adlı filmde başrol oynayan ünlü aktris… 
Doğa… Yenecek kadar olgun olmayan (meyve). 2-Uzun… Kadıköy’de bir semt… Silisyum elementinin 
simgesi. 3-Duman lekesi… Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir kitabı… Rutenyum elementinin simgesi… Tam 
pişmemiş. 4-Erişmiş, başarmış, ulaşmış… Bir tür saz… Zencefilgillerden bir bitki. 5-İnce sivri uçlu bir çuvaldız 
türü… Merkez Bankası’nın kısa yazılışı… Eylemli,  edimsel, gerçekten yapılan (iş)… Lübnan’ın plaka işareti… 
Sahip. 6-Geminin yan yatması… Sivil toplum kuruluşu anlamında kısaltma… Salon danslarından biri ve bu 
dansın müziği. 7-Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını, yetersizliğini gidermek ya da bozuk olan 
ruhsal durumunu düzeltmek amacıyla uygulanan tedavi… Ay ağılı, ayla, hale. 8- Ezgi, türkü, nağme… Söylev, 
nutuk… Kale. 9-Durum, vaziyet… Tarihte, devlet hazinesi... Altın elementinin simgesi… Olumsuzluk belirten 
bir sözcük… Titan elementinin simgesi. 10-Tarihte Bulgar krallarına verilen unvan… Vefakar… Polonya’nın 
para birimi. 11-Tenor ile bas arasındaki erkek sesi… Bir nota… Atıcılık sporunda bir dal… Taburun kısa yazılışı. 
12-Oldukça, hayli… Anadolu Ajansı’nın kısa yazılışı… Anlak, zeyreklik… Bir sayı… Yaşlı, ihtiyar. 13-Metal 
parlaklığı verilmiş olan deri… İlgi eki… Boylam… Ege Bölgesi’nde bir göl. 14-Dingil… 1915-1994 yılları arasında 
yaşamış, gerçekçi eğilimde ve naif anlayışta çalışmalarıyla tanınmış, öyküler de yazmış ünlü ressam… Ara 
verme. 15-29 Mayıs 1453 günü kendini izleyen yeniçerilerle birlikte çıkmayı başardığı Topkapı surunun 
üzerine belindeki sancağı diken asker… Lak ile cilalanmış. 16-Çare… Bir çoğul eki… Havadar. 17-Baş, kafa… 
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi… Bir deniz 
taşıtı… Su, ab. 18-Tanıtım gösterisi… Utanma, utanç duyma… Winslet soyadlı aktris… Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi’nin kısa yazılışı. 19-Bir nota… Erkek kişi… ‘Akışı Olmayan Sular’, ‘Asılacak Kadın’, ‘Sadık Bey’ gibi 
kitaplarıyla tanınan yazar… Mavera. 20-Mercan adası… Teşhis ve tedavi amacıyla vücut boşluklarına, 
damarlar içine ilaç ya da sıvı vermek ya da almak için özel olarak hazırlanmış tüp… Unutma huyu olan, çok 
unutan.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Akademici, Aksaksemai 2-Latife Tekin, İzleme, Lm 3-İda, Es, Ziya Osman Saba 4-Örneklem, İd, Tastamam 5-Zom, 
Tetiklemek, Ale 6-Atik, Edinim, Bk, Lut 7-Ek, İftar, Ki, İlistir 8-Naim, Arsa, Zikir, Ayak 9-Tr, Başköşe, Merhale 10-Ünsal, Ezilenler, At 
11-Realist, Kebap, Lök, Ok 12-Amiyane, Gri, Kimi 13-Otağ, Parite, Suna 14-Alidat, Dek, Pişi, Kd 15-Yama, Ahi, Asitane, İha 16-Asalak, Ge, 
Ata Demirer 17-Kınakına, Epe, İçerik 18-Trimaran, Ley, Maç 19-Ada, Tip, Serçe, Ti 20-Külfet, Baraka, Nispet.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Ali Özgentürk, Ayakçak 2-Kadro, Karne, Olası, Dü 3-Atanma, Santimantal 4-Di, Timbal, Adalar 5-Efektif, 
Aliağa, Akide 6-Meslektaş, Sm, Takım 7-İt, Et, Arketip, Nam 8-Cezmi Ersöz, Yadigar 9-İki, Kd, Aşikare, Ata 10-İyilik, Elenika, Enir 
11-Anadeniz, Ebet, Sap, Pa 12-Mi, İrna, Epitel 13-Sistemik, Lpg, ita, Esa 14-Azmak, Lime, Reşadiye 15-Klas, Birerli, İneç, Rn 16-Sentaks, 
Emekçi 17-Emsal, Tahakkuk, İr, Es 18-Ameliyat, İndirim 19-Alba, Ural, Oma, Hekate 20-İmamet, Keski, Zar, Çit.  

Yaşam

Çocuklar 23 Nisan şiirlerini çizecek
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merke-
zi’nin 2014 yılında “Kadıköy’de Çocuk 
Olmak” teması ile başlayan, “Hayalimde 
Kadıköy” (2015), “Çocuk Gözüyle Barış” 
(2016) temalarıyla devam eden resim ya-
rışması bu yıl “Paletimde 23 Nisan Şiirle-
ri” temasıyla yapılacak.

Şiirler ve renklerle çocukların hayal 
dünyasını daha da zenginleştirmek amacıy-
la yapılan bu yarışmaya 28 Şubat’ta başla-
yan başvurular 7 Nisan 2017’ye kadar Ço-
cuk Sanat Merkezi’ne yapılabilecek.

Çocuk Sanat Merkezi, Kadıköy ilçesi 
sınırları içinde yaşayan 7-13 yaş arasındaki 
tüm çocukları resim yapmaya davet ediyor. 
Katılımcıların 7-9 ve 10-13 olmak üzere 
iki yaş grubunda değerlendireceği yarışma 
için “Şartname” ve “Başvuru Formu” Ka-
dıköy Belediyesi (www.kadikoy.bel.tr) ve 
Çocuk Sanat Merkezi (www.cocuksanat-
merkezi.kadikoy.bel.tr) internet sitelerin-
den temin edilebilir. 

Resimler, Kadıköy Belediyesi inter-

net sitesinden temin edilebilen katılım for-
mu doldurularak “Kadıköy Belediyesi Ço-
cuk Sanat Merkezi, Fahrettin Kerim Gökay 
Cad. No.128 Göztepe-Kadıköy” adresine 
elden teslim edilecek. Çocuklardan “seç-
tikleri bir 23 Nisan şiirini resmetmeleri-

nin” istendiği bu yarışmaya katılım 7 Ni-
san 2017 tarihinde sona erecek.

Yarışmaya katılan resimlerden ser-
gilenmeye değer görülenler ile ödül-
lendirilenler 23-30 Nisan 2017 tarihle-
ri arasında Caddebostan Kültür Merkezi 

performans 1 katında sergilenecek. Yaş 
gruplarına göre iki grupta değerlendiri-
len resimler için toplam 6 resim ödüllen-
dirilecek. Birinci - ikinci - üçüncü sırada 
ödüllendirilecek resimlere verilecek he-
diyeler daha sonra açıklanacak. 

Kadıköy, Japon kültürünü yaşadı

sya kıtasının iki ucunda bulunan Japonya ve 
Türkiye arasındaki dostluk, sanat ve kültür 
köprüsünü sağlamlaştırmak için yapılan Ja-
pon Kültür Festivali’ne Kadıköy Belediye-

si ev sahipliği yaptı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen festivalin açılışına Japonya İstanbul Baş-
konsolosu Norio Ehara, Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, çocuk kitapları yazarı ve çizeri Kobayas-
hi Yutaka, festivali organize eden Japon Sanat Merkezi 
sorumlusu Erdal Küçükyalçın ve çok sayıda Kadıköylü 
katıldı.

Festivalin açılışında sözlerine Japonca’da merhaba 
anlamına gelen “Konnichi wa!” diyerek başlayan Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, iyi bir ileti-
şim için ilk adımın selamlaşmak olduğunu belirtti. Fark-
lı kültür ve medeniyetleri tanımanın önemini ifade eden 
Nuhoğlu, Japonya’nın disiplini, mücadelesi ve kültürü-
nün her zaman örnek olduğunu söyledi.

İnsanların geleceğe dair farklı beklentileri ve umut-
ları olduğuna dikkat çeken Nuhoğlu, dünyanın neresinde 
olunursa olunsun herkesin çocukları için yaşanabilir bir 
dünya ve iyi bir gelecekte buluştuğunu söyledi. Başkan 
Nuhoğlu, festivalin temasının “Çocuk ve Hayal” olması-
nın ortak meseleye vurgu yaptığının altını çizdi. Japon-
ya’nın çocukların eğitimi ve gelişimi konusunda ciddi 
katkılar verdiğini hatırlatan Nuhoğlu, festival ile Japon 

kültür ve sanatını daha yakından tanıma fırsatı buluna-
cağını ifade etti. 

Festivalde ikebana (çiçek düzenleme sanatı), bon-
sai atölyeleri düzenlendi; katılımcılara kimono giydiril-
di, origami (kâğıt katlama) dersleri verildi. Japon çocuk 
oyunları atölyelerinin yer aldığı festivalde Japon dansı 
ve kılıç sanatı (İaido) gösterileri yapıldı. Japon filmle-
ri gösterildi.

Şarkılar 
Deniz’e 
söylendi
Deniz Gezmiş 
70. doğum gü-
nünde Kadı-
köy Belediye-
si Caddebostan 
Kültür Merke-
zi’nde düzenle-
nen anma gece-
sinde şarkılarla 
anıldı 
45 yıl önce idam edilerek öldürülen 
Türkiye’nin öğrenci liderlerinden De-
niz Gezmiş, 70. doğum gününde De-
niz Gezmiş Vakfı’nın düzenlediği bü-
yük bir etkinlikle anıldı. Anma gecesi 
Deniz Gezmiş’in doğum tarihi olan 28 
Şubat 1947’den tam 70 yıl sonra Cad-
debostan Kültür Merkezi Büyük Sa-
lon’da gerçekleştirildi. Anma gecesi-
ne Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu da katıldı. 
Sunumunu şair ve yazar Sunay Akın’ın 
yaptığı gecede Cahit Berkay, Moğol-
lar,  Film Müziği Orkestrası, Edip Ak-
bayram, Hayko Cepkin, Hüseyin Tu-
ran, Mazlum Çimen, Ruhi Su Dostlar 
Korosu, Zuhal Olcay ve Zülfü Livane-
li sahne aldı. 
Deniz Gezmiş Vakfı adına Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na 
plaket verildi. Anma gecesine katılan 
tüm sanatçılar gecenin sonunda sahne-
ye çıkarak hep birlikte “Hey Özgürlük” 
şarkısını söyledi. 

Japon Kültür Festivali, 25 
Şubat-3 Mart tarihleri 

arasında Kadıköy Belediyesi 
ev sahipliğinde Caddebostan 

Kültür Merkezi’nde gerçekleşti

A
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aint-Joseph Fransız Li-
sesi öğrencileri geçti-
ğimiz yıl, doğal tarım 
yapabilmek için Ka-

dıköy Belediyesi’nden ken-
dilerine alan tahsis edilme-
sini istemişti. Öğrencilere, 
Kadıköy Belediyesi’nin, Fe-
nerbahçe Parkı’nda yaklaşık 

bir dönümlük alanı temin 
etmesiyle permakültür 

bahçesi hayata geçmiş-
ti. Gönüllü öğrenciler 

ve danışman öğret-
menlerin çalışmala-
rıyla bahçeye ürün-
ler ekilmiş, organik 
meyve ve sebze-
lerin hasadı yapıl-
mıştı. Permakültür 

bahçesinin, 2017 yılı 
açılışı da 25 Şubat Cu-

martesi günü Saint-Jo-
seph Fransız Lisesi öğren-

cileri, Kadıköy Kent Konseyi, 
Yeryüzü Derneği ve gönüllü va-
tandaşların katılımıyla gerçekleşti. 
Açılışın ardından çapa ve kürekle-
ri eline alan öğrenciler, toprağı or-
ganik tarıma hazırlayarak, yılın ilk 
ürünleri bahçeye dikti.  

“İKİNCİ BULUŞMA MART’TA”
Gazete Kadıköy olarak permakül-

tür bahçesi projesine danışman öğretmenlik 
yapan Şükran Toy ile konuştuk. “Cemrenin 
düşmesiyle birlikte bahçemizin açılışını yap-
tık.” diyen Toy şunları söyledi: “İkinci bu-
luşmamızı mart ayında yapmayı planlıyoruz. 
Takvimimizi, öğrencilerimizin sınav duru-
muna ve hava şartlarına göre ayarlıyoruz. 
Bizim dışımızda bahçeye, diğer okullardan 
gönüllü çalışmaya gelen öğrenciler ve öğ-
retmenler de var. Milenyum ve Küçük Ağaç 
Anaokulu, kasım ayında bahçede çalışmala-
rını yaptılar. Şu anda da bahçeye, Zühtüpaşa 
İlkokulu için dört tane yatak yapıyoruz. Zü-
htüpaşa öğrencileri artık bu bahçede organik 
tarım yapabilecekler. Onlar da havaların dü-
zelmesiyle birlikte nisan ayında her hafta gel-
meyi planlıyorlar.” 

“HERKESİ BEKLİYORUZ”
Yeni yılın ilk buluşmasında, bahçede kış-

tan kalan dağınıklığın toparlandığını ve topra-
ğın havalanması için çapalama çalışmalarının 
yapıldığını belirten Toy, “Geçen yıl bahçeye 
Çin yeşilliği, roka, tere, domates, biber, patlı-
can, su kabağı, kırmızı marul, maydanoz ek-
tik. Bunların yanı sıra elma, armut ve böğürtlen 
ağaçlarından yaklaşık 15 adet diktik. Bu yıl ya-
taklarımızı genişleterek daha çok ürün almayı 
hedefliyoruz. Yeni ürün olarak fasulye ve be-
zelye ekeceğiz. Domates, biber, patlıcan ve fa-
sulye gibi ürünlerimizi nisan döneminde fide 
olarak toprakla buluşturacağız. Yaz döneminde 
de bu ürünlerin hasadını yapacağız. Hasadını 
yaptığımız ürünleri de ihtiyaç sahibi kurumlar-
la paylaşacağız. Bahçe sadece bizim okulumu-
za ait değil. Her insan gönüllü olarak çalışabilir 
ve yararlanabilir. Topluluk bahçesinin de ama-
cı zaten budur. Toprakla uğraşmayı seven her-
kesi buraya bekliyoruz:” dedi.

“ÜRÜNLERİMİZİ YIKAMIYORUZ”
Permakültür bahçesi projesinin mimarı lise 

öğrencisi Defne Aksel, bahçenin kurulma süre-
cini şöyle anlattı: “Geçtiğimiz yıl Amerika’da 
katıldığım yaz okulunda yeşil yerleşkeleri gez-
diriyorlardı. Orada fark ettim ki yurtdışında 
topluluk bahçesi denen alanlar çok yaygın. Bir-
çok insan komşusuyla birlikte organik tarım ya-
pıyordu. Bunun Türkiye’de hiç var olmadığını 
fark ettim. Okulumuzda daha önceden kurmuş 
olduğumuz küçük çaplı permakültür bahçesini 
nasıl geliştirebileceğimizi düşünürken Kadıköy 
Belediyesi’ne projemizi sunduk. Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu’nun da projemize olumlu 
bakmasının ardından çalışmalarımıza başladık. 
Şu anda bahçemiz iki yaşına girdi. Kendi yetiş-
tirdiğiniz şeyi yemek çok başka bir duygu. Ön-
celikle güvenli olduğunu biliyorsunuz. Ürünle-

rimizin hepsi de doğal ata tohumundan 
yetişiyor. Ürünlerimizi yıkamıyoruz bile. 
Çünkü zararlı tek bir madde bile kullanıl-
madığını biliyoruz. Bu yıl da bu anlayışa 
bağlı kalarak bahçemizi kolektif bir şe-
kilde büyüteceğiz.” dedi.

“YEŞİLLE CEVAP VERDİK”
Bahçe kurulduğundan beri projenin 

içinde yer alan 11. sınıf öğrencisi Alp 
Bolluk ise kentin orta noktasındaki bah-
çe fikrinin oldukça ilgi çekici olduğunu 
söyleyerek, “Günümüzde bir beton yo-
ğunluğu var. Bizler de beton yoğunlu-

ğuna karşı yeşille cevap verdik. Uzun bir za-
mandır bu fikrin gerçekleşmesi için çaba sarf 
ediyoruz. İstanbul’daki insanlar için de güzel 
fırsat oldu. Şehrin tam ortasında insanların ge-
lip stres atabileceği, yeşile dokunabileceği alan 
çok az. Bu azlığı umuyoruz ki, permakültür 
bahçesi bir nebze olsun karşılıyordur. Geçen 
sene başlattığımız katılımcı çalışmayı bu yıl 
daha çok kişiye ulaştıracağız.” diye konuştu.

“GELMELİYİM DEDİM”
Buluşmaya gönüllü olarak gelen Galatasa-

ray Lisesi öğrencisi Defne Akter, bahçeden in-
ternet aracılığıyla haberdar olduğunu belirterek, 
“Kendi okulumdaki permakültür kulübümde de 
bazı çalışmalar yapıyordum. Böyle bir bahçenin 
varlığından haberdar olunca da mutlaka gelme-
liyim dedim. Bugün burada geçirdiğim birkaç 
saatte bile çok fazla çalıştığımı ve doğayla iç içe 
olduğumu hissetim. Kişinin kendinin ektiği bir 
ürünün, büyümesini görmesi ve onu yemesi çok 
hoş bir duygu olsa gerek. Okulumdaki arkadaş-
larıma da bu bahçeden mutlaka bahsedeceğim. 
İmkânı olan her insan bu bahçeye gelmeli ve za-
man geçirmeli.” şeklinde konuştu.

“UMUT VERİCİ”
Buluşmanın bir diğer gönüllüsü Kadıköylü 

Mahmut Meral ise emekli bir mimar. “Bahçeyi, 
geçen seneden beri arkadaşlarımdan duyuyor-
dum” diyen Meral, “Gönüllü olarak gençlerle 
birlikte olmak çok güzel bir deneyim. Genç ar-
kadaşlarla tanışıp, doğaya ve Kadıköy’e faydalı 
olmaya çalışıyorum. Emekli bir insan olduğum 
için bu bahçeye ayırabileceğim zamanım ol-
dukça fazla. Gençlerin boş uğraşlarla vakitleri-
ni öldüreceklerine burada çalışıyor olduklarını 
görmek yarınlara dair umut verici. Kadıköy’de 
ikamet eden herkes buraya mutlaka uğramalı 
ve toprakla uğraşmalı.” dedi.

Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencilerinin Kadıköy Belediyesi’nin 
desteğiyle Fenerbahçe Parkı’nda kurdukları permakültür bahçesi, 2017 yılı 

açılışını gerçekleştirdi. Öğrenciler, yılın ilk ürünlerini bahçeye dikti
l Kaan DERTÜRK
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