
Boston’ın 
kıdemli yurttaşları

“Toplanma alanlarına 
gökdelen dikildi”

Esnaf  
“yeter” dedi!

Durakların bir kısmı 
taşınıyor

 Yazı dizimize Boston Belediyesi’nin 
kıdemli yurttaş politikaları ile devam 
ediyoruz. Yüzde 9’u 65 ve üzeri tek 
başına yaşayan yurttaşlardan oluşan 
şehirde birçok örnek uygulama var 
l Sayfa 9'da

 TMMOB, bir video ile İstanbul’da 
300 deprem toplanma alanına 
rezidans ve gökdelen yapıldığını 
açıkladı. Kadıköy'deki iki arazinin de 
toplanma alanı olmaktan çıkarıldığı 
vurgulandı   l Sayfa 2’de

 İBB’nin altyapı çalışması için 
kazdığı yolu doldurmadığını, 
kentsel dönüşüm nedeniyle 
yolların çamur içinde kaldığını 
söyleyen Göztepe Oto Sanayi esnafı, 
durumu protesto etti   l Sayfa 3’te

 Kadıköy Meydan Projesi 
çalışmaları kapsamında meydandan 
kaldırılması planlanan İETT otobüs 
ve minibüslerinin bir kısmının 
Uzunçayır Peron Alanı’nda hizmet 
vereceği duyuruldu   l Sayfa 2’de

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği 
Günleri etkinliğinde iş kazaları 
ile ilişkin yasal düzenlemelerin 
gündeme alınması gerektiğini 
ifade etti  l Sayfa 4'te

Profesyonel veya amatör olarak 
müzikle ilgilenen, farklı yaş grupları 
ve mesleklerden gelen üyelerden 
oluşan, Kadıköy merkezli Nâzım 
Hikmet Akademi Korosu, 25 Mart’ta 
Moda’da konser verecek l Sayfa 11'de

Nuhoğlu iş güvenliğini anlattı Nâzım’dan şarkılar dinlediniz...
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Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ‘Yerel Hayvan 
Koruma Görevlisi’ olmak isteyenler için periyodik eğitim seminerleri 
sürüyor. Şu ana kadar bu eğitimlere katılıp sertifika alan 232 gönüllü, 

sokak hayvanlarının koruma görevlisi oldu   l Sayfa 12’de

Sokak hayvanlarının
koruması var!

Körler ülkesinin 
aydınlık insanları
Yrd. Doç. Dr. Sinan Kadir 
Çelik, uzun yıllar Kadıköy’de 
yaşamış bir felsefeci olarak 
ilçenin geçmişine köklü izler 
bırakan düşünce insanlarını 
anlattığı bir belgesele imza attı. 
“Kimse felsefeden azade değil” 
diyen Çelik ile Kadıköy’de, 
Kadıköy’ün felsefecilerini 
konuştuk  l Sayfa 5'te

Kadıköy’de OYUN var

Aşağı yukarı Kadıköy-3  
Sokaklardan evlere

KAAN SEZYUM  10'da

Sürat 
felakettir…

UĞUR VARDAN  7'de

Kadıköy Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar 
Haftası kapsamında dolu dolu bir 
etkinlik programı düzenledi. 65 yaş üstü 
Kadıköylüler, düzenlenen forumda istek ve 
beklentilerini anlattı, “Birlikte Yaş Alıyoruz” 
etkinliğinde sağlıklı yaş almanın tüyolarını 
öğrendi, şarkılara konu olan Kalamış’ta ise 
golften futbola, bocceden pilatese sporla 
dolu bir gün geçirdi  l Sayfa 6 ve 10’da

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü Bahariye’de renkli bir yürüyüşle 
kutlamaya hazırlanan Kadıköy Tiyatroları Platformu, tiyatronun sesini 
daha güçlü çıkartmak için herkesi bu yürüyüşe davet ediyor. Kadıköy 

Belediyesi de 27 Mart Pazartesi akşamı tüm tiyatro severleri kültür 
merkezlerinde ücretsiz oyunlarla buluşturuyor  l Sayfa 6 ve 10’da

yaşamak…

Yaş alırken
ikinci baharı
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300
deprem

toplanma alanı
yapılaşmaya açıldı

Bostancı Halk Eğitim Merkezi 14 Şubat- 3 
Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdi-
ği kampanya ile bir ilke imza attı. Halk Eğitim 
Merkezi’ne ait Şenesenevler ek binasında-
ki atölyelerden daha önceki yıllarda ve bu yıl 
elde edilen ürünler, merkezde kurulan ko-
misyon aracılığıylatoplandı. Toplanan ürünler 
arasında uygun olanlar Çanakkale’nin Ayva-
cık ilçesindeki depremzedelere yollandı. Ku-
rum müdürü Cihan Bingöl, halk eğitim mer-
kezlerinin yaygın eğitim kurumları olduklarını 
ama aynı zamanda sosyal sorumluluk pro-
jelerini de gerçekleştirdiğini belirterek “Söz 
konusu kampanyada öğretmenlerin ve kur-
siyerlerin olağanüstü çabaları var. Beklenti-
lerin çok üstünde bir katkı oldu.” dedi.  Top-
lanan 34 koli yardım Kadıköy Belediyesi’nin 
katkılarıyla kargoya verildi.  

Kadıköy Meydan Projesi’nin parçası 
kapsamında “Kadıköy İlçesi Vapur İs-
kelesi-Et Balık Kurumu Arası Cadde 
Düzenleme İnşaatı” adıyla rıhtımın dü-
zenlenmesi çalışmaları, Beşiktaş İske-
lesi ile Karaköy İskelesi arasındaki sahil 
şeridinde devam ediyor. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2014 yı-
lında duyurduğu Kadıköy Meydan Pro-
jesi, Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü 
İskelesi’ne kadar olan sahil bandının 
yayalaştırılmasını kapsıyordu. Beşik-
taş İskelesi ile Karaköy İskelesi arasın-
daki alan yaklaşık 3 ay önce panolarla 
kapatılarak projenin inşaatına başlandı 
ve hala devam ediyor. Rıhtım Cadde-
si'nin mevcut taşıt kapasitesi koruna-
cak. Düzenlenecek yol 3 şeritli olacak.  
Üstyapı projesinin  revizyonlara tabi 
olabileceği de belirtiliyor.

ÇÖKÜNTÜ DÜZELTİLDİ
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş İskelesi’nin ya-
nında bulunan noktada çöküntü mey-
dana gelmişti. Beşiktaş-Karaköy İs-
kelesi arasında inşaatın devam ettiği 
bölümde çelik kılıflar yerleştirildi ve iç-
leri beton ile dolduruldu. Kıyı bandında-
ki bozulan, girintili çıkıntılı yerlerin dü-
zenlenmesine ise devam ediliyor. Bu 
işlemin, Haydarpaşa’dan Deniz Otobü-
sü İskelesi’ne kadar olan sahil bandın-
da bölüm bölüm yapılacağı ve yaklaşık 
5-6 ay içinde tüm kıyı düzenlemesi ça-
lışmalarının tamamlanacağı belirtiliyor. 

SEYİR TERASI OLACAK
Kıyı düzenlenmesinin tamamlanma-
sının ardından Kadıköy Meydan Projesi 
ile 230 bin metrekarelik Kadıköy sahili, 
metro istasyonu, Haldun Taner Tiyat-
rosu, vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi 

ve Haydarpaşa arasındaki yaklaşık 60 
bin metrekarelik alanın yayalaştırılma-
sı çalışmaları başlayacak. Meydandaki 
tüm ağaçların korunarak yeni ağaçla-
rın dikileceğinin belirtildiği projede, se-
yir terasları ve bisiklet yolunun da ya-
pılması planlanıyor. 

“DURAKLAR UZUNÇAYIR’A”
Projenin tamamlanmasının ardın-
dan meydanda bulunan otobüs du-
raklarının başka bir noktaya taşın-
ması planlanıyor. Şu an bunun için net 
bir açıklama yapılmadı ancak İBB’nin 
sayfasında yer alan bir habere göre, 
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinas-
yon Daire Başkanlığı Ekipleri tarafın-
dan yapılan Kadıköy Uzunçayır İETT 
Peron Alanı hizmete açıldı. Kadıköy 
meydanında yapılacak olan “Mey-
dan Düzenleme Çalışmaları” kapsa-
mında buradan kaldırılması planla-
nan İETT otobüs ve minibüslerinin bir 
kısmı, bundan sonra Uzunçayır Peron 
Alanı’nda hizmet verecek. Uzunçayır 
Metro İstasyonu ve Uzunçayır Met-
robüs Durağına komşu olan yeni pe-
ron alanı, İETT otobüsleri ve minibüs 
gibi toplu ulaşım araçlarının metroya 
ve metrobüse entegrasyonu sağladı. 
Yaklaşık 12 bin metrekare peron ala-
nında aynı anda 24 araç park edebi-
lirken, 15 tane kapalı durak yerleştiri-
lerek peron alanı kullanıma hazır hale 
getirildi. Sadece hat başı yapan araç-
ların alındığı Uzunçayır Peron Alanı 
günlük olarak yaklaşık 18 bin yolcu-
ya hizmet veriyor. Peronun üstüne, 
hava koşullarına göre açılıp kapanabi-
len modern bir yapı yapılacağı, yapıyla 
ilgili projelendirme çalışmalarının de-
vam ettiği duyuruldu. 

Otobüs durakları 

 “Meydan Düzenleme Çalışmaları” 
kapsamında kaldırılması planlanan İETT 
otobüs ve minibüslerinin bir kısmının bundan 
sonra Uzunçayır Peron Alanı’nda hizmet 
vereceği duyuruldu

taşınıyor

Üretilen ürünler 
depremzedelere

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) İstanbul Koordinasyon Kurulu 
tarafından hazırlanan bir videoda, beklenen 
İstanbul depremi öncesi şehirdeki deprem 
toplanma alanlarının nasıl yapılaşmaya açıl-
dığı anlatıldı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz-
haseki’nin son günlerde İstanbul depremine 
ilişkin uyarılarda bulunmasına karşın, TM-
MOB İstanbul Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan hazırlanan videoda olası bir deprem son-
rası toplanma alanı olarak belirlenen 470 alan 
bulunduğu ancak bu arazilerden 300’üne re-
zidans ve gökdelenler yapıldığı ve artık eski 
işlevini sürdüremeyecek şekilde yapılaşmaya 
açıldığı belirtiliyor. Videoda Acıbadem Ota-
san ve Göztepe’deki Meteoroloji arazisinin 
de yapılaşmaya açılarak, deprem toplanma 
alanı olmaktan çıkarıldığı da vurgulanıyor. 

“BÜYÜK PARKLAR KALDI”
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul 

Şube Başkanı Tayfun Kahraman ile deprem 
toplanma alanlarının imara açılması ile bir-
likte İstanbulluları yakın gelecekte nasıl bir 
tehlikenin beklediğini konuştuk. Toplanma 
alanı olarak belirlenen arazilerin son yıllarda 
büyük bir hızla yapılaşmaya açıldığını hatır-
latan Kahraman, “Deprem toplanma alanları-
nın neredeyse hepsi kent merkezinde yer alan 
kamu mülkü olan büyük araziler. Bir afet 
anında organize edilmesi gereken hizmetle-
ri sağlayabilecek olan arazilerin hepsi kamu 
mülkü. Fakat bu mülklerin hepsi satışa çıka-
rılıp imar planı değişiklikleri ile sınırsız ya-
pılaşma hakları verilerek satıldığından, her 
geçen gün bu alanların sayısı daha da azaldı. 
Bugün ise neredeyse tamamını kaybettik ve 
elimizde sadece büyük park/rekreasyon alan-
ları kaldı” dedi. 

“KAMUYA AİT ALAN KALMADI”
“İstanbul’da deprem karşısında kaçabile-

cek bir alan yok. Bir an evvel olası deprem 
sonrası için çadır kurulabilecek, insani ihti-
yaçların karşılanabileceği alanların yeniden 
tanımlanarak oluşturulması gerekiyor” uya-

rısında bulunan Kahraman, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nde ve Çevre Şehircilik Ba-
kanlığı’nda her yıl yaklaşık bin tane plan 
değişikliği yapılıyor. Söylediğimiz gibi 
deprem toplanma alanları için 
tespit edilen alanlar ne yazık 
ki plan değişikliğinin yapıl-
dığı bu bölgeler. Bu plan 
değişikliklerinin çoğu, ek 
yapılaşma hakkı vermek 
ya da yapılaşma hakkı ol-
mayan bahsettiğiniz alan-
lar gibi boş alanlarda ya-
pılaşma şartları düzenlemek 
şeklinde gerçekleşiyor” diye 
konuştu. 

İstanbul’un depremden sonra çadır 
kentlerin kurulabileceği, insanların sığınabi-
lecekleri ve acil insani ihtiyaçlarını gidere-
bilecekleri organize açık alanlara ihtiyaç du-
yulacağını söyleyen Kahraman,  İstanbul’da 
kent merkezinde artık bir kamu mülkiye-
ti olan açık alanların neredeyse kalmadığını 
da ekledi.

 “İHTİYACIMIZ OLACAK”
“Bu süreçten geriye dönüş var mı,  neler 

yapılmalı?” sorusunu da cevaplayan Kahra-
man,  “Sayın Kadir Topbaş yıllar önce yine 

konu gündeme geldiğinde yatığı bir açık-
lamada, “Şehir Plancıları Odası bunla-

rı biliyorsa, tespitlerini yapsın, bize 
göndersin” demişti. Bizler rahat-
lıkla bunların tespitini yaparız 
ama yeter ki kamu bu mülkiyetle-
ri/deprem toplanma alanlarını el-
den çıkartmamayı bir alışkanlık 

haline getirsin. Çünkü bu alanla-
ra şu anda ihtiyaç olmayabilir ama 

beklenen bir afet karşısında tüm İs-
tanbulluların bu alanlara ihtiyacı olacak” 

değerlendirmesini yaptı. 
Kuşdili Çayırı’nın özel mülkiyete devre-

dilmek ve satışa konu edilecek fonksiyonlara 
dönüştürülmek istendiğini de hatırlatan Kah-
raman, “Bu alan bizlerin davaları ile korun-
maya çalışılsa da niyet belli, bu alanın da di-
ğer deprem toplanma alanları ile aynı kaderi 
paylaşması bekleniyor” dedi. 

 “Her insanın sağlıklı ve depreme da-
yanaklı konutlara ve bir yaşam çev-
resine ihtiyacı var. Kamu tarafından 
vatandaşlara bu hak sağlanmalı ve 
sağlıklı yaşam çevreleri oluşturulma-
lı. Bir olası afet karşısında toplanma 
alanlarını organize etmek ve korumak 
da kamunun bu görevlerinden biri. Va-
tandaşlara burada düşen görev ise, 
mağdur olmamak için kamunun yerine 
getirmesi gereken bu görevini ısrarla 
hatırlatmak ve aksi yönde bir uygula-
ma karşısında ses çıkarmak olmalı.”

DEPREM TOPLANMA ALANLARI
Kadıköy’deki deprem toplanma alanlarını bi-
liyor musunuz? Yaşadığınız yere en yakın 
toplanma alanı hangisi? Çoğu kişi bu sorula-
rın cevabını bilmiyor. Kadıköy’de toplam ola-
rak 13 afet toplanma alanı bulunuyor. Bun-
ların 11’i kamu, 2’si ise özel arazi. 13 alanın 
toplam büyüklüğü 577 bin metre kare iken, 
çadır kapasitesi ise 8990 olarak belirlenmiş. 

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

ÖZEL 
DERS

Dilek Demirel
0531 835 03 05

"AKILLI TAHTA" ile
öğrenciye özel 

-ilkokul- ortaokul ve lise -
 seviyelerinde 

İngilizce özel ders

İNGİLİZCE SİL BAŞTAN - Dilek Demirel ile 
Dilek Hoca'dan İngilizce öğreniyorum

Eğ
le

nerek, keyif e öğreniyorum

Tayfun Kahraman
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GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 
• 08- 09 NİSAN / 13-14 MAYIS CMT-PZR  ESKİŞEHİR- ODUNPAZARI- SÖĞÜT ( 
1Gece-2 Gün ) 
• 04-07 MAYIS PERŞ-PZR ''LEZZET DURAĞI KASTAMONU '' & SİNOP ( 1Gece-2 Gün)
• 19 MAYIS -20 MAYIS ISPARTA  GÜL HASADI VE EĞİRDİR GÖLÜ  ( 1 Gece -2 Gün )
• 15 TEMMUZ-16 TEMMUZ ISPARTA & LAVANTA BAHÇELERİ ( 1 Gece- 2 Gün )

*** SENEDE BİR KEZ YAŞANAN  ISPARTA HASAT DÖNEMİ ETKİNLİKLERİNDE SINIRLI 
SAYIDAKİ KONTENJANIMIZ İÇİN KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR. ''… ***

• 01 NİSAN CMT.  YUVACIK BARAJ GÖLÜ & DOĞA GEZİNTİ (Kahvaltı& Yemek )
• 01 NİSAN CMT  MUDANYA- TRİLYE - KUMYAKA (Yemekli )  
• 02 & 23  NİSAN PZR  POYRAZLAR GÖLÜ & AKYAZI   ( Yemekli )  
• 08 & 22 NİSAN  CMT  MAŞUKIYE - SAPANCA (HEREKE DAHİL)(Kumanya &Yemek)
• 09 NİSAN & 30 NİSAN PZR.  ZEYREK- FENER - BALAT ( Yemekli - Ulaşımlı )

Kadıköy’de, 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi 
engellemek isterken bıçaklanarak öldürülen, Eğitim 

Sen üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin’in ka-
tillerinin yargılandığı davanın karar duruş-

ması 17 Mart Cuma günü Anadolu Ada-
let Sarayı’nda görüldü. 

Mahkeme, Sanık Erkan Çınar’ı Ba-
hadır Grammeşin’i öldürdüğü ge-
rekçesiyle “Kasten öldürme su-
çundan” önce müebbet cezasına 
çarptırdı, ardından mahkemedeki 
iyi hal durumunu gerekçe göste-

rerek cezasını 25 yıla indirdi. Çınar, 
işlediği kasten cinayete teşebbüs 

ve tehdit suçlarından ise 13 yıl ceza 
alarak toplam 38 yıl hapse mahkûm 

edildi.  

Diğer sanıklar Yahya Burak Ataç 12 yıl 2 ay, Mu-
rat Topraktepe 12 yıl 2 ay, Mert Nikelay 10 yıl, Ce-
mal Diri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bahadır’ın 
ablası Başak Grammeşin, duruşma sonrası kısa bir 
açıklama yaptı. Başak Grammeşin “Bugün yine bizi 
yalnız bırakmayan, Bahadır’ın tüm arkadaşlarına, 
avukatlarına ve basın emekçilerine teşekkür edi-
yorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Da-
vanın avukatlarından Ayhan Erdoğan ise “Bahadır’ı 
öldürenler hakkında bugün karar çıktı. Bazı sanıklar 
25 yıl, bazı sanıklar 10’ar yıl hapis yatacak. Bu yargı-
lamanın bir üst mahkemesi var. Oraya da bu davayı 
taşıyacağız. İştirak hükümlerinin devreye sokulma-
sı ve tüm sanıkların hak ettiği cezayı alması için uğ-
raşacağız. Sizler iyi ki varsınız. Bahadır’ın arkadaşları 
bu davayı sahiplenerek güzel bir direniş örneği gös-
terdi” dedi. 

‘HAYIR Kadıköy’ bünyesinde bireysel katılımla ve yerel inisiyatif-
ler üzerinden organize olan, yaptığı haftalık toplantılarla her bölge 
özelinde mahalle sakinleriyle birebir görüşen Erenköy - Caddebos-
tan; Fenerbahçe - Feneryolu - Zühtüpaşa; Göztepe - Merdivenköy 
mahalle meclisleri 18 Mart Cumartesi günü Göztepe Özgürlük Par-
kı’nda “Hayır Buluşması”nda bir araya geldi. Özgürlük Parkı içeri-
sinde bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen etkinliğe yazar Latife Te-
kin, tarihçi-yazar Erdoğan Aydın, 24. Dönem İstanbul Milletvekili 
Kadir Gökmen Öğüt ve Mimar Mücella Yapıcı konuşmacı olarak 
katılırken Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa moderatör olarak yer aldı. Ko-
nuşmacılar, etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, referandumda neden 
‘Hayır’ diyeceklerini anlattı.

“SAVAŞTAN VE KÖTÜLÜKTEN YORULDUK”
Etkinlikte ilk konuşmayı yazar Latife Tekin yaptı. Tekin’in ko-

nuşmasında “barış” vurgusu öne çıktı: “Çok kültürlü çok renkli bir 
toplumu, çok küfürlü çok şiddetli bir toplum haline getirmiş bir coğ-
rafyadan bir insan topluluğundan söz ediyoruz: İşte biziz o. Kendimi-
zi iyi bir yerde tarifleyip karşımızdaki insanları kötü bir yerde tarifle-
mek bizi düze çıkarmıyor. Eğer iyi bir yüzleşmeden geçersek ben bu 
ülkenin çok güzel bir ülke olacağına inanıyorum. Savaşmaktan ve kö-
tülükten yorulduk. Barış gelsin. Kendi bedenlerimizin ve hayatlarımı-
zın sahibi olalım”

“KAMPANYA EŞİT DEĞİL”
Etkinlikte ikinci konuşmayı 24. Dönem milletvekilli Kadir Gök-

men Öğüt  yaptı. Öğüt, referandum kampanya sürecinin eşit ve adil bir 
şekilde yürümediğini söyledi. Kamu imkânlarının “Evet” kampanya-
sı için seferber edildiğini savunan Öğüt, “Akşam 23’te astığımız pan-
kartlar sabah 4’te itinayla kaldırılıyor. Hayır pankartları gündüz bile 
toplatılıyor. Ayrıca, ‘Hayır’ toplantısına katılımlar yasaklanıyor” dedi.

“PSİKOLOJİK TRAVMA İÇİNDEYİZ”
Öğüt’ten sonra konuşan Mimar Mücella Yapıcı, referandumun 

OHAL koşullarında ve baskı altında yapıldığını savunurken buna 
kimsenin şaşırmadığını ifade etti. Bugün gelinen noktada insanların 
adalet duygusunu kaybettiğini söyleyen Yapıcı sözlerine şöyle devam 
etti: “Evet diyenler bizden daha beter bir durumda. En çok onlar ha-
yat bağlarını kesiyorlar. Biz toplum olarak bir psikolojik travma için-
deyiz. Hep birlikte, her türlü baskıyı ve hukuksuzluğu makul görme-
ye başladık, farkında mısınız?” 

“HUKUK DEVLETİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”
Oturumun moderatörü Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa  referandumda 

“hayır” oyu vereceğini söylerken, sebebini şöyle açıkladı: “Bu bir si-
yasi seçim değil. Türkiye’nin anayasal sisteminin bir hukuk devle-
ti olarak devam etmesi için hayır oylarımız gerekli. Bu nedenle hayır 
diyoruz; çünkü hukuk devletinde yaşayan yurttaşlar olmak istiyoruz. 
Yurttaşlık haklarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmadı-
ğı bir ülkede yaşamak istiyoruz.”

Grammeşin’in katiline 
38 YIL HAPIS CEZASI
Bıçaklanarak 
öldürülen öğretmen 
Bahadır Grammeşin’in 
davasında 
karar verildi. 
Mahkeme, Sanık 
Erkan Çınar’ı 
Bahadır 
Grammeşin’i 
öldürdüğü 
gerekçesiyle 38 yıl 
hapse mahkûm etti

Özgürlük Parkı’nda

HAYIR’lı

buluşma

‘Mahalle Meclisleri’ ‘HAYIR 
Kadıköy’ün çağrısıyla 18 Mart 
Cumartesi günü bir araya geldi

öztepe Oto Sanayi esnafı, İBB’nin 
altyapı çalışması için kazdığı yolu 
doldurmadığı,  kentsel dönüşüm ne-
deniyle çalışan hafriyat kamyonla-

rı ve iş makinelerinin de etkisiyle yolların ça-
mur içinde bırakıldığı gerekçesiyle 21 Mart Salı 
günü Yumurtacı Abdi Bey Sokağı’nda araçla-
rıyla yolu keserek eylem yaptı. Olay üzerine 
polis ekipleri ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdü-
rü İbrahim Kocaoğlu alana gelirken, esnafın ey-
lemi sonlandırdığı takdirde yolun düzeltileceği 
sözünü verdi. Biz de Gazete Kadıköy olarak es-
nafın dertlerini dinledik. 

“MÜŞTERİ KAYBETTİK” 
Sanayi esnafı Ahmet Demirci “Biz burada 

aşağı yukarı 2000’e yakın esnafız. Tanıdıkları-
mızın dışında müşteri gelmiyor. Bu yollara kim 
gelsin. Ben bile dükkâna gelmek istemiyorum” 
derken, Yakup Arık, “Ben bir vatandaş olarak 
ayağıma poşet bağlayıp karşıya geçiyorum. Mi-
nibüs şoförleri bile üstümüzdeki çamurdan kay-
naklı bizi almak istemiyorlar. Ben, her iki saatte 
bir ayakkabı değiştiriyorum, pantolon değiştiri-
yorum” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlat-
tı. Mehmet Yıldırım ise sanayinin halini gören 
müşterinin “lanet ederek” bir daha gelmediğini 
söylerken, tabela asılmamasını da eleştirdi.

“KAZILAN YOLLAR KAPATILMADI”
Esnaf, yolların çamurlanmaya başlaması-

nın sebebinin İBB’nin altyapı çalışması için 
yolları kazdıktan sonra çıkan toprağı yolda bı-
rakması olduğunu savundu. Sanayi esnafı Ya-
kup Arık, “Altyapı çalışmasından önce yine toz 
vardı ama çamur yoktu. Ne zaman altyapı çalış-

ması yapıldı ondan sonra burası bu hale geldi. 
Boruları bile bırakıp çekip gittiler. Altyapı ya-
pılacak, bu bizim için bir ihtiyaç. Ama sen bu 
yolu kazdın, yaptın. Üstünü kapatmadan, eski 
haline döndürmeden niye gidiyorsun? Biz be-
lediyeyi aradıktan sonra bir kamyon gelip asfalt 
dökse bizim sorunumuz hallolacaktı. Bunu bile 
yapmıyorlar” derken Mehmet Yıldırım, beledi-
yeye olan isyanını şöyle dile getirdi: “Buradaki 
olayın en büyük sebebi belediyenin ta kendisi. 
Kamyonların geçmesi bize sadece toz dumana 
sebep oluyor, esnaf olarak katlanıyorduk. Hatta 
inşaatlar yapılıyor, ekonomimiz gelişiyor diye 
seviniyorduk. Lakin belediye gelmiş orayı kaz-
mış. Kazdığı tozu toprağı kenara atıyor. Yağ-
mur da yağdığı zaman burası çamur oluyor. Bu 
ayıptır, zulümdür.”

“MUHATTAP BULAMIYORUZ”
20 gündür aynı problemden muzdarip oldu-

ğunu söyleyen esnaflar, işlerinin olumsuz etki-
lendiğini belirtti. Konuyla ilgili İBB ve İSKİ’yi 

birçok kere arayarak durumu şikâyet ettikleri-
ni söyleyen esnaflar, sürekli yönlendirmelerle 
karşılaştıklarını, sorunun çözümü için muhatap 
bulamadıklarını dile getirdi. Sanayi bölgesinde 
çaycılık yapan Mehmet Yıldırım, “Buradaki bi-
zim canımızı sıkan asıl mesele çamurdan yürü-
mek, toz solumak, müşterinin azalması değil. 
Canımızı sıkan mesele bizi kimsenin muhatap 
almaması. Buradaki herkes gibi ben de beyaz 
masayı aradım. En az 15 farklı kişiye derdimi 
anlattım. Bir yetkiliye bağlayıp sorunumuzu çö-
zemediler” dedi.

 “HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM”
Yol kapatma eyleminden bir saat sonra, be-

lediyenin araçlarının gelerek yola mıcır döktü-
ğünü aktaran esnaf, çözümün geçici olduğunu 
ve kısa süre sonra yolun yine çamur olacağını 
belirtti. Sorunun kökten çözümü için bekleme-
de olduklarını söyleyen esnaflar, sorun çözüle-
ne kadar haklarını aramaya devam edecekleri-
ni söyledi. 

Oto sanayi 
esnafının
“yol”

Göztepe Oto Sanayi esnafı, İBB’nin 
altyapı çalışması sonucunda, yolların 

çamur içinde kalmasını protesto etmek 
için yolu kapatarak eylem yaptıisyanı

G

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL
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Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi (İTÜ) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin 
bu yıl ikincisini düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Günle-
ri” etkinliğine katıldı. 22 Mart Çarşamba günü Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde öğrencilerin sorularını yanıt-
layan Nuhoğlu, “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Faaliyetleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
Türkiye’de yılda yüzlerce kişinin iş kazalarında hayatını 
kaybettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Nuhoğ-
lu, “Kadıköy Belediyesi bünyesinde 2014 yılından itiba-
ren 9 iş güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi hizmet veriyor. 
Belediye bünyesinde toplam 3 bin 500 personelimiz var. 
Taşeron ve kadrolu olmak üzere. Biz Kadıköy Belediye-
si olarak taşeron ve kadrolu ayrımı yapmıyoruz. Taşeron 
işçiyi dönemsel çalışan işçi olarak düşünmemek gerek. 
Tüm çalışanlarımıza bu konuda eğitim sağlıyoruz” dedi.
Kadıköy Belediyesi olarak inşaatlardaki denetimlerin de 
sürdürüldüğünü ifade eden Nuhoğlu, “Çalışma Bakanlı-
ğı’nın denetlenmesi gereken inşaatların iş güvenliğini de 
kontrol ediyoruz. Ancak çoğu iş yerinde iş güvenliği kâğıt 
üstünde. Herhangi bir inşaata gittiğiniz zaman iş güven-
liği uzmanı ve şantiye şefi bulma şansınız var mı? Kâğıt 
üstünde bulma şansınız var.” diye konuştu.

“İŞ KAZALARI GÜNDEME ALINMIYOR”
Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri konusunda Avrupa 
ülkeleri arasında birinci, dünyada ise üçüncü sırada oldu-
ğu bilgisini paylaşan Nuhoğlu, “Bu konunun bizi rahatsız 
etmesi gerekiyor. Kamuoyunda sürekli bu konuyu tar-
tışmalıyız. Niye biz kamuoyunda bunları tartışıp sorunu 
nasıl çözebiliriz diye konuşmuyoruz? Türkiye’de bu so-
runları tartışmaya açamazsak çözüme ulaşamayız. Yö-
netmeliği istediğimiz kadar okuyalım. Bilgisayarları açıp 
bakalım her türlü bilgi var. Bilgi eksikliği yok. Eksik olan 
şey bu sorunun gündeme alınmaması. Denetimler ve bu 
konuda eğitim arttıkça iş kazalarının ve ölümlerin aza-
lacağını düşünüyorum. Bu konuyu gündemimize almak 
zorundayız” diye konuştu. 
İş kazaları ile ilişkin yasal düzenlemelerin de gündeme 
alınması gerektiğini ifade eden Nuhoğlu,“En fazla inşaat-
larda iş kazaları yaşanıyor. Yapı denetim firmalarının pa-
rasını kamu vermeli. Parasını mütehatlerin verdiği yapı 
denetim firmaları ve iş güvenliği uzmanları inşaatları de-
netleyemez. Özellikle inşaatlarda şantiye şeflerini çalış-
ma alanlarında bulmak çok zor. Şantiye şeflerine sürekli 
şantiyede bulunma zorunluluğu getirilmeli”değerlendir-
mesinde bulundu. 

KAYIP İLANI
02/03/2017 tarihinde Kadıköy Evlendirme dairesine 

yatırdığım J 524916 no’lu makbuzumu kaybettim. 
Hükümsüzdür.  Murat GÜNGÖR

TCDD ‘den almış olduğum Yüksek Hızlı Tren Sürücü bel-
gemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Nevzat MERT

Tasfiye edilmiş olan şirketimiz ÖZGÜREL BİLİŞİM GIDA 
TİCARET LTD.ŞTİ.’ye ait 

A143507 no’lu fatura ve nüshaları kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.  

ÖZGÜREL BİLİŞİM GIDA TİCARET LTD.ŞTİ

KENTSEL DÖNÜŞÜME 
GİREN BİNALAR İÇİN
✔ Müteahhit ile yapacağınız anlaşmada 
çıkarlarınızın korunmasını,

✔ Yapınızın anlaşma şartlarına uygun 
olarak inşa edilmesini,

✔ Paylaşım oranlarından hakkınıza 
düşen kısmın doğrulunun kontrolünü,

✔ Kullanılacak malzemelerin kalitesinin 
sözleşmeye uygunluğunun kontrolünü,
Mimar ve Mühendislerimiz ile sağlıyor 
ve hatalar ortaya çıkmadan önleyerek 
size bilgi veriyoruz.

Dairenizin küçülmesini istemiyorsanız 
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ ile 
cebinizden para çıkmadan binanızı 
yenileyebilirsiniz.

SİSTEM TASARIM MÜHENDİSLİK
0532 2123679 – 0541 6188373

lektrikli ve elektronik atıklar de-
ğerli bileşenlerinin yanında ağır 
metaller, gazlar, yağ ve çeşitli 
kirleticileri de bünyelerinde ba-

rındırıyor. Bu nedenle değerli metallerin uy-
gun olmayan biçimde geri kazanımı veya Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) il-
kel koşullarda bertarafı, çevre ve insan sağlığı 
için risk taşıyor. 

MERKEZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
Kadıköy Belediyesi, Atık Elektrikli ve 

Elektronik Eşyaların kontrollü şekilde ber-
tarafı ve geri dönüşümü için çalışmalarını 
sürdürüyor. Bunun için özel bir atık getirme 
merkezi bile kurdu. Kadıköy Belediyesi bu 
çalışmayla, Atık Elektrikli ve Elektronik Eş-
yalar ile ilgili konularda; kamu bilincini ar-
tırmayı, AEEE miktarını azaltmayı, elekt-
rikli ve elektronik ekipmanların kullanım 
süresini uzatmayı, sürdürülebilir bir çevre 
ve kent ekonomisi oluşturmayı, atık elekt-
rikli ve elektronik eşyaların, ilgili yönetme-
lik kapsamında ayrı şekilde toplanarak geri 
dönüşüme kazandırılmasını, evsel elektrik-
li ve elektronik atıkların tek bir merkezde 
toplanmasını, bu tür atıkların Kadıköy Be-
lediyesi’nin atık getirme merkezinde yasal 
çerçevede kontrollü bir şekilde bertaraf edil-
melerinin sağlanmasını amaçlıyor.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA
Getirme Merkezinde AEEE’ler; “Tek-

rar Kullanılabilir”, “Geri Kazanılabilir” ve 
“İmha Edilmelidir” şeklinde sınıflandırılı-
yor. Tesiste ayrıştırılan AEEE’ler, parça-
lanma sonrasında hammadde türlerine ve sı-
nıflarına göre (ana kart, kablo, cam, plastik, 
metal şeklinde) ayrılarak farklı konteyner-
lerde muhafaza ediliyor.  

Ayrıştırma işlemi yapılırken ortaya çı-
kan sağlığa ve çevreye zararlı toksik (kan-
serojen) madde ve kimyasallar; bulundukları 
parça içinde muhafaza edilerek, güvenli bir 
şekilde bertaraf edilmek üzere depolanıyor. 

TOPLAMA NOKTALARI
Kadıköy Belediyesi, 2013 yılından gü-

nümüze; kullanım ömrünü tamamlamış her 
türlü elektrikli ve elektronik atıkları AEEE 
İşleme Tesisi’nde geri dönüşüme kazandı-
rıyor. 14 adet AEEE toplama noktası oluş-
turan Kadıköy Belediyesi, 300 tondan fazla 
elektronik atığı toplayarak ekonomiye ka-
zandırdı.   

İlçede bulunan 14 adet AEEE toplama 
noktasının adreslerine www.atikyonetimi.
kadikoy.bel.tr web sayfasındaki Atık Ku-
tum Nerede? butonundan ulaşabildiği gibi 
ülkemizde ilk kez bir yerel yönetim tarafın-
dan hayata geçirilen Atık Getirme Noktala-
rımız mobil uygulamasını telefonunuza indi-
rerek Kadıköy’de bulunan tüm atık toplama 
noktalarını görebilir, size en yakın noktalara 
ulaşabilirsiniz. 

Vatandaşlar, Atık Getirme Merkezi’ne 
ya da toplama noktalarına bırakamadıkları 
ve alınmasını talep ettikleri (özel kuruluşlar, 
kamu kurumları ve konutlar) her türlü atık 
elektrikli ve elektronik eşyalar randevu ve-
rilerek, belediyenin lisanslı AEEE araçlarıy-
la ücretsiz alınıp,  Atık Getirme Merkezi’ne 
getiriliyor.

61 TON ATIK TOPLANDI
2016 yılında Kadıköy Belediyesi Atık Ko-

ordinasyon Merkezi’ne gelen 445 talep ve bil-
dirim AEEE Getirme Merkezi’ne yönlendiril-
di. Floresan Kırıcı, Bakır Kırıcı, CRT (Monitör 
Kırıcı), Plastik Kırıcı cihazların bulunduğu 
merkezde 2016 yılında toplam 61 ton AEEE 
atığı bertaraf edildi. 

Kadıköy Belediyesi 2014 ve 2016 yılların-
da; İlçede ilk ve ortaokulları arasında “Ödül-
lü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama 
Yarışmaları” düzenledi. En fazla AEEE top-
lanan okullara Çevre Haftası’nda ödülleri ve-
rildi. Okullarda Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşya Yönetimi konulu eğitim seminerleri ver-
di. Ayrıca AEEE Getirme Merkezine elektro-

nik atıklarını getiren vatandaşlara küçük hedi-
yelerin verildiği “Elektronik Atıklarını Getir, 
Sürpriz Hediyeni Al” kampanyası bir seneyi 
aşkın süredir devam ediyor.

E

Elektronik
ATIKLARINIZ
BOŞA GITMESIN

l Mustafa SÜRMELİ

Kadıköy Belediyesi’nin elektronik atıklarınızı 
bırakabileceğiniz bir merkezi var.  Belediye 
bugüne kadar 300 tondan fazla elektronik
atığı ekonomiye tekrar kazandırdı

İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri etkinliğinde 
konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, “Denetimler ve bu konuda 
eğitim arttıkça iş kazalarının ve ölümlerin 
azalacağını düşünüyorum” dedi

Nuhoğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nde konuştu

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan 
Hakları- Yeni Çözümler Derneği Kadının 
İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) 
arasında iş birliği protokolü imzalandı. 22 
Mart Çarşamba Kadıköy Belediyesi’n-
de düzenlenen protokol törenine Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
KİHEP Sorumlusu Duygu Şahin, KİHEP 
Koordinatörü Zelal Ayman, KİHEP Da-
nışmanı Emine Gülşah Seral ve Kadıköy 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Mü-
dürü Duygu Adıgüzel ve eğitici eğitimi 
alan uzman kadın personeller katıldı.
Protokol, Kadıköy Belediyesi Meclisi’nin 
8 Mart Çarşamba günkü oturumunda 
oy çokluğu ile kabul edilmişti. Kadıköy 
Belediyesi İstanbul’da protokole imza 
atan ilk belediye oldu. İmzalanan proto-
kol ile kadınların, kadının insan hakları-
na ilişkin eleştirel bir bilinç kazanmaları 
ve haklarını yaşama geçirme becerile-
rini edinmeleri hedefleniyor. Bununlar 
beraber Kadıköy Belediyesi Sosyal Des-
tek Hizmetleri Müdürlüğü ve Toplum-
sal Eşitlik Birimi işbirliğinde yürütülecek 
eğitim çalışmaları ile yılda en az 150 Ka-
dıköylü kadına ulaşılması hedefleniyor. 

Hammadde olarak 
işlenmemiş materyaller 
yerine geri kazanılmış 
materyallerin 
kullanılmasıyla önemli 
oranda enerji tasarrufu 
ile doğal kaynakların 
korunması sağlanıyor.  
Örneğin; 
1 ton bakır elde etmek için; 
200 ton maden işlenmesi 
gerekirken, 21 ton Atık 
Elektrikli ve Elektronik 
Eşyaların (AEEE) işlenmesi,
1 ton altın elde etmek 
için; 200.000 ton maden 
işlenmesi gerekirken, 
70.000 ton AEEE işlenmesi 
yeterli. 

1 TON İÇİN 
200 TON

Kadıköy 
Belediyesi 
ve KİHEP 
protokol
imzaladı

ilan vermek için

No'lu telefondan  ulaşabilirsiniz.

0216 345 82 02

Kadıköy Belediyesi AEEE Getirme Merkezi 
Tel: 0216 567 06 04
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rzurum Atatürk Üni-
versitesi Felsefe Ta-
rihi Anabilim Dalı 
Öğretim Görev-

lisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ka-
dir Çelik, uzun yıllar Kadı-
köy’de yaşamış bir felsefeci 
olması hasebiyle, ilçenin geç-
mişine köklü izler bırakan dü-
şünce insanlarını anlattığı bir 
belgesele imza attı. “Kimse felse-
feden azade değil” diyen Çelik ile 
Kadıköy’de, Kadıköy’ün felsefecile-
rini konuştuk.

• Çok temel ve yanıtı derin bir soru olacak 
ama; sizce felsefe nedir?

Doçentlik jürimde bana bu soruyu sorduklarında 
verdiğim yanıt kabul görememişti. Onlara göre felse-
fe varlık, bilgi ve değer konusunda çalışan disiplinmiş. 
Bence bu bir tanım değil. Olsa olsa felsefeyi tanıtıcı bir 
cümle denebilir. Felsefeye girişte söylenen, dar ve sıra-
dan bir cümle. Felsefeye giriş diye bir şey de olmaz za-
ten. Felsefeye düşersiniz. Düşünce de işin içinden çık-
maya çalışırsınız (gülümsüyor). Bence ‘felsefe nedir?’ 
sorusu başlı başına felsefi bir soru. Yanıtlamaya baş-
ladığınız anda felsefeye düşmüşünüz demektir. Özetle 
tüm felsefecilerin uzlaşabileceği bir tanımlama yapmak 
söz konusu değil. 

• Günümüzde felsefe neye denk düşüyor sizce?
‘Ben kimim, başkaları kimler, nasıl bir evrendeyim’ 

gibi soruları sormaya başladığınız anda zaten felsefe-
nin içine düşmüş oluyorsunuz. Örneğin bir matematik-
çi, matematik yaparken ‘matematik nedir?’sorusunu so-
runca felsefeye düşmüş oluyor. Diğer disiplinler de bir 
nevi felsefe yapıyor aslında çünkü (araştırma yöntem-
leri ve konuları farklı olsa da) bilgi üretiyorlar. Felse-
fe, diğer disiplinlerin sormayı unuttuğu soruları sorma-
ya aday bir disiplin. Günümüzde felsefenin maydanoz 
olmadığı bir konu yok! (gülümsüyor) ‘Flörtün felsefe-
si’ diye bir kitap gördüm mesela. Felsefe, kendi nesne-
sini seçer, hatta kendini bile nesne kılarak ‘felsefe ne-
dir’ sorusunu sorar. 

• Müfredattaki felsefe eğitimini nasıl buluyorsunuz?
Sosyal medyada bir paylaşım görmüştüm; “Türki-

ye’deki eğitim sisteminin iki eksiği var; biri eğitim, di-
ğeri sistem…” diye. Ben de öyle düşünüyorum. Mese-
la benim felsefeyle ancak 20’li yaşlarda tanışabilmemin 
nedeni eğitim sistemi. Keşke üniversite yerine ortao-
kulda olsaydı. Yurtdışındaki yeni pedogoji yaklaşımla-
rında, felsefe eğitiminin 10’lu yaşlardan başlaması ge-
rektiğini söyleyen pek çok ekol var ki bu pratikte de 
bazı ülkelerde başladı. Bizim liselerdeki felsefe eğitimi 
ise sevdirmeye değil bilakis öğrenciyi felsefeden uzak-
laştırmaya yönelik abuk bir ders! Oysaki çocuk yaşta 

felsefeyle tanışan kişilerin hayata bakışı değişiyor, her 
alandaki başarıları artıyor. Çünkü çocuk felsefeye bula-
şınca sorgulamaya başlıyor. Öğrenmenin keyfine varın-
ca da hem başarısı hem mutluğu artıyor. 

• “Felsefe yapmak/feylezof gibi olmak…” gibi söylem-
lerle felsefenin –bence- değersizleştirilmesi, felsefeye yö-
nelik önyargılar da bunda etkilidir sanırım. Ne dersiniz?

‘Felsefe yapma’ diyenler de farkında olmadan felse-
fe yapıyorlar aslında! Bunu demek de bir başka felse-

fi pozisyon… Ki antik çağda felsefe yapmanın 
bizzat yaşamakla mümkün olduğuna inanı-

lıyordu. ‘Felsefe insanı inançsızlaştırır’ 
diye çok yanlış bir önyargı var. Felse-

fe, inanca karşı bir disiplin değil ki. 
19 yıllık meslek hayatımda bin 500’e 
yakın öğrenci, felsefeci tanıdım. Fel-
sefeyle tanıştıktan sonra inançsızla-
şan çok az kişi gördüm. 

• Felsefe toplumu daha iyiye taşır 
mı? 

Kişinin kendini fark etmesi, dün-
yayı algılaması açısından felsefe kaçı-

nılmaz bir araç. Felsefe, farkında olmadan 
dâhil olduğumuz bir pratik. ‘Ben felsefeden 

uzak duruyorum’ demek bile sizi felsefeden aza-
de kılmaz. Sadece onunla ne menem bir ilişki kurduğu-
nuzu bilmiyorsunuzdur. Felsefe kelimesinin etimolojik 
kökenine (bilgelik sevgisi) atıfla söyleyeyim; bilginin 
peşinde olan herkes felsefecidir…

• Felsefecilerle ilgili belgeselinizi anlatır mısınız? 
Hangi ihtiyaçla böyle bir belgesel hazırlamak istediniz?

Uzmanlık alanım Antik Çağ Felsefesi. Anadolu’da-
ki felsefe tarihine odaklanmak için kaynak bulamadım 
çünkü yok. Çok ilginç. Kimse de bugüne dek baştan 
sona bir derleme yapmamış. Ben de ‘Anadolu’da Bi-
limin ve Bilgeliğin İzleri’ adlı, 20-25 belgeseli kapsa-
yacak bir seri hazırlamaya başladım. Amacım önce-
likle kamuoyunu bu konuya aymak. Antik çağ çalışan 
akademisyenlerin dikkatini bu konuya çekmek. İki dil-
li (Türkçe-İngilizce) bir belgesel olduğu için de Türki-
ye’nin tanıtımına, yeni turistik rotaların oluşturulması-
na katkı sunacağını umuyorum.

Tüm Anadolu’ya yayılmış 190 önemli figür keşfet-
tim. İlk olarak da Kadıköy’ü ele aldım. Kadıköy’ün fel-
sefe, bilim, kültür tarihini açığa çıkarmak için ilk bölü-
mü çektik. Khalkedon çok önemli bir yermiş geçmişte 
zira çok önemli figürler burayı tercih etmiş. Phaleas, 
Thrasymakhos, Ksenokrates, Herophilos, erken dönem 
Yunan tarihçisi Melesagoras, diyalektikçi Dionysius, 
Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un en değer verdi-
ği hocası olan Stoacı Apollonius burada yaşamış hep. 
MS 2. yüzyılda yaşamış olan heykeltıraş Boethus’un da 
Kadıköy’de doğmuş. Ayrıca şüpheci, sofist Timon’un 
ise uzun yıllar Kadıköy’de ders verdiği bilgisine ula-
şılmış. Bu 9 kişinin heykelleri günümüz Kadıköy’ün-
de meydanlarda olsa hem Kadıköylülerin hem turistle-
rin bu ilçenin geçmişini yakından tanımaları açısından 
yararlı olur.

• Şu an ne aşamada, ne zaman izleyiciyle buluşa-
bilecek?

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında Atatürk 
Üniversitesi ve ODTÜ destekledi. Kurgu kısmı bitti. 
Animasyon ve müziklerinin tamamlanması için Tübi-
tak’a yaptığımız fon başvurusunun yanıtını bekliyoruz. 
En geç bir yıla kadar tamamlarız.

Khalkedon
beyazperdeye
filozoflar

’dan

Felsefeci Yrd. Doç. Dr. Sinan 
Kadir Çelik, Kadıköy’ün 
geçmişindeki düşünürleri anlatan 
bir belgesel çekti

l Gökçe UYGUN

E

1987-Altıyol’daki 
arkeolojik bir kazı

Belgeselin bazı çekimleri Kadıköy’de yapıldı

Yrd. Doç. Dr. Sinan 
Kadir Çelik

yansıyan
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SÖYLEŞİ KİTAP

ALBÜM

DVD

TİYATRO

KONFERANS

SİNEMA

BELGESEL

Sinemada Yaratıcı Yönetmenlik

Nietzsche 1888: 
Bir Yarı Delinin Defterleri

Ay Dolandı

Can Bonomo / Kâinat Sustu

13 Minutes – Hitler’e Suikast

Hansel ve Gretel’in Öteki 
Hikayesi

Felsefe Toplantıları

Kara Göründü

Halit Çelenk’le Bir Gün

1960’ların başında kurulan ve 1980 
darbesi sırasında kapatılan Sinematek 
Derneği’nin Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı 
ve Hüseyin Baş ile birlikte kurucularından 
olan Jak Şalom, TESAK’ta Mart ayının 
son Cumartesi söyleşisinin konuğu. Son 
yıllarda Boğaziçi Üniversitesi’nde sinema 
üzerine dersler veren Jak Şalom, 1940’la-
rın sonundan Fransa’da yükselen, 50’ler-
de André Bazin’in “Cahiers du cinema/
Sinema Defterleri” dergisinde gelişen 
ve Fransa’da Yeni Dalga sinemasının 
dayanağı olan “Auteur Teorisi” üzerinden 
sinemanın yaratıcılıkla ilişkisini sinema 
tutkunlarıyla paylaşıyor. 
(25 Mart Cumartesi 14.00 / TESAK)

İlk olarak “2400. Yılında Aristoteles” 
temasıyla başlayan ve kronolojik şekilde 
ilerleyen TESAK Çarşamba Akşamüstü 
Söyleşileri, Batı felsefesi ve düşünce 
tarihi alanında, değerli konuşmacıların 
katılımıyla devam ediyor. Yeditepe Üni-
versitesi Felsefe Bölüm Başkan Yardımcı-
sı Yrd. Doç. Dr. Levent Kavas, Hıristiyanlık 
ve geleneksel ahlak anlayışına meydan 
okuyarak modern Batı düşüncesi ve 
entelektüel tarihi üzerinde çok büyük et-
kileri olan Friedrich Nietzsche’nin felsefi 
düşüncesini yorumluyor. 
(29 Mart Çarşamba 18.30 / TESAK)

Dünyanın uğultusu, merkezden 
uzaklaşanların içinde yankılanıyordu. 
Uykuları bölen bir sessizlikte olup 
bitiyordu her şey. Sabırla bekleyen-
ler, çekip gidenler, geride kalanlar ve 
yollara düşenler. Bir tek ay şahitti, bir 
de Saliha…
Çağdaş edebiyatımızın üretken 
yazarlarından Neslihan Önderoğlu, 
birbirine dolanan yaşamlara ve gö-
rünmeyen yaralara dokunuyor. Hem 
çok farklı hem de benzer yaşamlar 
süren gençlerin duygu dünyalarını 
ve gelecek kaygılarını anlatan yazar, 
günümüz Türkiye’sini resimliyor. İlk 
satırından itibaren merak uyandıran 
roman, konusu, kurgusu ve diliy-
le her yaştan okurda iz bırakacak 
güçte. (Tanıtım Bülteninden) ON8 
Yayınevi / 178 sf / 15 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldı-
ğımız bilgiye göre haftanın çok satan 
kitapları şunlar: 
● Asi Kızlara Uykudan Önce Hikaye-
ler / Elena Favilli / Hep Kitap / 224 
sf / 39 TL
● Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / 
Doğan Kitap / 160 sf / 15 TL
● Olağanüstü Bir Gece / Stefan 
Zweig / İş Bankası Yayınları /
 80 sf / 8 TL

Alternatif müziğin Türkiye'deki 
en önemli temsilcilerinden Can 
Bonomo, iki yıl aradan sonra 
yayınladığı “Kâinat Sustu” isimli 
dördüncü albümünü dinleyicilerinin 
beğenisine sundu. Can Bonomo, 
yeni albümündeki 10 şarkıdan 8 
tanesinin söz ve müziğinin sahibi. 
Sanatçı albümünde müziği Fikret 
Kızılok ve sözleri Ahmet Arif'e ait 
olan “Vurulmuşum” isimli şarkıyı 
yeniden yorumladı. Albümün bir 
diğer sürprizi ise Ceza ile Can 
Bonomo düeti. “Terslik Var” isimli 
şarkı için biraraya gelen Can Bonomo 
ve Ceza dinleyicilerine güzel bir şarkı 
hazırladı.

Ruhu doyuran şarkılar: 
● Model / Mey
● Mabel Matiz / Gel
● Sezen Aksu / İhanetin Bedeli

Nazi askerlerinin 
Polonya'yı işga-
linden iki ay son-
ra 8 Kasım 1939 
günü, Nazi karşıtı 
marangoz Georg 
Elser Hitler'in 
Münih'te konuş-
ma yapacağı ünlü 
Bürgerbräukeller 
salonuna bomba 
yerleştirir. Amaç 
Hitler'i ve partinin önde gelen isimle-
rini yok etmektir. Ancak Hitler o top-
lantıda konuşmasını kısa tutmuş ve 
parti liderleriyle birlikte beklenenden 
daha erken ayrılmıştır. Elser, İsviçre 
sınırından geçmeye çalışırken dedek-
tifler ve Gestapo yöneticisi Heinrich 
Müller tarafından yakalanıp sorguya 
çekilir ve suikast girişiminin başarısız 
olduğunu bu şekilde öğrenmiş olur. 
Günler süren işkence seanslarının 
ardından itirafta bulunup planının 
ayrıntılarını anlatmaya başlar...

Gerçekler acıtır mı? Kan bağı size neler 
yaptırır? Ahlaki değerler hangi durumlar-
da esneyebilir? Sırlarla dolu iki kardeşin 
hikâyesi bu sorulara cevap arayarak bize 
modern bir Hansel ve Gretel masalı anla-
tıyor. Bilet Fiyatları: Tam 60 TL, Öğrenci 
40 TL (25 Mart Cumartesi 20.30 / CKM 
Büyük Salon)

Prof. Dr. Cavit Sunar’ın “Tasavvuf Fel-
sefesi veya Gerçek Felsefe” kitabının 
üst başlığı doğrultusunda sürdürülecek 
program, kadim kültürlerin üzerine yapı-
lacak karşılaştırmalı kavram çalışması ve 
anlamlandırma olarak gerçekleştiriliyor. 
(27 Mart Pazartesi 19.00 / Kozyatağı 
Kültür Merkezi)

Berlin’in 80 km güney batısında, Bran-
denburg eyaletinde Bad Belzig’deyiz. Üç 
ilticacı burada bir yurtta kalıyor ve gele-
cekte onları nelerin beklediği konusunda 
bir fikirleri yok. Bir şeyhin oğlu olan Abdul 
Yemen’den, Farid İran’dan, Brian Kame-
run’dan kaçmış. Bu üç adam birbirleriyle 
hiç karşılaşmıyorlar fakat farklı noktalar-
da, farklı şekillerde başlamış olan kader-
leri burada birleşiyor. Ücretsiz. (27 Mart 
Pazartesi 20.00 / Yeldeğirmeni Sanat)

Halit Çelenk, Türkiye’nin 68’li yıllarıyla 
özdeşleşen, çatışmalı günlerle dolu yakın 
tarihini yaşayan, tanıyan bir hukukçu, bir 
özgürlük avukatı. Kendisi yaşamını şöyle 
özetliyor: “Güzel insanları savundum. 
Halkını seven, onların ‘bir orman gibi 
kardeşçesine’ yaşaması için gencecik 
yaşamlarını veren insanları... Ben bu güzel 
insanları savunarak, onlarla beraber, insan 
sevgisini, barış dolu, özgür ve mutlu bir 
dünyayı savundum.”
Belgesel Sinemacılar Birliği’nin ücretsiz 
film gösterimleri kapsamında bu hafta 
Barım Manço Kültür Merkezi’nde. (28 Mart 
Salı 20.00 / Barış Manço Kültür Merkezi)

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Tüm dünyada kutlanan 27 Mart 
Tiyatrolar Günü şerefine bu yıl da 
Kadıköy’ün kültür merkezlerinde 
oyunlar ücretsiz sahneleniyor. İşte 
kaçırılmayacak o oyunlar: 

◆ Bir Picasso / 27 Mart Pazartesi 20.30 / 
Barış Manço Kültür Merkezi
Jeffrey Hatcher’ın, tüm sahnelenmelerinde büyük beğe-
ni toplayan popüler oyunlarından biri, bu kez Tiyatrodor 
yorumuyla sahnede. Yönetmenliğini Murat Şen’in 
üstlendiği oyunun konusu, 1941 yılın-
da Paris’te geçer. Nazi işgali altında-
ki Fransa’da, hayatını Paris’te sürdü-
ren ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso 
ile Nazi Almanyası’nın Kültür Bakanlı-
ğı sorumlusu olan Bayan Fischer arasın-
da, sanatın, politikanın ama en önemli-
si kadın-erkek ilişkisinin zaman zaman 
ironik, yer yer erotik ve kesinlikle çarpıcı 
bir dille işlendiği yarı tarihsel yarı kurgu-
sal öyküsü…

◆ Coriolanus / 27 Mart Pazar-
tesi 20.00 / Caddebostan Kül-
tür Merkezi Büyük Salon
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun Kadıköy Be-
lediyesi işbirliğiyle izleyiciyle buluşturaca-
ğı Shakespear klasiği oyunun konusu şöyle: 
Soylu bir savaş kahramanı olan Coriola-
nus, suç işlemediği halde utanç verici duru-
ma düşürülerek, politikacılar ve halk tarafından cezalan-
dırılır. Erdemlerine saplantılı denebilecek ölçüde bağlı olan 
Coriolanus’un bu özelliği ’suç’unu oluşturur, ancak o yine 
de inandıklarını dillendirmeye devam eder. Roma’nın sözde 
demokrasisinin eğitimsiz ve aç halkı, başlarında güzel ama 
boş vaatlerde bulunan politikacılarla Coriolanus’un karşısı-
na dizilirler. Fakat karşılarında savaş yaralarını gösterip oy 
toplamak varken onları küçümseyen bir general bulurlar.

◆ Her Aşk Biraz Komiktir / 27 Mart Pazar-
tesi 20.30 / Kozyatağı Kültür Merkezi
İnsanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan 
ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı... Ger-
çek aşkı birbirlerinde arayan Hande ve İrfan karakterleri 
üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna 
tutarak güldüren bir oyun.

Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi ta-
rafından verilen “Kültürlerarası Şiir ve Çe-
viri Ödülleri” 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahipleri-
ni buldu. Gülsen Tuncer’in sunuculuk yaptığı 
törene, Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akade-
misi Başkanı Enver Ercan ve şiir dünyasının 
önde gelen isimlerinin yanı sıra Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

“EDEBİYATIMIZIN CUMHURBAŞKANI…”
Törende “Büyük Usta Onur Ödülü” bu yıl 80. 
doğum yıldönümünü kutlayan Doğan Hız-
lan’a verildi. Ödülün Hızlan’a verilme sebe-
bi “Yapıtlarıyla, dergileriyle, yazılarıyla, edi-
törlüğüyle, yaşamı boyunca edebiyatımızı 
desteklediği ve modern Türk edebiyatının 
belleği olduğu için Büyük Usta Onur Ödülü, 
edebiyatımızın cumhurbaşkanı Doğan Hız-
lan’a verildi” şeklinde açıklandı.

BARIŞ VE DOSTLUK ÖDÜLÜ GRASSO’YA
Barış ve Dostluk Ödülünün sahibi ise İtalyan 
PEN Başkanı, sanat eleştirmeni ve çevir-
men Sebastiano Grasso’ya verildi. Grasso, 
etkinlikten birkaç gün önce evinin bahçe-
sinde kaza geçirdiği için ödülü almaya ge-
lemedi. Grasso adına ödülü İtalya PEN Ge-
nel Sekreteri Dr. Rayna Castold aldı. Tuncer, 
Grasso’ya gerek Corriera Della Sera gaze-
tesinde yazdığı yazıları, gerek PEN dergisin-
de yazdığı makaleleriyle Türk edebiyatının 
İtalya’da tanınmasına katkıda bulunduğu 
için teşekkür etti.

ŞİİR ÖDÜLÜ GENÇLERE
“Şiir Ödülü”, “şiir tekniğini kurmada gös-
terdiği vaatkar beceri, genç bir şair ola-
rak özgünlüğe, estetik arayışlarına verdiği 
önem, bu yönde gösterdiği cesaret ve özel-
likle şiirinden anlaşıldığı kadarıyla estetik 
arayışlarını sürdüreceği yönündeki işaret-
ler” nedeniyle “Çöl Ahalisi veya Ben ile Ben” 
dosyasıyla Şeyda Üzer’e ve “Size Bir Ali Ge-
tirebilirim” dosyasıyla Muhammet Abdul-
lah’a verildi. 

İLK ÇEVİRİ MEKTUP ARKADAŞINA
“Çeviri Şiir Ödülü”nü Seamus Heaney’den 
yaptığı “Seçilmiş Şiirler” çevirisi ile Baki Yi-
ğit aldı. Yiğit, sahnede yaptığı konuşmada, 
ilk şiir çevirisinin hikâyesini anlattı: “Üniver-
sitede çeviri yapmaya başlayınca bir yan-
dan da lisanımı geliştireyim diye dünyanın 

farklı ülkelerinden mektup arkadaşları bulup 
yazışıyordum. Yunanistan’dan yazıştığım 
mektup arkadaşlarımın birinden de hoşla-
nıyordum. Bülent Ecevit’in Türk-Yunan şiiri 
vardır. Onu İngilizce’ye çevirdim Komşuyuz 
dedim, aramızda sadece Ege Denizi var. Bü-
yük bir hevesle şiirin İngilizcesini mektuba 
ekleyerek gönderdim. Cevaben bir mektup 
geldi. İçinde bir kartpostal. Kartpsotalda be-
yaz gelinliğiyle bir yunan kadını. Peki dedim, 
şimdi benim bu çabam boşuna mı gitti? Ha-
yır. Bu bana yol açmış oldu. Öylelikle başla-
dım şiir çevirmeye.”
Gecede, “Şiir İnceleme Ödülü” ise Tanzi-
mat’tan Cumhuriyet’e Türk Şiirinde Kadın’ 
adlı çalışmasıyla Erol Gökşen’e verildi. Ödül 
töreninin ardından, sahneye çıkan Tuna Ki-
remitçi şarkılarını törenin izleyicileri için 
seslendirdi.

27 MART
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

KUTLU OLSUN!

KAÇIRMA 

● Alper Kaan YURDAKUL

ŞİİR SOKAKTA, ŞAİRLER 
YOLLARDA 
Türkiye Yazarlar Sendikası’nın çağrısıyla, 21 
Mart Dünya Şiir Günü kapsamında, Kadıköy 
PTT önünde bir araya gelen şair, yazar ve 
edebiyat dostları, Kadıköy sokaklarında 
şiirler okuyarak, şiir dergileri dağıttılar. 
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Türkiye Yazarlar 
Sendikası, Türkiye’nin karanlık günlerden 
geçtiğini vurgularken, şiirin eylemci ve 
devrimci aydınlığına her zamankinden daha 
fazla gereksinim duyulduğunu söyledi. 
Sendika açıklamasında, bu sebepten dolayı 
şiirin sokakla buluşmasının tüm şairlerin 
sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dünya Şiir Günü’nde “Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Ödülleri” 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu

Kadıköy’den şiir geçti

Coriolanus

Bir Picasso
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David Lynch: Yaşam Sanatı
David Lynch hayatını belirleyen 
senelerine doğru seyirciyi özel bir 
yolculuğa çıkarıyor. Amerika’nın pastoral, 
küçük bir kasabasındaki yaşamından 
Philadelphia’nın karanlık sokaklarına 
doğru, sinemanın en karmaşık 
figürlerinden birini şekillendiren olayları 
takip ediyoruz. David Lynch: Yaşam 
Sanatı, Lynch’in kendi sanat, müzik ve 
erken dönem filmlerini bir araya getirip 
yönetmenin kendine has dünyasının 
karanlık köşelerini aydınlatıyor ve bizlere 
onu bir insan ve sanatçı olarak daha iyi 
anlama fırsatı sunuyor. 
Belgesel, 24 Mart Cuma’dan itibaren 
Kadıköy Moda Sahnesi Sineması’nda 
15.30 seansında izlenebilir. 
Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:00 13:30 
16:00 18:30 19:00 21:00 21:30 23:30 (Cm-Cts)
Güzel ve Çirkin 11:00 Türkçe 13:45 Türkçe 
16:30 19:15 22:00 23:30 (Cm-Cts)
Deli Aşk 11:10 13:40 16:10 18:40 21:10
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kadıköy Rexx
Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
18:00 19:00 20:00 21:15
Deli Aşk 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Neruda 14:15 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112
Kadıköy Kadıköy 
Aquarius 11:00 14:00 17:00 20:00
Recep İvedik 5 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 (216) 3377400
Kozyatağı Avşar Kozzy
Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 
11:00 13:30 16:00 18:30 19:15 20:45 21:30
Bu Dünyanın Dışında 19:00 21:30
Güzel ve Çirkin 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

Büyük oyuncuları bir filmin çatısı altın-
da buluşturmak büyük bir marifet ama 
asıl marifet onlara doğru dürüst bir hikâ-
ye sunabilmek. Haftanın yenilerinden 

‘Otoban’ (‘Colli-
de’), dereyi ge-
çerken batan ya-
pımlardan olmuş. 
Amerikalı bir oto 
hırsızının karıştığı 
soygunun ardın-
dan yaşadıklarına 
odaklanan yapım, 
sürat yapayım 
derken ortalığı kı-
rıp döküyor ama 

bize kulak vermeye değer bir öykü anla-
tamıyor. Efsanelerden Ben Kingsley’in bir 
Türk mafya liderini, Anthony Hopkins’in 
de İngiliz uyuşturucu satıcısını canlandır-
dığı filmin ana karakteri Casey’de ise Ni-
cholas Hoult’u izliyoruz. Mantık dışı ak-
siyon sahnelere ilişkin “Benim için sorun 
yok” diyorsanız, Köln otobanında geçen 
bu film size uygun olabilir.

Je a n n e -Ma -
rie Leprince de 
B e a m o u n t ’ u n 
1756’da kale-
me aldığı ve oriji-
nal ismi ‘La Belle 
et La Bête’ (yani 
‘Güzel ve Çirkin’), 
malum sinema-
nın en çok uğra-
dığı limanlardan 
biridir. Metin film, 

televizyon dizisi ve tiyatro oyunu olarak 
defalarca seyirciyle buluşmuştur. En son 
uyarlaması 2014’te Fransız yönetmen 
Christophe Gans tarafından gerçekleş-
tirilen masal, bir kez daha huzurlarımız-

da. Bu kez 1991’de çevrilen çizgi filmde-
ki öykü esas alınmış. Müzikal formatında 
çekilen Bill Condon imzalı bu son uyarla-
ma atmosferi, mekân tasarımları, gör-
sel efektleri ve 1991’deki yapıma eklenen 
yeni şarkılarıyla dikkat çekiyor. Belle’i, 
‘Harry Potter’dan hatırladığımız Emma 
Watson’ın canlandırdığı yapım, müzikal 
filmlerden hoşlananlar için son derece 
uygun bir seçenek.

Haftanın bilimkurgusu ‘Hayat’ (‘Life’) 
ise ‘Alien’ serisinin ilk filminin yeni bir ver-
siyonu adeta. Dünyaya yakın bir uzay is-
tasyonunda Mars’tan getirilen bir parça 
etrafında yeni bir hayat formunun peşine 
düşülür. Lakin zamanla umutlar kâbusa 
dönüşür. Filmin teknik anlamında sağlam 
olduğu muhakkak ama ortada 1979 ta-
rihli orijinal bir yapıt varken, böyle bir öy-
küye yeniden ilgi göstermenin bir manası 
var mı acaba? Kim bilir, yapımcıların derdi 
yeni nesil sinemaseverleri tasarımı farklı 
bir ‘Yaratık’la buluşturmaktır belki de.

Zamanımız sinemasının en heyecan 
verici yönetmenlerinden biri sayılan Da-
vid Lynch’in resme olan ilgisinden kame-

ra arkasına geçi-
şinin öyküsünü 
anlatan ‘David Ly-
nch: Yaşam Sa-
natı’, iri cümleler 
kurmadan derdi-
ni anlatan kayda 
değer bir belgesel. 
Sanatçı olmanın 
ve kendi yolunu 
bulmanın zorluk-
ları üzerine de hatırlatmalar içeriyor.

Hep aynı günü yaşamak… Bu tür öy-
külerin iki önemli temsilcisi vardır sine-
mada;  ‘Bugün Aslında Dündü’ ve ‘50 İlk 
Öpücük’. Geçen hafta vizyona giren ‘Ben 
Ölmeden Önce’ (‘Before I Fall’), aynı su-
larda gezinen, romantik komedi forma-
tındaki öncü yapımların yatağını gerilime 
çeviren ve hikâyesinin arasına hafiften 
‘Carrie’vari dokunuşlar katan bir yapım 
olmuş. Ama bütün bu çabaların ardından 
ortaya çıkan film, vasatı aşamıyor.

Mönüdeki vasat yapımlardan biri de 
ünlü çizgi film ‘Power Rangers’ın sinema 
uyarlaması. Bilgisayar efektlerinin gövde 

gösterisi şeklinde ilerleyen film, salondan 
çıktığınızda zihninizde gürültüden başka 
bir iz bırakmıyor. Aslında izlediğimiz ör-
neğe bakarsak meseleyi ‘Kuru gürültü’ 
olarak da adlandırmak mümkün. 

Sürat felakettir…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Hayat 
Otoban
David Lynch: Yaşam Sanatı  
Güzel ve Çirkin
Ben Ölmeden Önce 
Power Rangers
Tatlım Tatlım
Yaşam Kürü

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nin yeni dö-
neme ilişkin faaliyetleri başladı. Sinema Buluşmaları 
adı altında yapılacak etkinliklerde usta tiyatrocu ve si-
nemacılar, kült eserleri yorumlayacak. Sinema Buluş-
maları’nın ilki 15 Mart Çarşamba günü Can Gürzap’ın 
katılımıyla Gençlik Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Bu-
luşmada, Peter Weir’in Ölü Ozanlar Derneği filmi Gür-
zap tarafından yorumlanıp, dinleyicilerle birlikte tartı-
şıldı. Gürzap’ın filmi değerlendirmesinin ardından film 
tüm katılımcılar ile birlikte izlendi.

“GEÇERLİLİĞİ OLAN BİR FİLM”
Konuşmasına, Ölü Ozanlar Derneği’nin evrensel bir 

tema işlediğine değinerek başlayan Gürzap, “Eğitim de-
diğimiz kavram insan hayatında önemli bir yer tutuyor. 
Yaşadığımız çevreye değişik bir açıdan bakabilmeliyiz. 
Bu açıyı yakalamakta insanın kendisini sanat ve bilim-
le doldurması ile mümkün olabilir. Bugün izleyeceğimiz 
filmde tam olarak buna işaret ediyor. Ölü Ozanlar Der-
neği çıktıktan sonra Avrupa ve Amerika’da eğitim konu-

sunda büyük değişiklikler yaratmıştır. Ameri-
kalılar da İngilizler de aslında o dönemde 
eğitimci oldukça tutucular. Filmde ise in-
san nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşam-
lıdır mesajı veriliyor. İnsanın anı yaşa-
ması gerektiği, hayattan zevk alması 
gerektiği vurgulanıyor. Filmde vurgula-
nan temaların da eğitim ile nasıl hayata 
geçmesi gerektiğini anlatıyor. Günümüz-
de halen geçerliliği olan, insana birçok kav-
ramı sorgulatabilecek bir film.” diye konuştu.

“SANAT BEYNİN VİTAMİNİDİR”
“İnsanın hayal güçlerinin en parlak olduğu dönem ço-

cukluk dönemidir.” diyen Gürzap, şöyle devam etti: “Ben 
aynı zamanda konuşma hocasıyım. Ebeveynlere daima 
çocuklarınızı yemek yerken yanınıza oturtun diyorum. Bı-
rakın yanınıza otursunlar ve sizinle konuşsun. Çocuğu ko-
nuşturan şey zaten hayal gücü ve içindeki yaratıcılık. Bı-
rakın bu yaratıcılık gelişsin. Çocuğun içindeki tüm güzel 
şeyleri kilitlerle, yasaklarla öldürmeyin. Çocukluk döne-
minde çocuklarınıza hayal gücünü baltalamayan iyi ve ni-
telikli bir eğitim verin. Bunu da bir yandan sanatla des-

tekleyin. Çünkü sanat beynin vitaminidir. 
İnsanı diğer mahluklardan ayıran düşün-

cesidir. Bu düşünceyi de harekete geçirmek, 
yeni bir forma sokmak ancak sanatla olur.”

“İYİ ÖĞRETMENLERE İHTİYAÇ VAR”
Eğitimde, öğretmeninin çok önemli bir yer tuttuğu-

na değinen Gürzap, “Öğretmek bir sanattır. Belki bilirsi-
niz ama bildiğinizi öğretemeyebilirsiniz. Öğretmen kişi-
nin güzel anlatması ve güzel konuşması gerekir. Mesela 
tarih dersi ülkemizde niye sevilmez? Tarih eğer iyi an-
latılırsa neticede masaldır. Acıdır, tatlıdır ama masaldır. 
Masallar sevilmez mi? Peki ya matematik? Matematik 
tamamen oyundur. Bu dersleri masal ya da oyun şeklin-
de anlatacak olan ise iyi bir öğretmendir. Ülkemizin iyi 
öğretmenlere ihtiyacı var.” dedi.

l Kaan DERTÜRK

19 NİSAN’DA 
NİLGÜN 
BELGÜN 
Sinema Buluşmaları’nın ikincisi ise 19 Nisan 
Çarşamba günü saat 19.30’da Nilgün Belgün’ün 
katılımıyla Gençlik Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşecek. Başrollerini Meryl Streep ve Hugh 
Grant’in paylaştığı 2016 yapımı Florence filmi, 
Belgün tarafından değerlendirilecek 
ve tüm katılımcılarla birlikte izlenecek. 

Gençlik Sanat Merkezi’nin yeni dönem faaliyetlerinden olan Sinema Buluşmaları, 
usta oyuncu Can Gürzap’ın Ölü Ozanlar Derneği filmini yorumlaması ile başladı 

Kartpostallarla

Çanakkale…
Koleksiyoner Seyhun Binzet, 
Çanakkale Savaşı’nın 102.yılında 
açtığı sergiyle, savaşın 
görüntülerini zamanın posta kartları 
ile günümüze taşıyor

adıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezi, 18 
Mart itibariyle çok özel bir 
sergiye ev sahipliği yapma-

ya başladı. Dört kuşak Kadıköylü olan 
ve şimdiye kadar sergilediği fotoğraf ve 
kartpostal arşiviyle tanınan Seyhun Bin-
zet, “Dünya Kartpostallarından Çanak-
kale Savaşı” sergisiyle, ziyaretçileri 102 
yıl öncesinin Çanakkalesi’ne götürüyor. 
18 Mart’ta ziyaretçiyle buluşan, Bin-
zet’in birçok ülkeden topladığı ve savaşı 
anlatan kartpostalları sergilediği sergi 14 
Nisan’a kadar devam edecek.

SINIRLARI AŞAN MERAK
Dört kuşak Kadıköylü, asıl mesle-

ği doktor kimyager olan 67 yaşında-
ki Seyhun Binzet, kartpostal toplamaya 
lise yıllarında başlamış. Onu bu mera-
ka yönlendiren etken ise babaannesinin 
aile resimleri olmuş. Bu resimler Bin-
zet’i Kadıköy’ün eski yıllarına götürmüş 
ve Binzet uzun yıllar sürecek kartpostal 

toplama macerasına Kadıköy’den başla-
mış. Binzet’in merakı Kadıköy’le sınır-
lı kalmayarak ülke topraklarını aşmış za-
manla. Binzet, şu anda yıllar içerisinde 
gezdiği ülkelerin sahaflarından topladığı 
kartpostallarla 15 bin resim ve kartpostal 
arşivinin sahibi. “Dünya Kartpostalların-
dan Çanakkale Savaşı” sergisi Binzet’in 
ilk sergisi değil. Binzet, iki yıl evvelin-
de yine Barış Manço Kültür Merkezi’n-
de açtığı kartpostal sergisiyle ziyaretçi-
leri 1900’lerin Kadıköy’üne götürmüştü.

“BELGEYE MERAKLI DEĞİLİZ”
Binzet, Osmanlı ile ilgili kartları Tür-

kiye’den bulmanın çok zor olduğunu 
söylüyor. Kendisinin de kartları daha çok 
Fransa’dan topladığını söyleyen Binzet, 
bunun sebebinin Türkiye toplumunun 
belgeye meraklı olmaması olarak yorum-
luyor. “Zamanında Osmanlı’da yaşayan 
Fransız Levanten aileler gördükleri şey-
leri fotoğraflayıp veya çizip ülkelerine 
postalamasalardı bu koleksiyon oluşmaz-
dı” diyen Binzet, Rumeli’nden Afrika’ya 
kadar olan bölgeye ait elinde 15-16 bin 
resim ve kartpostal olduğunu söylüyor.

“SON CENTİLMENLER SAVAŞI…”
Çanakkale Savaşı’nı “dünyanın son 

centilmenler savaşı” olarak nitelendi-
ren Binzet, bunun sebebini şöyle açık-
lıyor: “Çanakkale Savaşı boyunca hiç-
bir zaman sivil halka ateş edilmedi. 
Çanakkale Savaşı boyunca hangi tara-
fın askeri ölürse ölsün her zaman say-
gı duyuldu. Bir komutan öldüğü zaman 
savaş durdurulur, cenazesi birlikte kal-
dırıldı. Çanakkale Savaşı’nda cep-
heden cepheye yiyecek bile atıldı ve 
insanlar inanılmaz derecede saygı du-
yarak savaştı. Böyle bir savaşı daha 
sonra dünya maalesef göremedi. Son-
raki savaşlarda namlular herkesi sivil 
halkı hedef aldı. Çanakkale dünyanın 
son centilmenler savaşıydı.”

“KARTPOSTALLAR KİTAP OLDU”
Kadıköy Belediyesi’nin desteğiy-

le Binzet’in Çanakkale Savaşı’yla ilgili 
topladığı kartpostallar kitaplaştırıldı. Bu 
sebepten dolayı Kadıköy Belediyesi’ne 
teşekkür ettiğini belirten Binzet, kitabın 
tek eksiğinin kartpostal altında açıklama-
ların yer almaması olduğunu söylerken, 
bunun sebebinin kendisinin tarihçi değil 
koleksiyoner olması olduğunu vurgula-
dı. “Ben belgeyi veririm. Gerisi tarihçile-
re kalmış” diyen Binzet’in topladığı kart-
postalların yer aldığı kitabın önsözünü 
ise “Balyoz Darbe Planı” davasıyla hatır-
lanan Koramiral Feyyaz Öğütçü yazmış. 
Gazetemize konuşan Öğütçü, sergiyi çok 
beğendiğini söylerken, 100 yılı aşkın ta-
rihi olan Çanakkale Savaşı’nın yabancı-
lar gözüyle nasıl göründüğünü anlamak 
için çok önemli olduğunu söyledi. Öğüt-
çü özellikle gençlerin sergiyi görmeleri 
gerektiğini dile getirdi.

YENİ SERGİ 3 MAYIS’TA
Binzet, “Dünya Kartpostallarından 

Çanakkale Savaşı” sergisinden sonra 
yeni bir sergiyle ziyaretçilerle buluşa-
cak. Daha önce 1900’lerin Kadıköy’ü ve 
Osmanlı Devleti’nde kadını anlatan ser-
giler yapan Binzet’in yeni sergisinin adı 
“Kadıköy’de Spor Suda Başladı”. Bin-
zet, 3 Mayıs’ta CKM’de açılacak olan 
sergiyle ilgili şunları söyledi:” Kadı-
köy’de spor futbolla özdeşleşti. Hâlbuki 
Kadıköy, yelkenin, küreğin, yüzmenin 
ve kule atlamanın Türkiye’de başladığı 
yer. Bunu CKM’de kartpostallarla bir-
likte anlatacağız.”

K
l Alper Kaan YURDAKUL

Öğretmek bir sanattır
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Kadıköy Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası do-
layısıyla ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bun-
lardan bir tanesi de sanattan sağlığa kadar geniş yel-
pazede hazırlanan ve 21 Mart Salı günü 13.00’te 
Koşuyolu Mahalle Evi’nde düzenlenen “Birlik-
te Yaş Alıyoruz” etkinliğiydi. Etkinliğe katılan-
lar sağlık seminerinin yanı sıra müzik ve dans dolu 
programda Koşuyolu’nun şahsına münhasır atmos-
ferinde unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek, 
Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

“İLERİ YAŞLARDA BESLENME” 
“Birlikte Yaş Alıyoruz” etkinliği İstanbul Üni-

versitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Erdinçler tarafın-
dan verilen “İleri Yaşta Beslenme” konulu sağlık 
semineriyle başladı. Prof. Dr. Deniz Erdinçler ka-
tılımcılara sağlıklı yaş almak için dikkat edilmesi 
gerekenleri anlattı. Erdinçler sunumunda; “Sağlık 
kontrollerinizi yaptırın, kendinizi iyi hissetmenizi 
sağlayacak hobiler, uğraşlar bulun, aileniz, dostları-
nız ve arkadaşlarınızla ilişkinizi koparmayın, yaşa-
mı paylaşın, bilinçli beslenin, yaşama olumlu ve ya-
pıcı gözle bakın, fiziksel olarak aktif olun” şeklinde 
tavsiyelerde bulundu. 

VE BİRAZ MÜZİK
Seminerin ardından Kadıköy Belediyesi Sosyal 

Yaşam Evi üyelerinin, Dans Eğitmeni Zerrin Gün 

eşliğinde sunduğu dans şovu  “Birlikte Yaş Alıyo-
ruz” etkinliğinin en hareketli anlarıydı. Etkinliği 
izleyen pek çok katılımcının da dans şovuna eşlik 
ettiği görüldü.  Ardından Sosyal Yaşam Evi üye-
lerinden oluşan ve geçtiğimiz yıllarda verdiği kon-
serlerle tanınan Türk Sanat Müziği topluluğunun 
müzik dinletisi, melodiler ve anılar eşliğinde katı-
lımcıları geçmişe doğru yolculuğa çıkardı. 

EL SANATLARI ÇALIŞMALARI 
Ayrıca Kadıköy Belediyesi Mevhibe İnönü Ço-

cuk Yuvası’ndan çocuklar, Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü stajyer üniversite öğrencileri ve ile-
ri yaştaki vatandaşlar birlikte boyama atölyesinde el 
baskısı ve boyama yaptı. 

seviyor

5+ Kadıköy Forumu 20 Mart Pazartesi 
günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde dü-
zenlendi. 13.00-16.00 saatleri arasındaki 
forumda 65 yaş üstü Kadıköylülerle Yaşlı 

Dostu Kadıköy konuşuldu, öneriler paylaşıldı. 
Forumda söz alan katılımcılar öneri, düşünce ve 

eleştirilerini paylaştı. Düzenlenen forumu yerinde bul-
duğunu belirterek, önemsendiklerini hissetmenin mut-
luluğunu yaşadığını ifade edenler de vardı. Kadıköy’de 
yaşamanın güzel olduğunu, park ve spor imkânları-
nın gelişmiş olduğunu belirtirken, ilçede kentsel dö-
nüşüm dolayısıyla sıkıntı yaşadığını, kaldırım ve yol-
larda yürümekte zorlandığını söyleyen de teknolojiyi 
eskisi gibi iyi kullanamadığını söyleyen de vardı. Fo-
ruma katılanlar Kadıköy Belediyesi’nin Sosyal Yaşam 
Evi’nden memnuniyetlerini de dile getirirken, beledi-
yenin yaşlı nüfusa yönelik çalışmalarını beğendikleri-
ni ifade ettiler.

KADIKÖY’DE YAŞAMAK GÜZEL
Foruma katılanlardan 92 Yaşındaki dinleyicilerden 

Veysel Şentuna, Kadıköy Moda’da yaşadığını belirte-
rek, Kadıköy’de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söy-
ledi. Şentuna, ilçenin sahili, parklarıyla güzel vakit ge-
çirilen yerlerden olduğunu, Sosyal Yaşam Evi’nin de 
üyesi olduğunu, böyle bir imkânı sunduğu için de Ka-
dıköy Belediyesi’ne teşekkür ettiğini belirtti. Şentuna, 
Sosyal Yaşam Evi imkanlarının daha fazla yaşlı nüfusa 
hitap edebilecek şekilde genişletilmesini belediyeden ta-
lep etti. Kadıköy’de istediği pek çok imkânı bulabildiğini 
anlatan Şentuna özellikle belediyenin sunduğu sağlık im-
kanlarından da gerektiğinde yararlanabildiğini ifade etti.

İNŞAATLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Foruma eşiyle katılan 1940’lı yıllardan beri Kadı-

köy’de yaşadığını anlatan 94 yaşındaki Yaşar Kural 
da “Kadıköy en güzel ilçelerden biri. Dünyanın cennet 
bir yeri Kadıköy. İnsan ilişkileri bakımından, sosyal 
ve kültürel imkanlar bakımından zengin bir ilçe” dedi. 
Kural, sokakların daha temiz olmasını istediğini belir-
terek, yaşanan kentsel dönüşüm dolayısıyla inşaatların 
neden olduğu çevre kirliliğinden yakındı. Kural, inşa-
at denetimlerinin daha sık olmasını belediye yetkilile-
rinden istedi. Kural, forumu ve etkinlikleri beğendiğini 
belirterek, daha sık düzenlenmesini istedi; belediyeden 
yaşlı bireylere yönelik evde sağlık, evde yemek ve alış-
veriş hizmetinin daha da genişletilmesini talep etti. 

KALDIRIMDA YÜRÜMEK ZOR
İnşaatlar dolayısıyla yaşlı bireyler olarak sıkıntı ya-

şadığını belirten katılımcılardan Fikret Hakkı Bilgin, 
gerek inşaat çalışmaları gerekse yanlış park etme ne-
deniyle kaldırımlarda yürümekte zorlandıklarını belirt-
ti. “Ben ileri yaşta bir birey olarak kaldırımlarda yü-
rümekte zorlanıyorum” diyerek belediyenin bu konuya 
bir çözüm bulmasını istediğini ifade etti.

TRAFİK SORUNU
60 yıldan bu yana İstanbul’da yaşadığını söyleyen 

Serpil Çetin de Kadıköy’de yaşamanın güzel olduğu-
nu ifade ederek, ulaşımı ve sahilleriyle ilçenin pek çok 
özelliğe sahip olduğunu belirtti. İlçede en fazla trafik 

sorunu olduğuna dikkat çeken Çetin, bunun dışında 
pek bir olumsuzlukla karşılaşmadığını ifade etti.

SİZİN İÇİN ÜRETİYORUZ 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları Onur Te-

murlenk ve Bahar Yalçın’ın yanı sıra Kadıköy Bele-
diyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adı-
güzel ile Sağlık İşleri Müdürü Zeynep Süzme’nin de 
katıldığı forumda; Kadıköy Belediyesi’nin ilçede yaşa-
yan 65 yaş üstü bireylere yönelik gerçekleştirdiği Sos-
yal Yaşam Evi, inşaatı süren Alzheimer Merkezi proje-
leri hakkında da bilgi verildi.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Mü-
dürü Duygu Adıgüzel, yaptığı konuşmada; düzenlenen 
65+ Forumu’nun, Kadıköy Belediyesi olarak gerçek-
leştirdikleri yerel yönetim uygulamalarında Kadıköy-
lülerin beklenti ve önerilerinin somut bir karşılığı ol-
duğunu söyledi. Bunlardan elde edilen sonuçları yerel 
yönetim çalışmalarında uygulamaya çalıştıklarını ifa-
de eden Duygu Adıgüzel, “65 yaş üstü forumunda da 
sizlerle birlikte özellikle yaş almayla ilgili oluşturaca-
ğımız sosyal politikaların nasıl olmasını istediğinizi, 
varolan çalışmalarla ilgili şikayet, beklenti ya da öneri-
lerinizi dinlemek için bu forumu düzenledik. Kadıköy 
Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışı içerisindeki bu 
forumlar bizim aslında çalışmalarımızın da somut kar-
şılığı. Forumun asıl amacı sizden gelecek öneri ve bek-
lentiler” dedi. Forumda katılımcılara dağıtılan ankette; 
“Yaşlı Dostu Kadıköy’ü Nasıl Hayal Ediyorsunuz?”, 
“65 Yaş Üstü Birey Olarak Yaşamanın Size Sağladığı 
Kolaylıklar ya da Zorluklar Nelerdir?”, “Kadıköy Be-
lediyesi Sizin İçin Ne Yaparsa Kendinizi Mutlu Hisse-
dersiniz?” soruları soruldu. 

VE BİRAZ DA EGZERSİZ
Yaş ilerledikçe kemik yoğunluğunda azalma oldu-

ğunu, hareketsizliğe bağlı olarak kas ve iskelet yapı-
sında sorunların ortaya çıkabildiğini söyleyen Uzman 
Fizyoterapist Naziye Ceyhan da forumun çeşitli bö-
lümlerinde katılımcılara egzersiz çalışmaları yaptırdı. 

EVDE SAĞLIK, EVDE TEMİZLİK…
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre İstan-

bul’da yaşlı nüfus oranının yüzde 6, Kadıköy’de yüzde 
17 olduğunun belirtildiği forumda; Kadıköy Belediye-
si Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Servis 
uzmanlarının hane çalışmaları kapsamında hazırladığı 
rapor da sunuldu. İlçede 65 yaş üstü bireylerle yapılan 
görüşmeler sonunda hazırlanan raporda; bu yıl ilçede 
2026 hane ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi. Rapora 
göre 1115 hanede görüşmeler gerçekleştirildi. 282 ha-
nede 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı tespit edildi. Yal-
nız yaşayan 65 yaş üstü bireylerin olduğu hane sayısı 
67, iki kişi yaşayan 65 yaş üstü bireylerin bulunduğu 
hane sayısı da 38 olarak tespit edildi. 

Yapılan araştırmaya göre; Kadıköy Belediyesi’nin 
Evde Sağlık Desteği, Evde Temizlik Desteği, Evde Ku-
aförlük Desteği, Sıcak Yemek Desteği, Ulaşım Deste-
ği gibi uygulamaları en fazla talep gören ve beğenilen 
çalışmaları arasında. Belediyenin çalışmaları arasında 
Evde Alışveriş ve Evde Psikolojik Danışmanlık deste-
ği de mevcut.

65 yaş
üstü

’üKadıköy
Kadıköy’de 
65 yaş üstü 

bireylerin 
talep ve 

beklentilerinin 
konuşulduğu 
“65+ Kadıköy 

Forumu” 
gerçekleştirildi

keyfi…
Kadıköy 

Belediyesi’nin 
Yaşlılar Haftası 

nedeniyle 
düzenlediği 

etkinlikte 
buluşanlar keyifli 

bir gün yaşadı

Birlikte yaş 
almanın
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Kadıköy Belediyesi bu yıl 18-24 Mart Yaşlılar Hafta-
sı kapsamında 65 yaş üstü bireyler için dolu dolu bir 
program hazırladı. Bunlardan biri de 22 Mart Çarşam-
ba günü Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü, Sağlık 
İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü’nün birlikte düzenlediği spor etkinlikleriydi. 

SPOR BİZE VIZ GELİR
Etkinlikte 65 yaş üstü katılımcılar mini golf oyu-

nundan bocce’ye, pilatesten yoga ve dart’a birkaç sporu 
bir arada yapma imkanı buldular. Belediyenin neredey-
se bir güne yaydığı spor etkinliği saat 11.30’da başladı. 

Kadıköy Belediyesi’nin, katılımcılar için Kalamış res-
toranda verdiği öğle yemeğinin ardından spor etkinlik-
lerine geçildi. 

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDILAR
Kalamış’ta spor eğitmenleri tarafından katılımcılara 

önce program hakkında bilgi verildi. Daha sonra katı-
lımcılar Mini Golf, Bocce, Pilates, Yoga ve Dart oyun-
larından birini tercih ederek spor yapmaya başladı. 

“HERŞEY ÇOK GÜZEL”
Daha önce hiç dart oynamadığını söyleyen İnci Kip-

men, dart oyununu beğendiğini söyledi. Kipmen, “Her-
şey çok güzel, etkinlikler çok güzel. Vaktimiz nasıl 
geçiyor bilemiyoruz. Dün Sosyal Yaşam Evi Korosu 

olarak şarkı söyledik bugün de spor yaparak eğlendik. 
Her şey için teşekkürler” dedi. 

GENÇLER SPOR YAPSIN
Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Spor Merkezi’n-

deki spor etkinliğinde hayatında ilk defa golf oynama 
imkânı bulduğunu söyleyen Oktay Çavuşoğlu, “Bele-
diyenin bizler için düzenlediği etkinliklerden çok mem-
nunum. Fakat çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlık-
lardan korumak için spor alanlarına çekmemiz lazım. 
Belediyemizden bu konuya eğilmesini istiyorum” dedi. 

Gülseren Gürkan ise “Belediyemiz çok güzel im-
kanlar hazırlamış. Etkinlikler, her şey çok güzel gidi-
yor. Yaşlı bireylere yönelik kurslar açması, yaşlıları dü-
şünmesi bizler için bir moral kaynağı” dedi.

HAVA GÜZEL, MORALLER SÜPER
Futbol topunu eline alıp sahaya çıkan ve attığı sert 

şutlarıyla kaleci Bülent Çakırer’e zor anlar yaşatan 
Mehmet Kaya da “Moralimiz yerinde. Hava futbol oy-
namaya müsait dedik ve sahaya çıktık. Hava güneşli, D 
vitamini bol. Bugün çok güzel, ilgi alaka güzel, bele-
diyemizin tesisleri de güzel, yemekler şahane. Her şey 
için teşekkür ederim” dedi.

İlk defa bocce oynadığını söyleyen İskender Kalfa 
da “Gayet memnunuz, mutluyuz. Bundan daha iyisi ne 
olabilir. Bocce oynadıktan sonra futbol ve golf de oyna-
yacağım” diye konuştu. 

Saat 15.00’e kadar devam eden sportif etkinlikler 
hareketli müzikler eşliğinde yapılan danslarla tamam-
landı. 

ünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim 
uygulamaları yazı dizimize Boston Bele-
diyesi’nin kıdemli yurttaş politikaları ile 
devam ediyoruz. 

Boston, Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan bir şe-
hir olarak, Kıta ABD’sindeki okyanusa kıyısı olan 
tek eyalet başkentidir. Boston’ın nüfusu, 2016 tah-
minlerine göre, 667,137. Toplam 252,699 hanenin 
bulunduğu Boston’da, bu hanelerden yüzde20,4’ü 18 
yaşın altında çocuk barındırıyor. Hanelerin toplamı-
nın yüzde 25,5’i birlikte yaşayan evli çiftlerden, yüz-
de 16,3’ü eşi olmayan kadın aile reislerinden, yüzde 
54’ü aile olmayanlardan. Tüm hanelerin yüzde 37,1’i 
tek başına yaşayanlardan, yüzde 9’u ise 65 ve üzeri 
yaşta tek başına yaşayanlardan oluşuyor.

Yüzde 9’u 65 ve üzeri tek başına yaşayan kıdem-
li yurttaşlardan oluşan şehirde bu yurttaşlara yönelik 
birçok örnek uygulama var. Uygulamaların önemli 
bir bölümü ise gönüllü desteği ile yapılıyor. Boston-
lular günün ya da haftanın belli saatlerini kıdemli 
yurttaşlara destek olmak için geçiriyor ve bunun kar-
şılığında ferdi kaza sigortası sahibi oluyor veya sem-
bolik ücretler alıyorlar.

BOSTON ALZHEİMER GİRİŞİMİ 
Boston, Alzheimer hastalığına karşı mücadelede 

önde gelen yaklaşık 2 bin şirket ve kuruluştan olu-
şan Alzheimer’s Workplace Alliance’a katılan ilk bü-
yük şehir. Şehir Yönetimi’nin bu konudaki ilk adı-
mı, ilk müdahalede bulunan kişilere, Alzheimer ya da 
Demans hastalarıyla ilgilenirken nasıl cevap ve tep-
ki verecekleri konusunda eğitim vermek olmuş, has-
tayla ilgilenen kişi ve ailelere en iyi nasıl yardımcı 
olacakları konusunda bilgilendirmek için şehir yöne-
timi personeline öğle aralarında eğitici atölyeler dü-
zenleniyor.

BOSTON LCV (LÜTFEN CEVAP VERİNİZ) 
Boston LCV, Boston’da yaşayan 55 yaş ve üze-

ri kişilerin, şehrin her yerindeki gönüllü programlara 
dâhil olmalarını sağlayan bir uygulama. Gönüllüler, 
ihtiyacı olan yaşlılara refakat ediyor, yemek götürü-
yor, ulaşımlarına yardımcı oluyor, ikinci dil olarak 
İngilizce öğretiyor ve destek oluyor. Gönüllüler, ne-
rede ve ne kadar süre hizmet vereceklerini kendile-
ri seçiyor. Program dâhilinde, gönüllülerin hizmet 
verirken yaptıkları ulaşım ve yemek giderlerinin bir 
kısmı karşılanıyor, ücretsiz olarak kaza sigortası yap-
tırılıyor ve Boston Şehir Yönetimi’nin düzenledi-
ği ücretsiz etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmala-
rı sağlanıyor.

EŞLİK PROGRAMI 
Kıdemli Yurttaşlara eşlik programı Ulusal Kamu 

Hizmeti için Koordinasyon (Corporation for Natio-
nal Community Service) tarafından finanse ediliyor 
ve Yaşlı Komisyonu (Elderly Commission) tarafın-
dan destekleniyor. Eşlik Programı, yaşlı Amerikalı-
lara, kendi yaşam deneyimlerini toplumsal ihtiyaçlar 
için kullanma fırsatı tanıyan bir ulusal hizmet prog-
ramları ağı olan Kıdemli Yurttaş Toplulukları (Seni-
or Corps) programının bir parçası. Kıdemli yurttaş-
lara eşlik edenler, günlük işlerini yapmakta zorlanan 
yaşlılara bakkal alışverişi, fatura ödemesi ve doktor 

randevusuna götürme gibi konularda yardımcı olmak 
isteyen, 55 ve üzeri yaştaki gönüllülerden oluşmakta-
dır. Gönüllü olmak isteyen tüm adaylar, hizmet ön-
cesi ve hizmet sırasında Alzheimer hastalığı, diyabet 
ve ruh sağlığına bağlı sorunlar gibi konularda eğiti-
me tabi tutuluyor. Yardımcı Kıdemli Yurttaşlar, haf-
tada 20 saat hizmet veriyor, ulaşım, yıllık fiziki mua-
yene ve yemek gibi gereklilikler için saat başına 2.65 
dolar alıyorlar. 

Yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu 
kurumları, Kıdemli Yurttaşlara Eşlik Programı pro-
jelerinin finanse edilmesi ve yürütülmesi için ödenek 
alıyor. Yaşlıların sağlık sorunlarına ilişkin çalışmalar 
yürüten toplum destekli kuruluşlar, gönüllü hizmetle-
rinin koordine edilmesi ve konumlandırılmasına des-
tek oluyor. Hastanelerin, yaşlanma üzerine bölümleri 
ve evde sağlık hizmeti veren grupların dahil olduğu 
yerel ortaklar, gönüllü noktaları olarak görev yapı-
yor, bu gönüllü noktalarının personelleri, desteğe ih-
tiyaç duyanları belirleyerek gönüllülerle eşleştirme 
konusunda yardımcı oluyor.

KARŞILAMA GÖREVLİSİ KIDEMLİLER
Gönüllü olarak karşılama görevlisi olan kıdem-

li yurttaşlar, belediye binasına gelen konukları gü-
ler yüzle karşılama ve onları uygun yere yönlendirme 
konusunda yardımcı oluyor. Düzenli olarak haftada 
iki saatlerini bu işe ayıran kıdemli yurttaşlar bu saye-
de sosyalleşmiş de oluyorlar. 

EMLAK VERGİSİ İNDİRİMİ 
Ev sahibi kıdemli yurttaşlar, bir şehir yönetimi 

biriminde gönüllü olarak çalışarak emlak vergilerin-
de 1000 ABD Dolarına kadar indirim fırsatından ya-
rarlanabiliyor. Programa dahil olabilmek için kişile-
rin 60 yaş ve üzerinde olması, bekar olanların 40.000 
ABD Doları, evli olanların 55.000 ABD Doları brüt 
gelire sahip olması gerekiyor. Program kapsamında 
kişilerin en fazla 100 saat gönüllü olarak çalışması-
na izin veriliyor ve gönüllü olarak çalışılan saat başı-
na emlak vergisinde 10 ABD Doları tutarında bir in-
dirim sağlanıyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından ayrıntı-
lı hazırlanan ayrıntılı kent profiline http://www.kadi-
koyakademi.org/category/kent-profilleri/ sayfasın-
dan ulaşabilirsiniz. 

Önümüzdeki hafta yazı dizimize Boston 
kütüphaneleri ile devam edeceğiz.

D
KIDEMLİ YURTTAŞLARI

BOSTON’IN
YAZI 

 DİZİSİ
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l Mustafa SÜRMELİ

Kadıköylü 65 yaş üstü bireyler Kalamış’ta 
yazdan kalma bir havada spor keyfi yaşadı. 
Hava güzel, moraller de süper olunca 
katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadıSpor her yaşta güzel
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Bir yeri, o yer, bir semt, bir bölge haline getiren 
şeyler neler olabilir? Sevdiğimiz yerlerin neyi-
ni seviyoruz? Anılar nasıl oluşuyor, gibi şeyler 
düşünüyorum.

Benim aidiyetle ilgili anladığım şey şu. As-
lında basit kuralları var. Bir yeri özel yapan şey 
ya da şeyler esasında çok basit. Bunu yapabil-
mek zor kısmı. Çünkü hayatta aklınıza gele-
meyecek şeyler de olabilir.

Mesela bir yer, bir bölge, uzun süredir de-
ğişmiyorsa. Yani bölgenin terzisi, çiçekcisi, bi-
linen birkaç elektrikçisi (bazısı dandik, bazısı 
daha teknik), kayıntılık bir yeri, belki bir esnaf 
lokantası, bir sahnesi, bir alanı olması gereki-
yor en azından. Bunların bir de orada uzun sü-
redir olmaları gerekiyor. Aslında şimdi yapılan 
her şey gelecekteki semti etkiliyor. 

Yıllardır aynı yerde açık olan barlar, tuhaf 
tuhaf mekanlar görüyorum yurt dışında. Dün-
yanın adı sanı bilinen grupları Avrupa turne-
lerinde bu salaş, dökülen mekanlarda çalıyor. 
Mekan sahipleri gelip “Burada tuvalet önünde 
çaldığınız için kendinizi kötü hissetmeyin. Biz 
26 yıllık bir mekanız, burasının hakkını verin” 
diye şekil bile yapabiliyor. Ama işte o 26 yıl-
lık ısrar uzun vadede o noktanın Avrupa’nın en 
hürmet gören konser ortamlarından biri hali-
ne geliyor. İki nesildir terzilik yapan bir ailenin 
dükkanı, o semti o semt haline getiriyor ben-
ce. Mahalle duygusu aslında insanların birbiri-
ni tanıması ya da tipine aşina olmasından öte 
bir şey. O insanların birbirine selam vermesi, 
birbirlerinin yardımına koşması, bir arada bir-
birleriyle anlaşmasalar bile birbirlerine destek 
olabilmesi en önce. Sonrasında oradaki park-
lar, bahçeler, muhitin geleni gideni oraları baş-
ka başka hallere sokuyor. 

Kadıköy bu açıdan bakıldığında bu özellik-
lerin çoğunu taşıyor ama artık güç bela taşı-
yor maalesef. Bunu bu sene ben söylüyorum, 
seneye de başkaları bu yılları özleyecek. Za-
mandan kaçış yok. Herkes daha eskisini özlü-
yor. Ama bir de nedeni var tabii ki bu davra-
nışın. 

Kadıköy’deki müzik kültürünü ele alalım. 
Kadıköy’den çıkan birçok grup, semtin kenti-
ne özgür üretimleri yıllardır var. Peki neden? 
Galiba birinci sebep Kadıköy’de yaşayan öğ-
renciler. Bulunan liseler. Sonrasında ise Kadı-
köy’deki müzik ve prova stüdyolarının sayı-
sı ve tabii ki bir de sahilde yanından geçerken 
içerisinden gelen seslere hayran kaldığınız 
konservatuar… Bence müzikle hiçbir ilgisi ol-
mayan bir insan bile binanın yanından geçer-
ken duyduğu sesleri bir durup dinlemeye ça-
lışır. Böyle bir şeyi denemediyseniz hemen 
konservatuarın önüne gidin. Geçen gün in-
sanlar camın önüne yaklaşmış, içeride çello 
çalışan bir genç kızı izliyordu mesela.

Müzik demek gençlik ve asilik demek is-
ter istemez. Kimse çocuğunun müzisyen ol-
masını istemez. Öncelikle evde gıygıygıy kafa 
şişirir. Hele benim gibi davul filan çalıyorsa hiç 
sormayın. Her gün kapıda polis, komşu, ma-
halleli isyanda… Olmaz yani. İşte o müzisyen 
olmak isteyen gençler 80’lerden itibaren Ka-
dıköy’de çok şey değiştirdi. Sokaklarda birbir-
lerinin gitarlarına, zillerine bakıp tanışan genç-
ler, aynı stüdyoyu paylaşan iki ayrı ekip. Hepsi 
bir zaman içinde kendi mahallesini, kendi ar-
kadaşlıklarını getirdi. Bütün müzisyenler birbi-
rini tanır, birbirini sever oldu. Metalcisi, pank-
çısı, hardcorecusu, rakçısı hepsi büyük ve aklı 
başında olmayan bir aile gibiydi. Müzik üretimi 
mi müzik tüketimini getirdi, yoksa müzik tü-
ketimi mi yeni müzikleri doğurdu, o konuyu da 
Zihni’ye filan sormak lazım. Ak-
mar’da kendisi. Gidip, selamımı 
verip sorabilirsiniz. 

Tabii bu sadece yelpaze-
nin bir dalı. Bir yandan da o 
çocuklardan önce de Ba-
rış Manço’nun dolaştığı so-
kaklar buralar ne de olsa. 
Barış Manço’dan önce de 
başkaları dolaşmış. Ha-
vasından mı suyundan 
mı bilinmez ama buralara 
müziği ilk getirenler çok hayırlı 
bir iş yapmışlar. Barış Manço da bu konu-
da benimle aynı fikirdedir umarım. 

Aşağı yukarı Kadıköy-3  
Sokaklardan evlere

KAAN 
SEZYUM

adıköy’de sanat üreten, sahnesi olan ve olma-
yan 65 tiyatrodan oluşan Kadıköy Tiyatrola-
rı Platformu, mesleklerinin önemli günü 27 
Mart’a hazırlanıyor. Dünya Tiyatro Günü’nü 

şenlikli bir yürüyüşle kutlayacak olan platformdan, tiyatro-
cular Esin Aslan ve Nevzat Süs ile konuştuk.

• 1.5 senedir aktif olan bir platformsunuz. Geçen sene 
Ekim’de yaptığınız Kadıköy Tiyatro Şenliği nasıl geçti? 

E. Aslan:  Kapasitemizin ve hedefimizin üstüne çıka-
rak, 28 oyunla 9 gün boyunca süren şenlikte 2 bin 500 civa-
rı seyirciye ulaştık. Bu şenliği bu yıl da yine sezon başında 
yinelemeyi planlıyoruz. Esasen hedefimiz ‘365 gün tiyatro’ 
mantığıyla ilerlemek. Sahnelerimizi hiç kapatmayalım, se-
yirci tüm yıl boyunca oyun izleyebilsin istiyoruz.

N. Süs: Eğer bir açık hava sahnesi imkânı bulabilirsek, 
Kadıköy’de 12 ay tiyatro yapmak istiyoruz. Eskiden yaz 
aylarında İstanbul boşalırdı anacak son birkaç senedir öyle 
değil. İstanbullular alışveriş merkezlerine mahkûm olma-
sınlar. Çünkü tiyatro her zaman, her yerde,  her vakit yapı-
labilir bir sanat dalı.

• Kadıköylü tiyatrocular, komşularına mekânlarının 
kapısını açtığı, tiyatrolardaki ücretsiz buluşmalara katı-
lan mahallelinin tiyatroları da oyuncuları da yakından 
tanımaya başladığı ‘Benim Komşum Tiyatro’ projeniz de 
sürüyor, değil mi?

E. Aslan: Evet, ikinci aydayız. 12 tiyatro ile 15 ma-
hallede sürüyor. Bu pilot bir çalışma, ileride Kadıköy’ün 
21 mahallesine yaymayı hedefliyoruz. İlgi çok yoğun, baş-

vurular kapanmasına rağmen hala katılmak isteyenler var. 
Projeye katılanlar oyun seçmeye, sonra o oyunu izleyip, 
gelip bizimle eleştirilerini paylaşmaya başladılar. Tiyatro 
dünyasıyla yakınlaşıyorlar. Tiyatroya bambaşka bir gözle 
bakmaya başladıklarını söylüyorlar. Seyirci tiyatroya bizim 
gözümüzden, biz de izleyici gözünden bakmaya başladık. 

N. Süs: Seyircilerin tiyatroya kata-
cakları çok şey var. Biz normalde bir 
oyun hazırlarız, sahneleriz, birkaç eleş-
tirmen izler ve yazar. O kadar… Bizi 
eleştiriyle sanatsal olarak ileriye götü-
recek olan seyircinin bizzat kendisi. Bu 
proje biz tiyatrocular için de çok yarar-
lı olacak. Tiyatrolar da kendilerine çeki 
düzen verip, baştan savma oyunlar yap-
mayacaklar. Bilinçli seyirci, iyi tiyatro-
nun ortaya çıkmasını sağlayacak. 

• Bu platformun siz tiyatroculara 
ve seyircilere nasıl katkısı oldu?

N. Süs: Kadıköy’deki tiyatroların 
birlikte hareket etmesini sağladı. Seyir-
ci açından da mesela Benim Komşum 
Tiyatro projesi, daha bilinçli seyirci ye-
tişmesine yönelik Kadıköy’de bir mi-
henk taşı olacak.

E. Aslan: Bu platform, sadece buradaki insanlarla yü-
rümüyor esasen. Platform dışındaki pek çok tiyatroyla da 
birlikte hareket ediyoruz. Onların sorunları olduğunda çöz-
meye gayret ediyoruz. Görünürde 65 tiyatroyuz ama daha 
fazlayız. Gölgemiz bizden büyük… Kadıköy dışından bize 
katılmak isteyen tiyatroları da, kendi bölgelerinde bir bir-
lik kurmaları için teşvik ediyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin 
desteğini de çok önemsiyoruz. Kendi başımıza da ayakta 
durabiliriz ama belediye destek olmasaydı bu kadar hızlı 
bir atılım olamayabilirdi. 

• Tiyatro dünyası 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne 
nasıl bir ahvalde giriyor?

N. Süs: Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin yakılması, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ti-
yatro hocalarının ihracı, AKM’nin yıkılmasının gündeme 
gelmesi, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları’nın pey-
derpey özelleştirilmesi planları… Bunlara bakmadan, 27 
Mart’ı kavrayamayız. Tiyatro Günü sadece bir şenlik, kut-
lama değil. Nasıl ki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
bir mücadelenin sonunda ortaya çıkmışsa, 27 Mart da ay-
dınlanmanın bir aracına dönüşmeli. Her şey böyle vahşile-
şiyorken, biz tiyatrocular tiyatro gününde bu gidişata kar-
şı çıkıyoruz. 

E. Aslan: Sanat, sistem tarafından bir köşeye sıkıştırı-
lıyor. Çünkü korkuluyor sanattan. Çünkü özellikle tiyatro, 
insanların bilinçlenmesi ve aydınlanması adına çok kuvvet-
li araç. Sanat merkezi yakma olayları… Bu süreç maale-
sef yarın öbür gün sahnelerin kapatılmasına bile varabilir. 
Ama biz her an, her yerde, her koşulda tiyatro yaparız ye-
ter ki birlikte olalım. 27 Mart’ta çağırımız bu; tüm abluka-
lara karşı birliktelik… Bu sıkışmasının içinden rengârenk 
çıkacağız diyoruz.

• Sanırım tam da bu nedenle 27 Mart’ta renkli bir yü-
rüyüş yapacaksınız

E. Aslan: Evet! 27 Mart Pazartesi saat 17.00’de Baha-
riye Caddesi Ali Suavi heykeli önünde (Sanatçılar Soka-
ğı) buluşacağız. Bahariye Caddesi boyunca kostümlerimiz, 
bandomuz ve kısa oyunlarımızla Mehmet Ayvalıtaş Mey-
danı’na dek yürüyeceğiz. Önceki yıllarda İstiklal Cadde-
si’nde bir yürüyüş olurdu, sanırız bu sene tek yürüyüş Ka-
dıköy’de yapılacak. O nedenle tüm seyircileri, İstanbul’un 
tüm tiyatrolarını bekliyoruz.  

N. Süs: İnsanlarda umutlar yerle bir, gelecek kaygısı 
var, kimse yarını göremiyor. Böyle bir süreçte birileri bu 
bayrağı taşımalı. Bunu şu an Kadıköy Tiyatroları Platfor-
mu yapıyor. Tüm meslektaşlarımızın bu yürüyüşe destek 
olmaları gerek. 

Bilimkurgunun tiyatro hali: 
Düşünün ki dünyadaki bütün bilgiler dijital orta-
ma aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıf-
larına göre bölgelere yerleştirilmiş. Hafızalarını 
silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unut-
maya başlamış. Değiştirilmemiş gerçeklerin ya-
zılı olduğu tek şey ise tüm diğer belgelerle birlik-
te yok edilen işaretli kağıtlar… Ve unutturulmuş 
geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri 
kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu 
kâğıtların peşinde olan bir grup insan…

Yıllardır geleneksel bir dramaturji ile hareket 
eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
roları’nın yeni oyunu “Son” işte böyle bir distop-
yayı anlatıyor. Bilimkurgu tarzıyla sezonun en 
ilginç işlerinden biri olarak öne çıkan oyun, 29 
Mart-1 Nisan tarihleri arasında Kadıköy Haldun 
Taner Sahnesi’nde sergilenecek. Oyunun hem yazarı 
hem yönetmeni olan Özgür Kaymak, ŞT’nin az sayıda-
ki kadın tiyatrocusundan biri. 2001’den bu yana kurum-
da görev yapan, pek çok oyunun koreografisini yapan 
ve bugüne dek 3 oyun yazıp, 5 oyun yöneten Kaymak 
ile konuştuk.

• Sizce oyun neyi anlatıyor? Yazan ve yöneten kişi-
nin ağzından duymak isteriz…

Bize yansıtılan ve aktarılan bilgi-
lerin gerçekliğine dair sorgulamaya 

başladığımda yazmaya başladım 
oyunu. Bu beni rahatsız ediyor-
du. Gerçekleri ne kadar biliyo-
ruz? Bize ailemizden, çevre-

mizden, tarih kitaplarından 
aktarılanlar ne kadar ger-
çek? Oyunu bu sorular 
oluşturdu. Olmayan bir ül-

kede, olmayan insanları an-
lattım, evrensel bir metin ola-

bilmesi için. İzleyenler tabi Türkiye ile bağdaştırıyor 
ama dünyanın her yerinde oynanabilir bu oyun.

• Adı neden Son? Neyin sonuna işaret ediyorsunuz?
Son, yeraltındaki bir kâğıt deposunda toplanıp umu-

du arayan bir grup insanı anlatıyor. Bu, onlar için son. 
Ama aynı zamanda her son yeni bir başlangıçtır. Bu oyu-
nun finalinde anlaşılıyor ama şimdi izlemeyenler için 
söylemeyeyim.

• “Üç yıllık boğulmanın, isyan ve bastırılmış her 
duygunun kusma hali can buldu” demişsiniz bu oyu-
nun yazım sürecinde...

Toplumsal olarak da evrensel açıdan da evrildiğimiz 
dünya beni boğuyor. Önyargılar, empati yoksunlukları, 
bencillik, acımasız rekabet… İnsan olma özelliğimizi, 
sevgiyi unuttuk ki bence en büyük sorun da bu. Ben de 
bunları yazıya döktüm.

• Son, ŞT’nin geleneksel çizgisi dışında bir oyun. 
Türkiye’nin ilk bilimkurgu oyunu diyebilir miyiz?

Açıkçası başka duymadım ben. Yer yer değinen ya-
zarlar var ama tüm oyunu bilimkurgu üzerine kuran yok 

sanırım. Evet, Şehir Tiyatroları’nın bir çizgisi var 
ama bu tarz bir alan da var. Ben de bunu açmaya 
ve doldurmaya çalışıyorum. Böyle işler yapma-
yı seviyorum. Çizgide giden çok kişi var, tiyatro-
nun ilerlemesi için risk alarak farklı işler yapmak 
gerek. Bence tüm kadın yönetmenler de bunu ya-
pıyor. Onları övüyorum açıkça. Kaldı ki ŞT iz-
leyicisi içinde de farklı bir tarzda oyun izlemek 
isteyenler var ki biz bir kurum tiyatrosu isek her 
yelpazeden oyunumuz olmalı. 

• Bir seyirci, “Referandum öncesi bol miktar-
da mesaj içeriyor. Fazla sürebileceğini sanmıyo-
rum bu oyunun, özellikle de bu dönemde…” de-
miş. Katılır mısınız?

‘Hükümet propagandası yapılıyor’ diyen de 
oldu! Seyircinin bu farklı yorumları hoşuma gidiyor. 
Nasıl, hangi gözle izlendiğiyle alakalı. Ben özellikle bir 
şeyi hedef göstermiyorum, tiyatronun böyle bir misyo-
nu yok. Olanı gösteriyorum. Oyunun sürüp sürmemesi 
benden bağımsız bir durum tabi. Bu tarz yenilikçi oyun-
lara ne kadar süre tanınacağıyla alakalı bence, politik bir 
oyun olup olmamasıyla değil. Ama ŞT bu yenilikçiliğe 
karşı olsaydı bana bu oyunu yaptırmazdı zaten. Yönet-
menlerce tercih edilmediği için bu gibi oyunlar yapmak 
yasakmış gibi algılanıyor ama öyle değil. Bakın ben yap-
tım, sahneliyorum. 

• Siz kadınların üretimlerini önemseyen bir kadın-
sınız. Mesela nedir ŞT’deki kadın tiyatrocuların sayısı?

10 bulmaz. Yılda 35-40 oyun çıkartılır, çoğunu er-
kekler yönetir. Mesela bu yıl sadece iki kadın yönetme-
nin oyunu var. Sanatta, bilimde, pek çok alanda kadın 
sayısı neden az diye sorulur hep. Çünkü zamanımız az 
erkeklere nazaran, başka sorumluluklarımız var. Daha 
fazla zamanım, erkek dünyasındaki rahatlığım olsaydı 
daha çok yaratabilirdim keza pek çok kadın için geçer-
li bu. Çevremdeki tüm kadınları da üretme konusunda 
itiyor ve destekliyorum. Kadınlar da hemcinslerini des-
teklesinler. Bu konuda kadınlara eleştirim var. Kadınlar 
hemcinslerinden zor destek alıyor. Biz kadınlar başarılı 
erkek övmeyi sever ama başarılı kadın övmeyi tercih et-
miyoruz pek! Son oyununu bir erkek yazmış olsaydı şu 
an bambaşka bir noktada olurdu bence. 

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Son”da, bedava yemeklerle hafızaları silinen 
ve sınıflarına göre farklı bölgelere yerleştirilen insanların olduğu bir distopya 
anlatılıyor. Oyunun yazar/yönetmeni Özgür Kaymak, oyunu gazetemize anlattı SON

 “TİYATROYU İLERİYE TAŞIMALIYIZ”
Tiyatrocuların 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım. Tiyatroyu ileriye taşıyacak, yeni bir şey söyleyecek 

insanlara ihtiyaç var. İlla politik oyun olması gerekmez. Sansürcü bir ortamda olduğumuzu düşünüyorsak, bu bize 
başka bir yaratım alanı açar, bunu kullanıp avantaja çevirelim. Risk almak gerek ki ben bu bilinçle ilerliyorum. 

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Bahariye’de şenlikli bir etkinlik 
yapacak olan Kadıköy Tiyatroları Platformu, “27 Mart Dünya Tiyatro Günü, bu mesleği yücelten bütün 

emektarlara, salonlara gelerek tiyatroyu tamamlayan bütün seyircilere kutlu olsun!’’ diyor

K

Tiyatro

Benim Komşum Tiyatro projesi kapsamında, bedelsiz olarak projeye destek 
veren sanatçıların zaman zaman seminerleri olacak. Bu ücretsiz seminerler 

hem tiyatro salonlarında, ayda bir de Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
yapılacak. Seminerlerin ilkinin konuğu oyuncu-yönetmen Engin Alkan 

olacak. Alkan, 24 Mart Cuma saat 14.00’teki seminerde “Tiyatroda 
yönetmen, oyuncu ve seyirci ilişkisini” anlatacak.

direnistir
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iyasanın kıskacına alınmış ve 
çok sesli müziğin zenginli-
ğinden mahrum kalmış mü-
zikseverleri çok sesli müziğin 

renkli dünyasıyla buluşturmak amacıy-
la kurulmuş olan Nâzım Hikmet Akademi 
Korosu, sezonun ilk konserini Kadıköy’de 
vermeye hazırlanıyor. Biz de, koronun ku-
rucusu ve şefi, İstanbul Üniversitesi Dev-
let Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı 
öğretim üyesi Yard. Doç.  Erdem Nusret 
Karakaş’ı, koronun Altıyol’daki merke-
zinde  ziyaret ettik.

● Bu koro nasıl kuruldu?
Nâzım Hikmet Akademisi’nde müzik 

dersleri verirken, çok sesli bir koro kurma-
yı düşündüm, önerdim, kabul edilince de 
2011’de kurdum. 2014’e geldiğimizde ba-
ğımsız bir sivil toplum oluşumu olarak de-
vam etmemiz gerektiğine karar verdik ve 
Nâzım Hikmet Koro Derneği’ni kurduk. Bu 
bizim için çok önemli çünkü bir koro başka 
kurumlara bağlı olduğu zaman bunun çeşit-
li sıkıntıları oluyor. Ben bu koroyu hem or-
ganizasyon hem de çizgi anlamında özgür 
olabileceğimiz yapıya dönüştürmek istedim. 
Bu dernek tamamen koristlerinin bağışlarıy-
la kendini ayakta tutuyor. Kadıköy’ün, dü-
zenli çalışan ve 6 yıllık bir geçmişi olan tek 
çok sesli korosuyuz. 

● Nasıl bir korosunuz? Amacınız, 
çizginiz nedir?

Amatör bir koroyuz. Önceliğimiz müzik 
yapmak. Yaratıcı zekâyı kucaklamaya çalışı-
yoruz. Zekâ, özellikle kullandığım bir ifade. 
Repertuvarımızı, zekâ ile yazılmış her esere 
açık tutuyoruz. Bunun içinde klasik müzik,  
türkü düzenlemeleri var, caz, yerine göre 
pop düzenlemeleri, müzikal düzenlemele-
ri var,  onun dışında da özel Nâzım bestele-
ri var. Tabii ki Nâzım Hikmet adını taşıyan 
koronun belli özelliklere de sahip olması da 
bekleniyor. Koronun duruşu itibariyle buna 
da dikkat ediyoruz. 

● Siyasi ya da toplumcu bir çizginiz, 
tarzınız olduğundan bahsedebilir miyiz?

Bizim için esas olan özgürlük, şiddet 
karşıtlığı, insan sevgisi, hayvan sevgisi, ya-
şama saygı gibi bizi birleştiren temel de-
ğerler. Siyasi meselelere çok girmiyoruz 
açıkçası ama siyasetten ne anladığınız da 
önemli. Örneğin hayvan hakları, kadına şid-
dete karşı olmak da siyasetin bir parçası. Bu 
anlamda, mesela Özgecan cinayeti gibi sos-
yal konularla ilgili mesajlar veriyoruz kon-
serlerimizde. Biz bir propaganda korosu, 
hiçbir siyasi parti ya da siyasi grubun sanat 
organı değiliz.

● Koro kimlerden oluşuyor? Nasıl 
bir profil var?

Öğrenciler ve farklı mesleklerden 30 
civarında koristimiz var. Lise çağından 
emeklilik yaşına kadar bütün yaş gruplarını 
içeren bir profildeyiz. Koro gibi, özellikle 
bir cemiyet anlayışıyla yapılması gereken 
sanatların kucaklayıcı olması gerek. Önem-
li olan uyumlu bir şekilde çalışıp sanat üre-
tebiliyor olmanız.

● Kadınlar koroda fazla mı erkekle-
re nazaran? Genelde korolorda öyle olu-
yor da…

Bu bütün dünyada böyle. Korolarda er-

kek bulmak her zaman daha zor. Kadın-
lar, sanata, müziğe daha hevesli, zaman 
ayırma ve devamlılık konusunda da daha 
kararlılar. 

● Nasıl bir repertuvarınız var?
Nasıl ki Nâzım Hikmet isminin getir-

diği bir çizgi varsa, aynı şekilde ismimiz-
deki ‘akademi’ sözcüğünün de getirdiği 
bir çizgi var. Ben bir akademisyenim ve 
burada akademik bir çalışma yapıyoruz. 
‘Bu bir amatör korodur, bir şekilde şar-
kılar söyleriz’ gibi bir yaklaşımımız yok. 
Her şarkıyı söylenmesi gerektiği gibi 
seslendiriyoruz. 

● Repertuvarda Nâzım’ın eserleri 
özel bir yer tutuyor olmalı...

Kesinlikle öyle. Amacımız Nâzım 
Hikmet’in şiirlerini, içindeki müziği de 
anlatarak dinleyicilerimize ulaştırmak. 
Nâzım’ın pek çok şiirini besteledim. Bu 
şiirlerin ruhuyla örtüşen besteler yapma-

ya çalıştım. Çünkü bir besteci şiiri besteli-
yor gibi değil de o şiire yeni bir boyut ekli-
yormuş gibi müzik yazmalı. Nâzım’ın bazı 
şiirlerinin kendi müziklerini içlerinde ba-
rındırdığını düşünüyorum ve bestelerimde 
bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. 

● Koro denilince aklıma genelde 
Türk Sanat Müziği ya da halk müziği 
söyleyen, belli bir yaşa erişmiş kişilerden 
oluşan korolar geliyor. Siz bu profilin dı-
şındasınız. Nedir koroların durumu?

İnternet, konsere gitme kültürünü eroz-
yona uğrattı. Öte yandan İstanbul’da trafik 
o kadar yoğun ki, insanlar iş çıkışı eve ken-
dilerini zor atıyorlar. Bu insanların konsere 
gitmesini bekleyemeyiz. O yüzden İstan-
bul’da konsere gitme alışkanlığı az. Koro-
ların özeline inersek;  İstanbul Devlet Ope-
ra ve Balesi, İstanbul Senfoni Orkestrası 
gibi kurumlar bir konser yaptığı zaman bi-
letleri hemen tükeniyor. Ama siz özel bir 
koro -hele ki amatör bir grup olarak- bir 
konser düzenlediğinizde aynı insanlar sizin 
konserinize gelmiyor. İstanbul’daki klasik 
müzik dinleyicisinin daha açık görüşlü ol-
ması lazım. 

Bunu kırabilmek zor. Sadece mü-
zik yapmak yetmiyor, işin pazarlaması-
nı da yapmak gerekiyor. Mesela Boğazi-
çi Caz Korosu şefi Masis Aram Gözbek 
Masis bunu başardı, iyi ki başardı. Türki-
ye’de genel olarak koro müziğinin gelişi-
mine katkıda bulunmuş oldu. Ona çok şey 
borçluyuz. Biz de bir şeyler yapmaya ça-
lışıyoruz ama ayrı bir çaba istiyor. Bizim 
onu şuanda göğüslememiz mümkün değil. 
Biz yavaşça ama kararlı bir şekilde devam 
ediyoruz. Öte yandan parasal imkanları-
mızın olmayışı bizi yoruyor. Bir yanımız 
bu bakımdan hep yaralı olsa da, bizi ayak-
ta tutan müziğe bağlılığımız... 

● Bence seyircinin konsere gidişini 
azaltan unsurlardan biri de bütçe. Kon-
ser biletleri ucuz değil çoğunlukla.

Her aileden sadece 1 kişi, senede 1 
kere 1 konsere gitse, İstanbul’daki dinle-
yici kapasitemiz artar. Herkes bir şekilde 
sanatla ilgilense, şuanda yaşadığımızdan 
çok farklı bir toplumda olurduk. Sanatse-
ver olmazsa sanat olmaz. Sanat yapmak 
için çırpınan her dalda insanlar var. Ülke-
mizde sanat olmasını istiyorsak, o insanla-
rın konserlerine, sergilerine gitmeli, film-
lerini seyretmeli, kitaplarını almalıyız. 

Nâzım Hikmet Akademi Korosu’ndan 

ÇOK SESLI EZGILER 
● Gökçe UYGUN

◗ Kamil Erdem 
(Bas Gitar ve 
Kontrbas), 
Tümer Uluçı-
nar (gitar) ve 
Sibel Köse’den 
(vokal) oluşan 
üçlü, reper-
tuvarlarında 
caz standart-
larının yanı sıra farklı coğrafyalardan dünya 
müziği örneklerini yorumlayacaklar. (24 
Mart/20:30/Yeldeğirmeni Sanat)

◗ Kadıköy Kültür Sanat Derneği, piyano 
ve keman resitali düzenliyor. Uluslararası 
piyano yarışmalarında birçok ödül kazanan 
Gürcü müzisyen Irakli Chumburidze (piya-
no) ve keman sanatçısı Tamar Chaganava 
ikilisi klasik müziğin en önemli besteci-
lerinin eserlerine yer vererek izleyicileri 
unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkara-
caklar. Konser ücretsiz. (25 Mart/20:00/
Yeldeğirmeni Sanat)

◗ Candaş Orkestrası, dinleyenleri popüler 
opera aryalarından sımsıcak Napolitenlere, 
unutulmaz müzikaller ve film müzikle-
rinden tutku dolu Latin şarkılar ve Türkçe 
eserlere kadar uzanan bir yolculuğa çıka-
cak. (25 Mart/20:00/Caddebostan Kültür 
Merkezi)

◗ İstanbul Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim 
Dalı, açıklamalı bir konser düzenliyor.  Kırım 
kökenli sanatçılar Metin Batur (keman) 
ve Mamed Dzafarov (piyano) tarafın-
dan hazırlanan "Kırım Şarkıları-Crimean 
Songs" repertuvarı, yıllar önce Anadolu’ya 
göç etmiş Kırım Tatarlarının erezyona 
maruz kalmış, unutulmaya ve yok olmaya 
yüz tutmuş kültürleriyle yeniden buluşma 
çağrısıdır. (26 Mart/19:00/Barış Manço 
Kültür Merkezi)

◗ Arzu Kırtıl (piyano) & Gamze Kırtıl (pi-
yano), ilginç ve yenilikçi performansları ile 
kendi jenerasyonlarının en yetenekli piyano 

düoların-
dan biri 
olmayı 
başararak 
kitlelerin 
beğenisini 
kazanmış-
lardır. İkiz 

kız kardeşler düzenli olarak yurt içi ve yurt 
dışında verdikleri solo ve duo konserlerin 
yanı sıra, yoğun eğitimci kariyerlerini de bir 
arada sürdürüyor. Duo Kırtıl bu konserde, 
Fransız ve Rus müziğinin farklı stillere 
sahip önemli bestecilerine yer veriyor. (27 
Mart/20:00/Süreyya Operası)

◗ Kerim Soysal ve 
Nostalji Dostları 
adlı bir konserde, 
Kerim Soysal, Celal 
Kara, Hayri Uyanık 
(Peppino Hayri), 
Korkut Koray, 
Günay Ekren, 60’lı  
yılların melodileri 
ve popüler müziğin romantizmini anla-
tan ücretsiz bir dinleti sunacaklar. (28 
Mart/20:00/Caddebostan Kültür Merkezi)

◗ İstanbul Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı’ndan Tutu Aydınoğlu ve Olga Rotari, 
Dört El Piyano Konseri verecek. Bu ücretsiz 
konserde, Barok döneminden başlayarak 
klasik dönem, romantik dönem ve modern 
müzik dönemlerini kendinde birleştiren 
Alman bestecilerinin bestelerinden oluşan 
eserler yorumlanacak. (29 Mart/20:00/
Yeldeğirmeni Sanat)

◗ Uluslararası sanatçı, Unicef Türkiye 
Milli Komitesi İyi Niyet Elçisi ünlü piyanist 
Gülsin Onay ve kemanda Erkin Onay, Anne 
ve Bebek Sağlığı Vakfı yararına resital 
verecek. Davetiye İrtibat No: 0532 745 17 
79, 0537 325 90 50, 0536 258 44 00 (29 
Mart/20:00/Caddebostan Kültür Merkezi)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

Profesyonel veya amatör olarak müzikle ilgilenen, 
farklı yaş grupları ve mesleklerden gelen üyelerden 
oluşan, Kadıköy merkezli Nâzım Hikmet Akademi 
Korosu, 25 Mart’ta Moda’da konser verecek

KİLİSEDE KONSER VERECEKLER
● Kadıköy’de 25 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’da All Saints Moda 
Kilisesi’nde konser vereceksiniz. Neden kilise?
Koro müziğinin gerçek bir akustiğe ihtiyacı var. Kiliseler de koro müziği için çok önemli 
mekânlar çünkü uygun akustiğe sahipler. Şu anda korolar için en büyük dert koroya 
uygun akustiği olan salon bulamamak. Her yer kültür merkezi ama pek çoğunda akustik 
gözetilmiyor. Kiliseler de sağolsunlar koro müziğine kapılarını açıyorlar.

P



Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ‘Yerel 
Hayvan Koruma Görevlisi’ olmak isteyenler için peri-
yodik olarak eğitim seminerleri sürüyor. Bunlardan so-
nuncusu 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Koz-
yatağı Kültür Merkezi’nde iki gün süren bu ücretsiz 
eğitimin ilk gününde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden 
veteriner hekim Ali İhsan Mete, işin hukuksal boyutunu 
anlattı. Mete, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
ve Uygulama Yönetmeliği ile Ev ve Süs Hayvanlarının 
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi hakkında detay-

lı sunumlar yaptı. İkinci günde ise veteriner hekim Dr. 
Aytaç Kaval, ev ve süs hayvanlarını tanıttı, bakım ve 
beslenmelerine dair örnekler verdi ve hasta hayvanlara 
ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

TOPLAMDA 232 GÖNÜLLÜ VAR
Bu eğitime 73 kişi başvurdu, eğitime katılarak ser-

tifika almaya hak kazananların sayısı ise 42 kişi oldu. 
Bu eğitme katılanlar sertifikalarını Kadıköy Belediye-
si Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden kimlikleriyle birlik-
te imza karşılığı elden teslim alacaklar. Daha sonra da 
bu sertifika ve diğer gerekli evrak ile Orman ve Su İş-
leri Bakanlığına müracaat edip Yerel Hayvan Koruma 
Görevlisi Kimlik Kartı'nı teslim alabilecekler. Bir son-
raki eğitme katılmak isteyenKadıköylüler ise kimlik fo-
tokopileri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne şahsen baş-
vurup dilekçe doldurarak başvuruda bulunabilirler. Bu 
başvurular yeterli sayıya ulaştığında yeni bir eğitim dü-
zenlenecek. Bugüne dek Kadıköy Belediyesi’nin Yerel 
Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyenlere yönelik 
düzenlediği seminerlere toplam 321 kişi katıldı ve 190 
kişi sertifikalarını belediyeden aldı. 

EĞİTİMLİ HAYVANSEVER NE YAPAR?
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun’una göre, 

Yerel Hayvan Koruma Görevlileri, bölgelerindeki sahip-
siz hayvanların (özellikle kedi ve köpeklerin) bakım ve 

aşılarının yapılması, kısırlaştırılması, sahiplendirilme-
si gibi konularda çalışmalı. Görevleri kapsamında tespit 
ettikleri olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmeli.

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
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Şaşkınbakkal Gelişim: 0216 385 0289       Göztepe Gelişim: 0216 566 2775
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Şiddetli Aplastik Anemi hastalığı teşhisi konulan mi-
nik Asmin için 19 Mart Pazar günü, 11.00-20.00 saat-
leri arasında, Rıhtım’da bulunan Kızılay aracında kan 
ve kök hücre bağışı için kampanya gerçekleştirildi. As-
min’in amcası Yılmaz Bozkurt’un sosyal medyada bü-
yük yankı uyandıran çağrısı sonucunda İstanbullular 
Asmin için Kadıköy’e geldi. Zeynep Kamil Kan Bağış 
Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel’in aktardığına göre 
gün içinde 91 kişi kök hücre, 63 kişi ise kan bağışın-
da bulundu. Etkinlik gerçekleştikten bir gün sonra As-
min’in amcası Yılmaz Bozkurt sosyal medya aracılı-
ğıyla “Şiddetli Aplastik Anemi” teşhisinin “Miyelodis 
Plastik Sendromu” olarak değiştiğini ve Asmin’in has-
taneye yatırılacağını söylerken, hala kök hücre bağışına 
ihtiyaç olduğunu belirtti. 

“BENİM ADIM ASMİN…”
Çağrı sosyal medya aracılığıyla Asmin’in amca-

sı Yılmaz Bozkurt tarafından yapıldı. Minik Asmin’in 
ağzından yazılan metinde şu ifadeler bulunuyor: Benim 
adım Asmin. 4 yaşındayım. Almanya Ragensburg’da 
yaşıyorum. Doktorlar bana Şiddetli Aplastik Anemi has-
talığı teşhisi koydu. Yaşamam gereken yılların olduğunu 
düşünüyorum. Daha amcam Yılmaz ile Beşiktaş maç-
larına gideceğim. Sevdiklerimle daha fazla zaman ge-
çireceğim yıllar var. Türkiye’dekilere bir çağrım var. 
kanver.org diye bir site var. Orayı ziyaret ettikten son-
ra bulunduğunuz illerde gidip özellikle “kök hücre nak-
li” verir misiniz? Belki birinizin iliği uyar bana. Ben de 
büyürüm…

DUYAN GELDİ
Kampanyayı sosyal medya aracılığıyla duyan birçok 

insan, soluğu Kızılay Kan Aracı’nda aldı.  Zeynep Ka-
mil Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel’in ak-
tardığına göre gün içinde 91 kişi kök hücre, 63 kişi ise 
kan bağışında bulundu. Ferhat Talan, kampanyayı sos-

yal medya aracılığıyla duyduğunu belirtirken, insanla-
rın çok yakınlarının başına gelmeden anlamadıklarını 
düzenli kan ve kök hücre bağışının herkesin ödevi ol-
duğunu vurguladı. Asmin’e umut olmak için donör olan 
Damla Şahin ise toplumsal dayanışmanın önemine vur-
gu yaparak, herkesi kan ve kök hücresi bağışına çağırdı. 

TEŞHİS DEĞİŞTİ
Etkinliğin ardından Yılmaz Bozkurt sosyal medyada 

yayınladığı içerikle Asmin’in son durumu hakkında bil-
gi verdi. Asmin için ilk konulam teşhis “Şiddetli Plastik 
Anemi”nin “Miyelodis Plastik Sendromu” olarak değiş-
tiğini belirten Bozkurt, Asmin’in en kısa zamanda hasta-
neye yatırılacağını ve tedavisinin başlayacağını söyledi. 
Bozkurt, uygun donörün henüz bulunamadığını söyler-

ken, ilk aşamada %50 uyumu olan annesinden, sonra-
sında babasından, anne ve baba ile uyum sağlanamazsa 
dışarıdan bulunacak olan uygun iliğin Asmin’e nakle-
dileceğini dile getirdi ve ekledi: “Hepimiz umudumuzu 
büyüterek, inancımızı kaybetmeden bekleyeceğiz. As-
min iyi olacak. Ve ilik bekleyen herkesin iyi olması için 
bizler yine kök hücre nakli bağışı için çağrımızı yapma-
ya devam edeceğiz. Donör olmaya, hayat kurtarmak için 
elimizden geleni yapmaya devam edelim.”

  

Akran zorbalığı; çocuk veya 
ergenin yaş gruplarının bir-
birlerine yakın veya aynı ol-
duğu,  aralarında güç eşit-
liğinin olmadığı bir ya da 
daha fazla çocuk veya er-
gen tarafından sürekli, tek-
rarlı ve kasıtlı olarak zarar 
verme amacıyla olumsuz 
davranışlara maruz kalması 
olarak tanımlanır.   

Zorbalık genel olarak 
dört başlık altında topla-
nabilir; fiziksel, sosyal, sö-
zel ve siber zorbalık.  Vur-
ma, tekme atma, tükürme gibi davranışlar fiziksel 
zorbalık; arkadaş grubundan dışlama,  görmezden 
gelme gibi davranışlar sosyal zorbalık; isim takma, 
hakaret etme, alay etme, jest ve mimiklerle aşağı-
lama, dedikodu yayma gibi davranışlar sözel zor-
balık; sosyal medya iletişim hesapları üzerinden ya 
da mesajlaşma veya e-posta üzerinden zarar ver-
me amacıyla yazılar yazma, resimler paylaşma gibi 
davranışlar da siber zorbalık olarak tanımlanır.

Akran zorbalığı; zarar verici davranışlara maruz 
kalan mağdur ve bu davranışları başlatan ve tekrar 
eden zorba olarak iki açıdan değerlendirilmelidir.

Akran zorbalığına maruz kalan çocuk veya er-
gen; kendini yalnız, çaresiz, mutsuz hissedebilir. Ya-
şadığı durumu ebeveynlerine veya öğretmenlerine 
anlatmakta zorluk çekebilir ya da anlattığında ye-
teri kadar yardım göremeyeceğini, bu durumun ça-
resi olmadığını düşünebilir.  Bu sürecin devamlılığın-
dan ise çocuk veya ergende içe kapanma, özgüven 
eksiliği, depresif davranışlar, okula gitmek isteme-
me, okul dışında arkadaşlarıyla görüşmek isteme-
me, kendi ile ilgili olumsuz ifadeler kullanma, uyku 
ve yemek düzeninde değişiklikler ve öfke patla-
maları, ağlama krizleri gibi duygu durum değişikli-
ği görülebilir.

 Ebeveyn olarak çocuğunuz akran zorbalığına 
mağdur konumda olduğunda; çocuğunuzun yaşa-
dığı sıkıntıları anlamaya çalışmalısınız “olayı sen bü-
yütüyorsun, arkadaşın şaka yapmıştır, okulda olur 
böyle şeyler” gibi ifadeler çocuğun kendisini suçla-
masına ve yaşadığı olayın dikkate alınmadığını dü-
şünmesine sebep olabilir. Yaşadığı zorbalığın kabul 
edilebilir olmadığını ifade edip bu durumu çözmek 
için neler yapabileceği ile ilgili çözümler bulması için 
rehberlik edebilirsiniz.

 Zorba davranışlar gösteren çocuk veya ergen-
de ise genel agresif bir tutum, arkadaşları üzerinde 
baskı kurma davranışı,  arkadaş grubu içinde popü-
ler olmaya aşırı önem gösterme, arkadaşları hak-
kında konuşurken onları küçük düşürücü ifadeler 
kullanma, isim takma, başkalarının sorunları hak-
kında çok az empati kurabilme, saldırgan davranış 
modeli oluşturma, başkalarıyla iletişim halindeyken 
kendisine yapılanları düşmanlık içeren niyetlerle 
okuma,  intikam alma isteği, başkalarıyla iyi geçin-
me konusunda model olmada ebeveynlerinin za-
yıf kalması gibi özelliklerin olma ihtimali yüksektir. 
Zorba davranışlardan dolayı çevresinden uyarı aldı-
ğından agresif davranışlar gösterebilmektedir.

Ebeveyn olarak çocuğunuz akran zorbalığın-
da zorba davranışlar gösteren konumda olduğunda; 
çocuğunuzun zorba davranışlarını fark ettiğinizde 
veya çevresinden duyduğunuzda; bu davranışları-
nın kabul edilmeyeceğini vurgulayarak davranışla-
rına karşı uygun açıklamalarla uyarılarda bulunabilir, 
davranışlarının sorumluluğunu almasını, istekleri-
ni elde etmede empati, saygı içeren çözümler üret-
mesinde rehberlik edebilirsiniz.  

Akran zorbalığında, hem mağdur, hem de zor-
ba konumda olan çocuk veya ergen bu durumdan 
olumsuz etkilenmektedir ve her iki durumda da 
yani, zorbalık davranışı yapan ya da kurban olan bi-
rey için gecikmeden okul rehberlik desteğiyle bir-
likte bir profesyonel destek alınmalıdır.

AKRAN ZORBALIĞI 

Uzman Klinik Psikolog 
Ece TOPAL

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi 

Önce “Şiddetli Aplastik Anemi” 
sonra “Miyelodis Plastik Sendromu” 

hastalığı teşhisi konulan 4 yaşındaki 
Asmin için düzenlenen kampanyada 

birçok insan kan ve kök hücre 
bağışında bulunduAsmin’e

oldular
UMUT

l Alper Kaan YURDAKUL

l Gökçe UYGUN

SİZ DE UMUT 
OLABİLİRSİNİZ
Siz de Asmin ve ilik bekleyen bin 700’e yakın insa-
na umut olabilirsiniz. Kadıköy’de Kızılay’ın 2 tane sa-
bit, 2 tane gezici kan bağış noktası bulunuyor. Sabit 
kan bağışı alınan yerlerden biri İstanbul Üniversite-
si Devlet Konservatuvarı’na bitişik şekilde Rıhtım 
Caddesi yönünde yer alırken, diğer kan bağış nok-
tası Beşiktaş-Adalar İskelesi’nin karşısında met-
ro çıkışında hizmet veriyor. Kan bağış noktaları her 
gün 10.00’dan 20.00’ye kadar açık. Sabit noktala-
ra uzakta oturan Kadıköylüler de  (0216) 336 05 66 
nolu numaradan gezici araçların hangi semtte oldu-
ğunu öğrenebilirler.

Hayvanlara 42 gönüllü!
Kadıköy’deki sahipsiz sokak hayvanlarının artık 42 koruma görevlisi daha var!

Barış Manço’nun izinde…
Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve 
Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış 
Manço’nun Moda’daki Evi’nde “Çocuk Atölyeleri” 
sürüyor.
Barış Manço’nun 
müziği, kıyafetleri, 
takıları, albüm ka-
pakları hatta bez 
bebeklerine dair 
eğlenceli üretim-
lerin yapıldığı atöl-
yeler Mart ayı bo-
yunca Cumartesi, 
Pazar günleri Barış 
Manço’nun evinde 
gerçekleşiyor.

Atölyelerde; Barış Manço’nun şarkılarını dinlerken 
aynı zamanda da albüm kapağı tasarımları yapan 

çocuklar Barış Manço bebe-
ği ve dekoratif oyuncak yas-
tık atölyesi, Barış Manço’nun 
takılarını inceleyip kendi takı 
tasarımlarını yapıyor. “Mü-
ziği Anlıyorum” atölye ça-
lışması da çocukların en 
çok ilgi gösterdiği etkinlik-
lerden oldu. Çocuk Sanat 
Merkezi’nden eğitmenler 
atölyede çocuklara Barış 
Manço’nun müziğiyle eğ-
lenceli ve öğretici vakit ge-
çiriyor.

Ferhat Talan

Damla Şahin

Yılmaz Bozkurt



adıköy’de spor yaşamına 
uzun yıllar katkıda bulunan 
kulüplerden biri olan Caan 
Spor Kulübü, sportif çalış-

malarına 1990 yılında okul takımlarıy-
la çok az sayıda sporcu ile başladı. 2007 
yılında Suadiye Gençlik Spor Kulü-
bü’nün kurulmasıyla alt yapının temel-
leri atıldı. Ardından 2009 yılında Caan 
Spor Kulübü kurularak Kadıköy’ün 
spor yaşamına katıldı. Caan Spor Kulü-
bü yıllardır amatör liglerdeki takımları 
ve spor okullarıyla ilçenin spor yaşamı-
na katkıda bulunuyor.

İSTANBUL LİGLERİNDELER
Caan Spor Kulübü’nün farklı spor 

branşlarında faaliyet gösteren takımları 
amatör liglerde boy gösteriyor. Örneğin 
Basketbol A Takımı İstanbul’da basket-
bolseverlerin yakından takip ettiği BC 
Cup’ta oynuyor. Grubunda üçüncü sıra-
da yer alan takım şampiyonluk adayla-
rından. Ayrıca Basketbol Genç A, Genç 
B, Yıldız A, Yıldız B, U14, U13 takım-
ları İstanbul Altyapı Liglerinde oynu-
yor. Basketbol U12 ve U11 takımları da 
Basketbol Gelişim Liginde.

Voleybolda ise Bayan A Takımı İs-
tanbul Büyükler Liginde oynuyor. Vo-
leybol Genç, Yıldız, Küçük ve Minik 
Takımları da İstanbul Voleybol Altyapı 
Liglerinde oynuyor.

SPOR VE DANS
Caan Spor Kulübü, basketbol, vo-

leybol, jimnastik gibi sportif branşların 
yanı sıra son yıllarda adı çokça duyulan 

danslar arasındaki zumbaya da progra-
mında yer verdi. Ayrıca spor okulu var 
ve altyapı takım çalışmaları, kamplar, 
yurtiçi ve yurtdışı sportif organizasyon-
lar da yapılıyor.

Kulüp, yaz dönemlerinde su sporla-
rı kampları, kış dönemlerinde ise kayak 
kampları düzenliyor. Kulüp bu yılki yaz 
kampı için Barselona’yı tercih etti. 

“SPOR BİR İHTİYAÇ”
Yakın zamana kadar genel anlam-

da fiziksel sağlık anlamına gelen spor-
tif çalışmaların, günümüzde zihinsel 
sağlık boyutunda  da çok büyük önem 
kazanmaya başladığını belirten kulü-
bün Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Akın,  sanal ortamların gelişmesi ve di-
jital teknolojiye olan aşırı ilginin ço-
cukların sosyal diyalog kurabilme yeti-
lerini olumsuz yönde etkilediğini ifade 
etti. Akın, “Bu olumsuzluklardan dola-
yı egzersizlerden ve oyun alanlarından 
çocuklar uzaklaşırken, başta obezite ol-
mak üzere birçok sağlık sorunları gö-
rülmekte. Bu durum, çocukların müca-
dele edebilen, çabuk ve doğru kararlar 
verebilen bireyler olmalarını olumsuz 
yönde etkiliyor. Takım sporları çocuk-
larımız için çok ciddi bir ihtiyaç ve hat-
ta zorunluluk haline geldi. Yıllardır eği-
tim sektöründe hizmet veren kadromuz 
ile sportif ve sanatsal eğitim alan çocuk-
ların akademik kariyerlerinde ve sosyal 
hayatlarında çok daha başarılı olduğunu 
gözlemliyor, elde ettiğimiz deneyimleri 
her geçen gün standartlarını yükselttiği-
miz eğitim çalışmaları ile çocuklara ak-
tarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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BU HAFTA
2. AMATÖR LİGİ’NDE 

BU HAFTA
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi 2016-2017 sezonu 
heyecanlı maçlara sahne oluyor. Ligin ilk haftaları 
geride kalırken, takımlar lige ısınmaya başladı 
14. grupta Erenköy Gençlik bu haftasonu Öztaşehir 
ile deplasmanda karşılaştı. Deplasmanda olmasına 
rağmen geçtiğimiz hafta aldığı yenilgiyi bu hafta 
2-0 kazandığı maçla telafi etti. Erenköy Gençlik 6 
puanla 4. sıraya yükseldi. 
Ligdeki yükselişini sürdüren ve 6 puanla grubunda 
üçüncü sırada yer alan Haydarpaşa Demir, haftayı 
maç yapmadan geçti.
Erenköy Gençlik haftaya Harb-İş ile karşılaşırken, 
Haydarpaşa Demir ise lider Kartal Yunusspor 
deplasmanına gidecek.  
15. grupta lige iyi başlayan ama geçtiğimiz hafta 
beklemediği bir mağlubiyet alan Kozyatağı bu hafta 
aldığı 8-1’lik galibiyetle geçen haftaki puan kaybını 
telafi etti.  
Kozyatağı, Pendik Esenyalı’nın 1 puan gerisinde 
9 puanla 2. Sırada yer aldı. Kozyatağı haftaya  
Sitespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sitespor 7 
puanla 5. sırada.
16. grupta Feneryolu bu hafta deplasmanda 
karşılaştığı Şile karşısında 4-0 mağlup oldu. 
Feneryolu’nun henüz puanı bulunmuyor. 
Erenköy Acar ise Doğangüneş deplasmanında 2-1 
mağlup oldu. Erenköy Acar ligde 1 puana sahip ve 
sekizinci sırada. 
Feneryolu gelecek hafta 9 puanla 3. sırada bulunan 
Üsküdar İcadiye ile deplasmanda karşılaşacak. 
Erenköy Acar da 6 puanla 6. Sırada bulunan 
Ferahspor ile karşılaşacak.
18. grupta Hasanpaşa bu hafta deplasmanda 
Tunusbağı ile karşılaştı. Toplam 8 golün atıldığı 
maç 4-4 berabere tamamlanırken Hasanpaşa’nın 
deplasmanda sergilediği oyun ve kazandığı 1 puan 
alkış aldı. Hasanpaşa haftaya Küçükbakkalköy ile 
deplasmanda karşılaşacak.
U19 1.(19 Yaş altı) Ligi 
Haftanın maçlarında skorlar ve haftanın programı 
şöyle:
18. Grupta 
Bostancı geçen hafta Beykoz 1908 
deplasmanından 5-1’lik mağlubiyetle döndü. 
Bostancı 9. Hafta maçında 1453 Maltepe Gençlik ile 
karşılaşacak.
19. Grupta 
Kozyatağı geçen hafta Ataşehir Çamoluk 
ile karşılaştı.  Maçtan 5-0 mağlup ayrılan 
Kozyatağı’nın henüz puanı bulunmuyor. Kozyatağı 
haftaya Taşdelen deplasmanına gidecek.
22. Grupta 
Koşuyolu geçen hafta karşılaştığı K.Bulvarspor 
maçını 15-0 kaybetti. Koşuyolu haftaya 
Orhanlıspor deplasmanına gidecek.
23. Grupta
Fikirtepe Dumlupınar geçen hafta Taçspor 
maçından 3-0 hükmen mağlup ayrıldı. Fikirtepe 
haftaya Kartal Çavuşoğlu ile deplasmanda 
karşılaşacak.
U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı 7. Haftada İstanbul 
Kartal Bld. İle karşılaştı ve maçtan 4-0 mağlup 
ayrıldı. Bostancı ligde son sırada ve henüz puanı 
bulunmuyor.
U16/B
18. Grup maçında geçen hafta Sultanbeyli 
deplasmanına giden Koşuyolu 11-0 mağlup oldu. 
Koşuyolu 9. Hafta maçında Çekmeköy Çarşı ile 
karşılaşacak.
19. Grupta Yeldeğirmeni haftaya Ataşehir 
Yoncaspor ile oynadığı maçı 7-0 kazandı. Yel 
değirmeni 12 puanla grubunda 4. Sırada yer aldı. Yel 
değirmeni haftaya İstanbul Kartalları deplasmanına 
gidecek.

Hem basket 
hem voleybol

U13 Ligi’ne doğru

TFF İstanbul İl Temsilciliği web sayfasından yapılan 
açıklamada U13 Ligi için kurallar duyuruldu. U13 
Liginde 2016 - 2017 Sezonunda 2004, 2005 ve 2006 
doğumlu futbolcular oynayabilecek.  Takımlar 11 
oyuncudan oluşacak. Takımların bulunduracağı yedek 
oyuncu sayısı ise 7 olarak belirlendi. Takımlar maç 
boyunca 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Müsabaka 

süresi ise 30’ar dakikadan 60 dakika olacak ve 2 
devre şeklinde maçlar oynanacak. Devre arası ise 10 
dakika olacak.  Bu sezon gruplarında ilk üç sırayı alan 
takımlar 2017 - 2018 sezonunda U14 Ligi A grubunda, 
ilk üçe giremeyen takımlar ise 2017 - 2018 sezonunda 
U14 Ligi B grubunda yer alacaklar.

U 11 LİGİ’NDELER
Diğer taraftan U19/2 Ligi ile U 11 Ligi’ne katılacak 
kulüpler TFF İstanbul Şubesi’ne başvurularını yaptı. 
Kadıköy’den U19/2 Ligi’ne katılım başvurusunda 
bulunan herhangi bir kulüp bulunmadı. Bostancı, 
Erenköy Acar, Erenköy Gençlik, Koşuyolu, Yeldeğirmeni 
U11 Ligi’ne katılım başvurusunda bulundu.

Caan Spor Kulübü, basketbol ve voleybol takımlarıyla 
İstanbul amatör liglerinin başarılı kulüplerinden…

K

U 13 ligi hazırlıkları başlarken 
kurallar da belirlendi



24 - 30 MART 201714 Haber

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
24 - 31  MART 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“SİNDİRİM SİSTEMİ VE KARACİĞER 
HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER”

Gastroenteroloji Uzm. Prof. Dr. Cem 
KALAYCI

24 Mart  2017 / 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“AŞK OLSUN”
Tiyatro Oyunu

24 Mart  2017 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans 

Salonu
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

“YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ”
Avukat Serkan DURAN
24 Mart  2017 / 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

‘’TANBURİ BESTEKAR TEZCAN FEYYAZ 
KOROSU’’

Şef Tezcan FEYYAZ 
27 Mart  2017 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE KADINLARIN 
EĞİTİMİ”

Eğitimci Yazar Kazım SAYMALI
28 Mart  2017 / 14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

‘’BESTE NİGAR TSM KOROSU’’
Şef Gufran TAŞ

28 Mart 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“KALP YOGASI”
Dr. Ruşen BORA

28 Mart  2017 / 13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“NLP SOHBETLERİ”
NLP Uzm. Cengiz EREN

29 Mart  2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“YANGIN SEMİNERİ”
İtfaye Teşkilatı Amiri İsmet YILMAZ

29 Mart  2017 / 13.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

‘’GÜR NEFESLER TSM KOROSU’’
Şef Gürhan YAMAN

29 Mart 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINA DAİR 
BİLGİLENDİRME”

Biyolog Sefa ORCAN
30 Mart  2017 / 13.00

Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“DEPREM AFET VE BİLİNÇLENDİRME 
EĞİTİMİ”

Kadıköy Belediyesi BAK Eğitmenleri
30 Mart  2017 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

‘’MODA GÖNÜLLÜLERİ THM KOROSU’’
Şef Tümer AVCI

30 Mart 2017/ 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“MUTLULUK REHBERİ”
Uzm. Psik. Asuman ÖZAYDIN

30 Mart  2017 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“GÖBEKLİ TEPE VE İNANÇ TARİHİ 2”
Gazeteci Zeki SÖZER
30 Mart  2017 / 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

‘’RIDVAN AYTAN KADIKÖY MUSIKİ 
TOPLULUĞU’’

Şef Nusret YILMAZ 
31 Mart 2017 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

DEĞİŞİMİN ALTIN YOLU ”YOGA”
Yoga Eğitmeni Neslihan GÖKGÖZ

31 Mart  2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“ATATÜRK VE NUTUK”
Üsküdar Ünv. Öğr. Gör. Doç Arda ODABAŞI

31 Mart  2017 / 14.00
Yer: Bostancı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

UĞRUNA ŞIIR YAZILMIŞ

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eği-
tim Komitesi, düzenlediği “Uğruna Şiir Ya-
zılmış Kadınlar ve Aşk” konulu etkinlikte 
şair ve yazar Görkem Ercan’ı konuk etti.

Türkiye’de yaşamış ve Türk edebiyatına 
katkıda bulunan şairlerin, yaşadıkları aşk-
lar nedeniyle uğruna şiir yazdıkları kadın-
lar ve ilişkilerini anlatan şair Görkem Er-

can, interaktif bir biçimde geçen söyleşide 
güncel dizi ve filmlerden kareler göstere-
rek sunumu renklendirdi.Nazım Hikmet’in 
en uzun süre evli kaldığı ve pek çok esere 

de konu olmuş Piraye aşkını, Cemal Süre-
ya, Edip Cansever ve Turgut Uyar’ın aşk şi-
irleri yazdığı Tomris Uyar’ı, Atilla İlhan’ın 
Maria Missakian’a olan aşkını anlattı. 
Konuşmasına, Bülent Ecevit’in eşi Rahşan 
Ecevit’e yazdığı “Yanımdaki sensin, yal-
nızlığım sen, kendimden bile uzakta, elim 
elindeyken” dizeleriyle devam eden Gör-
kem Ercan, seyircilerin merak ettiği soru-
ları da  ayrıntılı olarak cevapladı.  Etkinlik 
sonunda Gönüllü evi başkanı Zerrin Sevil 
kendisine teşekkür ederek, plaket verdi.

TİYATRO KEYFİ
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri 
Kültür Sanat ve Eğitim Komitesi, düzenle-
diği etkinlikte, sanatçı Müjdat Gezen’in ti-
yatrosunda “Sevgi Müzikali” adlı oyunu  
gönüllülerle birlikte izledi.
Kalabalık bir oyuncu kadrosuyla sahneye 
konan ve 60’lı yıllarda Kadıköy’de yaşa-
nan iki aşk hikâyesini müziklerle ve dans-
larla anlatan oyunu gönüllüler kahkaha ve 
gözyaşlarıyla izledi. 

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi Çevre ve 
Acil Durum Bilinçlendirme Komitesi ile Kadı-
köy Belediyesi Kent Konseyi Çevre ve Alt Yapı 
Grubu üyeleri, Kadıköy Atıksu Ön Arıtma ve 
Deniz Deşarj Tesisi’ni gezdi ve atık su ön arıt-
ma konusunda tesis yetkililerinden bilgi aldı.
Verilen bilgiye göre tesis 2003 yılında dev-
reye alınmış olup günlük kapasitesi 835 bin 
metreküp. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy ve 
Maltepe ilçelerinin doğrudan denize akan ve 
bölgedeki çevre ve sosyal yaşamı olumsuz 
etkileyen atık suları burada toplanıp arıtılıyor. 
Arıtılan atık sular 2.3 km uzunlukta bir deşarj 
hattı ile İstanbul Boğazı’nın 51.5 m derinliğin-
den Karadeniz’e akan dip akıntısına veriliyor.
Tesise gelen Moda burnundaki atık su ana 
boru girişine koku temizleme ünitesi ilave ya-
pılarak gelen pis suların kokusu ortan kaldırıl-
mış.  Tesisin kimyasal arıtma yapacak şekilde 
yenilenmesi için projeler yapıldığı ve kısa sü-
rede Kadıköy’e hizmet vereceği yönünde bil-
giler de yetkililer tarafından gönüllülere ifa-
de edildi.

“BAK VE GÖR” SÖYLEŞİSİ
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi,  Fenerbah-

çe Fotoğrafçılık Kulübü’nün usta fotoğrafçılar-
la söyleşilerinin devamı olarak fotoğraf sanat-
çısı ve eğitmeni Ersin Alok’u kulüp üyeleri ve 
mahalle gönüllüleriyle buluşturdu.
“Bak ve Gör” temalı söyleşi, fotoğrafa gö-
nül vermiş katılımcılara usta sanatçının ken-
dine has yorumuyla anılarda kalacak bir gün 
yaşattı.

HUZUREVİ’NE ZİYARET
Fenerbahçe Gönüllü Evi her yıl olduğu gibi bu 
yıl da “Yaşlılar Haftası”nda huzurevinde yaşa-

yan yaşlıları unutmadı. 7 Mart Salı günü Se-
miha Şakir Huzurevi’ni ziyaret eden Fener-
bahçe Gönüllüleri yaşlılarla tek tek ilgilendi. 
Canan Sabah Erdem yönetimindeki Fener-
bahçe Gönüllüevi Pop Müzik Korosunun da 
mini bir konser verdiği etkinlikte huzurevi sa-
kinleri keyifli dakikalar geçirip bol bol dans 
etme fırsatı buldu. Fenerbahçe Gönüllüevi 
Başkanı Ferah Diker Huzurevi ziyaretlerini çok 
önemsediklerini ve her yıl mutlaka en az bir 
kere huzurevlerinde yaşayan yaşlılar için et-
kinlik düzenlediklerini ifade etti.

KADINLAR…

Atık Su Tesisi’nde bir gün 

ÇOCUKLARA TİYATRO
Merdivenköylü gönüllüler, çocukları ve annelerini, İdil Abla Çocuk 
Tiyatrosu’nun Dilden Dile adlı oyununu için Moda Deniz Kulübü’ne 
götürdü. Sanatçı İdil Yazgan, ücretsiz  olarak çocuklara ve annele-
rine oyunlarını sergiledi. Oyuna çocukların katılımı renk kattı. Yaz-
gan tarafından hazırlanan kumanyalarını ve öykü kitaplarını alan 
çocuklar mutlu bir şekilde ayrıldılar.

ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİ ANILDI
Feneryolu Gönüllüleri 18 Mart Çanakkale Şe-
hitlerini Anma Günü’nde, Özgürlük Parkı’nda 
bin kişilik lokma döktürüp Kadıköylülere dağıt-
tı. Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Emel İşcan-
lı “Çanakkale’de vatan ve bayrak için şehit olan 
askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Va-
tanımız için canlarını veren şehitlerimiz için ne 
yapsak azdır. Tüm şehitlerimize Allahtan rah-
met diliyoruz” dedi. Gönüllü Başkanı Meltem 
Çokça, şehitleri rahmet ve minnetle andıkları-
nı söyledi.

Moda Gönüllü Evi’nde Uzman Klinik Psikolog Nesil Bay, kuşak-
tan kuşağa büyükanne, büyükbaba, torun ilişkileri, anne - baba - 
çocuk ilişkileri, teknoloji çağının bu ilişkilerde yarattığı problemler 
üzerine katılımcılara bilgi verdi

Göztepe Gönüllüleri 14 Mart Tıp Bayramı’nı Medipoint Tıp 
Merkezi’nde hastane doktorları ve çalışanlarıyla birlikte kutladı

Göztepe Gönüllü Evi koordinatörlüğünde, Fikirtepe 
Gönüllü Evi işbirliği ile Fikirtepe çevresi 12. sınıf 
öğrencilerine YGS sınavı öncesinde “Hedef 
Belirleme ve Sınav Teknikleri” konusunda gönüllü 
Ayça Erdol tarafından eğitim verildi

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Sağlık Komite-
si’nin düzenlediği “Bağırsak Sorunları ve Çö-
zümleri”  konulu sunum Gastro Enteroloji 
Uzmanı Dr Ali İhsan Doğru tarafından gerçek-
leştirildi. Kalın ve ince bağırsakların  sindirim 
sisteminin önemli bir parçası  olduğunu, vü-
cuda  karışmaması gereken  maddeleri dışa-
rı atma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan 
Doğru şunları söyledi: “Bağırsak sorunları ya-
şayan  kişilerde  huzursuzluk başlar, kabızlık, 
abdest  tutamama, bağırsaklarda gaz birik-
mesi, şişkinlik  gibi  arızalar görülebilir. Stres, 
anksiyete, depresyon, sık seyahat bağırsak 
çalışma  düzenini  bozan etkenlerdi.” “Bağır-
sak florası  bozulunca  yaşam kalitesi bozu-

lur” diyen Doğru, kalın bağırsak kanserlerinin 
kolay anlaşılamadığını, bu nedenle  yılda en az 
bir kez kolonoskopi  yaptırmanın faydalı ola-
cağını belirtti. 

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü’nde 
görevli polis memuru Mustafa Furtuna, Kriton 
Curi Parkı gönüllülerine, dolandırıcılıkla ilgi-
li bilgilendirmede bulundu. Furtana, okullarda, 
camilerde, kiliselerde bilgilendirme çalışmala-
rı yaptıklarının altını çizdi. Hırsızlık olaylarının 
yüzde 67’sinin gündüz 12.00 ile 17.00  saatle-
ri arasında, gece ise 04.00 ile 06.00 arasında  
gerçekleştiğini  ifade eden Furtuna, hırsızlık, 

evden hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yeri hırsızlı-
ğı, dolandırıcılık, tırnakcılık  olaylarını detayla-
rı ile anlattı. Yaşanmış olayları slayt  eşliğinde  
görsel olarak  konuklara  aktaran Furtuna, şu 
bilgileri verdi: 
“Hırsızlık olaylarının yüzde 50’si apartman 
kapısından, yüzde 25’i pencereden, yüz-
de 25’i ise güveni kötüye kullanmadan  do-
layı gerçekleşiyor. Bu nedenle alarm sistemi, 
pencerelere emniyet mandalı, kapılara çe-
lik rozet, otolara baston kilit takılırsa hırsız-
lar için caydırıcı olabilir. Hırsızlık olaylarında 
155’i aramanız gerekir fakat 155 asla sizi ara-
maz. 155’ten aranıyorsanız bilin ki dolandırıcı-
lar arıyordur.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kriton Curi  Parkı  Gönüllü Evi’nde  Kocaeli 
Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi  öğretim üye-
si Dr. Ahmet  Kıvanç  Kutluca, kentsel  dönü-
şüm hakkında  konuklara detaylı bilgiler ak-
tardı. Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun 30 Mayıs 
2012’de yürürlüğe girdiğini ifade eden  Kıvanç 
Kutluca,  meslek odaları  ve şehir  planlama-
da çalışmalara  aralıksız  devam edildiğinin  al-
tını çizdi. Riskli binaya  müracaat  etmek için  
mal sahibi olmak gerektiğini belirten Kutluca 
apartman  sakinlerinin ortak hareket etme-
diği durumlarda büyük sorunlar yaşanabile-
ceğini, bu nedenle  Hukuksal danışmanlık hiz-
meti almanın şart  olduğunu  belirtti. 

Bağırsak sorunları ve çözümleri

YEMEK YAPMAK SANATTIR…
Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş 
olduğu  “Yemek Yapmak Sanattır, 
Onu Lezzete Dönüştürmekse Mari-
fet” adlı seminerin konuğu TV Prog-
ramcısı Emine Öser idi. Öser, yemek 
yeme kültürü ve pratik tüyolar ile 
mutfak lezzetlerini daha da zengin-
leştirme konusunda bilgiler verdi.

HUZUREVİ ZİYARETİ
Zühtüpaşa Gönüllüleri, Fahrettin Ke-
rim Gökay Huzur Evi ve Rehabilitas-
yon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. 
Çatkapı grubundan Müzisyen Atilla 
Ertekin’in şarkılarıyla çoşkulu bir gün 
geçiren Huzur Evi sakinlerine gönül-
lüler tarafından ikramlar sunuldu ve 
çeşitli hediyeler verildi.

“KAZASIZ KUL OLMAZ”
Artan iş ve trafik kazalarına dikkat çe-
ken Zahrettin Çelik’in yazdığı  “Kazasız 
Kul Olmaz” adlı oyunun ekibi Zühtüpaşa 
Gönüllü Evi’ni ziyaret etti. Motosiklet-
li Kuryeler Derneği Genel Sekreteri Er-
gün Pedük ve İlk yardım uzmanı Ahmet 
Burak Aşkın da kazalar ve önlemler ko-
nusunda katılımcılara bilgiler verdiler.
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Şahları da Vururlar’, ‘Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’, ‘İçinden Tramvay Geçen 
Şarkı’ gibi birçok tiyatro oyununda yazar, yönetmen, aktör olarak yer almış, aktif sahne 
yaşamını sürdüren tiyatro sanatçımız… Evreler, safhalar. 2-Eskrimde, delici kılıç… Belli 
bir bölgede yaşayan hayvanların tümü…'Hangi yönü, hangi tarafı’ anlamında sözcük… İyi, 
güzel… Bir bağlaç. 3-Güneydoğu Anadolu’da ve İran’da tek başına söylenen bir tür ezgili 
deyiş… Razı olma… Müşavir. 4-Alfred Hitchcock’un bir filmi… Tıpta, çabuk ilerleyen… 
Deniz kenarı… Aktinyum elementinin simgesi. 5-Kıyılarda dalgakıranla yapılmış liman… 
Yükselti… Bir yapıda içire geçilen yol, giriş. 6-İlkel benlik… Yüzü parlak, sık dokunmuş 
bir tür ipekli kumaş… Tellibalıkçıl… Isıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element. 
7-Ayda önadlı tiyatro sanatçısı… Adale… ‘Kişisel bilgisayar’ anlamında kullanılan 
kısaltma… Gösteriş, çalım… Zirkonyum elementinin simgesi. 8-İnce kum ve çimentoyla 
yapılan düzgün döşeme sıvası… Oymak… Atılmış, atılan… Kayıkta dümeni kullanmak 
için dümenin baş tarafına takılan kol. 9-Hakka uygun, haklı… Bir tür saz… Avustralya’da 
yaşayan keseli bir memeli. 10-İlgi eki… İşlenmemiş (madde)… Japon tiyatrosunda 
geleneksel bir tür… Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı… Fikir, düşünce. 
11-‘Atçalı Kel Mehmet’, ‘Şili’de Av’ gibi eserleriyle tanınan oyun yazarı… Kültür, ekin… 
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale. 12-Soyluluk, asillik… Kesintisi yapılmamış, 
kesintisiz (para)… Basımcılıkta harfler ya da satırlar arasındaki açıklık. 13-Hüsnü önadlı 
müzisyen, yazar… Başka, öteki, diğer… Mecazen eğilim, düşünce, niyet. 14-Sanatsal 
ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi… Biçimsiz… Seryum 
elementinin simgesi. 15-Yenersu soyadlı tiyatro sanatçısı… Hayalde canlandırma… 
Hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan ve burunlarına doğru uzanan beyaz 
leke. 16-Cömertlik… Melodik… Sporda hücumcularla savunucular arasında yer 
alan oyuncu. 17-İstek, arzu, umut… Louis Aragon’un bir kitabı… Satrançta bir taş… 
Boyu büyüme. 18-Zarara uğrama tehlikesi, risk… Eski dilde kapı… Dogma… Dokuma 
tezgahında tarağı tutan ağaç ya da metal parça. 19-Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, 
bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret… Öldürülmüş, öldürülen… Dolambaçlı. 
20-Rantla geçinen kimse… Bisikletin oturulan yeri… Artırma ya da eksiltme.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Turgut Özakman’ın bir oyunu… Soy, sülale. 2-Destan… Güçlü, gücü yeter, erkli… İçine 
alan, kapsayan. 3-Tarihte, İran’da bir kent… Birbirine göre (olan). Önceki duruma göre… 
Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para. 4-Derece, 
kerte… Tibet’te bir kent… Bir bağlaç… Bir işi yapma, yerine getirme. 5-Bir kaynağa 
dayanmayan, hayali… Bir nota… Gelenek… Kara batmamak için giyilen örgülü ayaklık. 
6-İnsanın yaradılış özelliği… Kuzey… Dolmakaleme verilen bir ad. 7-Bir gösterme sıfatı… 
İnceleme… Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve 
sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu… Bir nota. 8-Eski dilde burun… Klarnete verilen bir ad… 
Yarı memnunluk belirten bir ünlem… Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse. 
9-Erişmiş, başarmış, ulaşmış… Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, 
kolayca alev alır, eter kokusunda bir sıvı… Yıldız… Büyük, yetişkin, yaşlı. 10-Kesici bir 
aletin kesmeyen yanı… Bir tür cetvel… Halk dilinde abla… Arka, geri, peş. 11-Bir sayı… 
Baryum elementinin simgesi… Uzunçalar da denilen plaklar için kullanılan kısaltma… 
Uyma, boyun eğme… Akıl. 12-Sadık Şendil’in bir oyunu… Bir bağlaç. 13-Sadakatli… Bir 
tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça… Yenecek duruma gelmiş 
(meyve). 14-Filmci… Kimi yabancı dillerde numaranın kısa yazılışı… Müjde önadlı sinema 
sanatçısı… Yok etme, giderme. 15-Ezgi, türkü, nağme… Raksı meslek edinmiş kadın… 
Ömer Seyfettin’in bir kitabı. 16-Canlı, parlak ve koyu pembe renk… ‘O’ gösterme 
sıfatının eski biçimi… Kalay elementinin simgesi… Hangi kişi… Bir soru eki. 17-Kaya 
balığının bir türü… Çok acı… Bunama, bunaklık. 18-Türkiye’nin plaka işareti… Taylor 
soyadlı efsanevi aktris… Gözde sarıya çalan kestane rengi. 19-Musahipzade Celal’in bir 
oyunu… Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer. 20-Uzaklık belirten sözcük… Şubat 
ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi… 
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça… İrade zayıflığı… Yiğit, özellikle Batı 
Anadolu köy yiğidi, zeybek. 

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Kartal Tibet, Tutma, Me 2-Üye, Hu, Telemetre, Cam 3-Çaça, Tm, Lezar, Ortaca 4-İmaret, Ben, Amcabey 5-Kenet, Togan Gökbakar 6-İlelebet, Şer, Sonadam 7-Sm, 
Olası, Ogün, Napa 8-Kaş, Haile, Oval, Manen 9-Eda, Lir, Maşuk, Ra 10-Nahiye, Katar, Maç, Re 11-Dav, Drahmi, Anemon, Sb 12-Esas, Kiniş, La, Olta 13-Retorik, Çador, Masa 14-Rezene, 
İmitasyon 15-Topur, Yeşilova, Losey 16-Ant, Gaf, Ms, Nardin, Dü 17-Ho, Müzikevi, Oy, Saz 18-İmpala, Evren, Esame 19-Nil, Ede, Uçantop, Epey 20-İk, Anemik, Za, Maksat. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Küçük İskender, Tahini 2-Aya, Elma, Aa, Ekonomik 3-Reçine, Şehvet, Pt, Pl 4-Ameli, Di, Soru, Ma 5-Ah, Ate, Haydar Ergülen 6-Lutr, Boa, Ersiz, Azade 
7-Metelik, Keyfi, Em 8-İt, Totay, Khk, Ne, Ki 9-Bel, Selamiçeşme, Uk 10-Elebaşı, İtina, İsveç 11-Tezene, Ora, İdil, İvaz 12-Mangrov, Raşomon, Rna 13-Ter, Gam, Rivayet 14-Ut, Aksülamel, 
Tar, Nom 15-Trombon, Şamama, Do, Pa 16-Mercan, Muço, Asliye 17-Takanak, Nosyon, Ses 18-Cabadan, Laos, Sapa 19-Maceraperest, Nedamet 20-Emay, Mana, Bağ, Yüzey.

Yaşam

cetinkayaaali@gmail.com
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Konjenital Katarakt

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

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

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

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

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

adıköy’de özellikle Caferağa Mahallesi’nde 
birçok antika ve eskici dükkânı var. Bu dük-
kânların önünden geçtiğinizde bir sepetin ya 
da bir kutunun içine yığılmış eski fotoğraf-

larla karşılaşırsınız. Çoğunluğu 1930’lu ve 1940’lı yılla-
ra ait bu fotoğrafların albümlerden çıkıp bu dükkânlara 
nasıl geldiğini hiç merak ettiniz mi? Adını, sanını bilme-
diğimiz ama baktığımız zaman yakınlık kurduğumuz bu 
insanların fotoğraflarını kim, ne için alır, bu fotoğraflar 
neden satılır? Bu soruların cevabını 15 yıldır eski fotoğ-
rafları toplayan Mustafa Kaftan’dan dinledik.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Mustafa Kaftan, 10 yıl 
boyunca köylerde öğretmenlik yaptıktan sonra ticaret işi 
ile uğraşmış. Ticaretten kazandığı parayla da eskiye ait ev-
rak, pul, halı ve fotoğraf toplamaya başlamış. Eski eşyalara 
olan tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını söyleyen 
Kaftan, o yılları şöyle anlatıyor: “Çocukluk yıllarımdan iti-
baren eski eşyalara meraklıydım. Diyarbakır’daki evimiz 
geniş bahçeli bir evdi. Evin altında kiler vardı. Kilerde kul-
lanılmayan eşyalar konulurdu. Kilere girerdim, sürekli eski 
eşyaları karıştırırdım. Annem bana kızardı ama ben o kiler-
de yüz yılı aşkın tarihi olan eşyaları buldum. Eski bir ceviz 
sandık bulmuştum mesela. Para ve yüzük bulmuştum. Bu 
da sürekli beni heyecanlandırıyordu.”

“ESKİCİLERE VERİYORLAR”
Birçok kişinin merak ettiği ‘Bir fotoğraf neden al-

bümden çıkar’ sorusunu Mustafa Kaftan şöyle cevaplı-
yor: “ Bu fotoğrafların büyük bir çoğunluğu 70- 80 yıl 
öncesine ait. Yani fotoğraflarda gördüğümüz insanların 
çoğu bu dünyaya veda etti. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda 

fotoğraf çektirmek ve aile albümü yap-
mak çok moda bir şeydi. Yani o yıl-
larda çok değerli ve anlamlıydı. 
Ama bu durum fotoğrafın sahi-
bi kişiler için böyleydi. Çün-
kü gittikçe vefasız olduğumu-
zu düşünüyorum. Özellikle 
aile büyüklerine karşı. Mese-
la dedeleri, anneleri ve babala-
rı vefat eden gençler, arda kalan 
eşyaları eskiciye veriyorlar. Hiç-
biri merak etmiyor eşyaların için-
de neler olduğunu. Albüme bakıp 
fotoğraflarla bir bağ kuramıyorlar. Es-
kicilere verdikleri eşyaların arasında onlarca, 
yüzlerce eski fotoğraf evin dışına çıkıyor. Fotoğrafları es-
kiciye verenler için bu fotoğrafların bir anlamı yok ama 
bizim gibiler için bunlar hazine.” 

FOTOĞRAF MEZATI DÜZENLİYOR
Çocukluk tutkusunun peşinden giden Mustafa Kaftan, 

Kadıköy’deki küçük dükkânında eski fotoğraf mezadı dü-
zenliyor. Haftada bir düzenlenen bu mezatta yeni fotoğ-
rafları getirenler, dükkândaki fotoğrafları alıyor. Fotoğ-
raflar ile beraber fotoğrafların hikâyesi de el değiştiriyor. 
Koleksiyonunda binlerce fotoğrafın olduğunu söyleyen 
Kaftan, değersiz şeyleri biriktirmenin bir hastalık oldu-
ğunu söylüyor ve ekliyor: “Birçok kişi maddi ve manevi 
değeri olmayan şeyleri biriktiriyor. Aslında bu istiflemek 
demek. Bizim yaptığımız şey ise bundan tamamen fark-
lı. Biz bu işi belirli bir disiplin çerçevesinde yapıyoruz.” 

“Bu fotoğrafların bir ruhu var” diyen Kaftan’dan 
birçok kişi fotoğraf ediniyor. Çeşitli meslek grupları-
na mensup kişilerin kendisinden fotoğraf aldığını söyle-

yen Kaftan, fotoğrafların sadece anı niteliğinde olmadığı-
nı;  dönemin sosyal ve ekonomik koşullarını da anlattığını 
söylüyor. Kaftan, “Bu fotoğraflara bakıp hem geçmişe bir 
yolculuğa çıkıyoruz, hem de o günün koşullarını değer-
lendirebiliyoruz. Fotoğraflardaki insanların giyiminden, 
saç şeklinden o günün sosyal, ekonomik durumunu yo-
rumlayabiliyoruz. Fotoğraflara bu şekilde yaklaşan bir 
modacı özellikle kadınların olduğu fotoğrafları, bir mi-
mar ise genelde şehir fotoğrafları ile ilgileniyor. Sadece 
bunlar değil tabi ki. Yazarlar da kitaplarında kullanmak 
üzere eski fotoğrafları topluyor” diyor.

“BELLEK TUTUYORUZ”
Mustafa Kaftan, tutkuyla yaptığı bu işin topluma hiz-

met ettiğini belirtiyor.  Yakın çevresindeki insanların da 
‘Bu fotoğraflar biz de fazla sana verelim’ diyerek kendi-
sine eski fotoğrafları verdiğini söyleyen Kaftan, “ Ben ve 
benim gibi bu işi yapan insanlar fotoğrafları toplamazsa 
tüm anılar yok olacak. Düşünsenize bu fotoğrafların çöpe 
atıldığını, ya da bir inşaat kalıntısının altına kaldığını. Bu 
çok acı bir şey. Biz belleğin yok olmasını önlüyoruz. Hat-
ta geçmişin şimdiyle bağını kuruyoruz” diye ekliyor.

Uzun yıllardır Kadıköy’de yaşayan Mustafa Kaftan, 15 yıldır eski fotoğrafları 
topluyor. “Biz belleğin yok olmasını önlüyoruz. Hatta geçmişin şimdiyle 

bağını kuruyoruz” diyen Kaftan’dan fotoğrafların hikâyesini dinledik 

K
l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Altıyol

Süleyman Demirel

Süreyya Plajı

Fotoğraflar 
benim için 

bir hazine

Mustafa Kaftan’ın binlerce karelik arşivinde çeşitli 
konulara ait fotoğraflar var. Süleyman Demirel, Bülent 
Ulusoy ve Fahri Korutürk’ün de aralarında olduğu Türkiye 
siyasi tarihine ait orijinal fotoğraflar; Özdemir Asaf, 
Haldun Taner ve Necati Cumalı’nın yan yana poz verdiği 
Türkiye edebiyatının önemli yazarlarının olduğu fotoğraf 
da Mustafa Kaftan’ın arşivinde yer alıyor. 
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