
Ekmeğinin peşinde 
bir heykeltıraş

Boğaz’ın prensi 
jön oldu!

“Başka Dünyaların 
Ustaları” geliyor!

 Heykeltıraş Murat Demirtaş 
4 yıldır ekmeğini kendi yapıyor. 
Çevre kirliliğine dikkat çekmek için 
yaptığı ekmekleri yürüyerek dağıtan 
Demirtaş, “Yediğimizin içinde ne var 
bilmemiz gerek” diyor  l Sayfa 10'da

 Boğazın prensi diye adlandırılan, 
sofraların vazgeçilmesi 
lüfer balığının belgeselini çeken 
Kadıköylü deniz biyologu Mert 
Gökalp, Kadıköylülere “yavru balık 
almayın’’ çağrısı yapıyor  l Sayfa 2'de

 Başka Dünyaların Ustaları, 
göremediklerimizi çekmek ve 
hissedemediklerimizi yapmak için 
Tasarım Atölyesi Kadıköy’den yola 
çıktı. Proje kapsamında 40 otizmli 
birey sanat eğitimi alıyor  l Sayfa 12'de

Kızıltoprak sakinleri, geçtiğimiz yıl 
Bağdat Caddesi’ne yerleştirilen hız 
denetim sistemi kameralarının, kendi 
mahallerine de konulmasını istiyor  
l Sayfa 3'te

Asansörlerin aylık kontrollerinin yanı sıra 
her yıl yapılması gereken muayeneleri 
büyük önem taşıyor. Kadıköy Belediyesi 
bu konuda eksik tespit ettiği inşaatlara 
iskân vermiyor  l Sayfa 4’te

Cadde’deki yüksek 
hıza tepki var

Asansör kontrolleri 
önemli
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Erkek egemen bir meslek olan pilotlukta, bir kadın olarak kendini 
kabul ettiren Kadıköy’ün kadın pilotu Eser Aksan Erdoğan “Dünyada 
kadın pilot sayısı çok az. Oysa kadınlar hayallerini gerçekleştirebilir, 

yeter ki kendilerine inansınlar” diyor   l Sayfa 16’da

Kokpitte 
Kadıköylü bir kadın

“Felsefe, 
aşka yol gösterir’’
Berlin’de sürdürdüğü felsefe 
akşamlarını, Türkiye’li 
felsefeseverler için Kadıköy’e 
taşıyan Dr. Ufuk Yaltıraklı, “Bu 
toplumda aşk anlayışı, erkek 
egemen sistem üzerine kurulu. 
Aşkı sorgulamak ve anlamak 
için felsefe gerekir” diyor  
l Sayfa 15'te

MURAT MERİÇ  11'de

Şarkılı Kadıköy Tarihi-3: 
Mahallenin eğlenceli 
ayağı Mavi Işıklar

Kadıköy 
Sedası

DENİZ ÖZTURHAN  2'de

Yaşlılık, hüzün 
ve keder…

UĞUR VARDAN  7'de

kadın hakları
için protokol

Kadıköy’den

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadıköy’de  
tüm haftaya yayılan etkinliklerle 
kutlandı. Kadınlar, Özgürlük Parkı’nda 
buluşup dans etti, panelde haklarını 
konuştu. Kadıköy Belediyesi’nde ise 
renkli görüntüler yaşandı

8 Mart 2017’nin en önemli gündemi Kadıköy 
Belediyesi’nin imza attığı KİHEP Protokolü oldu. 
Kadıköy Belediyesi ile Yeni Çözümler Derneği 
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) 
arasında iş birliği protokolü imzalandı   
l Sayfa 8 ve 9’da
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97 senesinde elimde pembe bez 
çantam, Kadıköy rıhtımına indiğim-
de, Kadıköy’ün sedasının olsa olsa 
martı çığlığı ve vapur düdüğü olabi-
leceği fikrine kapılmıştım. Tabi o va-
kit gençten de öte, çocuk irisiydim 
ve o zamanlar ne tüm şarkılarını ez-
bere bildiğim Kargo’nun, ne birkaç 
ay içinde Kemancı’da tanışacağım 
Kesmeşeker’in, ne de o yıl müptela-
sı olacağım Athena’nın Kadıköylü ol-
duğunu bilmiyordum.

Sonra ufak ufak sokak aralarında 
dolaşmaya başladığımda, bodrum 
katlarından yükselen elektro gitar-
lar, davullar duydum Kadıköy’de. 
Hasır’da (Beşiktaş İskelesi önünde-
ki hasır tabureli, artık olmayan çay-
cılar) gitar çalan çocukları kestim 
hülyalı hülyalı. Uzun süre taşralı kor-
kularımdan alt katına inemediğim 
Akmar’da ise, Pentagram’la ve Zihni 
Müzik’in plaktan çekme kasetleriy-
le tanışma fırsatım oldu. Hatta ömrü 
hayatımda ilk oturduğum metal barı, 
yine Akmar’ın alt katındakiydi. O yıl-
larda edindiğim metal ve rock bilgi-
si, niyahetinde bir progressive metal 
davulcusu kocaya kaçmamı sağladı 
ki, buna da müsadenizle şükrediyo-
rum inceden.

Başlıkta “seda” olarak kendim-
ce çevirdiğim Kadıköy Sound’u, 80’li 
yıllarda Akdeniz Kafe’de takılan Kes-
meşeker ekibi ve Demirhan Bay-
lan’ın şaka olsun diye buldukları bir 
isimmiş. Benim sonuna yetiştiğim 
90’larda ise, bu tanım gençlerin or-
taklaşa müzik ve edebiyat üretti-
ği, birbirinden destek alarak yola de-
vam ettiği bir alt kültürün adı olmuş. 
Sonra 2000’lerin internet ve müzi-
ği bedavaya indirme furyası esince, 
90’ların müzik firmaları bu alternatif 
üretimleri basmayı karşılayamama-
ya başlamışlar. 

Müzikal üretim 2000’ler boyun-
ca dursa da, Kadıköy Sound’u ge-
rek Kaybedenler Kulübü tribiyle, ge-
rek plakçıları, sahafları ve iyi eğitimli, 
gıdalı gençleriyle, günümüze kadar 
geldi. Ve her ne kadar müzik otori-
teleri Kadıköy’ün müzikal bir seda-
sı olamayacağı, ancak ortak bir kül-
türü olabileceği fikrinde birleşse de, 
benim tanımım çok daha az akade-
mik olacak. Bence en sevdiği büfe 
Tek Büfe, en sevdiği pastane Baylan 
olan ve en az bir kez Moda çimenlik-
lerinde müzik yapmış bulunan her 
grup, Kadıköy Soundu’na dâhildir. 
Çünkü burası Kadıköy; burada sa-
natçılar ve sanatla ilgilenen insanlar 
birbirini destekler ve ancak bu ne-
zaket hali sayesinde, yaşadıkları ka-
otik coğrafyada kendilerini bir nebze 
daha az yalnız, bir nebze daha fazla 
anlaşılmış hissederler. 

Kadıköy’ün sedası deyince, bir de 
burada yaşamış babalar var elbette. 
Barış Manço’suz Moda olmaz. Edip 
Akbayram ve Harun Kolçak da ha-
len Moda’nın yaşayan efsaneleridir. 
Onların sayesinde hala “haramilerin 
saltanatını yıkacağımıza” ve sade-
ce müziğin gücüyle Japonya’da bile 
dostluklar kurabileceğimize inanı-
yoruz. Bu inançla koşup gidiyoruz 
arkadaşlarımızın, arkadaş gibi sev-
diklerimizin konserlerine. Çünkü bir 
şehrin ruhunu yaşatmanın, ancak o 
şehirde üretilen sanatı yaşatmakla 
mümkün olabileceğini biliyoruz.

Arkadaş gibi sevdiklerimiz de-
dim. Çünkü arkadaşlar iyidir. Son 
5-6 senedir, Kadıköy’den yurdun 
dört bucağına esen yeni bir dal-
ga var. Buna Gaye Su Akyol “Kadı-
köy Yeni Dalgası” demiş, ağzı bal ye-
sin. İçinde; Seni Görmem İmkânsız, 
Yok Öyle Kararlı Şeyler, her ne kadar 
stüdyoları Karaköy’de olsa da gö-
beklerinden Kadıköy’e bağlı Büyük 
Ev Ablukada, Adamlar, Son Feci Bi-
siklet ve belki henüz benim tanıma-
dığım yepyeni gruplar olan bir müzik 
dalgası başladı. Bu enteresan isimli 
ve genelde “Yavrum kim üzdü sizi?” 
sormak istediğimiz (üstelik kimin 
üzdüğünü bal gibi bildiğimiz) grup-
ların yanına, müsadenizle ben Ka-
dıköylü olduğunu bildiğim Yasemin 
Mori, Ceylan Ertem ve Mabel Matiz’i 
de ekleyeceğim. Nasıl? Üstünde sörf 
yapmak isteyeceğimiz kadar büyük 
bir dalgaya benziyor değil mi?

Hülasa, bana sorarsanız müzi-
kal anlamda Kadıköy cayır cayır ya-
nıyor, bangır bangır çalıyor. Belki de 
şimdi tek ihtiyacımız, bu güzel mü-
zisyenleri destekleyecek Kadıköy-
lü prodüktörler, yapımcılar, festival 
organizatörleri, mekân sahipleri ve 
müzik dinleyicileridir. Çünkü bugün 
Kadıköy soundu, neden bir Manc-
hester’ın, Seattle’ın yanında yer ala-
masın? Değil mi?

Kadıköy Sedası

DENİZ 
ÖZTURHAN

enizi olmayan An-
kara’da doğmasına 
karşın bir deniz tut-
kunu olan ve şu an 

Moda’da yaşayan deniz biyolo-
gu Mert Gökalp, lüfer balığını 
filme aldı. 3 yılda, hiçbir sponsor 
olmadan ‘Lüfer’ belgeselini çeken 
Gökalp; lüfer dahil olmak üzere ilk-
baharda sürülerle Marmara ve Ege’den 
gelip, üremek için Karadeniz’e göçen ve son-
baharda geri dönen balıkların bu yolculuğunu an-
latıyor. Balıkların tükenmemesi, denizlerin korun-
masını isteyen Gökalp ile denizleri, balıkları ve 
belgeseli konuştuk.

• Adından anlaşılıyor tabi ama, Lüfer belgese-
li neyi anlatıyor?

Lüferin göç yolculuğunu… Ama aslında lüfer 
bir sembol. Palamut, orkinos, istavrit, hamsi gibi 
tüm göç balıklarını, bu balıkların yaşamlarına do-
kunduğu insanların hikâyelerini, deniz yaşamını, 
geleneksel balıkçıları, deniz aktivistlerini… Tele-
vizyonda göremeyeceğiniz gerçeklikte, insanları ay-
dınlatan, uyandıran ve umarım ki harekete geçme-
lerini sağlayacak olan aktivist, çevreci bir belgesel.

• Nerede, kimlerle çekimler yaptınız? 
İstanbul ve çevresi, İzmit körfezi, Marmara, 

Prens Adaları, Şile’den Tekirdağ açıklarına dek, 
Çanakkale ve Bodrum’da çekimler yaptım. Olta ba-
lıkçıları, zıpkıncılar, gırgırcılar, trolcüler,  bilim in-
sanları, yazarları, hal görevlileri, aktivisitler… Pek 
çok kişiyle görüştük.

• Lüfer ne demek sizin için? Ve denizler için 
önemi nedir bu balığın?

Denizler için lüfer dâhil her bir balık türünün bir 
önemi var. Av-avcı ilişkisi söz konusu. Denizler-
den bir balık türünün çekilmesi demek, onunla ala-
kalı diğer türlerin de etkilenmesi demek. Lüfer dâ-
hil tüm göç balıkları tehlikede. 1990’larda 32 bin 
ton lüfer avlanıyordu, bu rakam 2013’te 5 bin tona 
dek düştü. Bu böyle sürerse, lüferin nesli Marmara 
ve Karadeniz’de tükenecektir maalesef. Lüferi 5-10 

sene sonra Boğaz’da göremeyebiliriz. 
Bu belgeseli yaparken, lüferin bu su-

lardan gidişine (tıpkı uskumru, or-
konos, kolyoz gibi) dayanamaya-
cağımız için, bunu önleyebilmek 
adına bir adım atmak istedik. 

• Halde ve tezgâhlarda balık 
durumu nasıl?

Türkiye’nin her yerinden ba-
lıkların girip çıktığı İstanbul De-

niz Ürünleri Hali’ndeki balık sayısı-
nı tam olarak bilmiyoruz! Endüstriyel 

balıkçılar, hem ceza korkusu hem de reka-
bet yüzünden yetkililere doğru rakam vermiyorlar. 
Tezgâhlara bakarsak da durumun kötüleştiğini gö-
rebiliriz. Denizleri bu şeklide tüketirsek deniz balı-
ğı göremeyeceğiz.

• Sorun kimlerde? Balıkçı, hal görevlisi, dev-
let, yasa... ? 

Herkesin bu soruna katkısı var! En büyük so-
run hal. Simsar, borsa gibi balığı bekletiyor fiya-
tını ayarlamak için. Bakanlık da sorumlu, bunlara 
göz yumuyor. Yasaların geliştirilmesi, yavru balık-
ların avlanamaması gerek. İstanbul ve Çanakkale 
boğazları ile Adaların ve hatta Marmara’nın, balık-
çılığa (özellikle de endüstriyel balıkçılığa) kapatıl-
ması gerekiyor. Diğer balıkçılık türleri de ciddi şe-
kilde denetlenmeli.

• Tüketiciye bir çağrınız var mı? 
Adil bir şekilde avlanmış balığı alsınlar, henüz 

üreyememiş, yavru balık almasınlar…
• Bu noktada belgeselin işlevi ne olacak?
Başvurduğumuz halde kimseden fon alamadık 

3 yılda, zor şartlarda yaptık belgeseli. İnsanların 
denizi koruyabilmesi için önce tanıması lazım. Bu-
nun için de bu belgesel gibi üretim yapanlara des-
tek verilmeli.

• Belgeselin sloganından hareketle sorayım; 
Bir belgesel bir balığın soyunu kurtarabilir mi?

Göreceğiz… Bunu hep berber başaracağız uma-
rım. Denizler, balıklar etrafında bir kavgadır sürü-
yor; bilim insanı, hal görevlisi, zıpkıncı, oltacı, trol-
cü… Herkes kavgalı; olan balığa, denize ve bize 
oluyor! Bu belgesel etrafında toplanabilirsek lüfe-
ri ve hatta denizlerimizi kurtarabiliriz.

Deniz balığında
son demler

Balıkların üreme 
döneminin baş-
laması nedeniy-
le denizlerde ba-
lık avı yasağı 15 
Nisan’da başlı-
yor, 1 Eylül’e ka-
dar devam ediyor. 
Denizlerde ba-
lık avı yasağının 
başlamasına yak-
laşık bir ay kalır-
ken balığın nabzı-
nın attığı Kadıköy 
Tarihi Çarşı’da, 
tezgâhları deniz 
balıklarının son 
örnekleri süslüyor. 

Balıkseverler de sezonun 
kapanmasına az bir süre kala 
tezgâhlara akın ediyor. An-
cak balıkçı esnafı sezon başın-
daki satışların olmadığını be-
lirtirken, deniz balıklarındaki 
çeşidin azalmasıyla fiyatla-
rın yükseldiğini, bu nedenle de 
müşterinin sezon başına göre 
azaldığını belirtiyor. 

Kadıköy Tarihi Çarşı ba-
lıkçı esnaflarından İrfan Şahin, 
“Balıkların yumurtlama döne-
mi başlayacak. Bu nedenle Ni-
san ayının 15’i itibariyle de 
denizlerde balık avı yasağı baş-
layacak. Bir sonraki sezonun 

balıkları oluşup, çoğalması için 
yumurtlama döneminde balık 
avı yasağı uygulanır” dedi.

Şu anda balık çeşidinin bu-
lunduğunu belirten Şahin, av 
yasağının başlamasıyla çeşidin 
azalacağını, bunun da fiyatlara 
yansıyacağını ifade etti. 

Hamsi şu günlerde tezgâh-
ların favorisi. Olta balıkları sa-
rıkanat, istavrit tezgâhlarda 
yoğunlukta. Denizlerde avlan-
manın yasaklanmasıyla çiftlik 
balıkları pazara çıkacak. Çiftlik 
balıklarından yerli somon, lev-
rek, ithal uskumru, Norveç so-
monu tezgâhlara geldi bile.

Denizlerde balık avı yasağının 
başlamasına sayılı günler kalırken, son 
deniz balıkları tezgâhlardaki yerini aldı

TARİHİ ÇARŞIDA 
BALIK FİYATLARI 

ŞÖYLE:
Karadeniz Mezgit: 13 TL.

İstavrit: 15 TL.
Palamut: 15 TL.

Hamsi: 20 TL.
Somon: 20 TL.

Mezgit: 20-50 TL.
Çinekop: 25-35 TL.

Tekir: 25 TL.
Levrek: 28 TL.

Çupra: 28 TL.
Sarıkanat: 60 TL.

Barbun: 70 TL

KADIKÖY 
LÜFERİ
Moda’da yaşıyorum. Kadıköy denizinde 
lüfer var, bazen açıktan bazen kıyıdan 
buradan geçiyor bu balık. Hatta Moda 
sahilde avlayanlar var. Göç esnasından 
doğu sahilini yani Kadıköy ve Üsküdar’ı 
kullanan balıklar, İzmit’e dek gidip 
Marmara’nın güneyinden Çanakkale’ye 
iniyorlar. Kadıköy’de 2012’de Lüferi 
Koruma Kampanyası yapılmıştı. O zaman 
belki duyarlılık arttı ama kampanya 
bitince eski tas eski hamam! Bu tür 
kampanyalar sürmeli. 

bir balık: 

LÜFER

Sularımızda hızla azalan lüfer balığının hikayesini anlatan 
‘Lüfer’ belgeselinin yönetmeni deniz biyologu Mert Gökalp, 
balıkların soylarının ve deniz yaşamının korunması 
için Marmara’nın balıkçılığa kapatılmasını öneriyor

D
l Gökçe UYGUN

Göç yolunda İrfan Şahin



10 - 16 MART 2017 3Haber

adıköy’ün gözbebeği olarak 
anılan Bağdat Caddesi’nde 
geçtiğimiz yıl, sonu ölümle bi-
ten araba kazaları sonucunda 

hız sınırını ölçen kameralar yerleştirilmiş-
ti. Bağdat Caddesi başta olmak üzere Ce-
mil Topuzlu, Çetin Emeç Bulvarı ve Bos-
tancı sahil yoluna yerleştirilen kameralarla 
“Koridor Hız Denetim Sistemi”  uygula-
ması resmen devreye sokulmuştu. Bu yön-
tem sayesinde lüks otomobillerin sürat de-
nemesi yapmasının önüne geçilmesi ve hız 
sınırını aşan otomobillerin polis ekiplerin-
ce durdurulması hedefleniyordu. Geçtiği-
miz günlerde ise gazetemizin okurlarından 
Kızıltoprak bölgesinde, koridor hız dene-
tim sisteminin olmadığı yönünde şikâyet-
ler aldık. Şikâyetler üzerine de Kızıltop-
rak semtine giderek esnaf ve vatandaşlara, 
“hız denetim sistemi aktif bir şekilde uygu-
lanıyor mu?” sorusunu yönelttik.

 “UYGULAMA YETERSİZ”
Bağdat Caddesi’nde iki yıldır esnaflık 

yaptığını belirten Bülent Kökler, uygula-
manın Kızıltoprak mevkiinde yetersiz kal-
dığını söyleyerek, “Gündüzleri bir dere-
ce yoğunluktan ötürü hız yapılamıyor ama 
akşam vakti araç trafiği sakinleyince ina-
nılmaz derecede bir hız yarışı oluyor. Tra-
fik birbirine giriyor. Yapılan bariyerler ve 
engeller neticesinde biraz olsun hızlar düş-
tü ama kazalar halen olmaya devam edi-

yor. Uygulamanın yetersiz kaldığını hem 
düşünüyorum hem de tanık oluyorum. Bi-
zim bulunduğumuz bölgede can güvenliği-
mizi koruyacak bir önlem yok.” dedi.

“KAZALAR DEVAM EDİYOR”
15 yıldır Bağdat Caddesi’nde simitçi-

lik yapan Kadıköylü Tahsin Yürekli ise ka-
zalara dair değişen hiçbir şeyin olmadığını 
ifade ederek, “Kazalar olmaya devam edi-
yor. Oturduğum yerde her gün birçok ka-
zaya denk geliyorum. Kimisi küçük çaplı 
kimisi ise yolu saatlerce kapatacak derece-
de büyük oluyor. Hava biraz kararınca he-
men arabaların motor sesleri duyulmaya 
başlanıyor. İnsanlar burayı artık yarış nok-
tası bellemişler. Benim bulunduğum nok-
tada ise herhangi bir önlem ya da uygula-
maya denk gelmiş değilim.” diye konuştu.

“MOTOR SESLERİ SUSMUYOR”
Yaklaşık 40 yıldır Kızıltoprak mahal-

lesinde ikamet eden Neriman Sucu ise 
araba kazalarının her geçen gün azalmak 
yerine arttığını söyleyerek, “Ne zaman ba-
şımı yastığa koysam caddeden motor ses-
leri geliyor ve uyuyamıyorum. Şu an be-
nim mahallemde herhangi bir uygulama 
olmadığına adım gibi eminim. Burası artık 
gençlerin yarış pisti olmuş. Bu kötü ima-
jı yıkmak içinse ciddi yaptırımları olan ve 
aktif bir şekilde işleyen bir sisteme ihtiya-
cımız var.” şeklinde konuştu.

“MAHALLEMİZE UĞRAMADI”
26 yaşındaki Şebnem Dinç, işe gide-

bilmek için her sabah Bağdat Caddesi gü-

zergâhını kullanan bir Feneryolu sem-
ti sakini. “Caddenin büyük bir kısmında 
denetim sistemi var ama bizim mahalle-
mize henüz uğramadı.” diyen Dinç, “Ben 
de Kadıköylüyüm ve ben de araba kulla-
nıyorum. Ne zaman Bostancı durağından 
itibaren Bağdat Caddesi’ne giriyorum işte 
o zaman araçların biraz daha kontrollü ol-
duğunu görüyorum. Ne de olsa uygulama-
lar caydırıcı oluyor. Fakat ne zaman ken-
di mahalleme giriş yapsam arabalar aniden 
hızlanmaya başlıyor. Çünkü benim mahal-
lemde denetim uygulaması söz konusu de-
ğil. Sürücüler de bunun farkındalar ve hız 
yapıyorlar. Geçen yıl, evime yakın bir me-
safede genç bir sanatçı trafik kazasında 
yaşamını yitirdi. Sürekli olarak bu kaza-
ları duyuyoruz ve endişeleniyoruz. Üzü-
cü olayları biz de yaşamamak için uygula-
manın mahallemize gelmesini istiyoruz.” 
şeklinde konuştu.

“EKSİK KALIYOR”
50 yıldır Kızıltoprak’ta ikamet eden 

Şaban Özbuğutu ise Bağdat Caddesi’nde 
yaşanan “yozlaşmanın” aşırı hıza ve kaza-
lara sebebiyet verdiğini ifade ederek, “Bu-
rası eski Bağdat Caddesi değil. Çocuk bile 
kalmadı burada. Dükkânlar kapanıyor ve 
hayat pahalılaşıyor. Bizler lüks araçların 
hız yaptığına sürekli tanık oluyoruz.” dedi.

Gazete Kadıköy olarak, İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü'ne, Kızıltoprak mevkii-
ne  hız koridor sisteminin ne zaman ko-
nulacağıyla ilgili sorularımızı yönelttik. 
Emniyetten konuya ilişkin açıklamaları-
nı bekliyoruz.

Kadıköy İnönü İlkokulu başvurusu neti-
cesinde, Avrupa Komisyonu'ndan sağla-
nan hibeyle ve  Avrupa Birliği Bakanlığı 
AB Eğitim ve Gençlik Programları Mer-
kezi Başkanlığı -Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından yürütülen 2017 yılı Erasmus+  
Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortak-
lıklar kapsamında "ScienceInOurLittle 
Hands" (Minik Ellerimizde Bilim) isim-
li projeye ortak oldu. Polonya´nın koordi-
natörlüğünde, 2017-2018 yılları arasında 
uygulanacak proje kapsamında İtalya’ya 
giden öğretmenler, Estonya ve Yunanis-
tan’a da giderek bilim, matematik, dil 
bilgisi ve teknoloji gibi alanlarda uygu-
lamaları yerinden gözlemleyecekler. Pro-
je kapsamında diğer ülkelerden seçilmiş 
okulların öğretmenleri de Türkiye’ye zi-
yarette bulunacak. 

RAPOR MEB’E SUNULACAK
Projede her ülkenin tanıtım yapacağı 

konu farklı olacak. İtalya’da bilim üzerine 
tanıtım yapılırken, Estonya’da Matematik, 
Yunanistan’da “Dil” üzerine tanıtım ya-
pılacak. Türkiye’nin konusu ise eğitimde 
teknolojinin kullanımı. Proje kapsamında 
katılımcı öğretmenler, hem bilimsel hem 
de kültürel faaliyetlerde bulunacak, böy-
lece, mesleki tecrübe  ve becerilerini art-
tırmış olacaklar. Ayrıca öğretmenler ka-
zanımları bireysel ve grup çalışmalarıyla 
öğrencilere ve öğretmenlere aktaracaklar. 
Proje sonunda kazanımların ve gözlem-
lerin yer aldığı rapor ise Milli Eğitim Ba-
kanlığına sunulacak.

SIRADA ESTONYA VAR
Projeye yönelik ilk toplantı, 10-14 

Ocak 2017 tarihleri arasında Polonya´nın 
Pila şehrinde gerçekleşti. Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık öğretmeni Doğu-
kan Sayan ve Özel Eğitim öğretmeni Bel-
kıs Ateş’in katıldığı toplantıda takvim be-
lirlendi. 19-25 Şubat tarihleri arasında ise 
belirlenen takvim doğrultusunda İnönü İl-
kokulu Müdürü Netice Şahin ve okul öğ-
retmenleri Belkıs Ateş, Dogukan Sayan, 
Sevinç Başlık, İrem Ergün Akış İtalya'nın 
Fossecesia şehrinde diğer ülkelerin öğret-

menleriyle birlikte gözlemlerde bulundu.  
Belkıs Ateş İtalya tecrübesiyle ilgili “Es-
tonya Polonya ve Yunanistan’dan gelen 
arkadaşlarla birlikte onlara ait kültürleri 
ve eğitim sistemlerini tanımak, benzerlik-
lerimizi ve farklılıklarımızı görmek çok 
değerliydi” derken, Şeniz Karakış proje-
nin en büyük hedefinin projenin yaygın-
laştırılması ve sürdürülebilirliği olduğunu 
vurguladı. Diğer buluşmalar Nisan ayın-
da Estonya'da, Kasım ayında Yunanis-
tan’da ve 2017 Mart ayında Türkiye’de 
gerçekleştirilecek.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
Proje, bilim, matematik, dil bilgisi ve 

teknolojideki gerekli temel becerileri, ak-
tiviteleri birer oyuna çevirerek geliştir-
meyi ve öğrencilerin motivasyonunu ar-
tırmayı hedefliyor. Okulda müfredattaki 
zorunlu derslerin yanı sıra halk eğitimden 
gelen öğretmenler aracılığıyla halk oyu-
nu, ebru, masa tenisi gibi dersler de ve-
riliyor. Okul Müdürü Netice Şahin, İnö-
nü İlkokulu’nun bütçe olarak en mütevazı 
okullardan biri olduğunu belirterek, “Pa-
rasızlık da insana başka şeylerde yaratıcı 
olmaya itiyor. Biz daha çok program, yeni 
dersler gibi konulara ağırlıklı bakıyoruz. 
Şimdi gelirimiz daha yüksek olsa burayı, 
yıkalım, yerine şunu yapalım, yeni masa 
sandalye alalım gibi bir yaklaşımımız ola-
bilirdi. Böyle olunca inşaat işine değil 
eğitim işine bakıyorsunuz.” diyor. 

BELEDİYEYİ ZİYARET
Gezdikleri ülkelerde gözlem yapan 

öğretmenler, proje sonunda gözlemleri-
ni, benzerlikleri, farklılıkları kazanım-
ları ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na sunacak.

bir eğitim için 
dünyayı geziyorlar
Kadıköy İnönü İlkokulu öğretmenleri, Erasmus+ 
Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında 
5 farklı ülkedeki okullarda incelemede bulunacak

Daha iyi 

l Alper Kaan YURDAKUL

❚ 30 Nisan 2000: Baran Balcıoğlu, Erdem Celesun’un 
aracına çarptı. Celesun ve Selin Uras öldü.
❚ 7 Haziran 2004: Yarış yapan iki araçtan biri, otomobilinin 
camını silen taksici Şükrü Özçelik’in ölümüne neden oldu.
❚ 11 Temmuz 2015: Murathan Öztürk, tezgâhına çarptığı 
çiçekçi Mehmet Kaya’yı öldürdü.
❚ 14 Temmuz 2015: Yarış yapan A.E.A.’nın kaldırımda 
çarptığı 3 gençten 1’i öldü, 2’si yaralandı.
❚ 15 Ocak 2016:  Zeynep Nur Koşan’ın Bilkent Üniversitesi 
hazırlık sınıfı öğrencisi 20 yaşındaki Feride Büşra Taşlı’ya 
çarpması sonucu ölümüne neden oldu. 
❚ 30 Nisan 2016: Orkun Efe Bardakçı kullandığı aracın keman 
sanatçısı Okan Arıkan’a çarpması sonucu Arıkan öldü. 

istiyor
hız kontrolü
Kadıköylü

Kızıltoprak sakinleri, 
geçtiğimiz yıl Bağdat 
Caddesi, Çetin Emeç 

Bulvarı ve sahil 
yoluna yerleştirilen 
hız denetim sistemi 

kameralarının 
Kızıltoprak ve 

Feneryolu arasına da 
konulmasını istiyor

l Kaan DERTÜRK

K

BAĞDAT CADDESİ KAZALARI

Tel: 0216 372 35 77 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
sezontur@gmail.com/ facebook adresimiz: Sezon Tur / www.tatilkeyfiburada.com

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 25-26 MART CMT-PZR GÖYNÜK-TARAKLI- MUDURNU KONAKLAMALI (1 Gece- 2 Gün) 
• 08 NİSAN- 09 NİSAN CMT-PZR ESKİŞEHİR- ODUNPAZARI- SÖĞÜT (1 Gece-2 Gün) 

*** Senede bir kez yaşanan  hasat dönemi etkinlikleri;
 ''Isparta Gül ve Isparta Lavanta Turları için ön kayıtlar başlamıştır''… ***

• 12 MART PZR YUVACIK BARAJ GÖLÜ & DOĞA GEZİNTİ (Kahvaltı&Yemek)  
• 18 MART CMT  EN YENİ, EN ÖZEL MÜZELER MADAM TUSSAUDS & HİSART CANLI 
TARİH VE DIADORAMA VE PİER LOTI (Yemekli)  
• 19 MART PZR KEMERBURGAZ ORMAN GEZİSİ SU KEMERLERİ &TAŞ DÜNYASI (Yemekli) 
• 26 MART PZR YUVACIK BARAJ GÖLÜ & DOĞA GEZİNTİ (Kahvaltı& Yemek)
• 01 NİSAN CMT. MUDANYA-TRİLYE-KUMYAKA (Yemekli) 
• 02 NİSAN PZR POYRAZLAR GÖLÜ & AKYAZI  (Yemekli) 

BAHARI KARŞILIYORUZ
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sansör şakaya gelmiyor. Asansörlerin peri-
yodik kontrol ve denetimleri hayati önem 
taşıyor.  Asansör kontrollerinin binada kat 
malikleri ya da bina yönetimi tarafından 
yaptırılması zorunlu. Binasında asansör bu-

lunanlar Kadıköy Belediyesi’ne gelmeden muayene 
kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odasına muayene 
için başvurabiliyor. 

HER YIL MUAYENE
Asansörlerin, yönetmeliklere uygun bir şekilde 

montajının yapılması için Asansör İşletme, Bakım ve 
Periyodik kontrol yönetmeliği esaslarına göre periyo-
dik kontrollerinin yaptırılarak uygunluk etiketi  alması, 
ayrıca mevcut asansörlerin de her yıl en az bir defa yet-
kili kuruluşa periyodik kontrollerinin yaptırılması ve 
uygunluk etiketi alması gerekiyor. 

AYLIK BAKIM
Periyodik kontroller kadar asansörle-

rin bakım ve onarım işlemleri de önemli. 
Bina sorumluları, asansörlerinin bakım 
ve onarım işlemleri için TSE tarafından 
HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) almış 
yetkili servislerle sözleşme imzalayarak 
asansörlerinin ayda en az bir defa bakımını 
yaptırmak zorunda. Yetkili servisin TSE ta-
rafından belgeli olması ve yapılan bakım-
ların yönetmelik ve standartla-
ra uygun olması da bir başka 
önemli nokta.

YEŞİL ETİKET ŞARTI
Uygunluk etiketi (Yeşil Eti-

ket) almayan asansörlerin ke-
sinlikle kullanılmaması ve kul-
landırılmaması gerektiği de 
vurgulanırken, aylık bakımı ve 
yıllık periyodik kontrolleri dü-
zenli yapılmayan asansörlerin 
risk taşıdığına dikkat çekiliyor. 

TMMOB Makine Mühendis-

leri Odası, 2016 yılında Kadıköy’de 7070 asansör kont-
rolü gerçekleştirdi. 

3534 adet asansörün düzenli olarak bir veya birden 
fazla kontrolü sonunda kullanıma uygun olan ve yeşil 
etiket alan asansörlerin sayısı yaklaşık 1490 olarak tes-
pit edildi.

ENGELLİ ULAŞIMINA UYGUNLUK
Kadıköy’de mevcut binalardaki asansörlerin yıllık 

muayeneleri, Makine Mühendisleri Odası ile Kadıköy 
Belediyesi’nin yaptığı bir protokol gereği bu konuda 
yetkili A Tipi kuruluşlardan olan Makine Mühendisleri 
Odası tarafından yapılıyor. 

Asansörleri yeni standartlara uygun olmayan proje-
lere ruhsat vermediklerini belirten Kadıköy Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Akyıldız, “Engel-
li erişimine uygun asansörlerin olması için ça-

lışıyoruz. Engelli araçlarıyla rahatlıkla ula-
şım sağlayabilecek, engelli bireyin kendi 

başına kullanabileceği standartlara sahip 
asansörlerin olduğu projeleri tasdik edi-
yoruz” dedi. İlgili yönetmelikte de bi-
nalarda ve girişlerinde engellilerin eri-
şimine yönelik TS 9111 Standardına 

uyulmasının zorunlu olduğu belirtiliyor.
Kadıköy Belediyesi ayrıca hafta içi 

günlerde düzenli olarak 
yaptığı iskan denetimle-
rinde, projelerde asan-
sörlerin yeşil etiket alıp 
almadığını da kontrol 
ediyor. Denetimlerde 
eksik tespit edildiğinde 
ise sözkonusu eksikler 
giderilene kadar is-
kân verilmiyor. Kadı-
köy Belediyesi 2016 
yılında 385 iskan de-
netimi gerçekleştirir-
ken, 2017 yılı Ocak 
ayından bu yana da 
70 denetim yapıldı.

IHMALE
gelmezAsansörlerinizin 

yıllık muayeneleri 
ile aylık bakımlarını 
yaptırıyor musunuz?

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

KIZILAY'DAN  
KIRALIK DAIRE

ÇETIN EMEÇ KADIKÖY’DE ANILDI
7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı so-
nucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Çetin Emeç 
ve Demokrasi Parkı’nda anıldı. Geçtiğimiz 
yıl Kadıköy Belediyesi tarafından ismi ve-
rilen Çetin Emeç ve Demokrasi Parkı’n-
da gerçekleşen anma törenine Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Çetin 
Emeç’in eşi Bilge Emeç, İstanbul Üniver-
sitesi’nden Prof Dr. Arzu Kihtir ve Kadı-
köylüler katıldı.

A

Asansör 

Hasan Akyıldız

DİSK Genel-İş Sendikası, Anaya-
sa referandumu öncesi Kadıköy 
Belediyesi Evlendirme Dai-
resi’nde Kadıköy Belediye-
si’nde çalışan işçilere yönelik 
eğitim semineri düzenledi. 9 
Mart Perşembe günü düzenle-
nen seminerde taşeron yasası, 
kıdem tazminatı, zorunlu birey-
sel emeklilik sistemi ve asgari üc-
ret konuları tartışıldı. 

İşçilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim semine-
rinin konuşmacıları DİSK Genel-İş Eğitim Daire 
Başkanı Mahmut Şengül ve Disk Genel-İş Eğitim 
Daire Müdürü Faruk Özdemir oldu. Toplantının 
ilk konuşmasını Mahmut Şengül gerçekleştirdi.

“İNSANCA YAŞAMAK İÇİN…”
Uzun yıllardır işçilerin hak gaspına uğradığı-

nı ifade eden Şengül, “Verdiğimiz emeğin karşı-
lığında insan gibi yaşamak annemizin ak sütü ka-
dar helaldir.  Biz işçilerin önündeki engel ise bizi 
ayrıştırmak isteyenlerdir. Türkiye’de geçtiğimiz 
yıl iki seçim oldu. 7 Haziran’dan önce 
hükümet taşeron, asgari ücret konu-
larını tartışmadı. Ama biz DİSK 
olarak alanlara çıktık. Asgari üc-
retin 1800 TL olmasını istedik. 
Taşeron işçilerin kadro almasını 
talep ettik” diye konuştu. 

Referandum öncesinde kira-
lık işçi yasası ve özel istihdam 
büroları yasasının meclise getiril-
diğini hatırlatan Şengül, Anayasa re-

ferandumunda evet kararının çıkması ile birlikte 
önümüzdeki süreçte taşeron sisteminin aranır hale 
geleceğini vurguladı. Zorunlu Bireysel Emeklilik 

Sistemi’nin yasallaşması ile beraber kamunun 
emeklilik sisteminden elini çekeceğini söy-

leyen Şengül, “Emeklilik sistemini kal-
dırıyorlar. Kıdem tazminatını da kaldır-
maya hazırlanıyorlar. İş cinayetleri her 
geçen gün artarak çoğalıyor. Asgari ücret 
ise açlık sınırının altında. Biz işçiler bü-

tün bunları düşünerek bir siyaset yürütme-
liyiz. Ama işçilerin siyaseti emeğimizi gasp 

edenlere karşı mücadele etmektir” dedi. 
Hükümetin,  taşerona kadro verilmesi ve 

asgari ücretin yükseltilmesi konularında verdiği 
sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Şengül, 
“İnsanca yaşayabilmek, adil bir ücret alabilmek 
ve kardeşçe barış içinde yaşayabilmek için refe-
randumda gereken cevabı vermeliyiz. Hayırlı bir 
Türkiye için ‘Hayır’ demeliyiz” diye konuştu.

“ANAYASA İŞÇİLER İÇİN ÖNEMLİ”
Mahmut Şengül’den sonra söz alan Faruk Öz-

demir de emeklilik sistemine dikkat çekti. Önü-
müzdeki yıllarda Türkiye’de emeklilerin daha 
da yoksullaşacağını söyleyen Özdemir, “Anaya-

sa değişikliği kabul görürse bu karar emekçile-
re ve işçilere dönük bir düzenleme olmaya-

cak” dedi. Anayasa değişikliğinin neden 
işçilerin gündeminde olması gerektiğine 
açıklık getiren Özdemir, “İşçilerin kişi-
sel olarak kimseyle sorunu yok. Bizim 
tepkimiz tamamen sınıfsal bir tepkidir. 
Yasama, yürütme ve yargı Anayasa’da 

belirlenen temel ilkelerdir. Emekçiler ve 
işçiler için Anayasa haklarını korumak ve 

sahip çıkmak son derece önemli” dedi. 
“Hükümet ‘Ulusal İs-

tihdam Stratejisi’ ile emek 
piyasasını esnekleştirme-
ye çalışıyor” uyarısında 
bulunan Özdemir, bu stra-
teji ile işçilerin işten çıka-
rılmasının daha kolay hale 
geleceğini söyledi.  Öz-
demir,  Anayasa değişik-
liğinin kabul edilmesi ile 
birlikte kıdem ve ihbar 
tazminatının da kaldırıla-
cağını ifade etti. 

DİSK Genel-İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi’nde çalışan 
işçilere yönelik eğitim semineri düzenledi. Seminerde Anayasa 
değişikliğinin kabul edilmesi durumunda iş ve emek yaşamında 
ne tür olumsuzlukların yaşanacağı konuşuldu

Referandumdan

neler bekliyor?
IŞÇILERI

sonra

l Erhan DEMIRTAŞ

Faruk Özdemir

Mahmut Şengül
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Dördüncü kuşak 
fotoğrafçı
53 yıllık aile mesleği olan 

fotoğrafçılığın dördüncü 
kuşak temsilcilerinden 

Ece Berk, fotoğraf 
sanatında ilerlemek 

istediğini söylüyor

Büyük dedesi Ömer Lütfü Berk, de-
desi Ahmet Berk ve babası Bekir 
Serdar Berk’ten sonra fotoğrafçılı-
ğın ailedeki dördüncü kuşak temsil-
cisi 13 yaşındaki Ece Berk, geçtiği-
miz yıllarda Kadıköy Belediyesi’nin 
düzenlemiş olduğu “Kadrajımdan 
Kadıköy Su Temalı Fotoğraf Yarış-
ması”nda “Sudan Çıkmış Balıklar” 
adlı fotoğrafıyla derece elde etmiş, 
belediyeden bisiklet ödülünü kazan-
mıştı. Fotoğrafçı bir aileden gelen 
Ece Berk “dede mesleğimiz” dedi-
ği fotoğrafçılık sanatında ilerlemek 
istediğini belirtirken, hayalindeki 
iki mesleğin bilgisayar mühendisli-
ği diğerinin de öğretmenlik olduğu-
nu söyledi. 

BİSİKLET ÖDÜLÜ
Ece Berk, Gazi Mustafa Kemal 

Paşa Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi. 
“Derslerim güzel, okulum iyi gidi-
yor” diyen Ece, 5. sınıfın sonların-
dayken Kadıköy Belediyesi’nin dü-
zenlediği fotoğraf yarışmasında 
ödülünü alırken “Bisikletimle bol 
bol Kadıköy’de dolaşıp fotoğraf-
lar çekeceğim.” demişti. Yıllar son-

ra bir fotoğraf çekiminde karşılaş-
tığımız Ece, ilk katıldığı yarışmada 
çektiği fotoğrafın dereceye girmesi-
nin unutamayacağı ve gurur duya-
cağı bir anı olarak kalacağını ifade 
etti. Fotoğrafçılığı hobi ve sanat ola-
rak yapmaya devam etmek istediği-
ni söyleyen Ece, “Fırsat buldukça 
bisikletimle dolaşıyorum ve fotoğraf 
çekiyorum” dedi.

DEDE YADİGÂRI
1936’larda dedesiyle hobi ola-

rak başlayan fotoğrafçılık, aile mes-
leği haline gelerek, bugünlere ulaştı. 
Büyük dedesinden kalan neredey-
se 85 yıllık fotoğraf makinesi büyük 
bir keyifle ailede muhafaza edili-

yor. Ailenin fotoğraf serüveni 
Ömer Lütfü Berk ile oğlu Ah-
met Berk’in, 1963’te fotoğ-
raf stüdyosu açmasıyla baş-
ladı. Fotoğrafçılığın adeta bir 
okul haline dönüştüğü ailede 
üçüncü kuşak fotoğrafçı Ser-
dar Berk, kızı Ece ile birlikte 
bu meslekteki 33 yıllık bilgi 
birikimini bilimsel olarak ge-
liştirmek istediğini ifade etti.

adıköy, geçtiğimiz hafta sonu fark-
lı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Kadıköy Anneleri’nin Tudem Ya-
yınevi’nde gerçekleştirdiği Küçük 

Kitap Kurtları Buluşması’nda beş farklı dilden 
beş farklı kitap, Kadıköylü anne ve babalar 
tarafından çocuklara okundu. Etkinlikte 
çocuklar hem nitelikli kitaplarla buluş-
tu hem de ayrımcılığın bu kadar çok 
vurgulandığı günümüzde farklılıkla-
rın zenginlik olduğu hatırlatıldı. Her 
yaş grubundan çocuğun ve ebeveynin 
katıldığı etkinliğe katılabilmek için bi-
let yerine bir çocuk kitabı alınması şar-
tı vardı. Çocukların evrensel değerleri kazan-
ması amaçlanan buluşmada sırasıyla İngilizce, 
Rusça, Fransızca, Almanca ve Türkçe kitaplar 
okundu. Etkinlikte organik ikramlar yapılırken, 
sürpriz hediyeler de sahiplerini buldu.

“BARIŞ İÇİNDE PAYLAŞABİLMEK”
Gazete Kadıköy olarak etkinlikte Fransız-

ca çocuk kitabını okuyan Sevil Budak ile ko-
nuştuk. Fransa’da doğup büyüyen Budak, bir 
süredir Moda’da ikamet ediyor. Buluşmanın 

küçük yaştaki çocuklar 
için fazlasıyla öğretici 

olduğuna değinen Budak, 
“Amacımız farklılıkların bir 

zenginlik olduğunu duyumsat-
mak ve yetişkinlere de dünyayı pek çok 

farklı dilden insanla barış içinde paylaşılabile-
ceğini anımsatmaktı. Çocukların, insana sade-
ce insan olarak bakmayı öğretmeyi ve ırk, din, 
dil ayrımı yapmadan dünyayı algılamalarına 
yardımcı olmayı hedefledik. İçerik olarak be-
nim seçtiğim kitabin mesajı bu felsefenin doğ-
rultusundaydı. Hikâyem Fransa Korsika ada-
sındaki iki kedinin arkadaşlık, yaramazlık ve 
yardımlaşması üzerindeydi. Boğulan arkadaşı-
na yardım etmek amacıyla yola çıkan kedi ona 

desteklerini sadece koşullu veren insanlara so-
nunda güzel bir ders verir ve arkadaşını kur-
tarmaya başarır. Tam olarak hikâyedeki felse-
feyi çocuklarımıza aşılamayı istiyoruz.” dedi.

“OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDI”
Buluşmada İngilizce kitabı okuyan Yeni 

Zelandalı Damien Jade Duff’ın dilbi-
limci eşi Esra Akçay Duff ise ki-

tap okuma alışkanlığının çocuk 
yaşta kazanıldığını söyleye-
rek, “Herkes, kitap okuma 
alışkanlığının çocuklar ilko-
kula gidip okuma-yazmayı 
öğrendikten sonra oluştuğunu 

düşünür. İşin aslı ilkokul çağı-
nın kitap okumak için geç oldu-

ğudur. Bir çocuk, anne karnında ses-
leri duymaya başlar, doğduktan sonra da hızla 
doğduğu çevreyi öğrenir ve belki hayatı bo-
yunca devam ettireceği alışkanlıklarını bu kü-
çük yaşta öğrenir. Yine toplumda okumanın 
sadece harfler ve kelimelerle olduğu yargısı 
vardır. Hâlbuki sadece önümüze konulan harf 
ve dil öğeleriyle okumayız. Etkinliğimizde de 
çocuklarıyla kitap okuyan ailelerin bir araya 
gelmesiyle çocuklar okuma alışkanlığı kazan-
dı ve birbirleriyle sosyalleştiler.” diye konuştu.

Çocuklar
Kadıköy Anneleri’nin düzenlediği Küçük Kitap Kurtları Buluşması’nda beş farklı dilden beş farklı kitabın anne ve babalar tarafından çocuklara okunmasıyla farklılıkların zenginlik olduğu vurgulandı

farklılıkları 
kitaplarla aşıyor!
l Kaan DERTÜRK

K

Sevil 
Budak

Esra Akçay Duff

l Mustafa SÜRMELİ

Ece, yıllar önce dedesi Ahmet Berk 
ile fotoğraf stüdyosunda

Ece'nin "Sudan Çıkmış Balıklar" 
fotoğrafı, Kadıköy Belediyesi 
tarafından ödüllendirilmişti



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

ALBÜM

DVD

SİNEMA

Zabel

Kadınlar Hep Vardı

Sabahat Akkiraz ve 
Dostları 47

Erkeksiz Kadınlar 

Şarkılarla geçti aramızdan…

Çanakkale Savaşı: 
Unutulanlar, Hatırlananlar...

Amatör Günleri

Afrika’dan izlenimler

Büyük Kulüp’te Çini

Zabel Yesayan’ın 
İstanbul’dan Fransa’ya 
oradan da Sovyet 
Ermenistan’a uzanan 
uzun yolculuğu bir 
hapishane hücresinde 
son buluyor. Hücrenin 
soğukluğuna inat 
kafasında biriktirdikleri 
bir bir dökülüyor 
dilinden…  Boğaziçi 
Gösteri Sanatları 

Topluluğu, Ermeni şair yazar ve öğretmen 
Zabel Yaseyan’ın mücadele dolu yaşamını 
sahneye taşıyor. Oyun 12 Mart Pazar 
20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
Bilet Fiyatı: Tam 40 TL, Öğrenci 25 TL

Kadınlar Hep Vardı, bu topraklarda yaşamış, 
Türkiye’nin sosyalist tarihine damga 
vurdukları halde pek de görülmemiş, 
hatta çoğunlukla yok sayılmış belli başlı 
kadınların portrelerini bir araya getiriyor. 
Türkiye solundan kadınları hikâyeleriyle, 
duruşlarıyla ve direnişleriyle sergileyip 
onların cesaretini ve umudunu bugüne, 
bizlere aktarıyor. Kadın araştırmacıların 
farklı kuşaktan sosyalist kadınlar 
üzerindeki çalışmalarının toplandığı 
bu kitap biyografi yazımında feminist 
yöntemin uygulanma biçimleri üzerine de 
çarpıcı örnekler içeriyor. Kadınlar Hep Vardı, 
hem siyasal tarihin hem de kadın tarihinin 
yeniden yazımında görmezden gelinen 
özneyi, kadınları, görünür kılarak önemli bir 
kapı aralıyor. (Tanıtım Bülteninden) Dipnot 
Yayınevi / 352 sf / 30 TL

İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın 
çok satan kitapları şunlar oldu:
■ Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan 
Kitap / 160 sf / 15 TL 
■ Hayvanlardan Tanrılara Sapiens / Yuval 
Noah Harari / Kolektif Kitap / 390 sf / 32 TL
■ Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi / Yuval 
Noah Harari / Kolektif Kitap / 456 sf / 34 TL

Türkülerin başarılı ve güçlü isimlerinden 
Sabahat Akkiraz, iki yıl aradan sonra Sony 
Music Türkiye imzalı “Sabahat Akkiraz 
& Dostları 47” albümüyle sevenlerinin 
karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzik 
sektöründe 47. yılını dolduran  Sabahat 
Akkiraz şarkılarını, ustam dediği isimlerle 
ve değerli dostlarıyla birlikte seslendiriyor. 
Akkiraz, bu albümde 24 yıl önce vefat eden 
hocası Muhlis Akarsu’nun parçasına da 
yer verdi. Akarsu’nun ‘Medet Sevdiğim’ 
deyişinin düzenlemelerini ise usta isim Arif 
Sağ yaptı.
20 yıl aradan sonra aynı projede buluşan 
Sabahat Akkiraz ve Orhan Gencebay, 
‘Gönül Defteri’ deyişini Orhan Gencebay ve 
Arif Sağ ile birlikte seslendiriyor.
Hasret Gültekin’in eşsiz eseri ‘Böyle 
Olur Mu?’ albümde başarılı sanatçı Aylin 
Aslım’ın kendine özgü yorumu ve Sabahat 
Akkiraz’ın nefesinde ses buldu... 
Orhan Gencebay, Arif Sağ, Hüsnü 
Şenlendirici, Musa Eroğlu, Aylin Aslım, Erdal 
Erzincan, Mercan Dede, Baba Zula, Muhlis 
Akarsu, Volkan Kaplan, Mehmet Erdem, 
İlhan Erşahin ve Bedük  gibi birbirinden 
değerli isimler bu albümde Sabahat 
Akkiraz’a eşlik ediyor. 

Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Zuhal Olcay / Adım Kadın
■ Nazan Öncel / Leyla
■ Nilüfer / Sana Ne Kime Ne

20 yıldır İran‘ı ziyaret etmesi bile yasaklı 
olan Shirin Neshat’ın filmi. İslam devrimi 
öncesinin İran’ında, halk demokrasi 
mücadelesi verirken, yolları kesişen dört 
farklı kadının hikâyesini anlatır. Evlenmeyi 
reddeden Munes, hayat kadınlığına 
zorlanan Zarrin, tecavüze uğradığından 
evini terk etmek zorunda kalan Faezeh 
ve mutsuz evliliğinden bunalan Fakhri’nin 
öyküsünde dünyanın tüm kadınları 
kendisinden bir şeyler buluyor.

Belgesel Sinemacılar Birliği’nin belgesel 
gösterimleri Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde devam ediyor. Bu hafta, çok 
erken kaybettiğimiz müzisyen Kazım 
Koyuncu’yu anlatan, bir Ümit Kıvanç filmi 
“Şarkılarla Geçtim Aranızdan” belgeselinin 
gösterimi olacak. Ücretsiz film gösterimi 14 
Mart Salı 20.00’de BMKM’de. 

Büyük Harp’in en kayda değer kesitlerinden 
biri tartışmasız Çanakkale Savaşı’ydı. 
Teknolojinin yeni yeni bir ölüm makinesine 
dönüştüğü, onurun, cesaretin ve ölümü 
peşinen kabullenmenin idealize edildiği 
belki de son savaştı. Prof. Dr. Haluk Oral, 
1915’in Nisan ve Ağustos aylarındaki en 
kanlı muharebeleri esas alarak Çanakkale 
Savaşı’nı kendi üslubuyla TESAK’ta 
tarihseverlere anlatacak. (11 Mart 
Cumartesi 14.00 / TESAK)

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, bu işin 
olmazsa olmaz, en önemli geleneğini 
sürdürüyor. Muhlis Bey’in çizeri, büyük 
usta Behiç Pek, karikatürlerinizi görmek, 
seçmek, başta Leman olmak üzere 
dergilere yönlendirmek, karikatür çizim 
teknikleri ve espri bulma yöntemleri 
konusunda genç çizerlerle muhabbet 
etmek için Karikatür Evi’nde olacak. (12 
Mart Pazar 12.00 / Karikatür Evi)

Saint-Joseph 
Lisesi, 
Frankofoni 
Haftası 
etkinlikleri 
kapsamında 
okulun sergi 
salonunda 

“Afrika İzlenimleri” başlıklı bir sergiye ev 
sahipliği yapıyor. 9 Mart’ta açılan sergi 13 
Nisan’a kadar görülebilir.

Dilek Atagün’ün kişisel çini sergisi 16 
Mart’ta Büyük Kulüp’te açılıyor. Sergi 31 
Mart’a kadar görülebilir. 

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

KARİKATÜR

SERGİ

SÖYLEŞİ

KADINLAR ÇİZİYOR

▼ Feminist Dayanışma ile 25 
Yıl / Sergi
Mor Çatı’nın 25. kuruluş yıl 
dönümü nedeniyle hazırlanan 
Feminist Dayanışma ile 25 Yıl 
kitabı, Mor Çatı’nın ve erkek 
şiddetiyle mücadelenin yakın 
tarihine Mor Çatı’ya emek 
veren kadınların tanıklıkları 
ve Ayşen Baloğlu, Eda Oral 
Nuhoğlu, Gülay Batur, İpek 
Özsüslü, İrem Öker, Özlem Çelik, Rana Mermertaş, Semra 
Can ve Sibel Bozkurt’un çizgileriyle göz atma fırsatı 
veriyor. Kitapta yer alan çizimlerin orijinalleri 10-26 Mart 
2017 tarihleri arasında Karikatür Evi Sergi Salonu’nda 
görülebilecek.

▼Türkiye’de Kadın Çizer 
Olmak / Söyleşi
İlk karikatürleri 
Leman’da yayınlanan 
Ayşen Baloğlu, 
Mikrop’ta karikatür 
yayınlarına başlayan 
Gülay Batur ve karikatür 
yolculuğuna Gırgır’la 
çıkan Eda Oral’ın yolları 

Türkiye Feminist Tarihi yolculuğunda önemli bir durak olan 
Pazartesi Dergisi’nde kesişir. İlk illüstrasyonlarını Sosyalist 
Feminist Kolektif’in süreli yayını Feminist Politika’da 
yayımlayan Özlem Çelik de çeşitli feminist yapıyla 
dayanışmak için illüstrasyon yapmaya devam etmektedir. 
Her dört çizer de karikatürle tanışma, karikatür-mizah 
dünyasında kadın çizer olarak yer alma hikayelerini 
paylaşacaklar. (12 Mart Pazar 15.00 / Karikatür Evi)

KADIN FİLMLERİ GÜNLERİ
Kadıköy Belediyesi’nin 8 Mart haftası nedeniyle düzenlediği 
Kadın Filmleri Günleri, 10 Mart Cuma günü iki özel filmin 
gösterimiyle sona eriyor. 

▼ Toz Bezi: Toz Bezi, 
İstanbul’un farklı 
kutupları arasında 
hayatı anlamaya çalışıp 
kendilerine yeni yollar 
çizmeye çalışan iki 
kadının hikâyesini 
ele alıyor. İstanbul’da 
yaşayan Nesrin ve Hatun gündelikçi olarak çalışan iki yakın 
arkadaştır. Hatun’un tek hayali çalışmaya gittiği semtlerden 
birinde ev almakken küçük kızıyla birlikte yaşayan Nesrin 
kocasının neden evi terk ettiğini anlamlandırmaya çalışır. 
Ahu Öztürk’ün yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda 
Asiye Dinçsoy, Nazan Kesal, Serra Yılmaz, Didem İnselel 
gibi isimler yer alıyor. (10 Mart Cuma 13.30 / CKM)

▼ Camille Claudel 
1915: Film, yaşamı bir 
erkek (Auguste Rodin) 
tarafından çalınmış, 
akıl hastası diye 
yaftalanmış ve ailesi 
tarafından Fransa’nın 
güneyinde bir akıl 
hastanesine yatırılmış 

heykeltıraş Camille Claudel’in akıl hastanesindeki günlerini 
anlatıyor. Fransız sanatçı Camille Claudel’in gerçek 
hayat hikayesinden uyarlanan filmin başrolünde Juliette 
Binoche yer alıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliği ise 
Hadewijch ve Flandres adlı filmlerden tanıdığımız Bruno 
Dumont üstleniyor. (10 Mart Cuma 16.00 / CKM)

Kadınların 
sözü var!

7 ŞEHİRDE KADINLARIN SİNEMASI
15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 11 Mart’ta başlıyor. 30 
Nisan’a kadar 7 şehirde sürecek. Kadınların Sineması, Kadınların Sineması-
Türkiye, Yeryüzünden Edilenler, Deepa Mehta- Yeryüzü Sineması, Feminist 
Değilim Ama… bölümlerinde yeryüzünün dört bir yanından 42 film, forumlar, 
atölyelerle kadınlar, filmleri, deneyimleri, ürettikleri, sözleri, düşleri 
buluşacak... 
İstanbul’da, 9 Mart Perşembe akşamı Kadıköy Kalkedon Meydanı’nda açılan 
festival 11-19 Mart arası Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi’nde olacak. 15. yılın 
Mor Kamera: Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü, Koma Dam filmiyle Berîvan 
Akelma ve Yağmur Cihan’a verilecek. 
Festival İstanbul’un ardından; Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ortaklığıyla 
25-26 Mart’ta Bodrum’da, İzmir Kadın Dayanışma Derneği ve Bağımsız Kadın 
İnisiyatifi ortaklığıyla 1-2 Nisan’da İzmir’de, Mor Salkım Kadın Dayanışma 
Derneği ortaklığıyla 8-9 Nisan’da Bursa’da, Karadeniz Kadın Dayanışma 
Derneği ortaklığıyla 22-23 Nisan’da Giresun’da, Adana Kadın Platformu 
ortaklığıyla 27-28 Nisan’da Adana’da, Mersin Kadın Platformu ortaklığıyla 
29-30 Nisan’da Mersin’de olacak.  15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu 
yıl tüm şehirlerde ücretsiz, tüm kadınlar davetli, bol buluşmalı, dayanışmalı, 
Gülten Akın’lı: “Aç avuçlarını sesini yükselt, gel dirilt değiştir”

Kadıköy Belediyesi, geçen hafta başladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini sürdürüyor. İşte o ücretsiz etkinlikler: 

8 Mart haftasında 
Kadıköy Belediyesi 

kültür 
merkezlerinde, 

kadınlardan 
kadınlar 

için etkinlikler 
yapılıyor

“Hayalperest” 
sergi ARK’ta
Nurhan Altay’ın üçüncü kişisel 
sergisi “Daydreamer / Hayalperest 
” 11 Mart 2017 tarihinde Galeri 
ARK’ta sanatseverlerle buluşuyor. 
“Hiper realist” tarzdaki resim 
anlayışı ile tanınan Altay, 
adeta bir film karesini andıran 
kompozisyonları ile konunun en 
can alıcı anını izleyiciye sunuyor. 
Sanatçının yerel bazı imgeler 
kullanmasına rağmen figürü 
evrenselleştiren tavrı açıkça göze 
çarpıyor. Özellikle kadın figürü 
üzerine kurulu öyküsel anlatımı ile 
Altay, sıradan insanların gündelik 
yaşamlarını ironik bir yaklaşımla 
betimliyor. 
Sanatçının çalışmalarında alışılmış 
mekân anlayışının yanı sıra mekan 
figür ilişkisine yeni bir boyut 
getirdiği, son dönem çalışmalarının 
yer aldığı sergi, 11 Mart – 4 Nisan 
tarihleri arasında Galeri ARK’ta 
görülebilir. Galeri Ark Göztepe’de. 
0216 369 49 00

Çocuklar, Kadıköy’de okuyor
Tudem Kadıköy Kitabevi, mart ayında 
birbirinden renkli etkinliklere ev sahipli-
ği yapıyor.Geçtiğimiz günlerde, alt katı 
yazar-çizer söyleşileri, drama ve atöl-
ye çalışmaları için yeniden düzen-
lenen Tudem Kadıköy Kitabevi, 
farklı yaş gruplarına yöne-
lik değişik faaliyetlerle Kadı-
köy’ün kültür-sanat yaşantısı-
na yeni bir soluk kazandırmayı 
amaçlıyor.

Mart ayı boyunca, her cumarte-
si günü saat 11.00’de, ücretsiz ola-
rak gerçekleştirilecek Tudem Kadı-
köy Kitabevi etkinliklerine katılım 
için 0216 541 39 03 numaralı telefon-
dan kayıt yaptırılması gerekiyor. Her-
hangi bir önkoşul aranmaksızın 4-12 
yaş grubundaki bütün çocuklara ve ebevey-
nlerine açık olan yazar-çizer buluşmaları 
yaratıcı masal atölyesinden origamiye, ka-

rikatürden dramaya uzanan zengin b i r 
program seçkisi sunuyor. Tudem Kadıköy 
Kitabevi etkinlik dizisinin haziran ayına ka-
dar devam ettirilmesi planlanıyor.

Etkinliklerimiz ücretsizdir.
Kontenjan sınırlı olduğundan, 0216 541 93 03  numaralı telefondan

kayıt yapılması gerekmektedir.

Çocuklar, her cumartesi 
Kadıköy’de buluşalım!Caferağa Mah. Mühürdar Cad.

No:82 Kadıköy, İstanbul
Tel: 0216 541 93 03

kadikoy@tudem.com
www. tudem.com

/tudemyayingrubu

ETKİNLİK PROGRAMI
TUDEM KADIKÖY KİTABEVİ

Mart 2017
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SİNEVİZYON

Neruda
Neruda, 1940’larda Komünist Parti’ye 
katılmak için kendi ülkesinde bir kaçak 
haline gelen, Nobel ödüllü ünlü Şilili 
şair Pablo Neruda’nın peşine düşen 
bir müfettişi konu ediniyor. Müfettiş 
Óscar Peluchonneau ile Pablo Neruda 
arasındaki kovalama şairane bir dille 
anlatılıyor. Yönetmenliğini ünlü Şilili 
yönetmen Pablo Larraín’nin üstlendiği 
filmin başrollerini Gael García Bernal, Luis 
Gnecco ve Alfredo Castro paylaşıyor.
Neruda, 10 Mart Cuma’dan itibaren 
Kadıköy Rexx’te, 12.00 ve 21.15 
seanslarında izlenebilir.
Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Logan 11:30 14:30 17:30 21:00 23:55 
(Cm-Cts)
İstanbul Kırmızısı 11:15 13:50 16:30 18:40 
19:10 21:15 21:45 23:50 (Cm-Cts)
Gizli Sayılar 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kadıköy Rexx
İstanbul Kırmızısı 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Paterson 14:15 19:00
Ay Işığı 12:00 16:30 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112
Kadıköy Kadıköy 
Dehşet Evi 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Recep İvedik 5 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Kozyatağı Avşar Kozzy
İstanbul Kırmızısı 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Alt Tarafı Dünyanın Sonu 11:30 13:30 
15:30 17:30 19:30 21:30
Logan 11:00 13:30 16:15 18:00 19:00 
20:45 21:45
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

Çizgi romanlar, özellikle içinden geçtiğimiz 
‘Post-modernist’ zamanlarda sinema için 
bir tür edebiyat işlevi görüyor. Evet, ye-
dinci sanat çok uzak geçmişten beri der-
gi sayfalarına ya da gazetelerin bant çizim-
lerine gözünü dikmiş ve dahi, çok sayıda 
uyarlama gerçekleştirmişti ama işin içine 
teknolojinin daha sık ve kullanışlı bir şekil-
de girmesi meselenin seyrini, nitelik ve ni-
celik olarak da değiştirdi. Artık her sezon 
çok sayıda ‘süper kahraman’, peliküle göl-
gesini düşürüyor. Naçizane ‘X-Men’ seri-
si, benim gibi daha çok konvansiyonel kah-
ramanlarla büyümüş bir kuşağın temsilcisi 
biri için sinemadaki en başarılı uyarlama-
dır. ‘Öteki’lere sıcak bakan, genel okuma-
ların dışında hareket eden, ‘kötü’yü belli bir 
derinlik ve felsefi bakışla ele alan bu serinin 
kuşkusuz her filmi aynı düzeyde değildir 

ama genel toplam açısından ‘X-Men’, sınıfı 
takdir çizgisinde geçer!
Serinin demirbaşlarından ‘Wolverine’ ise, 
hatırlanacağı gibi takımdan ayrı düz koş-
tuğu iki yapımla da seyirci karşısına çık-
mıştı. Geçen haftadan itibaren salonları-
mıza uğrayan ‘Logan’ ise, Wolverine’in bu 
tek başına öyküsünün üçüncü ve son adı-
mı. ‘Heavy’, ‘Cope Land’, ‘Identity’, ‘Walk 
the Line’, ‘3:10 Yuma Treni’ gibi kayda de-
ğer yapımlarıyla hatırladığımız James 
Mangold’un imzasını taşıyan ‘Logan’, yakın 
bir gelecekte, 2029’da geçerken öyküsü-
nü yaşlılık, hüzün, keder, hayat yorgun-

luğu ve bayra-
ğı gençlere teslim 
etme gibi temalar 
etrafında kurmuş. 
Hugh Jackman’ın 
da seriye veda-
sı anlamını taşıyan 
yapım, görselli-
ği, öyküsünü ifa-
de tarzı, aksiyonu, 
oyunculukları ve 
yarattığı atmos-

ferle özel bir film olmuş. Genç neslin tem-
silcisi Laura da heyecan verici bir karakter 
olarak karşımıza geliyor. Sözün özü ‘Lo-
gan’, serinin kaçırılmayacak filmlerinden, 
gerekli şefkati (!) gösteriniz derim. 

‘Kong: Kafata-
sı Adası’ (‘Kong: 
Skull Island’) sine-
manın en eski mit-
lerinden biri olan 
‘King Kong’u bir 
kez daha seyirciy-
le buluşturuyor. İlk 
kez 1933’te seyir-
ci hafızamıza dü-
şen bu özel pro-
fil, 1976 ve 2005 

versiyonlarıyla da kendisini hatırlatmıştı. 
Bu son buluşmada ise öykü Vietnam sava-
şı dönemine kaydırılmış. Film, sürekli Cop-
pola’nın ‘Kıyamet’ine (‘Apocalypse Now’) 
göndermelerde bulunuyor. ‘Kong: Kafata-
sı Adası’ özellikle birinci sınıf görsel efekt-
leriyle dikkat çekiyor.
Bir yazar, ünlü bir yönetmen, geniş bir ko-
nak, eski ihtişamının uzağında seyreden 
aristokrasi ve bir kentin enfes peyzajları… 
Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’, üs-
tesinden gelinememiş bir senaryo, kitabi 

diyaloglar derken istediği etkiyi yapama-
yan, şehre olan tutkusu konusunda derin-
leşemeyen ve daha çok turistik kadrajlar-
la donanmış izlenimi veren bir yapıt olmuş.
Kanada sinemasının son dönem göz dol-
duran yönetmenlerinden Xavier Dolan’ın 
imzasını taşıyan ‘Alt Tarafı Dünyanın Sonu’ 
(Juste la fin du monde’) 1995’te, 38 yaşın-
da AIDS’ten hayatını kaybeden tiyatro ya-
zarı Jean-Luc Lagarce’ın bir oyunundan 
sinemaya uyarlanmış. Dolan, ‘Alt Tara-
fı Dünyanın Sonu’nda sanki François Ozon 
sinemasına yakın olmak istemiş ama bunu 
pek de başaramamış gibi geldi bana. Za-
man zaman ivme kazanan zaman zaman 
da tempo düşmesi yaşayan filmde Marion 
Cotillard, Viencent Cassel, Lea Seydoux 
ve üniversite zamanımın oyuncusu Nata-

lie Baye (‘Sokakların Kanunu’, ‘Ayrı Oda-
lar’) gibi birinci sınıf bir kadro var. Genç ku-
şağın dikkat çekici aktörü Gaspard Ulliel 
de öykünün ana karakteri olan yazarı can-
landırıyor (ki performansıyla ‘En İyi Erkek 
Oyuncu’ dalında Cesar’ın sahibi oldu. Do-
lan’ın klasik ‘anne takıntısı’nın alttan alta 
kıyıya vurduğu film, özellikle aile içi dra-
maları sevenler için uygun bir seçenek.

Yaşlılık, hüzün ve keder…
UĞUR 
VARDAN

el Dolaptaki Karpuz, İstan-
bul’un Lezzet Tarihi, Su-
samlı Halkanın Tılsımı ve 
daha nice mutfak kitabının 

yazarı Artun Ünsal, 4 Mart Cumartesi 
günü Kadıköy Belediyesi Tarih Edebi-
yat ve Sanat Kütüphanesi’nde “İstan-
bul’da Mutfak Nereye Gidiyor?” adlı 
söyleşi gerçekleştirdi. Mutfak kültürü 
uzmanı Ünsal, geçmişten günümüze İs-
tanbul mutfağının yaşadığı değişimi ve 
güncel yemek kültürünü anlattı. 

“YEMEK ANONİMLEŞİYOR”
Konuşmasına günümüzdeki ye-

mek yeme alışkınlığının anonimleşti-
ğini söyleyerek başlayan Ünsal, bu du-
rumun günümüzdeki hızlı yaşamın bir 
yansıması olduğunun altını çizdi. “Ar-
tık herkesin yediği kendine.” diyen 
Ünsal, “İnsan canı ne istiyorsa onu ye-
meye alıştı. Eskisi gibi sofraya aile-
cek oturma dönemleri geçmişte kaldı. 
Kimisi köşe başında, kimisi aşağı so-
kaktaki kebapçıda karnını doyuyor. 
Bu durum her ne kadar yemeği birey-
selleştiriyorsa da mahalle ortamını da 
anonimleştiriyor. İster alışveriş merke-
zi olsun ister Kadıköy Çarşı olsun hiç-
bir yerde iz bırakamıyorsunuz. Her şey 
anlık yaşanıyor. Bir mahalle bakkalın-
dan kaşar almak var bir de Üsküdar'da-
ki bir büfeden kaşarlı sandviç almak 
var. Büfedeki adamın sandviç içine 
koyduğu kaşarın kalitesi umurunda 
mı? Onun umurunda değil ama yiyen 
insanın olmalı. Yemekler anonimleş-
tiği gibi insanlar ve yaşantılar da ano-
nimleşiyor.” dedi.

“MUTFAK YAPISI KAYBOLDU”
“Kültürümüzde sosyolojik olarak 

mutfak iç ve dış olarak ikiye ayrılır.” 
diyen Ünsal, bu ayrımın kent yaşamı 
ile kalmadığını vurgulayarak, “Geç-
mişe baktığım zaman mutfak dediği-
miz mekânı iç ve dış olarak iki farklı 
şekilde görebiliyorduk. İç mutfak kadı-
na aitti. Kadın, burada yemeğini yapar 
ailesine, sofrasına sunardı. Dış mut-
fak ise erkeğindi. Erkek, dışarıda 
mangal ateşini yakar kebapları pi-
şirirdi. Yine büyük keşkekleri 
erkekler yapardı. Yoğur-
du kadınlar yapar-
ken, erkekler ise 
peyniri yapardı. 
Birlikteliğe daya-

nan bu iş bölümü kentselleşme ile yiti-
rildi. Aile üyeleri yemek yapmak için 
ortak bir zaman dilimi bile bulamaz 
oldu. Üzücü bir şekilde mutfak yapısı-
nın kaybolduğunu söyleyebiliriz.” diye 
konuştu.

“LOKANTA EVE TAŞINDI”
Günümüzde lokanta kültürünün de 

kalmadığına değinen Ünsal, “Telefonu-
nuzdan ya da bilgisayarınızdan bir tık 
yapıyorsunuz yemekler kapınıza kadar 
geliyor. Artık kokoreci bile evinize ge-
tirtebiliyorsunuz. Bunu da geçelim mar-
ketlerde hazır kuru fasulye, patlıcan ye-
meği satışı var. Evlerde kimse yemek 
pişirmez, kazanlar kaynamaz oldu. Za-
ten günde 10 saat çalışan bir hanımdan 
yemek pişirmesini beklemek vicdansız-
lık olur. Bu yaşanılan durumlar da lo-
kantaların sabit konumlarından evleri-
mize girmelerine ve yeni iş kollarının 
doğmasına neden oldu. Öğünlerimi-
zi yemek yiyerek geçirmektense ‘atıştı-
rarak’ geçirmek moda oldu. Eskisi gibi 
herkesin favorisi bir lokantası, menü-
sünden çok sevdiği bir yemeği yok. Lo-
kanta kültürü de giderek azaldı. Şu an 
son demlerini yaşıyor.” dedi.

“GENÇLERİN SUÇU  DEĞİL”
Gençlerin tarihi geçmişi olan lezzet-

leri bilmediğini söyleyen Ünsal, şöy-
le devam etti:“Artık gençlerin ceple-
rinde paraları var. Nerede istiyorlarsa 
orada yemek yiyorlar. Açıyorlar inter-
neti bakıyorlar hangi mekâna kim ne 
demiş kim neyini kötülemiş ona göre 
karar verip, karnını doyurmaya gidiyor-
lar. İyi güzel de bu şehir ile bütünleş-
miş lezzetlerden uzak durursan bu kime 
yarar? Kanlıca yoğurdu, Çengelköy hı-
yarı, Arnavut ciğeri… daha sayabilece-
ğimiz onlarca lezzeti gençler bilmiyor. 
Bu onların da suçu değil. Şimdi bu ye-
meklerin yendiği yerlere baksanız artık 
betonlaşmış yapılar göreceksiniz. İstan-
bul dışından gelen biri uzaktan duyduğu 
bu lezzetleri yemek istese eli boş döner. 
Yemeklerimiz keşke korunabilseydi.”

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 2. Kısa Film 
Kolektifi Festivali, illüstratör Aydan Çelik’in Karagöz 
ve Şarlo’nun Hikayesi başlıklı söyleşisi ile son buldu. 
4 Mart Cumartesi günü Karikatür Evi’nde gerçekleşen 
söyleşide çizer Aydan Çelik, Uluslararası İşçi Filmleri 
Festivali için yaptığı afişleri anlattı. 

“ÇARK, İŞÇİ KAVRAMINI DARALTIYOR”
Söyleşisini barkovizyon eşliğinde gerçekleştiren Çe-

lik, uzun yıllardır İşçi Filmleri Festivali için yaptığı ça-
lışmalarda Karagöz ve Şarlo karakterlerini kullanma 
hikâyesini anlattı.  Klişelere bağlı kalmadan, emek kav-
ramının altını çizmeye çalıştığını belirten Çelik, “Hava-

ya sıkılı yumruklar yapmadan, çark kullanmadan İşçi 
Film Festivali için nasıl afiş yaparım diye düşünü-

yordum. Çünkü çark, işçi kavramını daraltıyor. Neti-
cede bir bilişim çalışanının tıkladığı “Mouse” da emek 

enstrümanı.  Kavramı daraltmadan bu afiş işini nasıl 
çözerim derken birkaç tesadüf bir araya geldi. Birincisi 
Ezel Akay’ın, ‘Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?’ 
filminin afişini gördüm. Afişteki Karagöz karakterini he-
men aklıma yazdım. Kendim de bisiklet sevdalısı biri-
yim. Charlie Chaplin’in canlandırdığı Şarlo karakterinin 

de bisiklete bindiği bir görsele denk geldim. Bu karakteri 
de aklıma yazmamla birlikte yerel ve evrensel, afişte bu-
luştu.” diye konuştu.

“KARAGÖZ EVRENSEL KARAKTER”
Çelik, Karagöz’ün yalnızca ülkemizde bilinen bir ka-

rakter olmadığına da değindi. “Karagöz evrensel bir ka-
rakterdir.” diyen Çelik, “Karagöz özellikle Balkanlar’da 
ilginç bir şekilde popüler. İmparatorluktan ayrılan ülke-
ler, ulus devletlerini kurarken ‘biz’ duygusu yaratabil-
mek için bizim Karagöz karakterinden esinlenerek ken-
di karagözlerini yaratmışlar. Balkanlar’daki Karagöz’e 
baktığımızda feodal yaşamda değil, daha çok işçi sınıfın-
daki bir Karagöz görüyoruz. Bu aslında sanatın evrensel 
olduğuna dair en büyük işaret.” dedi.

“YILLARA GÖRE ŞEKİLLENDİ”
İşçi filmlerinin afişlerinin ülkenin yaşadığı dönem-

le bağlantılı olarak şekillendiği söyleyen Çelik, “İşçiyi 
filmlerle anlatan bir festivalin afişlerinin de o yıl yaşa-
nılan olaylarla ilişkili olmasını hedefledik. Afişlere bak-
tığımızda 2010 yılının protestolarla geçtiğini görüyoruz. 
Sonrasında ise yaşanan barış süreci ve 2013 yılında ise 
Gezi Parkı olayının yaşanmasıyla afişlerimize Kırmızı-
lı Kadın ve V For Vendetta filminden V karakteri dâ-
hil oldu. 2014 yılında ise Soma’daki maden faciası ile 
işçi cinayetlerinin ayyuka çıktığı bir dönemi afişlere ta-
şıdık. Afişlerin direkt olarak ülke gündeminden beslen-
diğini ve yıllara göre şekillendiğini söyleyebilirim.” şek-
linde konuştu.

l Kaan DERTÜRK

l Kaan DERTÜRK

Uluslararası İşçi Filmleri 
Festivali afişlerinin 

illüstratörü Aydan 
Çelik, 2. Kısa Film 

Kolektifi Festivali’nin 
son söyleşisini Kadıköy 

Belediyesi Karikatür 
Evi’nde gerçekleştirdi

Yerel ve evrensel afişte buluştu

Gurme yazar Prof. Dr. Artun Ünsal, 
Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat ve Sanat 

Kütüphanesi’nde “İstanbul’da mutfak nereye 
gidiyor?” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi
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Kadıköy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl da çeşitli 
etkinliklerle kutladı. Artshop Yayıncılık, 5 Mart Pazar günü 
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde Ulus-
lararası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli gerçekleştirdi. 
Türkiye’den ve yurtdışından konuşmacıların yer aldığı pa-
nelde Türkiye’den gazeteci Yazgülü Aldoğan, İsrail’den Do-
rit Weisman ve Arnavutluk’tan Helena Halilaj yer aldı. Tuba 
Emlek ve Hilal Karahan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde Fügen Kıvılcımer de kadın şairlerden şiirler okudu. 
Yaklaşık iki saat süren panelde kadının farklı toplumlarda-
ki yeri konuşuldu.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI”
Panel, gazeteci Yazgülü Aldoğan’ın konuşmasıyla başladı. 
Son yıllarda kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken 
Aldoğan, bu durumun sistemli bir şekilde günümüze ulaş-
tığını söyledi. “Artık kadına yönelik şiddeti kanıksadık.” di-
yen Aldoğan, “Mesleğimi yaparken kadına yönelik birçok 
vahim haber geliyor. Cinayet, şiddet, tecavüz... Bu olaylar 
her gün tıpkı bir barometre şeklinde yükseliyor. Ve bir dö-
nüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşüm de ne yazık ki “Yeni Türki-
ye”nin, yeni tablosu oluyor. Bunun temel nedeni, Cumhu-
riyet değerlerinin kadını birey olarak görmekten vazgeçip, 
aile içine hapsetmesi ve sadece aile içindeki anne rolüne 
indirgemesi.” diye konuştu. 

“HAKLAR YETERLİ DEĞİL”
Aldoğan’dan sonra söz alan İsrailli çevirmen ve şair Do-
rit Weisman ise kendi ülkesindeki kadın haklarınının duru-
munu anlattı. Kadın haklarının evrensel bir sorun olduğuna 
değinen Weisman, “Açıkçası kendi ülkem ile sizin ülkenizin 
kadın haklarını kıyaslayabilecek yeterli bilgiye sahip de-

ğilim. Fakat kadına verilen haklar ne yazık ki tüm ülkeler-
de yeterli seviyede değil. İsrail, her ne kadar Ortadoğu’da-
ki gelişmiş bir ülke olsa da kadın hakları konusunda çok 
gelişmiş bir ülke değil. Ülkemde kadın hakları savunucu-
suyum. Kadınlara yönelik çeşitli kötü olaylara tanıklık edi-
yorum. Kadın haklarına dikkat çekmek için de alanımla il-
gili çeşitli çalışmalar yapıyorum. İki yıl önce 300 sayfadan 
oluşan 200 şiirin yer aldığı bir antoloji oluşturdum. Kitapta 
yer alan kadın şairlerin, kadın haklarıyla ilgili protest şiirle-
rini seçtim. Şu an bu kitap İsrail’de en çok satanlar arasın-
da. Kitap sayesinde kadının yalnızca adı olmasın demeye 
çalıştık.” dedi.

“KADIN VE ERKEK EŞİTLENDİ”
Akademisyen Helena Halilaj, ülkesindeki kadınların diğer 
ülkelerdeki kadınlardan daha güçlü olmasının, bir dönem 
komünizmin egemen olmasıyla bağlantılı olduğunu belir-
terek, “Osmanlı’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eden Arna-
vutluk, ortak mirastan kalma birçok sorunu da berabe-
rinde yaşadı. Bu sorunların en başında ise kadın sorunu 
geliyordu. Kadınlara verilen değersizlik, aşağı görme du-
rumu Arnavutluk’ta, komünist yönetimin egemen olma-
sıyla büyük ölçüde aşıldı. Kadınlarımız, çoğu Avrupa ülke-
sindeki kadınlardan güçlü ve toplumda erkeklerle eşitler. 
Bunu yapansa Arnavutluk’un uzun bir dönem komünist 
toplum yapısında bulunması oldu. Komünist yapılanma-
dan önce ataerkil bir toplum yapısı yaşamda söz sahi-
biyken komünizmle birlikte kadın ve erkek eşitlendi. Fa-
kat komünizm de her şeyi çözebilmiş değil. Arnavutluk’un 
demokratik yönetime geçmesiyle birlikte kadına dair bir-
çok sorun da gün yüzüne çıktı. Tek söyleyebileceğim ül-
kemin bir dönem yaşadığı komünist rejim ile günümüzde 
kadın ve erkeğin diğer ülkelere oranla daha eşit olması.” 
diye konuştu.  Panel, Fügen Kıvılcımer’in Gülten Akın ve 
Sennur Sezen’den okuduğu şiir seçkisi ile son buldu. 

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Mecli-
si’nin çağrısıyla, 4 Mart Cumartesi 
günü, Göztepe Özgürlük Parkı’n-
da bir araya gelen, Kadıköy Bele-
diyesi Gönüllü Evleri, Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu, 
Kırmızı Biber Derneği, Kadın Adayla-
rı Destekleme Derneği Kadıköy Şube-
si, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Sosyal 
Haklar Derneği, SOS Çevre Kooperatifi, Anadolu Yaka-
sı Lions Dernekleri Federasyonu, Nar Kadın Dayanışma-
sı, Kızılay Kadıköy Şubesi ve onlarca Kadıköylü kadın, 8 
Mart Uluslararası Kadınların Birliği, Mücadele ve Daya-
nışma Günü’nü renkli bir etkinlikle geçirdi. Sunuculuğunu 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Mel-
tem Figen’in yaptığı etkinlik, yogayla başladı, dans gös-
terileri ve söyleşilerle gün boyunca devam etti.  

ŞARKILI TÜRKÜLÜ ETKİNLİK
Saat 11.00’de başlayan etkinlik 17.30’a kadar devam etti. 
Fasa Fiso Halk Dansları ve Zumba Dans Grubu’nun per-
formanslarıyla keyifli bir gün geçiren katılımcıların, gü-
nün sonunda İkbal Kaynar’ın verdiği “Ebruli Şarkılar” 
konseriyle kulaklarının pası silindi. Gün boyunca sü-
ren etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Açıkgöz Kukla’nın 
yaptığı gösteriyi dikkatle izleyen çocuklar, Nar Kadın Da-
yanışması’nın masasında yüzlerini boyattı.

“GECİKMİŞ ADALETİ İSTİYORUZ”
“Sibel Sürel ile Yoga” ile başla-
yan etkinliğin açılış konuşmasını 
Kadıköy Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyesi Esin Tekbaş yap-
tı. Açıklamasına etkinliğe katılan 
STK’lere ve kadınlara teşekkür 
ederek başlayan Tekbaş, 1800’lerin 
sonunda başlayan kadın mücadelesi-
ni, eşitlik arayışını anlattı ve kadın haklarını 
savunmak için alanda olduklarını söyledi. Tekbaş, konuş-
masına şöyle devam etti: “Önce eşit işe eşit ücret talep 
ederek başladık. Sonra oy hakkı istedik. Sonra şiddete 
hayır dedik. Şimdi ise biz de eşit temsil edilmek istiyo-
ruz. Şirketlerde daha fazla kadın yönetici, okullarda daha 
fazla kadın akademisyen, partilerde karar alma mekaniz-
malarında daha fazla kadın, kamuda daha fazla kadın yö-
netici, siyasette daha fazla kadın görmek istiyoruz. Ya-
şamın yarısı bizim… Eşitlik İstiyoruz… Yüzyıllık, gecikmiş 
adaleti istiyoruz… Özgürlük İstiyoruz… Demokrasi İsti-
yoruz… Bedenimize, kararımıza, tercihimize saygı duyul-
masını istiyoruz… Bunun için bir aradayız. Tek başına ol-
maz diyoruz. Kadınlar birlikte güçlüyüz…”

 “KİMSENİN BAŞININ TACI DEĞİLİZ”
Kadıköy Kent Konseyi Kadın 

Meclisi’nin kurucu Başka-
nı Serap Ören, Kadınlar Gü-
nü’nün bir kutlama değil 
mücadele günü olduğunu 
belirtti: “1877’lerde Ame-

rika’da dokuma işçisi ka-
dınlar, çalışma saatlerinin 15 

saatten 10 saate indirilmesi için 
grev yapıyorlardı. Polis onları fabri-
kaya kilitliyor ve yangın çıkıyordu. Orada 129 kadın cayır 
cayır yanarak öldü. Bizim için 8 Mart maalesef bu acıyı 
anma günüdür. Daha sonra Birleşmiş Milletler bunu kut-
lama gününe çevirmiştir. ‘Analar başımızın tacıdır. Cen-
net anaların ayakları altında’ diyorlar. Kimsenin başının 
tacı olmadığımız gibi, cennet de bizim ayaklarımız altında 
falan değil. Ayaklarımıza baktığımız zaman cenneti de-
ğil, sadece çalışan nasırlı ayaklarımızı görüyoruz. Kadıköy 
Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bugüne kadar müca-
dele ederek yerel yönetim bazında birçok kazanım elde 
ettik. Mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz.”

“MÜCADELE OKSİJEN KADAR ÖNEMLİ”
Etkinliğe kadın yazarlar Nimet Erenler 
Gükökü, Nur Batur ve Meltem Vural 
davetli olarak katıldı. Masaların-
da kitaplarını imzalayan yazarlar 
daha sonra sahneden katılım-
cılara seslendi.  Gazeteci-yazar 
Nur Batur, Pakistan’ın eski baş-
bakanı, 27 Aralık 2007’de gerçek-
leşen bir suikast sonucunda ya-
şamını yitiren Benazir Butto’yla yıllar 
boyunca süren dostluğunu anlattı. 
“Benazir kadar cesur olmalıyız” di-
yen Batur, tüm kadınlara müca-
dele çağrısı yaptı. Şu Dağın Ardı 
İran kitabının yazarı Meltem Vu-
ral, aşkının peşinden İran’a uza-
nan öyküsünden bahsetti. İran’da 
Humeyni rejiminin kurulduğu ilk 
yıllarda İran’da yaşayan Vural, o gün-
lerden çıkardığı dersleri şöyle anlattı: 
“O zaman anladım ki bizlerin sahip olduğu özgürlük-
ler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından altın 
tepside sunulmuştu. Biz onlar için mücadele etmemiştik. 
Belki de bu günlerdeki mücadelelerimiz bu özgürlüklerin 
geç ödenmiş bir bedeli… İran’da kadın hak ve özgürlük-
lerinin ne anlama geldiğini onları kaybederken anladım.  
Kadınların özgürlük mücadelesinin havadaki oksijen ka-
dar gerekli ve önemli olduğunu fark ettim.”

BAŞKANDAN EŞİT TEMSİL VURGUSU
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da Özgür-
lük Parkı’ndaydı. Sunucu Meltem Figen’in çağrısıyla söz 
alan Nuhoğlu şunları söyledi: “Aslında kadınlar günüyle 
ilişkili bir gün olduğu için konuşmamayı düşünüyordum. 
Ama mikrofonu bize verdiler. Kadınların toplumda kendi 
nüfusları oranında toplumun her kademesinde iş haya-
tı, özel hayat, üniversiteler ve siyasette temsil edilme-
leri temel hedefimiz. Bu demokrasi mücadelesinde eşit 
temsil noktasına gelemezsek Türkiye demokratik bir 
ülke olamaz. Türkiye demokrasisinin temelinde kadınla-
rın mücadelesi yatıyor. Bu kadınlar gününüzü kutluyo-
rum. Bu mücadelede çok başarılı olacağınızı ve bu ülkeye 
çabalarınızla demokrasinin geleceğine inanarak hepinize 
saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.”

Artshop Yayıncılık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla 
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde Türkiye’den ve 
yurtdışından konuşmacıların yer aldığı panel düzenledi

OLMASIN “Kadınlar 
birlikte güçlü”

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü vesilesiyle ressam Gülay Baran’ın “Kadın: 
aşkım kedi… dedi” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapı-
yor. 4 Mart Cumartesi günü açılışı gerçekleşen sergide, ka-
dın ve kediyi aynı resimlerde buluşturan 40 farklı çalışma 
görülebilir. 31 Mart tarihine dek açık olacak sergi, bir buçuk 
yıllık bir emeğin ürünü olarak ziyaretçileri bekliyor.
 
“KEDİLERİ ÇOK SEVİYORUM”
Gazete Kadıköy olarak Gülay Baran ile kişisel sergisi üzeri-

ne konuştuk. Ankara’da ikamet eden Baran, resim eğitimi-
ni Bilkent Üniversitesi’nde eğitim almış. Usta ressam Haluk 
Evitan ile uzun yıllar çalışmalar yapan Baran’ın, öncesinde 
birçok bireysel sergisi gerçekleşmiş. “Kadın: aşkım kedi… 
dedi” sergisinin oluşma sürecini ise Baran şöyle anlatıyor: 
“Sanat hayatım boyunca kedileri ve kadınları bir araya ge-
tiren çalışmalar yapmayı kendime daha uygun gördüm. Ke-
dileri çok seviyorum. Kediler, bende inanılmaz bir merha-
met duygusu oluşturuyor. Yalnız yaşadığım için kedilerin 
bana büyük arkadaşlık yaptığını da söyleyebilirim. Bana ar-
kadaşlık yapan kedileri neden resimlerime taşımayayım 
diye düşündüm. Yaptığım resimler sonucu da bu sergi or-
taya çıktı.”

“ÇİFTE MUTLULUK YAŞATTI”
Serginin, açılış tarihinin kendisi için çifte mutluluk yaşattı-
ğını belirten Baran, “Her şey kendiliğinden gelişti. Bu sergi-
yi öncesinde Ankara’da açtım. Kısa bir süre sonra da Anka-
ra’da açtığım sergiyi İstanbul’a taşıdım. Serginin açılışıyla 
birlikte hem 1 Mart Dünya Kediler Günü hem de 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü kutlamış oluyoruz. Kendimi şu an İs-
tanbullu ve Kadıköylü hissediyorum. Buranın insanı, sana-
ta çok değer veriyor. Ankara insanı da sanata değer veriyor 
ama İstanbul’un insanı bir başka. Katkılarından dolayı Kadı-
köy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

KADININ 
yalnızca adı

Kadın ve kedi tek sergide…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşen ressam Gülay Baran’ın 
kişisel sergisinde, kadın ve kedi tek bir sunum halinde sanatseverlerle buluşuyor

Kadıköy
 Kent Konseyi 

Kadın Meclisi’nin 

çağrısıyla Göztepe 

Özgürlük Parkı’nda 

bir araya gelen 
onlarca kadın 

taleplerini 
haykırdı

Meltem Figen

Esin Tekbaş

Serap Ören

Nur Batur

Nimet Erenler 
Gükökü

l Kaan DERTÜRK

l Kaan Alper YURDAKUL
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ünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygu-
lamalarına Grenoble’deki kadın politikası uy-
gulamalarıyla devam ediyoruz.

Fransa’nın güney-doğusunda bulunan 
Grenoble’de 2013 verilerine göre, 160 bin 215 kişi yaşı-
yor. Nüfusun göreceli olarak genç olduğu Grenoble’da, 
2012 verilerine göre, erkekler nüfusun yüzde 48,4’ünü, 
kadınlar yüzde 51,6’sını oluşturuyor.  Yani şehirde yaşa-
yan kadınların oranı erkeklere göre daha fazla. Peki, bu 
yaşamda ve siyasette neye karşılık geliyor?

TEMSİLDE EŞİTLİK
2014’ten bu yana belediye başkanlığını Éric Piolle 

(Avrupa Ekolojisi – Yeşiller Partisi) yürüttüğü şehirde 
başkan yardımcılarının yarısından fazlası kadın. Ve öyle 
aile, sosyal hizmetler gibi kadınlara bahşedilen ve görece 
basit olduğu düşünülen alanlarda değil. Şehirde, eğitim 
programları, maliye, yaşlılar ve nesiller arası politikalar, 
uluslararası dayanışma, kültür, spor, açık veri ve özgür 
yazılım, eşit haklar ve ortak yaşam, sağlık ve önleyici po-
litikalar, yerel demokrasi, kamusal alanlar ve doğa, şe-
hircilik, konut, habitat ve enerji aktarımı gibi başlıklarda 
toplam 19 başkan yardımcısı görev yapıyor. Aynı durum 
belediye meclisi için de geçerli.

Fransa, 2002 yılından itibaren, “yerel demokrasi ya-
sası”nın (démocratie de proximité) uygulanması yoluyla 

katılımcı demokrasinin kapsamının genişletilmesi ama-
cıyla nüfusu 20 binin üzerinde olan yerleşimlerde yurttaş-
ların etkisinin güçlendirilmesi amacıyla mahalle meclis-
lerinin kurulmasını öngörürken, nüfusu 80 binin üzerinde 
olan yerleşim yerlerinde ise mahalle meclislerinin kurul-
masını zorunlu hale getirmiş. Grenoble’da belediye mec-
lisi tarafından ilk olarak 6 ayrı sektörde (mahalle kü-
melerinden oluşan yapı) Yurttaş Danışma Konseyleri 
(Conseils Consultatifs de Secteur - CCS) oluşturulmuş. 
Bu sürecin devamında ise yerel demokrasi uygulamaları-
nı yenilemek ve güçlendirmek için belediye, “projelerin 
yurttaşlarla birlikte üretilmesini” taahhüt etmiş ve Yurt-
taş Danışma Konseyleri yerine belediye ve seçilenlerden 
işlevsel olarak bağımsız olan Bağımsız Yurttaş Konsey-
leri (Conseils Citoyens Indépendants - CCI) oluşturul-
muş. Şu an Grenoble’da 7 adet Bağımsız Yurttaş Konse-
yi var. Her konsey, kadın-erkek sayısının eşitliğine önem 
verilerek, seçim listelerinden ya da gönüllü listelerinden 
rastgele seçilen 40 kişiden oluşuyor. Her birey, meclis 
üyesi olarak en fazla 2 yıl çalışabiliyor. 

EŞİT HAKLAR
Grenoble Belediyesi, iş, konut, eğitim gibi alanlar-

da her türlü ayrımcılığa karşı. Belediye kendi birimlerin-
de ya da Grenoble’de yaşanabilecek ayrıcılığın her türlü-
süne karşı mücadele ediyor ve bir işveren olarak, iş için 

başvuran kurumlara ve adaylara karşı gösterdiği eşitlikçi 
yaklaşım örnek oluyor. Belediye bu yaklaşımının bir so-
nucu olarak Uluslararası Kadın Hakları Günü’nün hemen 
sonrasında, 9 Mart 2015 tarihinde, Avrupa Yerel Yaşam-
da Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na imza atmış. 

Söz konusu protokole göre, tüm karar alanlarına ka-
dınların ve erkeklerin dengeli katılımının sağlanması, 
davranışları ve kamu hizmetlerini etkileyen toplumsal 
cinsiyet kalıplarının ortadan kaldırılması, tüm kamu te-
sislerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi ayrımcılığa 
son veren uygulamalar öngörülüyor. Belediye ve Bağım-
sız Yurttaş Konseyleri eşit haklar ile ilgili raporlar hazır-
lıyor ve bunu kamuyu ile paylaşıyor.

Grenoble Belediyesi, aynı zamanda ayrımcılığa karşı 
mücadele eden derneklere de sübvansiyon vererek ya da 
alan tahsis ederek destekte bulunuyor. 

TACİZE DUR SERGİSİ
Grenoble Belediyesi geçtiğimiz Ekim ayında sıra dışı 

bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sokakta tacize dikkat çek-
mek için gerçekleştirilen “Grenoble dit stop au harcele-
ment de rue” sergisinde illustrator Thomas Mathieu’un 
çizimleri caddede yer aldı. Kadınların sokakta karşılaş-
tıkları tacizin çizildiği sokak sergisiyle kadınlara yalnız 
olmadıklarını göstermek ve yaşadıkları durumu asla nor-
mal bir şey gibi düşünememelerini sağlamak amaçlanı-
yordu. Milyonlarca kadının yaşadığı gerçeğe dikkat çe-
ken sergi büyük beğeni topladı.

KADIN FUTBOL OKULU
Grenoble Belediyesi’nin ‘erkek işi’ne el atan uygula-

malarından biri de Kadın Futbol okulu. Futbolun sadece 
erkeklerin tekelinde bir oyun olmadığına dikkat çekmek 
ve isteyen kız çocuklarının futbol öğrenmesini sağlamak 
için harekete geçen belediye 2015 yılında kadın belediye 
futbol okulunu kurmuş. 6 ile 14 yaş arası 50 kız çocuğu 
her çarşamba futbol eğitimi alıyor.

Grenoble ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.kadikoya-
kademi.org/grenoble-kent-profili/ sayfasından ulaşa-
bilirsiniz.

D

KADIN POLİTİKALARI
GERONABLE

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla 
Bahariye, Çarşı ve 
İskele’de Kadıköy 
Belediyesi’nin kadın 
meclis üyeleri ve 
personel tarafından 
kadınlara çam fidesi ve 
8 Mart için tasarlanan 
ajanda hediye edildi.

Kadıköy Belediyesi’nde

8 Mart
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nde 
çalışan tüm kadın personele 
sabah işe geldikleri sırada çam 
fidesi ve 8 Mart için tasarlanan 
ajanda hediye etti.

Kadıköy 
Belediye 
Başkanı 
Aykurt 
Nuhoğlu 8 
Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
dolayısıyla 
Türkiye İşitme 
Engelliler 
Derneği kadın 
üyeleriyle 
Fenerbahçe 
Khalkedon’da 
kahvaltılı 
etkinliğe 
katıldı. 
Ayrıca yine 
Fenerbahçe 
Khalkedon’da 
Suadiye 
Gönüllüleri ile 
kahvaltı yaptı. 

Kadıköy Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Kreşi ve 
Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası öğrencileri, 
8 Mart Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi’nde 
çalışan tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü” kutladı. Çocuklar kadın çalışanlar 
için hazırladıkları balonlar ve hediyelerle ofislere 
girerek kadınlara sürpriz yaptı.

kadın haklarında 
yeni çözümler
Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği 
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Protokol Kadıköy Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları- 
Yeni Çözümler Derneği Kadının İnsan Hakları 
Eğitim Programı (KİHEP) arasında iş birliği pro-
tokolü imzalandı. Protokol, Kadıköy Belediyesi 
Meclisi’nin 8 Mart Çarşamba günkü oturumunda 
oy çokluğu ile kabul edildi. İmzalanan protokol ile 
Kadıköy’de yaşayan daha fazla kadının KİHEP’ten 
faydalanması amaçlanıyor. 

Kadıköy Belediyesi Meclisi Üyesi Aydoğan 
Dülger Kadıköy Belediyesi ile KİHEP arasın-
da imzalanan protokol hakkında söz aldı. Dülger; 
“Kadın dayanışmasının ve mücadelesinin ne ka-
dar önemli olduğunun farkındayız. Kadıköy Be-
lediyesi olarak kadın dayanışmasına önem veriyor 
ve bunu destekleyecek projeler üretiyor ve gerçek-
leştiriyoruz. Potlaç Kadın Dayanışma Ağı’na dâ-

hil olan kadınlarla iş birliğimizi devam ettiriyoruz. 
Bugün 500’ü aşan kadın bu projenin kendilerine 
sadece bir satış noktası değil dayanışmanın öne-
minden söz ediyor. Bugün burada biz kadınlar, 
kendi hikâyelerimizden aldığımız güçle bir proto-
kol imzalayacağız. Belediyemiz ve KİHEP arasın-
da imzalanan protokol ile kadının insan, anayasal, 
medeni hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadı-
na yönelik şiddete karşı stratejileri, kadın sağlığı ve 
son olarak kadın dayanışması, örgütlenme konula-
rında farkındalık yaratacak. Toplumsal Cinsiyet 
Komisyonu olarak bütün kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu. 

KİHEP NEDİR?
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler’in 

(KİH-YÇ) 1993 -1996 yıllarında Ankara, İstanbul, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yürüttüğü “Tür-
kiye’de kadının insan hakları” ve “aile içi şiddet” 

konulu saha araştırmaları sonunda Kadının İn-
san Hakları – Yeni Çözümler Derneği 1995 yı-
lında Kadının İnsan Hakları Eğitim Progra-
mı’nı (KİHEP) geliştiridi. KİHEP gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü 
yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillen-
dirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve 
yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında 
eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama 
geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal 
değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına 
yönelik bir eğitim programı olarak biliniyor. 

Belediye meclisinde

l Erhan DEMİRTAŞ
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Sağlıklı yaşam ve sağlıklı ürünlerin tüketil-
mesi konusu her geçen gün daha tartışı-
lır hale geliyor. Yediğimiz ürünler organik mi, 
kimyasal madde içeriyor mu, genetiği değiş-
tirilmiş mi? Şehrin koşturmacısında yiyip iç-
tiklerimizi kontrol edemesek de bu sorular 
aklımızın bir köşesinde duruyor. Sofralardan 
her öğün eksik olmayan ekmek ise bunla-
rın başında geliyor. Beyaz ekmek, mayalı ek-
mek, tam buğdaylı ekmek…
Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu’nun pay-
laştığı rakamlara göre Türkiye’de her gün 
6 milyon ekmek israf ediliyor. Mimar Sinan 
Üniversitesi Heykel Bölümü mezunu Mu-
rat Demirtaş, kendi elleriyle yaptığı ekmek 
ile tek başına da olsa bu israfa karşı çıkı-
yor. 2013 yılında maya takasından aldığı ekşi 
maya ile ekmek yapmaya başlayan Demir-
taş, ilk denemelerinde başarısız olsa da hiçbir 
ekmeği çöpe atmamış. “İçinde ne olduğunu 
bildiğim için ekmeği tükettik” diyen Demir-
taş, yaklaşık 4 yıldır kendi ekmeğini ken-
di yapıyor. 

“İÇİNE NE KOYDUĞUMUZU BİLİYORUZ”
Kadıköy’de bir kafede ekmek pişiren Murat 
Demirtaş’tan hem kendisinin hem de ekme-
ğinin hikâyesini dinledik. 5 yıl önce çocuğu-
nun doğmasıyla oğluna kendi bakmaya karar 
veren Demirtaş, kendi deyimiyle ‘ev beyi’ ol-
mayı tercih etmiş. Demirtaş, evde çocuk ba-
karken diğer yandan da sosyal medyada ‘Fı-
rınımdan Ekmekler’ sayfası açarak oradan 
aldığı siparişlerle ekmek yapıp satmaya baş-
lamış. Kendisini “Özüne kıymadan, insanlı-
ğının en saf halini yaşamaya çalışan her tür-
lü hırstan mümkün olduğunca uzak durmaya 
çalışan biriyim” diye tanımlayan Demirtaş, 
ekmek yapma sürecini şöyle anlatıyor: “2010 
yılına kadar film ve reklam dekor ekiplerin-
de çalıştım. Hem düzensiz, hem de olduk-
ça fazla kimyasal malzemeler kullanılıyordu. 
Koşulları çok zorlayıcı olabiliyordu. Tek keyifli 
tarafı sevdiğim ekip arkadaşlarıyla çalışmak-
tı. 2010-2013 arasında bir kafe işlettik. Aynı 
zamanda film setlerinde de çalıştım. Kent-
sel dönüşüm sebebi ile kafemizin bulunduğu 
binaya yıkılma kararı çıktı ve biz de yatırımı-
mızı kaybettik. 3 yaşındaki oğlumun evdeki 
bakımını üstlenmeye karar verdim. Gıda gü-
venilirliği konusuna o zamanlarda odaklandık. 
Evdeki temizlik maddeleri ve eve giren gıda 
ürünlerine daha çok dikkat etmeye başladık. 
En temelinden ekmeğimizi yapmaya başla-
dık. Ekmeğin içerisine ne koyacağımızı kendi-
miz belirledik.”

YÜRÜYEREK DAĞITIYOR
Murat Demirtaş her gün yaptığı ekmekle-
ri yüklenip kilometrelerce yol yürüyor. “Ek-
mekler sadece yürüyebileceğim yerlere ya 
da bize ulaşanlara gidiyor” diyen Demirtaş 
neden yürüyerek ekmek dağıttığını ise şöy-
le anlatıyor: “ Daha az enerji tüketmek, daha 

fazla karbon salınımına sebep olmamak için, 
iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın far-
kına varmamız için yürüyor ve toplu taşı-
ma kullanıyoruz. Örneğin yeni bir dükkân aç-
mamak için direniyorum. Yeni bir yer açmak 
daha fazla tüketmek, yeni çöpler üretilmesi-
ne katkıda bulunmak demek. Su anda kurulu 
bir düzenin içerisinde, Kadıköy’de bir kafede 
ekmek yapıyorum. Ekmek taleplerinin bü-
yük kısmı da Kadıköy’de olduğu için yerelliği 
desteklemiş oluyoruz. Az sayıda ekmek pi-
şiyor. Olduğu kadar.” Murat Demirtaş, sade-
ce ekmek pişirmiyor aynı zamanda “atalık” 
tohum konusu hakkında bildiklerini de me-
rak edenlerle paylaşıyor. “Atalık” tohumla-
rın korunması gerektiğini söyleyen Demirtaş, 
“Kentler, köyler, yaşam alanları talan edili-
yor, insanların bellekleri siliniyor. Tohumda da 
öyle yüzlerce binlerce yıldır ayni topraklar-
da yeşeren tohumlar yerine hibrit ve gene-
tiği değiştirilmiş tohumlar topraklarımızı ele 
geçiriyor. Bu tohumlar bu toprakları tanımı-
yor, havasını suyunu bilmiyor. Şirketler top-
rak ağalığı yapıyorlar, köylüler de maraba. Biz 
de şehirde önümüze ne koyarlarsa onu yiyo-
ruz. Biz diyoruz ki yediğimiz, içtiğimiz ürünle-
rin içinde ne var bakalım” diyor.

UN NEREDEN GELİYOR?
Düzenlediği atölyeler ile evde sağlıklı ekmek 
pişirme yöntemlerini katılımcılarla paylaşan 
Demirtaş, “Fırıncılara soru sormaya başlayın. 
Ekşi maya yok mu? Un nereden geliyor? Fı-
rıncılık çok önemli bir meslek, sadece rakam-
larla telaffuz edilemez” diyerek bir de okurlar 
için ekmek tarifi paylaşıyor: 
 Gerekli malzemeler: 1100 gr organik tam 
buğday unu, 850 gr su, 20 gr kaya tuzu, 20 
gr ekşi maya.
“100 gr un, 100 gr su, 20 gr ekşi mayayı ge-
ceden karıştırıp üstünü kapatıp bir gece bek-
letin. 1000 gr un ve 650 gr suyu yavaş ya-
vaş karıştırın ve bir süre sonra hazırladığınız 
ekşi mayalı karışımı ekleyerek karıştırma-
ya devam edin. Kalan 100 gr suyun içerisine 
20 gr tuzu ekleyip bu karışımı da daha sonra 
hamura ilave edin. İyice karışan hamurumu-
zu oda sıcaklığında üzeri nemli bezle örtüp 4 
saat bekleterek yarım saatte bir alttan üste 
doğru, hamuru ezmeden bir kere çevirin. 
Dört saatin sonunda hamura ekmek şeklini 
verin. 1-2 saatlik son mayalamayı da yaptık-
tan sonra 240 derece sıcak fırında 40 dakika 
kadar ya da kabuğu iyice sertleşinceye ka-
dar pişirin.”

Film ve reklam setlerinde uzun yıllar dekor tasarımı 
yapan heykeltıraş Murat Demirtaş, kimyasal 
malzemeler kullanıldığı için bu işini bırakarak 
yaklaşık 4 yıldır ev usulü ekmek yapıyor

Şehrin ortasında bir
l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Belediyesi’nin sorumluluk sahası içerisinde 
yer alan işletmelerin gölgelik yapımına ilişkin hususlar 
“Gölgelik Yapılırken Aranacak Hususlara Dair Yönetmelik” 
çerçevesinde yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile 
birlikte Kadıköy Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde 
bulunan ve yine yönetmelikte tanımlanan işletmelerin 
gölgelik yapımının mevzuat ve şehir estetiğine uygun 
şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor 

BUNLARA DİKKAT!
Yeni uygulama ile bilinmesi gerekenler neler, 
vatandaşlar ve işletme sahipleri nelere dikkat 
etmeli?
❚ Gölgelik uygulaması; çiçekçi, manav, market, 
bakkal, kafe, bar, lokanta, pastane, kıraathane,  çay 
bahçeleri ve yeme-içme yerlerinde yapılabilecek.
❚ Gölgelik uygulaması yola cepheli yapılarda; ön 
bahçe çekme mesafesi 10 metre olan yerlerde 
istikametten 3 metre çekilerek, 5 metre olan 
yerlerde ise 1,5 metre çekilerek, mekânın cephesini 
geçmeyecek şekilde ön bahçede ve/veya 
minimum komşu çekme mesafeleri dışında kalan 
alanda yan bahçede yapılabilecek.
❚ Köşe parsellerde ise her iki yol cephesinde 
çekme mesafelerine uymak koşuluyla gölgelik 
yapılabilecek. Ancak gölgelik, zemin kat planı, 
taban alanı dikey izdüşümlerini aşamayacak.
❚ Yapılan gölgeliğe eklenti yapılamayacak.
❚ Gölgelik ile oluşturulan alan işletme ruhsatında 
belirtilen kullanım alanını geçmeyecek.
❚ Gölgelik uygulaması zemin veya açığa çıkan 
bodrum katlarda yapılabilecek.
❚ Yapılacak gölgelik uygulaması mekânın tavan 
kotunu aşmayacak. Yüksek tavanlı mekânlarda 
proje bazında değerlendirme yapılacak.
❚ Cadde ve sokakta yapılacak gölgelikler; 
yükseklik, uzunluk ve şekil bakımından uyum 
içinde olacak.
❚ Gölgeliğin yerden yüksekliği; minimum 
noktasında 240 cm altına düşmeyecek.
❚ Gölgelik herhangi bir boş alana veya binadan 
bağımsız bir şekilde yapılamayacak.
❚ Ön ve yan cephelere zemin kotundan itibaren 
maksimum 100 cm yükseklikte şeffaf cam parapet 
veya çiçeklik yapılabilecek
❚ Gölgelikte kullanılacak tüm malzemeler 
yürürlükteki standartlara uygun, hafif ve yangına 
dayanıklı ürünler olacak.
❚ Çatı teraslarında gölgelik yapılmayacak.
❚ Portik (önü sütunlu açık galeri)  alanlarda gölgelik 
uygulamasına izin verilmeyecek.

❚ Zabıtlı yerlerde zabıt kusuru gölgelik başvurusu 
yapan iş yerine ait ise izin verilmeyecek. Ancak 
zabıt gölgeliğe ait ise gerekli düzeltmeler 
yapıldıktan sonra izin verilebilecek.
❚ Kat maliklerinin en az 4 / 5’ünün noter onaylı 
muvafakatı veya bina yönetiminin karar defterine 
işlenmiş ve en az 4 / 5 kat maliki tarafından 
bizzat imzalanmış noter onaylı karar defteri sureti 
istenecek.
❚ Kamusal alanda uygulama yapılamayacak.
❚ Gölgelik izni işletmeye verilecek. İşletmenin 
mevcut yerdeki işletme ruhsatı kaydının 
kapanması halinde gölgelik izni geçersiz sayılacak.
❚ Tasarım rehberi yapılan alanlarda,  tasarım rehberi 
ilkeleri öncelikli kabul edilecek.
❚ Yönetmelik ile oluşturulan standart ölçülerin 
kullanılmasında kent estetiği esas sayılacak.
❚ Gerekli görülmesi halinde gölgelik için statik 
rapor istenecek.
❚ Gölgelik projesinin onayı için; sokak 
rayiç bedelinin yüzde 5’inin, kullanılan alan 
metrekaresine çarpımı kadar ücret alınacak.
Gölgelik başvuruları Kadıköy Belediyesi Kentsel 
Tasarım Müdürlüğü’ne yapılacak. Başvurular 
üç kişilik teknik kurul tarafından onaylanacak. 
Vatandaşların başvuru yapmadan önce bazı 
evrakları hazır bulundurması gerekiyor. Gerekli 
evraklar www.kadikoy.bel.tr adresinden 
öğrenilebilir.

 “TALEBİ DEĞERLENDİRDİK”
Kadıköy Belediye Meclisi tarafından onaylanan 
yönetmeliğe ilişkin konuşan Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Kadıköy’de kent estetiğine 
uygun düzenlemeler yapılması için hem işletmelerin 
hem de vatandaşımızın talepleri oldu. Bununla ilgili 
çeşitli toplantılar düzenledik, talepleri topladık.  
Ve bu talepler doğrultusunda yeni bir düzenleme 
yaptık. Bu yönetmelikle yapılacak gölgelikler binaya 
ve çevreye uyumlu olacak. Hem vatandaşlarımızın 
hem de işletmecilerimizin bu düzenlemeden 
memnun kalacağını umuyorum” dedi.

dair yönetmelik değişti 
Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Kadıköy 
Sağlık Turizm Çevre Temizlik Otopark 
Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (KAS-
DAŞ ) kafe ve restoranlarında çalı-
şan işçiler toplu sözleşmeye kavuştu. 
DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş Sendikası 
ile KASDAŞ yönetimi arasında 6 Mart 
Pazartesi günü toplu sözleşme imza-
landı. İmza törenine Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan 
Yardımcıları, KASDAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeynel Alp,  DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Ku-
rulu üyesi Dev Turizm İş Genel Başka-
nı Mustafa Safvet Yahyaoğlu da katıldı.
Toplu sözleşmeyle birlikte pek çok ko-
nuda kararlar alındı. Alınan kararlardan 
bazıları şu şekilde: 
Sendikalı olan her çalışana 1 maaş ik-
ramiye verilecek. 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Karşı 
Şiddeti Önleme Günü’nde kadın işçi-
ler sendikanın etkinliklerine katılma-
ları için ücretli izinli sayılacak. Sendi-
ka üyesi işçilere her ay net 100 TL aile 
yardımı yapılacak. Bunun dışında sen-
dika üyesi işçilerin kreş, okul öncesi, il-
köğretim, lise ve yükseköğretimdeki 

çocukları için öğrenim yardımı ödene-
cek. Sendikalı işçilere ayrıca doğum, 
ölüm, evlenme ve afet yardımı yapı-
lacak. Toplu sözleşme ile beraber Di-
siplin ve Yükseltme Kurulu da oluştu-
ruldu. Disiplin Kurulu 2’si KASDAŞ 2’si 
ise sendikadan olmak üzere 4 üyeden 
oluşacak. Kurul, işçilerle ilgili disiplin 
suçlarını görüşmek ve karara varmak 
için bir araya gelecek. Çalışanların un-
van değişikliğini ise Yükseltme Kuru-
lu üyeleri belirleyecek. Toplu iş sözleş-
mesi 2018 yılına kadar geçerli olacak. 

“ÖRNEK OLABİLİRİZ”
Toplu iş sözleşmesi ile sendikalı olan 
çalışanlara hayırlı olsun dileklerin-
de bulunan Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu, “Bu iş yerlerinin sa-
hipleri işçilerin kendisi. Çalışan arka-

daşlarımız buraları kendi iş yerleri gibi 
görmeliler. Ancak bu şekilde başarılı 
oluruz. Başarılı olursak örnek olacağı-
mızı düşünüyorum” dedi.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko da 
“Toplu iş sözleşmesi atmak genelde 
zordur. Bu işletmelere kendi yerimiz 
gibi dört elle sarılacağız. Tüm çalışan-
lara hayırlı olsun” diye konuştu. 
Toplu sözleşmeyle ilgili açıklama ya-
pan KASDAŞ Yönetim Kurulu Başka-
nı Zeynel Alp, sözleşmenin sosyal de-
mokrat belediyecilik anlayışı açısından 
çok önemli olduğunu vurgulayarak, 
“Çalışanlara destek olmak için tüm 
şartları zorluyoruz. İşlettiğimiz alan-
lar kamunun malı olduğu için çalışan-
ların da bu mekânların sahipleri oldu-
ğunu fark etmeleri gerekiyor.” diye 
konuştu. 

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı KASDAŞ ile Dev Turizm-İş 
Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Karşı 
Şiddeti Önleme Günü’nde kadın işçiler sendikanın 

etkinliklerine katılmaları için ücretli izinli sayılacak

imzalandı

KASDAŞ’ta
toplu 
sözleşme

ekmekçi

“Biz bir yola çıktık.
 Kendi çocuğumuz, kendi 

evimiz dedik. Sonra yolda fark 
ettik ki ev, etrafını duvarlarla 

çevirdiğimiz beton kutular değil. 
Dünya bizim evimiz ve elimizden 
geldiğince ev halkına derdimizi, 

niyetimizi anlatmaya çalışıyoruz. 
İşin ucundan bir kişi daha 

tutmaya başlayınca gerçekten 
mutlu oluyoruz. 
Gelin iklim için

bir adım da siz atın.”
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2016 Haziran ayında ilan edilen, 36 yaşın-
dan gün almamış genç besteciler için açı-
lan yarışma, 6 Mart Pazartesi akşamı Sü-
reyya’da gerçekleşen Final Konseri ile 
tamamlandı. Gürer Aykal yönetiminde-
ki İstanbul Sinfonietta Oda Orkestrası fi-
nale kalan 6 eseri rumuz alfabetik sırası-
na göre seslendirdiler. Seçici Kurul üyeleri 
Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erde-
ner, Rengim Gökmen, Yalçın Tura, Hasan 
Uçarsu ve Gürer Aykal, konser sonrasında 
6 yarışmacıyı değerlendirdi; eserlerin kim-
lik zarfları açıldı ve sonuçlar açıklandı. 

Sonuçlara göre 25 yaşındaki Cem Oslu 

birinci seçildi. Orhan Veli Özbayrak (28) 
ikinci, Ahmet Tamer Topuz (27) da üçün-
cü oldu. Orkun Zafer Özgelen (30) ve Uğur 
Çerkezoğlu (28) teşvik ödülü, Kandemir 
Artun Hoinic  (32) ise mansiyon ödülünün 
sahibi oldular. Seçici Kurul ödüllerinin yanı 
sıra konser bitiminde fuayede seyirciler de 
en beğendikleri eseri oyladılar ve “Dinleyi-
ci Özel Ödülü” bu oyların sayılmasıyla Se-
çici Kurul tarafından da birinci seçilen Cem 
Oslu’ya verildi. Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu genç bestecilere ve seçi-
ci kurul üyelerine teşekkür ve tebrik ederek 
kazananlara ödüllerini verdi.

Kadınlara ücretsiz konserler

Okan Üniversitesi Konservatuvarı, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ka-
dınlar için ücretsiz bir konser programı 
hazırladı. 11 Mart Cumartesi akşamı saat 
20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta yapıla-
cak konserde, Okan Üniversitesi Konser-
vatuvarı müzik bölümü yüksek lisans ve 
sanatta yeterlilik öğrencilerinden oluşan 
sanatçılar, Dünya Kadınlar Günü haftası-
na ithafen, opera ve müzikal eserlerin bir 
arada icra edildiği konser programını sa-
natseverlerin beğenisine sunacak. Kon-
serde piyanoda Doç. Dr. Beray Selen, Yrd. 
Doç. Nurtap Sümer, kanunda Fatih Vural 
olacak ve solistler İsmihan Attepe, Ömer 
Serhan Bali, Alper Tunga Çakıcı, Salih 
Demirci, Gülsin Gümüş, İlter Burak Ka-

lay, Simge Narin, Hülya Özer sahne ala-
cak. Türk Kadınlar Birliği Kadıköy Şubesi 
de kadınlar için ücretsiz bir konser vere-
cek. Musiki Topluluğu’nun bu konserini, 
şef Çetin Körükçü yönetecek. Konser, 13 
Mart Pazartesi öğlen saat 14:00’te Cad-
debostan Kültür Merkezi’nden gerçek-
leştirilecek. Kadıköy Belediyesi Gönül-
lü Merkezi & 118-Y Lions Federasyonu 
ise ‘’Uğruna Şiir Yazılan Kadınlar ve Aşk’’ 
başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. 14 Mart 
Salı akşamı saat 20.00’de yine Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde ücretsiz ola-
rak yapılacak olan etkinlikte, Görkem 
Ercan ünlü şairlerin yaşadıkları aşklar, 
uğruna şiir yazdıkları kadınlar ve bu aşk-
ları anlatan müzikli bir sunum yapacak.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi (KHEM) Kafkas 
Halk Dansları ekibinin dans ve müziği birleş-
tiren projesi “Kafkasya” seyirciyle buluştu.
Geçtiğimiz günlerde Kozyatağı Kültür Mer-
kezi’ndeki gösterimde, 14 canlı müzisyen 
eşliğinde KHEM’in 85 halk oyunu kursiye-
ri 2 saatlik canlı performans sergiledi.  Kars, 
Bakü, Batum, Tiflis, Ahıska, Çerkez, Çeçen, 
Dağıstan halk danslarının sunulduğu gecede, 
seyirciler gösteriyi ayakta alkışladı.  Gece-
ye Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadı-
köy Belediyesi başkan yardımcıları Mehmet 
Şengün ve Başar Necipoğlu, Kadıköy Nü-
fus Müdürü Nebahat Özdemir,  İl Milli Eği-

tim Şube Müdürü Neşe Vural, İlçe Milli Eği-
tim Şube Müdürü Hacı Hasan Kozan ve çok 
sayıda kurum müdürü katıldı. KHEM Mü-
dürü Hülya Narsap; eğitmenler Okay Dede 
ve İhsan Dereli nezdinde tüm öğretmenle-
re; Gürcistan’dan bu program için özel olarak 
gelen müzisyenler Davit Galanze, Giga Lo-
lashvili ve Zurab Tarieladze’ye teşekkür ede-
rek, ‘’Her biri farklı mesleklerde çalışmalarına 
rağmen akşamları ve hafta sonları kurumun 
halk oyunları kurslarına katılarak amatör bir 
ruhla böylesine profesyonel bir gösteriyi ha-
yata geçiren tüm kursiyerleri tebrik ediyo-
rum’’ dedi.

İstanbul Anadolu Yakası Of-Hayrat Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği, ses yarışması düzenliyor. 
Türk halk müziği ve Türk sanat müziği yeni ses-
ler kazandırmak amacıyla yapılacak olan “Of-
sesbu İstanbul Ses Yarışması”na başvurular 
başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18-
35 yaş aralığında dileyen herkesin katılabileceği 
yarışmaya başvuru için www.dosyaupload.com 
adresindeki formu doldurup, ofsesbu2017@
gmail.com mail adresine göndermek yeterli. 
Başvuru için son gün 10 Nisan! Yarışma, ilerleyen 
aylarda Caddebostan Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek.

Sessiz filmlere müzik
Sessiz filmlere müzisyenlerin eşlik edece-
ği etkinlik serisi, 15 Mart’ta Dunia’da başlıyor. 
‘Sessiz Filme Müzik’ başlığıyla her ay gerçek-
leşecek serinin ilk etkinliğinde 1920 yılı yapı-
mı ‘Das Cabinet des Dr. Caligari’nin gösteri-
mi yapılacak. Yönetmenliğini Robert Wiene’in 
yaptığı sessiz korku filmi, Alman dışavurum-
culuk akımının en iyi örneklerinden biri olarak 
biliniyor. Filme çelloda Gülşah Erol, vibrafonda 
Özün Usta, tamburda Matt Sellier ve teremin-
de Cihan Gülbudak eşlik edecek. Saat 21.00’de 
başlayacak geceye giriş ücretsiz. (Caferağa 
Mahallesi Kadife Sokak No:19/2)

Şarkılı Kadıköy Tarihi’nin en eğlenceli hikâye-
lerinden birini anlatacağım şimdi… Mavi Işık-
lar’ın hikâyesi! Eğlence, grubun bizzat içinde. 
Şöyle bir konser düşünün: İzlemek için sah-
nenin karşısında yerinizi alıyorsunuz, sahne-
de beş tane yatak ve sessizlik… Konser vak-
ti geliyor, beş yatağın başında bulunan beş 
çalar saat aynı anda çalmaya başlıyor ve ya-
taklarından çıkan Mavi Işıklar konsere pija-
malarla başlıyor! Fantastik değil mi? Her kon-
serlerinde böyle “numaralar” yapan, bunun 
için sürekli “kapalı gişe” çalan bir ekipten söz 
ediyorum. Kadıköylü oldukları söylenemez 
ama bir dönem Kadıköy’de ikamet ettikleri 
için her koşulda mahallenin grubu.

1965 yılında ilki yapılan Altın Mikrofon Ar-
mağanı Yarışması’nda adını duyduğumuz bir 
grup Mavi Işıklar. Çok büyük sükse yapıyor-
lar ve yarışmada ikinci oluyorlar. Aynı yıl, Fat-
ma Girik, Erol Tezeren, Neriman Köksal, Hulusi 
Kentmen, Sami Hazinses gibi oyuncuların rol 

aldığı Muzaffer Arslan filmi “Şeker Gibi Kız-
lar”da konuk grup olarak yer alıyorlar. Film-
de düzenlenen Kolejlerarası Bilgi ve Mikrofon 
Yarışması’nda yarışmacılara eşlik eden Mavi 
Işıklar, “Altın Mikrofon ikincisi, yurdumuzun 
en genç ve en değerli vokal grubu” olarak ta-
nıtılıyor. 

İkinci yıl yine Altın Mikrofon’a katılıyor-
lar, yine aynı sükseyi yapıyorlar heyhat şam-
piyonluğu alamayıp yine ikincilik koltuğuna 
oturuyorlar. Üçüncü yıl, iki kere üst üste ka-
tılan ekiplerin önü kesilince, dönemin taze 
gruplarından Blue Boys adını Mavi Çocuklar 
olarak değiştiriyor ve kendilerini Mavi Işık-
lar sanan dinleyicilerin oylarıyla birinci oluyor! 
Bu arada Mavi Işıklar almış başını yürümüş, 
zaten birinciliğe ihtiyaçları yok. Altın Mikro-
fon’un gönüller birincisi ekip, bir anda Türki-
ye’nin en tanınan grubu oluyor. 

Mavi Işıklar, İstanbul Erkek Lisesi’nden 
çıkma… Bir diğer Moda gönüllüsü Erol Evgin’in 
liseden “abileri”. Kadıköy bağlantısı, Rexx Si-
neması civarında açtıkları stüdyoyla sınır-
lı değil: Kadıköy’de çalmayı seven, her dem 
orada seyirci karşısına çıkan bir grup. Yıllar 
sonra, yeniden bir araya geldiklerinde, Kadı-
köy’ü ihmal etmediler, hâlâ zaman zaman ça-
lıyorlar. 

20 Şubat 2016, benim için önemli bir ta-
rih: Mavi Işıklar, o gece, sahnede 50. yılı-
nı kutladı. Konser öncesinde Nejat Toksoy ve 
Metin Yavuzdoğan, sahnede onları sunma-
mı istediklerinde hayatımın en heyecanlı sah-
ne deneyimini yaşayacağımın farkındaydım. 
Çok acayipti… Ben doğmadan önce kurulmuş, 
annemin, dayımın ve teyzemin hayranı oldu-
ğu topluluğu sunmak, çok acayipti! Çocuk-

luğumda en çok onların plaklarını severmi-
şim… Bunları anlatarak başladım, “efsane”nin 
50. yılını kutlayarak bitirdim. Dedim ya: Mu-
azzamdı! Bunu yaşamış olmak bile inanılmaz 
değil mi? 

Mavi Işıklar elemanlarını, ikinci dönemle-
rinde Kadıköy sokaklarında görmek çok şa-
şırtıcı değildi. Ben bile (Ankara’dan gidip ge-
lirken) çok karşılaştım. Kadıköy’e yerleşme 

sebeplerimden biri Barış Manço’ysa diğeri 
Mavi Işıklar’dır. 2000’li yılların başında Baha-
riye Caddesi’nin ucuna açtıkları stüdyoda on-
ları dinledim, TRT adına söyleşiler yaptım. İlk 
dönemlerine şahit olamadım ama onları aynı 
heyecanla çok kere sahnede seyrettim. Az 
önce anlattığım konukluk cabası!

Onları The Cedars şarkısı “For Your Infor-
mation”ın Türkçe versiyonu olan “İyi Düşün 
Taşın”la tanıdık belki ama repertuvar sağ-
lam: Türkçe Beatles şarkılarından (“Ob-La-
Di, Ob-La-Da” ve “Yesterday”in Türkçe ver-
siyonu “Yalnızım”) düzenlemelere (“Helvacı”, 
“Kanamam”, “Çayır Çimen Geze Geze”) uza-
nan repertuvarın şahı Gündoğdu Duran bes-
tesi “Ankara Rüzgârı”. Sadece o değil ama, 
The Doors şarkılarından türkülere uzanan 
skala, bir dönem gençleri çılgına çevirme-
ye yetmiş. 

Kadıköy sokaklarında gezerken şunu 
unutmayın: Bu sokaklardan Mavi Işıklar geç-
ti. Buradaki “-di’li geçmiş”e de takılmayın, 
hâlâ o sokaklarda ekip üyeleriyle karşılaşa-
bilirsiniz. Mahalleden olmayan mahalleli top-
luluk Mavi Işıklar, mahallenin eğlenceli kısmı. 
Bir gün bir yerde konserlerine rast gelirse-
niz aman ha ıskalamayın. Pişman olmaya-
caksınız.

MURAT 
MERİÇ

Genç bestecilere ödül

Şarkılı Kadıköy Tarihi - 3: Mahallenin eğlenceli ayağı Mavi Işıklar

◗ Bostancı Rotary Kulübü, “Mozart Gecesi“  
temalı bir klasik müzik konseri düzenliyor. 
orkestra şefliğini ülkemizin yetiştirdiği 
dünya çapında ünlü Şef Gürer Aykal’ın 
yapacağı İstanbul Sinfonietta Orkestrası 
, Mozart’ın ünlü 40. Senfonisi ile  Diverti-
mento, Si Bemol Majör, K 137 eserini ve 
Solist Mezzo Soprano Asude Karayavuz da, 
4 Mozart Aryası seslendirecekler. Konser 
öncesinde, Bostancı Rotary Kulübü Başka-
nı Rtn. Tarık Gür, Bostancı Rotary Kulübü 
ve üyeleri adına, Gürer Aykal’a  “Meslekte 
Üstün Hizmet Ödülü” takdim edecek. 
Konser için davetiyeler Gür’den  (0532 
3613636) temin edilebilir.  (17 Mart/20:00/ 
Caddebostan Kültür Merkezi) 

◗ Gazeteci Çetin Emeç’i Anma Konseri 
olacak. Şef Jessica Cottis’in yöneteceği 
konserde, Dag Jensen (fagot), Bruno 
Schneider (korno), Sezai Kocabıyık (obua) 
ve Kilian Herold’a (klarinet), İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Mozart 
ve Strauss’un eserleri seslendirilecek. (10 
Mart/20:00/Caddebostan Kültür Merkezi)

◗ Müzisyen 
Barış Ayhan, 
2015 Fransa’da 
başlayan 
Akdeniz’i 
çevreleyen 
ülkelerde 
ve Kafkas 
ülkelerinde bir tura çıktı. “Barış İçin 
Müzik” adlı bu turda, gittiği ülkenin halk 
müziklerini ve şarkılarını öğreniyor, gittiği 
ülkelerde konserler veriyor. Farklı dilden 
öğrendiği ezgileri ve kendi bestelerinden 
oluşan repertuarını yaşadığı deneyimlerle 
Kadıköy’de sunacak. Yolculuğu sırasında 
İstanbul’da tanıştığı müzisyenleri de bu 
projesine dahil ederek, onların katılımlarıyla 
bir dinleti yapacak. (11 Mart/20:00/Cafe 
Viento-Yeldeğirmeni)

◗ 2007’de İstanbul’da kurulan, Zazaca’da 
‘güneş gibi’ anlamına gelen Ze Tijê müzik 
grubu, yerleşik Zaza-Kürt müziğiyle 
birlikte psyche ve kolaj müziğini içerisinde 
barındırıyor. İlk albümleri olan Yanlışımız 
Var! 2015 yılında piyasaya sürüldü. (12 Mart 
Pazar/20:30/Ji Sanat - Yeldeğirmeni). 

◗ İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 
Çanakkale Destanı konulu konser verecek. 
Şef İhsan Özer yönetimindeki konserde, 
Çanakkale zaferinin önemli hatıraları 
müzikal bir örgüyle işlenerek anlatılacak. 
Etkinlik ücretsiz. (15 Mart /20:00/
Caddebostan Kültür Merkezi)

◗ Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney 
Houston gibi sanatçıların vokalistliğini 
yapan Della Miles,  Kadıköy’de sahne alacak. 
Milles, dünya çapındaki büyük işlerinin yanı 
sıra, ülkemizde Müslüm Gürses, Zeki Müren 
gibi duayenleri anma albümlerinde yer aldı. 
16 Mart/22.00/KadıköySahne)

◗ Zihinsel Yetersiz 
Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı İstanbul 
Şubesi yararına, 
sanatçı Pınar Ayhan, 
Orada Duruverseydi 
Zaman adlı müzikal 
bir dinleti sunacak. 
Türkiye’nin yakın tarihinde az bilinen ve 
içinde müzik taşıyan öykülerle gerçek 
hayattan hikayeleri içeriyor. Bilet için Ziçev 
0 216 412 63 80-81) (13 Mart/20:00/
Caddebostan Kültür Merkezi)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

Kafkaslardan Kozyatağı’nda 
dans ve müzik

Genç besteciler için düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2017” sona erdi

OFSES aranıyor!



12 Sağlık & Yaşam

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 

10 - 16 MART 2017

  

Elbette ergenin 
kafasını kurcalayan 
tek konu cinsellik 
değildir; yaşamın 
nasıl başladığı kadar 
nasıl biteceği de 
artık bir mesele 
haline gelmiştir. 
Çocukluğun gelecek 
kaygısından yoksun 
tatlı kayıtsızlığına 
veda edilir ve ergen 
bulanık bir gelecek 
fikri ve beraberinde 
ölümlülük gerçeğiyle 
karşı karşıya kalır. 
Ben kimim, neden 

dünyaya geldim, büyüyünce ne yapacağım, 
nasıl öleceğim, bütün bunların anlamı nedir 
gibi sorularla boğuşan her ergen aslında 
acemi bir filozof gibidir. Bunlar zor sorulardır 
ve bir ergenin korkusuzca bunlara cevap 
araması ve kendine anlamlı bir gelecek inşa 
edebilmesi için öncelikle kendini güvende 
hissetmesi gerekir. Ne yazık ki anne babalarda 
sık görülen bir tutum, ergen evlatlarını 
ders çalışmaya, sorumluluk almaya motive 
edebilmek için karanlık bir gelecekle korkutma 
yoluna gitmektir. Fakat zaten pek iç açıcı 
olmayan yetişkin hayatının en karanlık yüzünü 
göstermek çoğunlukla ergeni büyümeye 
değil küçülmeye teşvik eder. Ergenin 
kaygılarını artırıp erkenden hayata küstürmek 
istemiyorsanız, ona hayatı toz pembe değilse 
de kapkara göstermemeniz daha akıllıca 
olacaktır.

Yaşıtlarıyla birlikteyken neşeli, canlı, 
gülecek şey bulmakta pek de sıkıntı 
çekmeyen ergenler, eve gelince yorgun, 
hüzünlü ve melankolik bir hale bürünürler. Ev 
ergenin yas yeridir. Çocuksu beden ve anne 
baba kucağının sıcaklığı, öpüp kucaklamalar, 
gıdıklamalar, gülüşmeler uzaklarda kalmıştır. 
Bir zamanlar her şeyi bildiği düşünülen, hayran 
olunan, sözleri sorgulanmadan doğru kabul 
edilen o ideal anne babalar, şimdi ergenin 
gözüne farklı görünmeye başlarlar: Hiç de 
öyle her söyledikleri doğru filan değildir, 
bilmedikleri ne çok şey vardır, bazı (hatta 
çoğu) fikirleri çok saçmadır, hareketleri sinir 
bozucudur, giyimleri zevksizdir, müzikten 
anlamazlar, komik şeylere gülmez, komik 
olmayan şeylere gülerler. Ergen ailesini 
başka ailelerle karşılaştırmaya başlar ve 
elbette komşunun tavuğu komşuya kaz 
görünür. Ergenin bu yeni eleştirel bakışının 
anne baba için ne denli şaşırtıcı ve sarsıcı 
olduğu açıktır; fakat dünyadaki en kıymetli 
hazinesini kaybetmiş gibi hisseden ve henüz 
yerine ne koyacağını bilemeyen ergenin hali 
de onlarınkinden daha az acıklı değildir. Yine 
de, şimdilik hayli trajik görünen bu tabloya 
daha yakından bakalım: Nihayetinde ergen 
evladınızın ufku genişlemiş, size ve hayata 
dair daha gerçekçi bir bakış kazanmıştır. Zira 
mükemmel anne baba diye bir şey yoktur ve 
çocuğunuz zekasıyla ve sezgileriyle bunu fark 
edebilmiştir. Sizin eksiklerinizi görmesi, sizden 
daha iyi olmak için ilerlemesinin motoru 
olacaktır. Uzun vadeli düşünürsek, bu sonuç 
herkesin yararınadır. 

Hayal etmesi tatlı gelebilir ama ergen 
evladınız aşırı uyumluysa, hiçbir şeye 
sesini çıkarmıyorsa, sizinle çatışmıyorsa, 
size çocuksu hayranlığı ve bağlılığı devam 
ediyorsa, işte o zaman endişelenmeye 
başlayabilirsiniz. Aksine evde otoritenizi, 
yerleşik düşünceleri ve kuralları sorgulayan, 
zaman zaman karşı çıkan, isyan eden bir 
ergenin varlığı zorlayıcı da olsa, doğru yolda 
olduğunuzu gösterir. Anne baba olarak size 
fırlatılan oklara karşı hayatta kalmak için 
ihtiyacınız olan tek şey yeterli derecede 
özgüven ve soğukkanlılığınızı koruyabilmektir. 
Kuşkusuz evde duygusal fırtınalar yaşayan 
tek kişinin ergen olmasında fayda vardır. 
Sakin kalabilen, tartışmaktan çekinmeyen, 
yıkılmayan, dinleyebilen, kimi zaman da 
yenilgiyi kabul eden yetişkinler ergenlerde 
güven uyandırırlar. Unutmayalım ki ergenin 
bir ayağı yetişkinliğe uzanmışsa da bir ayağı 
hala çocukluktadır ve onunla “kim daha çok 
yaralandı” yarışına girmeyecek, dayanıklı 
yetişkinlerin rehberliğine ihtiyacı vardır.

 Sonuçta ergen olmak kadar ergen anne 
babası olmak da zordur. Size tuhaf ve yabancı 
görünen bütün o ilgiler, müzikler, posterler, 
yadırgatıcı konuşma tarzı, kıyafetler, seçimler, 
düşünceler ve istekler sanki bir devrin 
kapandığına, yeni bir devrin açıldığına işaret 
eder. Gözünüzün içine bakan çocuğunuz 
gitmiş, size meydan okuyan bir garip ergen 
gelmiştir. O çiçek açarken belki siz de biraz 
yaşlandığınızı fark edersiniz. Eskisi gibi 
ihtiyaç duyulmamak, yıllardır oynamaya 
alıştığınız rolü dönüştürmenizi, kendinizi 
yeniden tanımlamanızı gerektirir. Fakat tüm 
bu zorlukların yanında, ergenler size çağı 
yakalamak, ruhunuzu genç tutmak ve sürekli 
yeniden öğrenmek için paha biçilmez bir fırsat 
sunarlar. Ayrıca, bir çocuktan bir yetişkinin 
doğuşunu izlemek ne büyük bir keyiftir!

ERGENLİĞİ 
ANLAMAK - II

  

İdrar kaçırma 
tıptaki adıyla 
üriner inkontinans 
özellikle yaşlı 
popülasyonda ve 
kadınlarda çok 
sık karşılaşılan 
bir şikayettir. 
Kadınlarda ileri 
yaş, mesanenin 
enfeksiyonları 
(sistit), çok sayıda 
doğum ya da zor 

doğumlarda kas yırtılmaları, menopoz 
sonrası rahim sarkmaları, rahim ve diğer 
genital organlardan geçirilen operasyonlar 
idrar kaçırmanın en sık nedenleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerde ise 
geçirilen prostat ve mesane operasyonları 
idrar kaçırma şikâyetine sebep 
olabilmektedir. Ayrıca beyin, omurilik felçleri, 
Alzheimer ve demans, şeker hastalığı, 
obezite, KOAH, sinir sitemine etkili ilaçlar, 
tansiyon ilaçları her iki cinste idrar kaçırmaya 
sebep olabilmektedir.

İdrar kaçırmak birkaç farklı şekilde 
olabilmektedir. En sık stres inkontinansı 
(öksürmekle, hapşırmakla ağır kaldırmak 
ile idrar kaçırma) ve urge inkontinansı 
(sıkıştığında tuvalete yetişmeyip idrar 
kaçırma) görülmektedir. Özellikle nörolojik 
hastalıklarda ortaya çıkan karışık tipte idrar 
kaçırma vakaları olsa da ilk iki grup, vakaların 
yüzde 90’ından fazlasını oluşturmaktadır.

İdrar kaçırma bu kadar sık karşılaşılan bir 
şikayet olmakla beraber ülkemizde özellikle 
kadın hastalar psikolojik (utanma, çekinme 
vb) sebeplerle doktora başvurmamakta 
ya da idrar kaçırma artık sosyal hayatlarını 
zorlayacak derecelere geldikten sonra 
mecburen doktora başvurmaktadırlar. 
Halbuki idrar kaçırma özellikle çok geç 
kalınmadığı sürece çoğunlukla tedavi 
edilebilmekte ya da hastanın hayatını 
etkilemeyecek kadar azaltılabilmektedir. 

İdrar kaçırma tedavisi özellikle 
nedenin ortaya konmasıyla başlar. 
Çoğu zaman hastayı dinlemek bile idrar 
kaçırma şikâyetinin nedenini ve kaçırma 
tipini anlamamıza yeterli olmaktadır. 
Tetkik olarak genellikle idrar tahlili ve 
kültürü mesane enfeksiyonlarını tespit 
etmek açısından gereklidir. Hastanın 
ayrıca ilaçları sorgulanmalı ve gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Komplike 
idrar kaçırma vakalarında altta yatan 
olası nörolojik hastalıkların tespiti için 
görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bu 
tip vakalarda mesane ve mesane kaslarının 
çalışmalarındaki bozukluğu en net şekilde 
ortaya koyabilen ürodinami, üroflovmetri gibi 
testler gerekebilir. Ama bu tip hastalar çok 
az oranda olduğundan bu testlere nadiren 
gerek duyulmaktadır.

İdrar kaçırma özellikle kadınlarda 
hemen daima pelvik taban kaslarını 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.  Bu 
hastalarda manyetik pelvik taban uyarımı, 
pelvik tabanın elektriksel uyarımı ve EMG 
biyofeedback kullanılmaktadır.  Tedaviye 
genellikle pelvik taban stimulasyonu ile 
başlanır. Bu tedavide hasta özel olarak 
tasarlanmış bir koltuğa kıyafetleri ile 
oturur. Ve sandalyenin tabanında bulunan 
manyetik bir kol ile hastanın pelvik taban 
kasları çalıştırılır. Uygulama sırasında hasta 
herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Bu 
uygulama mutlaka fizyoterapist tarafından 
yaptırılan ve hastaya öğretilen pelvik 
taban egzersizleri ile kombine edilir. Gerek 
görülen hastalarda yüzeysel elektrotlar ya 
da vaginal prob ile elektriksel stimulasyon 
yapılır. Uygun olan hastalarda egzersizler 
biofeedback olarak adlandırılan bilgisayar 
kontrollü yardımcı cihazlar ile desteklenir. 
Bu uygulamada egzersizler sırasında kişi 
bilgisayar ekranında idrar tutmasını sağlayan 
kaslarını ne kadar çalıştırdığını görerek 
egzersiz yapabilmektedir.  Hastanın klinik 
durumuna göre 10-20 seanslık tedavi yeterli 
olmaktadır. Bu tedaviler seansların arası 
açılarak daha uzun süreler de uygulanabilir.

Bu tedaviler ile istenilen sonuç 
alınamayan vakalarda ilaç desteği 
gerekebilir. Genellikle mesanenin kasılmasını 
azaltan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların 
ağız kuruluğu kabızlık gibi yan etkileri 
olsa da bahsedilen yöntemler ile kombine 
kullanıldıklarında tedavinin etkisini 
arttırmaktadırlar. Sonuç olarak idrar 
kaçırma kader değildir ve modern tıbbın 
sunduğu imkânlar ile tamamen ya da büyük 
oranda önlenebilir bir şikayettir. Önemli olan 
hastaları bunu bir rahatsızlık olarak kabul 
edip utanmadan, sıkılmadan ve en önemlisi 
geç kalmadan doktora başvurmalarıdır.

İDRAR KAÇIRMA 
KADER DEĞİLDİR!

Prof. Dr. Cengiz Bahadır
Medipoint Tıp MerkeziUzman Psikolog Bahar 

Kolbay
Kadıköy Belediyesi 

Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi

aşka Dünyaların Ustaları, du-
yamadıklarımızı çalmak, göre-
mediklerimizi çekmek, yaşa-
yamadıklarımızı oynamak ve 

hissedemediklerimizi yapmak için geliyor. 
Hayata dezavantajlı başlangıç yapan birey-
lere destek verme arzusundan doğan Baş-
ka Dünyaların Ustaları Projesi, aynı amaç 
uğrunda çalışan bir grup sanatçı, uzman, 
eğitmen, aktivist, gönüllü ve ebeveynin ka-
tılımıyla da şekillenerek Ocak 2017’de Ka-
dıköy’de hayata geçti. Proje kapsamında 
40 otizm tanılı birey, uzmanlar gözetimin-
de, alanında başarılı sanatçılarla beraber 4 
farklı alanda atölye çalışmalarına katılacak 
ve 5 aylık periyodun ardından gerçekleşti-
rilecek performanslarda yer alacak. Uzun 
yıllar otizmli yetişkin ve çocuklarla çalı-
şan deneyimli ekibin süpervizörlüğünü Psi-
kolog Çiğdem Aydın yürütüyor. Müzik, ti-
yatro, fotoğraf ve seramik başlıklarında 4 
farklı atölyeden oluşan eğitimler Kadıköy  
Belediyesi desteğiyle Tasarım Atölyesi Ka-
dıköy’de (TAK) 5 ay sürecek. 

“YAŞDAŞBUDDY” DESTEĞİYLE
Atölye çalışmaları klasik öğreten-öğ-

renen ilişkisinden ziyade daha esnek ve 
interaktif yürütülüyor. Bu çalışmalarda-
ki temel yaklaşım, otizmli bireylerin bil-
gi, beceri ve yatkınlıklarını tanıyarak, bu 
yolda özenle hareket edebilmek. Bu doğ-
rultuda atölyelerin başındaki uzman ve sa-
natçılar, katılımcı çocukları tanıdıkça gün-

demleri gözden geçirerek revize edecek ve 
gerekirse ihtiyaç doğrultusunda yeniden 
şekillendirecek. Atölye çalışmalarında, 
çeşitli disiplinlerden gelen uzman ve sa-
natçıların yanı sıra gönüllü buddyler de 40 
otizm tanılı bireye eşlik ediyor. Tüm atöl-
yelere katılan çocuk ve gençlerden oluşan 
buddyler, otizm konusunda bilgilendiril-
miş tiyatro oyunculuğu öğrencileri. Eğit-
menler haricinde bodyler de otizmli bi-
reyler bağ kurmaya başladığı için otizmli 
bireyler burada kendilerini daha güvende 
ve huzurlu hissediyorlar.

“DÜNYALARINI BİLMİYORUZ”
Projenin koordinatörü “Sadece Dikta-

tör” oyunun yazarı Onur Orhan. Orhan aynı 
zamanda projenin isim babası. Öğrenciler-
le hiyerarşik bir ilişki kurulmadığının altı-
nı çizen Orhan, ekip olarak, “yola” otizmli-
lere bir şeyler aktaracak kişiler olarak değil 
hep beraber bir şeyler deneyimleyecek ki-
şiler olarak çıktıklarını söylüyor ve ekliyor: 
“Biz bu dünyayı bildiğimizi iddia edebiliriz 
fakat otizmlilerin dünyalarını bilmiyoruz. 
O dünyanın içinden bakmıyoruz. Bilimsel 
raporlar, tahliller, şunlar, bunlar, tüm tar-
tışmalardan bağımsız olarak o iki gözün ve 
bir beynin dünyayı nasıl algıladığını bilmi-
yoruz. Biz de dedik ki: ‘onlar kendi dün-
yalarının ustaları…’ Onlara bizim dünya-
mızla ilgili bir şey dayatmayacağız. Sadece 
öğrenciler değil bizler de öğreniyoruz. Hat-
ta biz bu işten daha karlı çıkıyoruz.” 

“GÜNEŞ GÖZLÜ ÇOCUKLAR”
Daha önce de  otizmli çocuklarla ça-

lışma deneyimi bulunan, Atölyeler Sanat 
Yönetmeni Yonca İnal, otizmlileri “gü-
neş gözlü çocuklar” olarak nitelendiriyor. 
“Onlar başka bir frekansta titreşiyorlar” 
diyen İnal, çalışmalarda tanımlara, etiket-
lere takılmadan gerçek ilişkiler kurarak ve 
sanatı kullanarak yol almaya çalıştıkları-
nı söylüyor. 

VELİLER MEMNUN
Çocukların eğitimlere büyük istekle 

gelerek mutlu ayrıldığını söyleyen veli-
ler projeden oldukça memnun. Velilerden 
Hande Sancaklı eğitimlerde verilen kü-
çük roller ve görevlerin sorumluluk duy-
gusunu geliştirdiğini ve onları mutlu et-
tiğini söylerken, Alparslan Ergül şunları 
söylüyor: “Çocuğum Begüm, ilk başta se-
ramik atölyesine geldi. Daha sonra Yonca 
Hanım diğer atölyelerde de Begüm’ü de-
ğerlendirmek istediğini söyleyince şu an 
fotoğrafçılık, seramik, müzik ve tiyatro 
atölyelerinin tümüne katılıyor. Burada çok 
güzel bir ortam, çok pozitif bir hava var. 
Bizim otizmli veya gelişimsel gerilik ya-
şayan bireylerin ebeveyni olarak en büyük 
sıkınıtmız çocukların toplumda kabul gö-
rüp görmeme meselesi. Onların hareketle-
ri davranışları “normal” arkadaşlarına ters 
geliyor. Onlar için özel sınıflar olması ge-
rekiyor ve toplumdan dışlanmış oluyorlar. 
Eğitmenlerimiz de çok iyiler."

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederas-
yonu’na bağlı İstanbul Aşçılar ve Pastacı-
lar Derneği üyeleri, kan bağışı konunda far-
kındalık yaratmak için Kadıköy Rıhtım’da 
bir araya geldi. Derneğe üye olan aşçılar 
ve pastacılar hem bölgedeki insanları bağış 
merkezine yönlendirdiler, hem de kan bağı-
şında bulundular. 

“KAMPANYALARI ARTTIRACAĞIZ”
Kampanyayla ilgili gazetemize ko-

nuşan Zeynep Kamil Kan Bağış Merkezi 
Müdürü Dr. Başar Yöngel, şehrin ve ül-
kenin kan ihtiyacının vatandaşların bağış-
larıyla giderilebileceğini söylerken, der-
nekler ve STK’larla işbirliğinin önemine 
dikkat çekti: “Bugün Aşçılar ve Pastacılar 
Derneği ile birlikte kan bağışı konusun-
da farkındalık yaratmak için bir etkinlik 
oluşturduk. Derneğe üye olan aşçılarımız 
ve şeflerimiz Kadıköy Meydanı’na hem 
gelip kan bağışladılar. Hem de Kadıköy 
Meydanı’ndaki vatandaşlarımızı kan ba-
ğış merkezimize yönlendirdiler. Biz de 
bugün bu farkındalıkla kan bağış sayı-
mızın artmasını bekliyoruz. Ülkenin ve 

şehrin ihtiyacı olan kanı 
vatandaşlarımızın bağış-
larıyla karşılamaya çalı-
şıyoruz. Alınan bu kanlar, 
laboratuvarımızda işlen-
dikten sonra hastanele-
re gönderiliyor ve ihtiyacı 
olan hastalarımız için kul-
lanılıyor. Bu kampanyala-
rı arttırarak insanlarımızın 
kan bağışına olan ilgisi-
ni arttırmak, bağış sayısı-
nı arttırmak ve kan arayan hastaların ar-
tık bu arayışlarına son vermek için dönem 
dönem dernekler ve STK’larla bu tarz ça-
lışmalar yapmaya devam etmeliyiz.” 

KAN YOKSA ÜYELİK YOK
İstanbul Aşçılar ve Pastacılar Derne-

ği Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yaşar, bir 
ilke imza atarak derneğe katılım için Kızı-
lay’a kan bağışı şartı getirdiklerini söyler-
ken, bağış yapmayanlar derneğe üye ola-
madığını, hastalık gibi kan verme engeli 
olma durumunda ise TEMA’dan fidan alın-
masının üyelik şartı olduğunu belirtti. Ya-

şar konuşmasına şöyle devam etti: “Biz 
İstanbul Aşçılar ve Pastacılar Derneği ola-
rak Türkiye’nin en büyük konfederasyonu 
olan Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfe-
derasyonu’na bağlıyız. Derneğimiz tama-
men sosyal sorumluluk üzerine kurulu bir 
dernek. Tamam, bir aşçılık derneğiyiz ama 
bunun yanında sosyal yardımlaşma için ne-
ler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bugün de 
burada yönetim kurulu ve üyeler olarak bir 
bağışta bulunmak istedik.  Bunu diğer der-
neklerde de yaygınlaştırmak ve insanla-
ra aşılamak için buradayız. Klasik dernek 
mantığını aşmak için buradayız.”

Yemek değil KAN BAĞIŞI yaptılar

Onlar
Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL

B

başka dünyaların 
ustaları

“Başka Dünyaların Ustaları” 
projesiyle 40 otizm tanılı birey, 
uzmanlar gözetiminde, alanında 
başarılı sanatçılarla beraber 
atölye çalışmalarına katılıyor

İstanbul Aşçılar ve Pastacılar Derneği üyeleri, Rıhtım’da bulunan kan toplama 
aracının önünde kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak için buluştu
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Rektörlük
KUPASI
heyecanı başladı

Marmara Üniversitesi öğrencilerinin her 
yıl büyük bir heyecanla beklediği şen-
lik havasında geçen geleneksel Rektör-
lük Kupası maçları başladı. Yarıyıl tatilinin 
ardından 8 Şubat 2017 Çarşamba günü 
İşletme Fakültesi-Eczacılık Fakültesi er-
kekler voleybol maçı ile başlayan Rek-
törlük Kupası maçları yaklaşık dört ay 
boyunca devam edecek. Rektörlük Kupa-
sı’na katılan fakülte ve yüksekokullar yer 
aldıkları gruplarda ilk maçlarını oynadı-
lar. Turnuva 12 Mayıs Cuma günü erkekler 
basketbol final maçıyla sona erecek.
2016-2017 Marmara Üniversitesi Rek-
törlük Kupası; Basketbol, Voleybol, Futbol 
branşlarında erkek ve kadınlar kategori-
lerinde düzenleniyor. Basketbol erkek-
lerde takımlar 4 grupta üçerli ve dörder-
li takımlar şeklinde, futbolda 4 grupta 
dörderli takımlar, voleybol kadınlarda 4 
grupta üçerli takımlar, voleybol erkekler-
de 2 grupta 6 ve 5 takım şeklinde toplan-
dı. Salon sporları Göztepe Yerleşkesi’nde, 
futbol maçları da Anadolu Hisarı Yerleş-
kesinde oynanıyor.
Basketbolda bu senenin favori takımları 
arasında İktisat Fakültesi, İşletme Fakül-
tesi ve Mühendislik Fakültesi gösteriliyor. 
D Grubunda geçtiğimiz günlerde iki favo-
ri takım arasında oynanan maçta 17 sayı 
farkla İşletme Fakültesi, Mühendislik Fa-
kültesini 65-48 mağlup etti. 
İşletme Fakültesi ilk maçında elde etti-
ği bu sonuçla D Grubunda birincilik için 
avantaj sağladı.
Voleybol erkeklerde favori takımlar ara-
sında  İktisat Fakültesi, Mühendislik Fa-
kültesi, Bankacılık Sigortacılık, Teknoloji 
Fakülteleri gösteriliyor. Voleybol kadın-
larda favori takımlar arasında Atatürk 
Eğitim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme 
Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri göste-
riliyor. 

Geçtiğimiz yıl Rektörlük Kupası’nda; Bas-
ketbolda İktisat Fakültesi, Voleybol er-
keklerde Mühendislik Fakültesi, Voleybol 
kadınlarda Atatürk Eğitim Fakültesi, Fut-
bolda İktisat Fakültesi şampiyon olmuştu. 

İLK HAFTALAR
2. AMATÖR LİGDE

İLK HAFTALAR
İstanbul Amatör Futbol Liglerinde bu hafta 
oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
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 bu hafta Pendik 
Doğan ile deplasmanda oynadı. Grubun 1 
galibiyet bir mağlubiyetle 4 puanla lideri 
konumundaki Pendik Doğan karşısında 
etkili olamayan Erenköy Gençlik maçtan 
3 - 0 mağlup ayrıldı.  Haydarpaşa Demir 
önümüzdeki hafta Harb-İş ile karşılaşırkan, 
Erenköy Gençlik, Küçüksu Yeni Mah. İle 
karşılaşacak.
15. grupta lige galibiyetle başlayan Kozyatağı 
bu hafta karşılaştığı Selamsız’ı da puansız 
gönderdi ve maçı 2-1 kazandı. Kozyatağı 6 
puanla grubunda lider durumda. Kozyatağı 
gelecek hafta Girne Gençlik deplasmanında 
puan arayacak.
16. grupta Feneryolu, bu hafta karşılaştığı 
Doğangüneş’e 1-0 mağlup oldu.  Erenköy 
Acar ise Çekmeköy Çarşı deplasmanından 
1-1 beraberlikle dönmeyi başardı ve haftayı 1 
puanla tamamladı. 
Feneryolu gelecek hafta Ferahspor ile Erenköy 
Acar da Örnekspor ile karşılaşacak.
18. grupta Hasanpaşa ilk hafta puan kaybettiği 
ligde bu hafta muhteşem bir galibiyet aldı. 
Maltepe Belediye ile deplasmanında 3 puanı 
2-1’lik galibiyetle kazanan Hasanpaşa gelecek 
haftalar için olumlu sinyal verdi. Hasanpaşa ise 
gelecek hafta Kınalıada ile karşılaşacak.
U19 1.(19 Yaş altı) Ligi 
Haftanın maçlarında skorlar ve haftanın 
programı şöyle:
18. Grupta 
Bostancı, geçen haftaki mağlubiyetini bu hafta 
kazandığı 3 puanla telafi etti. Altıncı hafta 
maçında Beykoz Çavuşbaşı ile karşılaşan 
Kadıköy ekibi 2-1 galip geldi.
19. Grupta 
Kozyatağı yedinci hafta maçında Modafen 
ile deplasmanda oynadığı maçı 6-0 
kaybetti. Kozyatağı gelecek hafta Tuzla Şifa 
deplasmanına gidecek.
22. Grupta 
Koşuyolu, altıncı hafta maçında Selimiye 
ile karşılaştı ve maçtan 6-1 mağlup ayrıldı. 
Koşuyolu bu hafta Dudullu deplasmanında 
puan kazanmaya çalışacak.
23. Grupta
Fikrtepe Dumlupınar 5. haftada Paşabahçe ile 
deplasmanda karşılaştı ve maçtan 6-0 mağlup 
ayrıldı. Fikirtepe Dumlupınar ise gelecek hafta 
Öz Karacaahmet ile karşılaşacak.
U14/B Ligi
Ligde Kadıköy takımlarından Acıbadem, 
Bostancı, Feneryolu, Yeldeğirmeni takımları 
yer alıyor. 
15. grupta Bostancı, altıncı haftanın maçında 
Gülsuyu ile karşılaştı ve bol gollü geçen 
maçtan 5-3 mağlup ayrıldı. Bostancı’nın 6 
puanı bulunuyor ve altıncı sırada. 
Yeldeğirmeni, Anadolu Kartalları  
deplasmanında 6 gol atarak haftayı 3 puanla 
tamamladı. Yeldeğirmeni 18 puanla grubunda 
lider durumda. Haftaya Yeldeğirmeni - 
Bostancı derbisi oynanacak.
18. grupta yer alan Feneryolu, İstanbul 
Ataşehir deplasmanında 8-1 kaybetti. 
Feneryolu gelecek hafta Maltepe Belediye ile 
karşılaşacak.
U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı 5. Hafta maçında 
Kartal Çavuşoğlu ile karşılaştı ve maçı 4-1 
kaybetti. Bostancı 7. Haftada Çakmakspor 
deplasmanına gidecek.
U16/B
18. Grupta yer alan Koşuyolu altıncı hafta 
maçında Ortadağspor ile karşılaştı ve 1-1 
beraberlikle maçtan 1 puan çıkarmayı başardı. 
Koşuyolu 11 puanla 3. Sırada yer aldı. Koşuyolu 
gelecek hafta İstanbul Altınordu deplasmanına 
gidecek.
19. Grupta Yel değirmeni altıncı hafta maçında 
Gümüşsuyu deplasmanından 6-1 mağlup 
döndü. Yeldeğirmeni haftaya Üsküdar - 
Salacak ile karşılaşacak.

U13 KURA 
ÇEKİMİ 
YAPILDI

İstanbul Amatör Futbol Ligleri 2016-2017 
sezonunda U13 ligi de yakın zamanda 
başlayacak. U13 kura çekimi 9 Mart 2017 
Perşembe günü 14.00’da Orhan Saka 
Amatörler Evi’nde gerçekleştirildi. 
Kadıköy’den U13 ligine Bostancı, Erenköy 
Acar, Feneryolu, Haydarpaşa Demir ku-
lüpleri katılım başvurusu yaptı.
U 13 ligine Avrupa Yakası’ndan 164 ku-
lüp, Avrupa Yakasından 53 kulüp katıldı. 
Bayrampaşa, Beşiktaş, Eyüpspor, Fatih 
Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, 
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Sancak-
tepe Bld., Sarıyer ve Sultanbeyli Bld. Ku-
lüpleri de U 13 takımlarıyla katıldı. 
Diğer taraftan, Minik Kız Futbol Ligi’nin bu 
yıl üçüncüsü düzenlenecek. İstanbul Mi-
nik Kız Futbol Ligi, 23 Nisan-18 Haziran 
2017 tarihleri arasında yapılacak. Sekiz 
hafta devam etmesi planlanan ligde, baş-
vuran takım sayısına göre takımlara en 
az yedişer maç oynatılması öngörüldü-
ğü belirtildi.

U13 Ligi hazırlıkları 
başlarken Kadıköy’den 
4 kulüp lige katıldı

Kadıköy’de 
Basket Zamanı

Kadıköy Belediyesi 26 Mart Pazar günü bir 
günlük spor etkinliği düzenliyor. Kadıköy 
Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre içinde çeşitli yarışma-
ların olacağı eğlenceli sportif bir etkinlik 
şeklinde düzenleneceği ifade edildi. “Kadı-
köy’de Basket Zamanı” adı verilen sportif 
etkinliğin yaz sonuna kadar her ay 1 gün-
lüğüne düzenlenmesi planlanıyor. Kadıköy 

Belediyesi Caferağa Spor Salonu’nda 26 
Mart Pazar günü 09.00’dan 17.00’ye kadar 
gün boyu sürecek basketbol dolu etkinlik-
lere çocuklar, anneler, babalar, tüm Kadı-
köylüler katılma imkânı bulabilecek. 
Kadıköy Belediyesi’nin, Kadıköy Basket-
bol Akademi ile gerçekleştireceği spor-
tif etkinlikle ilgili olarak Kadıköy Belediyesi 
Gençlik Spor Müdürü Zafer Batar, “Bir ilki 

gerçekleştirelim istedik. Çocuklar ve anne 
babaları Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor 
Salonu’nda bir araya getirelim ailece spor 
keyfini, mutluluğunu, heyecanını yaşata-
lım istedik. Çocuklar, aileler, hep beraber 
basketbol coşkusu yaşayacağız Kadıköy-
lüler olarak. Değişik aylarda yine bu etkin-
liğimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu.

Genç Kızıltopraklılar Genç takımı 1 Mart 
Çarşamba günü Bayrampaşa Spor Salo-
nu’nda 20.00’da İstanbul Panterleri Spor 
Kulübü takımı ile karşılaştı. Kadıköy eki-
bi deplasmanda oynadığı maçı 74-55 ka-
zanmasını bildi. 

İstanbul A Ligi Genç Erkekler Ligi 
sezonunun final grubu son maçına çı-
kan Genç Kızıltopraklılar maça iyi baş-
ladı. İlk periyodu 23-13 önde tamamladı. 
İkinci periyoda da hızlı başlayan Kadıköy 
ekibi devreyi 43-25 tamamladı. Üçün-
cü periyodu 60-35 tamamlayan Genç Kı-
zıltopraklılar maçtan 74-55 galip ayrıldı. 
Genç Kızıltopraklılar Genç takımı elde 
ettiği bu galibiyetle grubunu ikinci sıra-
da tamamladı.

U13 FARK ATTI
Genç Kızıltopraklılar U13 farklı ka-

zandı. Genç Kızıltopraklılar U13 takı-
mı Yakacık Spor Salonu’nda deplasman-
da karşılaştığı Ada Yıldızları’nı 46-9’luk 
farklı bir skorla mağlup etti. 

İstanbul A Ligi U13 Erkekler Ligi se-
zonunun beşinci maçına çıkan Kızıltop-
raklılar devreyi 26-7 önde tamamladı. 
Üçüncü periyot 36-9 ile tamamlanırken, 
Oyun disiplininden kopmadan devam 
eden Kızıltoprak maçı 46-9 tamamladı.

DİNAMO’YA MODA ÇELMESİ
İstanbul Büyük Erkekler Basketbol 

Ligi (İBEL) heyecanlı maçlara sahne olu-
yor. İBEL C Grubu’nda şampiyonluk mü-
cadelesi veren Dinamo ile Modaspor kar-
şılaştı. Maltepe Spor Salonu’nda oynanan 
maç iki güçlü ekibin güzel oyunuyla bas-
ketbolseverlere güzel bir maç izleme im-
kanı sunarken iki takımın sahadaki perfor-
mansı izleyenlerden alkış aldı. Oynadığı 
7 maçı da kazanan ve liderliğini sürdüren 
Dinamo, 7 maçta 5 galibiyeti bulunan Mo-
daspor ile sekizinci hafta maçında karşılaş-
tı. Maç 47-61 Modaspor’un galibiyetiyle 
tamamlandı. Dinamo C Grubunda 15 pu-
anla liderliğini sürdürüyor. Modaspor dör-
düncü sırada ve 14 puanı bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi’nden, Caferağa Spor Salonu’nda 
Kadıköylülere basketbol dolu sportif bir etkinlik…

l Mustafa SÜRMELİ

Bostancı, Süper’de 
devam dedi
İstanbul Süper Amatör Ligleri amatör fut-
bol liglerinin ilgiyle takip edilen klas-
manlarından. 2016-2017 İstanbul Süper 
Amatör Futbol Ligi geçtiğimiz haftalar-
da tamamlandı. Bu sezon 10 gruptan olu-
şan İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’n-
de 102 kulüp yer aldı. Bunlardan bir tanesi 
de Bostancıspor’du. İstanbul 1. Amatör 
Futbol Ligi’nde şampiyon olan takımların 
bir sonraki sezon yer aldığı Süper Amatör 
Lig’e Bostancıspor 2015-2016 futbol sezo-
nunda çıkmayı başarmıştı. 2016-2017 se-
zonunda ligin ilk haftalarında bir türlü is-
tediği sonuçları alamayan Bostancı son 
haftalara doğru aldığı galibiyetlerle puanı-
nı arttırdı ve gelecek sezon Süper Amatör 
Lig’te kalma başarısı gösterdi.

Bostancıspor bu sezon İstanbul Sü-
per Amatör Ligi’nde yer aldığı 2. grupta; 
Küçükköy, Bakırköy, Dolayoba, Ömer-
li Köyü, Mahmutbey, Ortaçeşme, Sultan-
beyli, Selimiye, Vardar, Küçükçekmece 
kulüpleri de yer aldı. 

SÜPERDE 4 SEZON
Bostancıspor, bu sezon 8 galibiyet, 3 

beraberlik ve 9 mağlubiyetle sezonu 27 
puanla altıncı sırada tamamladı. Rakip ta-
kım filelerine 36 gol atarken, kalesinde 
31 gol gördü. Küçükköy ise 14 galibiyet, 
5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 47 puanla 
şampiyon oldu. Bakırköy 42 puanla ikin-
ci, Dolayoba 35 puanla sezonu üçüncü sı-
rada tamamladı. Ömerli Köyü dördüncü, 
Mahmutbey beşinci olurken, Bostancı al-
tıncı sırada yer aldı. Bostancı özellikle se-
zonun son haftalarını, 5-0, 4-1 ve 4-2 gibi 

farklı galibiyetlerle tamamlayarak ligde 
kalmak istediğini ifade etti. Bostancıspor 
Kulüp Başkanı Minnet Yalçın yaptığı 
açıklamada; “Süper Amatör Lig’de ge-
lecek sezon da yer almaktan dolayı ön-
celikle mutlu olduğumuzu belirtmek iste-
rim. Kısıtlı bütçelerle Süper Amatör gibi 
zor bir kulvarda Kadıköy’ü temsil ediyo-
ruz. Gerek belediyemizden gerekse Kadı-
köylülerden destek bekliyoruz” dedi.

4 sezondan bu yana İstanbul Süper 
Amatör Ligi’nde yer aldıklarını belir-
ten Yalçın, gelecek sezon için hazırlık-
lara yaz aylarında başlayacaklarını, mev-
cut kadroya belki bazı takviyeler yaparak 
yeni sezonda güzel futbol dergilemeye 
devam edeceklerini ifade etti. Yalçın, de-
vam eden altyapı ligleri olan U19, U16, 
U14 ve başlayacak olan U13 liglerinde de 
Bostancıspor olarak yer aldıklarını belirte-

rek, ilçenin sportif yaşamına katkıda bu-
lunduklarını, gençlerin, çocukların spor 
yapması için amatör kulüp olarak imkân-
ları ölçüsünde gayret gösterdiklerini ifa-
de etti.

Bostancıspor gelecek sezon 
da Kadıköy’ü İstanbul Süper 
Amatör Ligi’nde temsil edecek

Genç Kızıltopraklılar 
Genç takımı Play 
Off’lardaKızıltoprak Play Off’ta

Genç Kızıltopraklılar 
Genç takımı

Genç Kızıltopraklılar 
U13 takımı
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
10 - 17  MART 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“IŞILAY MÜZİK TOPLULUĞU KOROSU”
Şef Işıl AY  

10 Mart 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“UĞRUNA ŞİİR YAZILMIŞ KADINLAR VE 
AŞK”

Şair ve Yazar Görkem ERCAN
10 Mart 2017 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“MÜZİĞİN USTALARI”
TSM Sanatçısı Serap KUZEY

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

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

“EFT-DUYGUSAL ARINMA” (TÜM GÜN)
Biyolog Buket ELBEYOĞLU

11 Mart 2017 / 10.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“MÜZİKLİ ŞİİR GÜNÜ”
Moderatör Sanatçı Bülent ALTINTOPRAK

Koro Şefi Şule MANTIK
12 Mart 2017 / 15.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“NAZİRE SAVRAN TSM KOROSU”
Şef Nazire SAVRAN 

13 Mart 2017  / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“HAFIZAMIZI NASIL GÜÇLENDİRİRİZ?”
Eğitim Danışmanı Oğuz SAYGIN

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

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

“KENDİMİZİ NE KADAR TANIYORUZ?”
Davranış Bilimci Hacer MERTER

13 Mart 2017 / 14.00
Yer: Bostancı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

“TAKI ATÖLYESİ”
14 Mart 2017 / 14.00

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

“KOŞUYOLU GÖNÜLLÜLERİ İKLİM 
TÜRKÜLERİ KOROSU”
Şef Cevahir KARACA  
14 Mart 2017/ 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“RASİMPAŞA GÖNÜLLÜLERİ THM 
KOROSU”

Şef Tümer AVCI
15 Mart 2017  / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri  

“KAYIP SESLERİN İZİNDE”
Müh. Yazar Mert SANDALCI

15 Mart 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“DOĞAYI KORUMA”
Biolog Arzu BOZGÜL
15 Mart 2017 / 12.30

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÇEVREMİZE 
KATKISI”

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Md. 
Şule SÜMER

15 Mart  2017 / 13.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“HERŞEYE RAĞMEN YAŞAM”
Serebiral Palsi,Distonu Engelli Yazar 

Serkan UMAN
15 Mart  2017 / 14.00

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

“DAMAR BOZUKLUKLARI,VARIS VE 
OZON TEDAVİSİ”

Göğüs ve Kalp Uzm. Dr. Sezai ÇELİK
16 Mart  2017 / 13.00

Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“KESMEŞEKER TADINDA BİR HAYAT”
Uzm. Psikolog Yazar Eddi ANTER

16 Mart  2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“SUZİDİL TSM KOROSU”
Şef Mehmet ERKOÇ 

16 Mart  2017  / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi 
Düzenleyen: Müzik  Gönüllüleri 

“CİHAT HIRÇIN HOŞSEDA TSM KOROSU”
Şef Cihat HIRÇIN 

17 Mart  2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik   Gönüllüleri

“ANADOLU” UNESCO DÜNYA MİRASI
Yazar Havva MUTLU
17 Mart  2017 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“A’DAN Z’YE DİYABET”
Uzm. Dr. Ayşe Gül KARAÇAM

17 Mart  2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

Suadiye Gönüllüevi Çevre ve Gezi Komitesi, 
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşanan 
deprem sonrasında büyük bir duyarlılık 
göstererek büyük bir kampanya başlattı ve 
kısa sürede büyüyen yardımları tasnif ettikten 
sonra bölgeye ulaştırdı. Depremzedelerle 
görüşerek manevi destek vermek isteyen 
gönüllüler aynı zamanda yanlarında 
getirdikleri giysi, yiyecek, battaniy ve hijyen 

malzemelerini elden ulaştırarak maddi bir 
dayanışma da gösterdi. Gönüllü Başkanı Nesrin 
Dolunay “Depremzedelere bir nebze de olsa 
yardımcı olmanın mutluluğu ile bölgeden 
ayrılırken bizlere teşekkür için verdikleri köy 
yumurtalarını gözyaşları içinde aldık” dedi.  
Daha sonra Bölgede kurulan AFAD’ı ziyaret 
eden gönüllüler, hijyen malzemelerini de 
yetkililere tutanak karşılığı teslim ettiler.

DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

SURUÇ’A TEST KİTABI
Çevre ve Gezi Komitesi ayrıca İngilizce A2 dil sı-
nıfı ile ortaklaşa, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine 
bağlı Büyük Ziyaret Okulundaki öğretmen ara-
cılığıyla ilk etapta 20 öğrenciye daha sonra da 
büyük bir katılımla 50 öğrenciye bot ve mont-
ların karne hediyesi olarak gönderdi. TE-
OG’a hazırlanan son sınıf öğrenci-
lerinin ihtiyaçları olan Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı yardımcı ders ki-
tapları da öğrencilere ulaştırıl-
dı. Bu hediyelerin ulaşmasının 
ardından öğrencilerin katılımcı-
lara hitaben tek tek yazmış ol-
dukları teşekkür mektupları gö-
nüllü evinde gözyaşları içersinde 
okundu.

Suadiye Gönüllüevi Eğitim Komitesi, internet ortamından kendilerine ulaşan Elif öğretmenin 
öğrencileri için “kitap istiyoruz” çağrısına cevap verdi… Bitlis Merkez Yolalan Şehit Jandarma 
Üstçavuş Kaan Şen Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenlerinden gelen okul kütüphanesine 
yardım çağrısına cevap veren komite, öğretmenlerin istekleri doğrultusunda yazar ve 
şairlerin kitaplarını temin ederek kendilerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.

Suadiye Gönüllüevi Sağlık Komitesi, Fındıklı Mürüvvet İlkokulu ve Sultanbeyli Namık 
Kemal İlkokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi olanlara mont, bot ve atkı-bere gibi giysi 
yardımında bulundu. 

DÖRT BIR KOLDAN
DAYANIŞMA!

Rasimpaşa Gönüllüleri, şubat ayı 
Okuma Atölyesi’nde Moderatör 
Aslan Eyi’yle birlikte Yukio Mişi-
ma’nın “Bahar Karları” adlı kita-
bını incelediler, yorumladılar. Ki-
tapta 1910’lu yıllarda Tokyo’da iki 
dost aile zengin matsugae’lerin 
oğlu Kiyoaki ile soylu Ayakura’la-
rın kızı Satoko arasındaki drama-
tik aşk hikâyesi üzerinden, köklü 
soylu sınıfların kapalı çevrelerin-
de zengin ailelerin paraları saye-
sinde toplumsal ve siyasal güç 
arama çabaları, Japon gelenekle-
ri, yaşam tarzları, batılılaşma öz-
lemleri, maddi değerlerin insani 
değerlerden daha çok önemsenmesi eleşti-
riliyor.
Katılımcılar kitabı okurken yazarın anlatımın-
dan, tasvirlerinden de çok etkilendiklerini ifa-
de ettiler.

KONSTANTİNİYYE OTELİ’Nİ KONUŞTULAR
Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eğitim 
Komitesi’nin her ay düzenlediği okuma atöl-

yesinin moderatör konuğu Okan Üniversitesi 
öğretim üyesi Irmak Evren oldu.
Okumaya karşı ilgi ve heyecan oluşturmak 
amacıyla yapılan etkinlikte Irmak Evren, Zülfü 
Livaneli’nin “Konstantiniyye Oteli” adlı roma-
nının ilk bölümünü yorumladı. Romanı okuyan 
gönüllüler de görüşleriyle sohbeti derinleştir-
di. Sonraki toplantıda romanın ikinci bölümü 
okunup gelinecek ve üzerine yeniden bir söy-
leşi yapılacak. 

Yeryüzü Derneği’nden Ercüment Yıldırım, Bostancı Gönüllü Evi’nde, kent bahçeleri, orga-
nik tarım ve doğal ürünler hakkında bilgi verdi. Büyük kentlerde yaşayanlar için doğal ve 
organik tarım ürünlerinin nasıl yetiştirilebileceğini anlatan Yıldırım evlerin balkonlarında, 
teraslarda bile saksı içinde organik tarım yapılabileceğini belirtti. Yıldırım, organik tohum 
ve fidelerin ücretsiz olarak Yeryüzü Derneği’nden temin edilebileceğini belirterek organik 
ürünlerin nasıl anlaşılabileceği konusunda da bilgi verdi. Yıldırım, her çarşamba günü Göz-
tepe Özgürlük Parkı’nda Organik Pazar kurulduğunu ve bu pazarın Kadıköy Belediyesi 
tarafından denetlendiğini ifade ederek organik ürünlerin nasıl anlaşabileceğini de anlattı. 

“Ses Kralı” ünvanıyla bilinen bas bariton 
Türk Sanat Müziği Solisti Yaşar Özel’in 60. 
Sanat Yılı, Kadıköy Belediyesi Evlendir-
me Dairesinde kendi yönetimindeki ko-
ronun konseriyle kutlandı.Konserin birin-
ci bölümünde Hicaz, ikinci bölümünde ise 
Rast makamından oluşan eserler katılım-
cıların yoğun ilgi ve alkışı ile duygusal anla-
rın yaşanmasına neden oldu. Konsere Ya-
şar Özel sevenleri, ünlü sanatçılar, Meclis 
Üyeleri Canan Akçınar ve Aydoğan Dülger 
ile Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 
Nesibe Müsevitoğlu da katıldı.

YAŞAR ÖZEL 60. SANAT YILINI KUTLADI

SONSUZUN GEOMETRİSİ
Merdivenköy Gönüllü Evi’nde  Eğitimci Yazar 
Ömer Özbek, Bilgisayar Müh.Can Önder Tekeli ve 
Doç.Dr. Hüseyin Kotaman, İnsan Doğa Özgürlük 
ve Bir’in matematiği, sonsuzun geometrisi olum-
suzlama konusunda katılımcılara bilgi verdi. Ya-
şamda insanın yeri, doğanın önemi ve özgürlüğün 
ne kadar önemli olduğunun anlatıldığı söyleşide 
katılımcılara insanın doğadan etkilenerek sosyal 
yapısını düzenlemesi gerektiği anlatıldı.

Rasimpaşa ve Erenköy’de
Okuma Atölyesi

BOSTANCI’DA ORGANİK TARIM

RÜYA GİBİ AMERİKA 
Kriton Curi Parkı gönüllüleri ve mahalleli Görsel 
Etkinlikler Komitesinin hazırladığı  “Rüya Gibi 
Amerika” konulu slayt gösterisini büyük bir ilgi 
ile izledi. Gösteri sırasında Amerika ile ilgili ay-
dınlatıcı bilgiler verildi. 

Suadiye Gönüllü Evi’ne bağlı çeşitli komitelerde görev alan gönüllüler, 
Ayvacık’tan Suruç’a zor durumdaki pek çok kesimle örnek dayanışma gösterdi

HUZUREVİ UNUTULMADI
Sağlık Komitesi ayrıca Semiha Şakir Huzurevi’ne daha önce yapmış olduğu ziyarette 
belirlemiş olduğu ihtiyaçları bir grup gönüllü ile hasta ve yaşlıları ziyaret ederek kendile-
rine  ulaştırdı. 

Müjdat Gezen’e 
geçmiş olsun ziyareti
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, geç-
tiğimiz hafta saldırıya uğrayan Müj-
dat Gezen Sanat Merkezi’ne geçmiş 
olsun ziyareti gerçekleştirdi. Sanat 
Merkezi’nin merdivenlerinden ziya-
retçileri selamlayan Müjdat Gezen, 
alkışlarla karşılandı. Müjdat Gezen 
daha sonra, sanat merkezine gele-
rek kendilerine geçmiş olsun dilek-
lerini ileten, moral ve destek veren 
ziyaretçilere teşekkürlerini ilettiği 
kısa bir konuşma yaptı. 
1 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te 
Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinden 
yaklaşık 300 kişilik gönüllü grubu-
nun gerçekleştirdiği geçmiş olsun ziya-
retinde sanatçıya çiçek verilirken, kısa bir 
basın açıklaması yapıldı. “Değerli Gönül-
lüler ve Kadıköylüler Biz Kadıköylüler ola-
rak ülkemizde az yetişen ince ruha sahip 
bu insanların şahsına yapılmış ama hepi-
mizi derinden yaralayan bu saldırıyı kabul 
etmek mümkün değildir. Bu saldırıyı sa-

nata, sanatçıya ve ülkenin aydınlık gelece-
ğine inanan insanlara yapılmış olarak de-
ğerlendiriyoruz” denilerek Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi’ne yapılan saldırı kınan-
dı. Açıklamanın devamında Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi’nde eğitim alan öğrencilere 
de geçmiş olsun dileği iletildi. Yapılan ba-
sın açıklamasının ardından ziyaretçi grup 
dağıldı.

Kadıköy Belediyesi 
Gönüllüleri, Müjdat 

Gezen Sanat Merkezi’ne 
geçmiş olsun ziyareti 

gerçekleştirdi

BİTLİS’E KÜTÜPHANE

İLKOKULLARA YARDIM
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10 Mart Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-Adalar ilçesine bağlı bir ada… Uzun yıllar yönettiği  ‘Gırgır’ adlı mizah dergisiyle karikatürün 
Türkiye’de büyük bir yaygınlık kazanmasını sağlamış, tiyatro alanında da çalışmış ünlü 
karikatürist. 2-Atılgan… Kundaklı, tetikli yay… Mecazen, hoşgörülü. 3-Lezzetli, tadı güzel… 
Daniel Defoe’nun ‘Robinson Crusoe’ adlı romanının kahramanlarından biri… Okuyucu, kari… 
‘Asla, kesinlikle’ anlamında eski bir sözcük. 4-Bir suçu bağışlama… Duvarları boyamak için 
kullanılan sulandırılmış kireç ya da boya… Omuzluk. 5-Unutulmayan, anılma değeri olan… 
Aktinyumun simgesi… Cam ya da seramikten yapılmış, kulplu, büyük bardak… ‘O’ gösterme 
sıfatının eski biçimi… Radyumun simgesi. 6-Çinkonun simgesi... Ferzan Özpetek’in yönettiği 
‘İstanbul Kırmızısı’ adlı filmin başrol oyuncuları arasında yer alan ünlü aktris. 7-Bursa’nın 
bir ilçesi… Kayın, kayınbirader… Bir ağırlık ölçüsü birimi… Bir şeyin özünü oluştura ana öğe, 
temel. 8-Sevgili… Şebnem… Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve 
yelken takımı… Geri çevirme. 9-Yapılan iş, edim, fiil… Dizi, sıra… Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 
ortak para birimi… Kürklü bir hayvan. 10-Kadınların giydiği kolsuz üstlük… Bir tür sert, ipekli 
kumaş… James önadlı efsanevi aktör… Dolu. 11-Bir gösterme sıfatı… Mal, ticaret malı… Ülkü, 
düstur… Bir itiraz ünlemi… Demirin simgesi. 12-Salah Birsel’in, ‘Salah Bey Tarihi’ni oluşturan 
kitaplarından biri. 13-Kıdemli sözcüğünün kısaltması... Bir kimseye sonradan takılmış 
ad… Sularını bir denize ya da göle gönderen bölge… En kısa zaman, an. 14-Erime noktaları 
düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı… 
Bir göz rengi… İnleme, inilti. 15-Gümüşbalığının küçüğüne verilen bir ad... Gelecek, istikbal… 
Bir görevde rütbece eskilik… Kale duvarı. 16-Pot… Orhan Pamuk’un bir romanı… Tayin. 
17-Özenli… Kişiliğin oluşma ve gelişme elvereninde ortaya çıkan ve ömür boyu davranışları 
etkileyebilene bilinç dışı dürtü ve güdüler bütünü… Su. 18-Şakacı… Eskiden kullanılan süslü 
bir tür gezme arabası… Kuramsal, teorik. 19-Ötücü bir kuş… Dik durma… Çağan Irmak’ın bir 
filmi. 20-Bisikletin oturulan yeri… Alışveriş… İpucu, emare… Değiş tokuş, takas, trampa.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Aşk – ı Memnu’nun yazarı. 2-Güzel kadın… Eskiden Vietnam topraklarına verilen 
ad… Birinin yapmakla görevli olduğu iş, görev… Bir elçiliğe bağlı uzman. 3-Kalem erbabı, 
muharrir… Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye… Eski 
dilde erkek torun. 4-Alt makamın üst makama bir konuda özet olarak verdiği bilgi ya da 
açıklama… Dolambaçlı… Yunan mitolojisinde zafer tanrıçası. 5-İntikam… ‘Fatih – Harbiye’nin 
yazarı. 6-Lantanın simgesi… Bir ilimiz… Doymuş… Gomez soyadlı ünlü şarkıcı. 7-Eski 
biçimine sokma, çevirme… Muğla’nın bir ilçesi… Abdullah Oğuz’un bir filmi. 8-Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başkenti… Bir nota… Uzunçalar da denilen plaklar için kullanılan kısaltma… 
İskambilde birli… Kalıtım, soyaçekim. 9-Su vb. sıvıları taşımaya yarayan, dar ağızlı, şişkin 
karınlı, genellikle hasır ya da plastik sepet inde korunan büyük şişe… Fotoğrafta net 
olmayan görüntü… Ahlakla ilgili, ahlaki… Evet anlamında ünlem. 10-Meydan, saha… İdil 
önadlı ünlü piyanist… Genellikle yolculukta içine çamaşır vb. eşya konulan küçük el bavulu… 
Giyeceklerde takım. 11-Akümülatörün kısa yazılışı… Aşıktaşlık… Yankı, akis, aksiseda. 
12-Kendi kendine anlamında kullanılan önek… Medeni… İmam hatip lisesi anlamında 
kullanılan kısaltma… Malavi’nin para birimi. 13-Gazete, dergi vb. nden kesilmiş yazı, kesik… 
Yeniçeri kuruluşunda görevi alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan 
subay… Bir tür güneş takviminin adı. 14-Yüce… Kirada gelir getiren ev, dükkan, bağ vb. 
mülk… Ermiş, veli… Dansta kavalyenin eşi… İyi, güzel.15-Çünkü… Amirler, buyurucular… 
Yumuşama. 16-Avrupa Birliği’nin kısa yazılışı… Gür ve uzun (bıyık)… Tuğrul önadlı şair… Çok 
küçük şeyleri tutmaya yarayan küçük, kollu araç. 17-Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin 
bütünü… Tanrı… Mazereti olan, mazeretli. 18-İnci önadlı ünlü yazar… Bir sanatçıya, bir çağa 
ya da bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem… Tibet’te bir 
kent… Telefonda hitap sözü. 19-Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir org… Sözü 
geçer, istediğini yaptıran, erkli… Pirinç ve şekerkamışından elde edilen bir tür rakı. 20-Dar ve 
kalınca tahta... Silisyumun simgesi… Bir nota…  Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için tempolu 
müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Emin Barın, Belarus, Ra 2-Masailer, Çapak, Medet 3-Mk, İzah, Harem Suare 4-Asal, Bahariye, Lr, Mal 5-Sin, Mobil, Ti, Cu, Kod 6-Kibrit, Ho, Libya, Ak 
7-Ocak, Alamana, Ha, Lama 8-Narin, İbik, Akatlar 9-Edat, Steril, İtlaf, Pe 10-Efta, İkaz, Bırakıt 11-Terliksi, Eruh, Tane 12-Abuli, Atik, Ray, Tar 13-Bo, İlkokul, Atasever 14-
İst, İane, İt, Ukala, Ku 15-Atak, Rn, Rol, Neptün 16-Tatar Ramazan, Kumru 17-Nakliye, Lp, Bolero 18-Ru, Lento, Palan, Kök 19-Asılı, İttifak, Ta 20-Mi, Esrik, İbra, Esasen.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Emma Stone, Tabiat, Ham 2-Maksi, Caddebostan, Si 3-İs, Ankara, Ru, Tatarı 4-Nail, İkitelli, Kakule 5-Biz, Mb, Fiili, Rl, Is 6-Alabora, Stk, Kadril 
7-Rehabilitasyon, Ayevi 8-Ir, Hitabe, Kermen 9-Hal, Miri, Au, Na, Ti 10-Çar, Hakikatli, Zloti 11-Bariton, La, Trap, Tb 12-Epeyi, Aa, Zeka, On,  Pir 13-Lame, ki, Tul, Bafa 
14-Aks, Cihat Burak, Mola 15-Ulubatlı Hasan, Lake 16-Umar, Lar, Yeleken 17-Ser, Kalafat, Vapur, Ma 18-Demo, Ar, Kate, Tmok 19-Re, Adam, Pınar Kür, Öte 20-Atol, 
Kateter, Unutkan. 

Yaşam

elsefeci ve terapist Dr. Ufuk Yaltıraklı… Felse-
feyi akademik dilden arındırarak anlattığı se-
minerler büyük ilgi görüyor. 10 yıldır Alman-
ya’da organize ettiği felsefe toplantılarının 

benzerlerini bir süredir de Kadıköy’de düzenliyor. Biz de, 
35 yıldır Berlin’de yaşayan Dr. Yaltıraklı ile bir Türkiye zi-
yaretinde Kadıköy’de görüştük. Felsefe etkinliklerine sık 
sık ev sahipliği yapan Kadıköy Belediyesi Tarih Edebi-
yat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) buluştuğumuz 
Ufuk Yaltıraklı, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe, psikolo-
ji ve sosyoloji okumuş bir isim. Berlin’deki Freie Univer-
siteat’ta doktora seminerlerine katılmış, tezini İstanbul 
Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde verdikten sonra Berlin’e 
dönerek, iki büyük üniversitede yıllarca dersler vermiş. 
Ardından Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexander Üni-
versitesi’nde 5 yıl çalıştıktan sonra Berlin’in saygın ens-
titülerinden olan Institut für Systemische Impulse und 
Ausbildung’da psikoterapi eğitimi almış. Şimdilerde Ber-
lin’de çeşitli kurumların Alman halkına ücretsiz sunduğu 
terapi seanslarında aile ve birey terapisti olarak görev ya-
pıyor, üniversitelerde de dersler veriyor.

“FELSEFE HERKES İÇİN ELZEM”
Felsefe temalı röportajımıza en temel soru ile başlayıp, 
Ufuk hocaya “Felsefe nedir sizce?” diye soruyoruz. Ya-
nıtlıyor; “İnsanın insan olduğunu fark etmesi için gerek-
li olan bir düşünce, sorgulama sitemi. İlaç gibi, besin gibi… 
Siz eğer beyninizi kendi kişisel sorunlarınız dışında dünya 
meseleleriyle ilgilendirmezseniz, günün birinde depres-
yona düşersiniz. Çünkü hep kendinize uğraşmışsınızdır. “
‘Soru sorma, yanıtlar arama’ bilimi olarak tanımlanabi-
lecek felsefen aldığımız ilhamla Ufuk hocaya bu kez de 
“Felsefe neye yarar?” sorusunu yöneltiyoruz. Felsefey-
le ilgilenen kişinin bir arkadaşıyla dertleşmeye yahut te-
rapiye gitme ihtiyacının kalmayacağını söylüyor.  Felsefe-
nin insana bunalımlı günlerinde yardım edeceğine inanan 
Ufuk Yaltıraklı, “Geçenlerde bir arkadaş, depresyona gi-
recek gibiyken ünlü Alman filozof Nietzsche’nin 3 kitabını 
okuyup, tüm dertlerini unuttuğunu söylemişti. Anlatmak 
istediğim bu işte. O kitaplar, filozofların o sözleri sizi öyle 
bir alıp götürüyor ki sizin o büyük olarak gördüğünüz so-
runların, depresyona düşürecek konuların aslında ne ka-
dar da önemsiz olduğunu gösteriyor” diyor.
 “Kendi sorunlarınızın dışına çıkmak istiyorsanız felsefey-
le uğraşın” çağrısını yapan Yaltıraklı, “Bu sadece sorunla-
rınızdan kaçmak da değil.  Kişiliğinizi geliştirmekle de ala-
kalı. Felsefe, dünyaya bakış açınızı değiştirir. Eğitimden, 
sistemden, toplumdan gelen o şabloncu anlayışı sorgu-
lamaya başlarsınız. ‘Benim gibi olmayan başka düşünce 
tarzları da varmış.  Biraz daha esnek olabilir miyim?’ diye 
kendinize sorarsınız mesela. Yani felsefe kendinizle uğ-
raşmanızı sağlar ama depresyona sokarak değil, bilakis 
depresyondan çıkararak. Felsefe insanı sürekli ileriye ta-
şıyan bir etkinlik, bir lüks değil, herkes için elzem…” diye 
konuşuyor.

BERLİN-KADIKÖY FELSEFE HATTI
Dr. Yaltıraklı,  10 yıldır Berlin’de ‘Felsefe Akşamları” adlı 
seminerler dizisi düzenliyor. Oradaki Türkiyeli topluma 

yönelik olarak Türkçe yapılan bu halka açık toplantılar-
da, kimi zaman kendisi kimi zaman ise başka hocalar fel-
sefe anlatıyor. Bu etkinlik serisi aslında 10 yıl önce Ufuk 
hoca ve felsefeci bir grup arkadaşının kendi aralarındaki 
küçük bir felsefe buluşması olarak başlamış, halkın yoğun 
ilgi gösterdiği seri toplantılara dönüşmüş. Yaltıraklı  bu il-
ginin temelinde ‘felsefeyi herkesin anlayabileceği şekilde 
anlatmak’ olduğunu söylüyor. Zira kendi, diğer akademis-
yenlerden farklı olarak felsefeyi halka yönelik, anlaşılma-
sı kolay bir şekilde anlatıyor. Toplantılarına katılan, ‘Türkçe 
bilen herkes’ felsefeyi anlayabilir. Zaten bu, onun için en 
önemli kıstas. Toplantıların ardından katılımcıların ‘Hocam 
çok sade anlattınız, felsefeyi bu kadar anlayabileceğimizi 
hiç düşünmemiştik’ demeleri, onun bu işte başarılı oldu-
ğunun kendince bir kanıtı. Zira Yaltıraklı’nın amacı felsefe-
yi sevdirmek…
Berlin’indeki bu toplantıların benzeri, yaklaşık iki yıldır Ka-
dıköy’de de yapılıyor. TESAK, Barış Manço Kültür Merkezi 
gibi mekânlarda felsefe anlatan Ufuk Yaltıraklı, “Salon tık-
lım tıklım dolu oluyor. Ben ünlü biri değilim. O halde insan-
lar neden geliyor? Demek ki anlatım tarzımı beğeniyor-
lar” yorumunu yapıyor.

TOPLUM İÇİN FELSEFE
Peki ya felsefenin toplumsal boyutu nedir? Krizli dönem-
lerde felsefenin önemi neye denk düşüyor? Ufuk Yaltıraklı 
anlatıyor; “Aslında tam da bu tür dönemlerde felsefe ge-
rekli. Türkiye’de, demokrasi, laiklik gibi kazanımların tehli-
keye düştüğü bugünlerde, felsefeciler susup oturmamalı. 

Susulacak bir dönemde değiliz. Böyle durumlarda felse-
fenin görevi bir kez daha otaya çıkıyor. Benim bu sözü-
me karşı çıkıp da ‘Felsefe bir bilimdir, bilimin görevi olmaz’ 
diyenler olabilir. Tamam, Avrupa’da yaşıyorsan dediğin 
doğru ama sen öyle bir ülkede yaşıyorsun ki günün birin-
de o bilimi üretemeyeceğin koşullar bekliyor seni maa-
lesef. En azından onu düşünüp, o koşullara karşı bir tavır 
almak gerek. Her felsefecinin, her sanatçının ve dahi her 
aklı başında her bilim insanının tavır alması gerek. ‘Aman 
başıma bir şey gelmesin’ diye susanlar var. Susulacak va-
kit yok artık. Yarın sadece senin değil herkesin başına bir 
şey gelecek. Konuşmak lazım, o korkunun kırılması lazım. 
Hiç değilse konuştuğu için içeri alınanlara saygı ve destek 
için konuşmalıyız…”
Bu görüşleri savunan biri olarak bizzat kendisi de bu ne-
denle Berlin’den kalkıp Türkiye’ye gelerek felsefe anla-
tıyor insanlara. Bunu da şöyle açılıyor Yaltıraklı; “Biz Al-
manya’da kendi aramızda ‘Ne olacak bu Türkiye’nin hali’ 
diye konuşuyoruz, etkinlikler düzenliyoruz ama buraya 
gelmek lazım. Fark ettim ki Türkiye’de insanlar felsefeye 
de, konuşmaya da aç. Düzenlediğimiz toplantılarda önce 
kimse çıkıp da konuşmaya cesaret edemiyor ama sonra 
herkesin söyleyecek bir sözü oluyor.”  Tam da bu süreç-
te Kadıköy Belediyesi’nin felsefe toplantıları düzenleme-
sinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Yaltıraklı, “Tür-
kiye’nin felsefecilerine konuşma fırsatı veriliyor. Ülkenin 
şu andaki koşullarını düşününce çok ileri sıçramış bir adım 
bu. Böyle bir iş önünde şapka çıkarmak lazım, tebrik ede-
rim” ifadesini kullanıyor.
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Felsefeciler 
SUSMAMALI

l Gökçe UYGUN

Felsefeciler 
SUSMAMALI

Felsefeci Dr. Ufuk 
Yaltıraklı, “Ülkenin 
içinde bulunduğu şu 
koşullarda, felsefecilerin 
susma lüksü yok” diyor

Yaltıraklı,  
ilkbaharda 

seminerler 
vermek üzere yine 
Kadıköy’e gelecek. 

Hatta Kadıköy 
Belediyesi’nin 

Haziran’da 
Haydarpaşa 

Garı’nda 
düzenleyeceği 

Kitap Günleri’ne 
de katılması 

planlanıyor

Ufuk Yaltıraklı’nın geçtiğimiz günlerde TESAK’ta verdiği felsefe seminerine ilgi yoğundu

“FELSEFE, AŞKA 

YOL GÖSTERİR”
Seminerlerinde romantizm, aşk, arzu gibi 

konuları da işleyen Dr. Ufuk Yaltıraklı’nın aşk ve 

felsefe ilişkisine dair görüşleri şöyle;

 ❤ Aşk ciddi bir konu.  Az önce insanın kendisini 

anlaması için felsefe gerekir dedim ya, insanın 

aşkın gerçekten ne olduğunu anlaması için de 

felsefe gerekli. 2500 yıllık felsefe tarihine bakın, 

Platon’dan günümüze dek büyük felsefeciler 

hep bu konuya değinmiştir. Bu konuya bu kadar 

kafa yormuş değerli isimler varken, Amerika’yı 

yeniden keşfetmeye gerek var mı? Bu insanların 

yazdıklarını okumak lazım. 

❤ Bizim aşk anlayışımız, aile, okul, gelenekler 

gibi bir sistemden geliyor. Daha doğrusu şöyle 

diyeyim; kadın da erkek de, erkek egemen 

anlayışın aşk tanımını kabul etmiş, bilinçli ya da 

bilinçsiz. İnsan aşk anlayışını da sorgulamalı. ‘Ben 

bu toplumun bir ürünüysem, aşka bakışımda 

sakatlıklar var mı?’ diye sormak gerek. Bu 

sorgulamayı da nasıl yapacak? Elbette ki 

felsefeyle, edebiyatla, sanatla. Felsefe yol 

gösterir. Yani aşkı anlamak için de felsefeye 

gerek var.
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Mart Dünya Kadınlar Günü vesile-
siyle sizleri Kadıköy’ün kadın pilotu 
Eser Aksan Erdoğan ile tanıştıralım. 
31 yaşındaki genç pilot, dünyanın sa-

yılı kadın pilotlarından biri olarak dikkat çekiyor. 
Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan, ya-
bancı basına röportajlar veren Erdoğan ile konuş-
tuk. 

• Sizi biraz tanıyalım.
Hollanda Dordrecht doğumluyum. Inholland 

Üniversitesi’nin Ekonomi ve İşletme bölümün-
den mezunum. Bir dönem de Erasmus değişim 
öğrencisi olarak ODTÜ’de İşletme okudum.

• Neden pilotluk mesleğini seçtiniz? Neden 
hosteslik değil de pilotluk? 

Biliyorsunuz toplumumuzda bazı cinsiyet 
rolleri var; pilot denilince erkek, hostes denilin-
ce kadın gelir akla. Siz tam tersi bir örneksiniz…

Hollanda’da doğup ve büyüdüğüm için açık-
çası o tip bir ayrımla hiç karşılaşmadım. Kü-
çüklüğümden bu yana hep pilot olmak istedim. 
Çocuk yaşlarımda uçmayı ve uzakları görmeyi 
hayal ederdim.

• Sizce Hollanda kökenli olmanızın bu mes-
leği seçmenizde etkisi var mı? Daha özgür, ka-
dın haklarının geliştiği bir ülke olması açısından 
soruyorum.

İş ve sosyal statü anlamında Hollanda, ka-
dın-erkek ayrımının en az olduğu ülkelerden biri-
si. Fakat kadın pilotlar dünyada ne yazık ki hala 
çok az sayıda. Dolayısıyla erkek egemen bir mes-
lek olarak düşünebiliriz ama Hollanda’da doğup 
büyümemin zorlu bir uçuş eğitimini almadan 
önce beni daha iyi hazırladığını söyleyebilirim.

• Kaç yıldır pilotluk yapıyorsunuz? 
Temel eğitimi de sayarsak 6 yıl olacak. Eği-

tim yaklaşık 3 yıl sürdü, 3 yıldır da Pegasus Ha-
vayolları’nda görev yapıyorum. Pilotluk mes-
leğini çok seviyorum. Dünyanın en güzel ofis 
manzarasında, en sevdiğim işi yapıyorum!

• Oldukça genç bir yaşta bir uçak dolusu in-
sanın sorumluluğunu almak nasıl bir his?

31 yaşındayım, uçtuğum uçağın yolcu kapasi-
tesi de 189 yolcu için dizayn edilmiş.  Sorumlu-
luk almak kolay değil fakat aldığımız eğitim kali-
tesinin yüksek olması ve uçuş tecrübemiz arttıkça 
bu sorumluğun her zaman farkında olarak günlük 
uçuş operasyonumuzu daha rahat yönetebiliyoruz.

• Mesleğinizin sizi zorlayan yönleri neler?
En başında düzensiz çalışma saatleri… Gece 

gündüz, günün her saati uçuşa gidebilirsiniz. 

Bayram, yılbaşı veya pazar günleri kavramı biz-
de yok. Hatta çoğu pilot hangi günde olduğunu 
bile bilmez! 

• Bugüne dek 50’den fazla ülkeye uçtunuz. 
Bunların arasında kadınların otomobil kul-
lanmasının yasak olduğu Suudi Arabistan da 
var. Oraya tüm kabin görevlileri kadın olan bir 
uçakla iniş yapılmış. Siz Hollanda-Türkiyeli bir 
kadın olarak uçak kullanmayı mesleğiniz ola-
rak seçebilirken, Suudi kadınlar araç kullana-
mıyor! Bu çelişki size ne hissettirdi?

Ne yazık ki üzüldüm ve kendi adıma bu mes-
leği bir kadın olarak icra edebildiğim için de 
şanslı hissettim. 

• Eşiniz de pilot. Nasıl bir ev ortamınız var? 
Ya da şöyle sorayım; evde görüşebiliyor musu-
nuz? Aynı meslekten olmanın avantaj-dezavan-
tajları neler?

Eşim Volkan ile başımızdan çok önemli bir 
olay geçmediği sürece havacılık konuşmayız 
evde. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz, yorgun ol-
duğumuz zamanlar daha toleranslı oluyoruz. De-
zavantaj olarak da eğer programlarımız denk 
gelmediyse bazen 1 hafta hiç görüşemediğimiz 
olabiliyor. 

• Instagram’da 60 bin civarı takipçiniz var. 
Çok hoş fotoğraflar paylaşıyorsunuz evet ama 
sizce insanlar neden sizi takip ediyor?

Ben ve eşim, profesyonel fotoğrafçı veya 
benzer bir reklam desteği almıyoruz. Yorum ya-
zan herkesi cevaplamaya çalışıyorum. Her zaman 
en güzel halimle fotoğraf koymuyorum. Bütün 
gece uçtuktan sonra yorgun bir şekilde de fotoğ-
raflarımı görebilirsiniz. Bence bu fotoğraflar in-
sanlara samimi geliyor.

• Yabancı sitelere haberler oldunuz. İngiliz 
Mirror Gazetesi’ne verdiğiniz röportajda, ‘‘F-
16 uçaklarında uçmak hayalimdi ama gerçek-
leşmedi. Zaten savaşa karşıyım. Böylesi daha 
iyi” demişsiniz. Bu açıklamanızı biraz açar mı-
sınız bizim için? 

Küçük yaşlarda F-16 uçma düşüncesi çok he-
yecan vericiydi. Hollanda Hava Kuvvetleri’ne 
başvurmuştum fakat çeşitli sebeplerden dolayı 
giremedim. Fakat bugün bakınca, silahlara ve sa-
vaşa karşı olduğum için iyi ki sivil pilot olmuşum 
diye düşünüyorum.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajınız 
nedir? 

Kadınlar ne yazık ki yeteri kadar ön planda 
değiller. Birçok açıdan da kadınların erkekler-
den daha güçlü olduklarını düşünüyorum. Kadın-
lar hayallerini gerçekleştirebilir yeter ki kendile-
rine inansınlar.

8

göklerde… 

Kadıköylü 
kadın pilot

UÇUP UÇUP KADIKÖY’E DÖNMEK…
“8 yıldır Caddebostan’dayım. Dünyanın neresine gidersek gidelim, insan sonunda evine, Kadıköy’e dönmek istiyor. Kadıköy, 
Türkiye’nin en özgür ve rahat yerleşim yerlerinden. Kadıköy Belediyesi’nin kültür, sanat ve kadınlara verdiği desteği de çok 
takdir ediyorum. Burada yaşamaktan mutluyum fakat kentsel dönüşüm gürültüleri bu güzelliklere gölge düşürüyor.”

l Gökçe UYGUN

Pilot çift Rio de 
Janeiro’da

Kadıköy’ün kadın pilotu Eser Aksan Erdoğan, -kendi 
deyişiyle- dünyanın en güzel ofis manzarasında çalışıyor
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