
Boston
kütüphaneleri

Yıkıntılar arasından 
yükselen ezgiler 

Fikirtepelilere haciz 
şoku

Cadde’de toparlanma 
dönemi

 Geçtiğimiz hafta Boston’un kıdemli 
yurttaşlar ile ilgili uygulamalarını 
yazmıştık. Bu hafta yine Boston’dayız. 
Bu kez de ABD’nin okyanusa kıyısı 
olan tek eyaleti olan Boston’un 
kütüphanelerini anlatıyoruz l Sayfa 9'da

 Kadıköy’ün kentsel dönüşümü 
sanatsal eyleme dönüştü. 
Akademisyen-müzisyen Zeynep 
Ayşe Hatipoğlu, Kızıltoprak’ta bir 
inşaat alanında ‘Namutena’ adlı 
müzikal bir eylem yaptı  l Sayfa 2’de

 Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 
projesi yürüten inşaat şirketinden 
daire satın alan bir yatırımcı, dairesinin 
zamanında teslim edilmemesi üzerine 
mal sahiplerinin hisselerine haciz 
işlemi başlattı  l Sayfa 5’te

 Anadolu Yakası İnşaat 
Müteahhitleri Derneği’nin 
hazırladığı rapora göre, Bağdat 
Caddesi’nde mağaza kiraları 
düşerken, 110 boş mağazanın 42’si 
kiralandı  l Sayfa 4’te

Kadıköy Belediyesi 16 Nisan 
Referandumu’nda engelli veya 
ulaşım engeli bulunan yurttaşları 
seçim sandıklarına götürecek 
l Sayfa 3'te

Oyuncu Şevket Çoruh, tamamen kendi 
yatırımı olan ve büyük emeklerle 
yaptığı Baba Sahne’yi, 10 yıl önce 
kaybettiğimiz ustası Savaş Dinçel’in 
75. doğum gününde açıyor l Sayfa 6'da

Referandumda ulaşım desteği Baba Sahne açılıyor
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YAZI 
DİZİSİ

İBB, Göztepe 60. Yıl Parkı’ndaki tenis kortlarını taşımayı planladığı 
Fenerbahçe sahilini demir bariyerlerle kapattı. 

Kadıköy Belediyesi’nin girişimleri ve Kadıköylülerin tepkisi üzerine 
projenin iptal edildiği duyuruldu   l Sayfa 5’te

Fenerbahçe tenis kortu
projesi iptal!

Görme engellilere 
umut olacaklar
Türkiye’nin ilk rehber köpeği 
‘Kara’nın sahibi, Kadıköy sakini 
Nurdeniz Tunçer ile kurdukları 
derneği ve Kara’nın gelmesiyle 
birlikte değişen yaşamını 
konuştuk  l Sayfa 16'da

Bu yıl ikinci kez bir araya gelen Kadıköy Tiyatroları Platformu 
üyesi tiyatrocular ve Kadıköylüler, Bahariye Caddesi 

boyunca sloganlarla, müzikle, dansla ve renkli performanslarla 
Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı l Sayfa 10’da

Bahar 
detoksu :)

FERYAL PERE  13'te

Dünyadasın, işte 
bunun tedavisi yok!

BETÜL MEMİŞ  7'de

Gördüklerimiz
Göremediklerimiz (39)

MARİO LEVİ  10'da

İnadına Tiyatro

KADIKÖY
Bir tıkla bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu günümüzde, yine de kütüphanelerden vazgeçilemiyor. Kadıköy 

Belediyesi’nin her biri farklı konsepte sahip kütüphanelerini her gün onlarca kişi ziyaret ediyor, kitap 
ödünç alıyor. Kütüphaneye gitme imkânı olmayan engelli, hasta ve yaşlılar için eve kitap uygulamasının da 

mevcut olduğu Kadıköy’ün kütüphanelerini, sizler için Kütüphaneler Haftası’nda inceledik l Sayfa 8’de

OKUYOR
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Yaşlı nüfus

Kadıköy’de
EN ÇOK

Mahallem İstanbul Projesi’nin ilk sonuçları 
açıklandı. Yaşlı nüfusun en fazla yoğunlaştığı 
mahalleler Caddebostan, Suadiye, 
Fenerbahçe, Göztepe ve Feneryolu oldu

Kadıköylü akademisyen-
müzisyen Zeynep Ayşe 
Hatipoğlu, kentsel dönüşümle 
mutenalaştırılan yaşam 
alanlarına dikkat çekmek için, 
yaşadığı semt Kızıltoprak’ta 
bir inşaat alanında ‘Namutena’ 
adlı müzikal bir eylem-
aktivite düzenledi

Namutena

Gün geçmiyor ki, Kadıköy’ün yaşamakta oldu-
ğu kentsel dönüşüm süreci, sanatsal bir üretime 
tema olmasın. Nota bilen müziğe döküyor, ti-
yatrocular sahneye taşıyor, şehircilik uzmanla-
rı kitaplar yazıyor. Zeynep Ayşe Hatipoğlu da 
onlardan biri. Doğma büyüme Bağdat Caddesi 
sakini, İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’n-
de doktora öğrencisi ve İTÜ Türk Musikisi Dev-
let Konservatuvarı’nda asistan. Bu kentsel dö-
nüşüm projelerinin, yaşadığı çevredeki insanlar 
üzerinde maddi, manevi olumsuz yönde etkile-
rine şahit olan Hatipoğlu, buradan hareketle de 
“Na-mute-na” etkinliğini düzenliyor. “Bir mekâ-
nın dönüşümünden önce orayla bağlantılı bir ha-
fıza bırakmak istedik. Bunu da, müzik yaparak 
gerçekleştirmiş olduk” diyen Hatipoğlu’na de-
tayları sorduk. 

◆ Siz bir akademisyen/müzisyen (besteci/
çellist) olarak İstanbul’daki ve bilhassa sizin de 
yaşadığınız yer olan Kadıköy’deki kentsel dö-
nüşümü nasıl yorumluyorsunuz?

Kızıltoprak - Caddebostan arasında geçen bir 
hayatım var ve hızlı değişime şahit oluyorum. 
Doğduğum bina, 60’larda yine bir dönüşüm fur-
yasıyla betonlaşmadan önce annemin babaanne-
sinin köşküydü. Bu günlerde bir dönüşüme daha 
giriyor. Aile büyükleri eski zamanlarda semtin 
bugün olduğundan ne kadar farklı olduğunu hep 
aktarırlar. Bu mahallelerin kendine has bir doku-
su ve yaşanmışlığı var. Dönüşüm, değişim tabi 
ki olmalı. Ben mimar bir babanın kızıyım, bina-
ların sağlamlaştırılma gerekliliği aşikâr ancak 
asıl olan bu dönüşümün nasıl, neden ve kimler 
için yapıldığı.

◆ Sizi nasıl etkiliyor mesela ruhsal olarak? 
Ya da fiziksel olarak; misal evinizde müzik ya-
parken vinç gürültüleri sizi rahatsız ediyor mu? 

Yaşadığım sokakta en son saydığımda 6-7 
inşaat vardı. Düşünebiliyor musunuz bunların 
gürültüsünü, tozunu? Mahalleliler; bu seslere, 
toza, yıkık alanlar arasında nefes alma çabaları-
na, kamyonların trafiğine sıradan bir durum gibi 
bakar oldu. Yapılan yeni binalarla sokaklar ta-
nınmaz hale geldi. Maalesef ki var olan doku-
yu korumaya dair en ufak bir çaba gösterilmiyor. 
Durum böyle olunca mahalleliler kendini yaşa-
dığı yere yabancı hissetmeye başlıyor.  

◆ Kentsel dönüşüm pek çok sanatçıyı, bu 
mevzuya sanatla dikkat çekmeye yönlendirdi. 
Zira Kadıköy’de bu konuya dair tiyatro oyun-
ları sahneleniyor. Siz de mevzuya kendi açınız-
dan, müzikten değinmiş oluyorsunuz, değil mi?

Benim bu mevzuya yaklaşımımın şahsi bir 
hikâyesi var. Projelerin, yaşadığım çevrede in-
sanlar üzerinde maddi, manevi olumsuz yönde 
etkilerine çokça şahit oldum halen de oluyorum. 

“Na-mute-na” ile yaptığımız, bir mekânın dönü-
şümünden önce orayla bağlantılı, kalıcı ve ortak 
bir hafıza bırakmak oldu. Bunu da, müzik yapa-
rak gerçekleştirmiş olduk. 

2016 yılında “Onebeat” adlı uluslararası çap-
ta düzenlenen ve dünyanın farklı kültürlerinden 
müzisyenleri bir araya getiren bir müzik değişim 
programının ilk kez İstanbul’ da gerçekleştirilen 
ayağına katıldım. Onebeat, katılan her müzisye-
ne, toplumsal sorunlara müzikle ilintili fikirler 
geliştirme ve çözümler getirecek projeleri ger-
çekleştirme desteğini sağladı. Na-mute-na da bu 
şekilde gerçekleşti. 

◆Tam olarak nerede, nasıl bir çekim yapıl-
dı? Orada yıkıntıların arasında, oralarda yaşa-
mış olanların anılarının ortasında müzik yap-
mak size nasıl hissettirdi?

Kızıltoprak’ta etkinliği gerçekleştirdiğimiz 
yıkım alanında, o tarihte (22 Ekim 2016) he-
nüz yıkılmamış bir atölyemiz vardı. Aslında biz 
atölyemizin bahçesindeydik. Belki de o mekân-
la ilgili en çok hikâyesi olan benim ailem. O gün 
herkes oradaydı, hatta abim ve babam sahne-
deydi. Mekânla bağlantılı, yıllar boyu biriktir-
diğimiz anılara o gün sonuncusu eklenmiş oldu. 
Çevre apartman sakinleri camlarından dinledi-
ler, yoldan geçen insanlar sesleri duyup aramıza 
katıldılar. Birlikte olmanın enerjisi bambaşkaydı 
ve aldığımız kayıtlar sayesinde mekânın sesi or-
tak bir hafızaya kaydedilmiş oldu. 

◆ Bu müzikal aktivitenin amacı isminde 
gizli ama bir de sizden duymak isterim... Neye 
dikkat çekmek istediniz?

İstanbul’ da, tarihsel izleri silen, sosyal, kül-
türel ve ekonomik çöküntülere sebep olan bir-
çok kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriliyor. 
Her bölge farklı bir biçimde etkileniyor bu dönü-
şümden. Son dönemde, Bağdat Caddesi’nde hız 
almış bu projeler artık olağan karşılanmaya baş-

ladı. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte dönüşümün 
olağan kabul edildiği, yani sessizleştirildiği bir 
alanda, mekânın yeniden canlandırılan sesini ha-
fızalara kaydetmeyi amaçladık.   

◆ Sizinle birlikte çalan müzisyenler kim-
ler? Neden bu kişiler? Yani sormak istediğim 
şu; onlar da bu mevzuları dert edinen kişiler 
mi?

Performans gerçekleştiren müzisyen arka-
daşlarımın (14 kişi) hepsi birbirinden farklı üs-
lupta müzik yapıyor. Mesela, kemençe de var-
dı davul da… Bir yandan caz melodileri duyduk, 
diğer taraftan aşk şarkıları. Tüm müzisyenler 
ilk kez o gün bir araya geldi ve hep birlikte mü-
zik yapıldı, işte sanatın birleştirici gücü! Müzis-
yenler kendi müziklerini seslendirdiler. Günün 
bence en değerli bölümü, etkinliklerin sonun-
da gerçekleştirdiğimiz doğaçlamalardı. Doğaç-
lamalarda, müzisyenler ilk kez birlikte çaldılar. 
Mekânın yok oluşuyla beraber o gün çıkarılan 
seslerin de bir daha tekrarı olamayacak.  

◆Bu/benzeri müzikal eylemleriniz sürecek 
mi? 

Oluşturduğumuz namutena konsepti ile fark-
lı mekânlarda sesler çıkarmaya devam etmeyi is-
tiyoruz. 

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

nere

k, keyif e öğreniyorum

bir müzikal eylem…

l Gökçe UYGUN
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Fotoğraf:  Hannah Devereux

İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi’nin yürüttüğü, İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın destekledi-
ği ‘Mahallem İstanbul Projesi’nin 
ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıl-
dı. Proje,  İstanbul’un ilçelerindeki 
nüfus yapısına, yaş ortalamasına, 
eğitim ve sağlık alanına dair ipuç-
ları sunuyor. 

EN YAŞLI MAHALLE KADIKÖY 
İstanbul’da nüfusu binden az olan 
mahalleler dışarıda bırakıldığında, 
projenin sonuçlarına göre, yaş-
lı nüfusun en fazla yoğunlaştı-
ğı mahalleler Kadıköy’den Cad-
debostan, Suadiye, Fenerbahçe, 
Göztepe ve Feneryolu oldu. Bu 
mahallelerde ortalama yaşın 
45’in üstünde olduğu açık-
landı. Esenyurt, Arnavut-
köy ve Sultanbeyli ilçeleri 
ise en genç nüfusa sahip 
mahallelerden oluşuyor. 
Buradaki mahallelerde 
yaş ortalaması 25’lere 
kadar düşüyor. 
15 yaş üstü nüfusu 5 bi-
nin üzerinde olan mahalleler 
arasında Kadıköy’den Osmanağa, 
Caferağa, Zühtüpaşa, Fenerbah-
çe ve Suadiye, Şişli’den Teşvikiye, 
Merkez ve Meşrutiyet, Fatih’ten 
ise Aksaray boşanmış bireyle-
rin yoğunlukta olduğu mahalle-
ler olarak öne çıktı. Nüfusunun 
yüzde 10’unundan fazlası boşan-
mış bireylerden oluşan mahalleler 
içinde, Kadıköy’den 9, Şişli’den 5, 
Beşiktaş’tan 4, Bakırköy ve Mal-
tepe’den 3, Fatih’ten ise 2 mahal-
le yer aldı.

“VERİ TABANI OLUŞTURULACAK”
Proje yürütücüsü Doç.Dr. Murat 
Şeker, Gazete Kadıköy’e yaptı-
ğı açıklama ile bu proje kapsamın-
da İstanbul’da mahalle ölçeğin-
de geniş bir veritabanı ve harita 
tabanlı bir bilgi edinme sistemi 
kurgulayacaklarını belirtti. Pro-
jede oluşturulacak bilgi sistemi-
ne yakın zamanda online ve mobil 
ortamda tüm kullanıcıların eri-
şebileceğini söyleyen Şeker; İs-
tanbul’da yaşayanların mahalle-
leriyle ilgili demografik yapıdan, 
eğitime, sağlıktan sosyal ve si-
yasal ortama, ekonomik yapıdan 
altyapı ve çevreye birçok bilgiye 
anında ulaşabileceğini vurguladı. 
Projenin yerel yönetimlere de fay-
dalı hizmetler üreteceğini belir-
ten Şeker, aynı zamanda yatırım-

cılar için mahalle ölçeğinde 
geniş bir veritabanı-

nın hazırlandığını ifa-
de etti.
“İstanbul gibi met-
ropol bir kent-
te mahalle ölçe-
ğinde yapılacak 

analizlerin önem-
li olduğunu düşün-

düğümüz için, böyle bir 
projeyi başlattık” diyen Şeker, 

“Proje tamamlandığında İstan-
bul'da yaşayanlar mahalleleriy-
le ilgili demografik yapıdan, eği-
time, sağlıktan sosyal ve siyasal 
ortama, ekonomik yapıdan altyapı 
ve çevreye bir çok bilgiye anında 
ulaşabilecek. Şu an için projenin 
başında olduğumuzdan, bekledi-
ğimiz sonuçları ilerleyen zaman-
larda daha iyi görebileceğiz. Pro-
jeyi 2017 Ekim gibi sonlandırmayı 
planlıyoruz” açıklamasını yaptı. 

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

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 
• 08- 09 NİSAN / 13-14 MAYIS CMT-PZR  ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI- SÖĞÜT 
( 1 Gece-2 Gün )   
• 28 -01 NİS.  CUM-PZT  AMASYA- HATTUŞA- TOKAT  ( 2 Gece- 3 Gün)
• 04-07  MAYIS PERŞ-PZR ''LEZZET DURAĞI KASTAMONU '' & SİNOP ( 2 Gece- 3 
Gün)  
• 19 MAYIS - 20 MAYIS PERŞ-CMT  ISPARTA  GÜL HASADI VE EĞİRDİR GÖLÜ  ( 1 Gece 
-2 Gün )

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

• 01 NİSAN CMT.  YUVACIK BARAJ GÖLÜ & DOĞA GEZİNTİ  (Kahvaltı& Yemek )
• 01 NİSAN CMT./ 06 MAY 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 & 07 MAYIS PZR.  ZEYREK- FENER - BALAT ( Yemekli - Ulaşımlı )  
• 01 MAYIS PZT. KARACABEY LONGOZU - BOĞAZKÖY-ULUABAT ( Kumanya- Ye-
mekli )

“HAYIR Kadıköy” bünyesinde faaliyet gösteren Yel-
değirmeni ve Hasanpaşa mahalle meclislerinin bir-
likte hazırladığı “hayır” etkinliği, renkli görüntüle-
re sahne oldu. Süsledikleri el arabasıyla Rasimpaşa 
ve Hasanpaşa sokaklarında “hayır” çalışması yapan 
ekip, girdiği çoğu sokakta alkışlarla karşılandı. Daha 
sonra rotasını Rıhtım’a çeviren HAYIR Kadıköy üye-
leri, hazırladıkları “Hayır” yazılı uçan balonları gök-
yüzüne bıraktı.

“ŞARTLAR EŞİT DEĞİL”
El arabasıyla yaptıkları etkinlik hakkında konu-
şan HAYIR Kadıköy üyesi Oya Gümüşkaya Brad-
ley, amaçlarının “ellerinden geldiği kadar” “hayır”ın 
sesini yükseltmek ve “hayır” oyu verenlerinin yal-
nız olmadığını göstermek olduğunu söyledi. “Evet” 
oyu verecekleri ikna ederek vazgeçirme gibi bir id-
dialarının olmadığını belirten Gümüşkaya, hüküme-
ti seven ama başkanlık sistemi konusunda şüphele-
ri olan insanlara ulaşmaya çalıştıklarının altını çizdi. 
Kampanya şartlarının eşit olmadığını dile getiren 
Gümüşkaya, broşür ve afişleri kendi aralarında top-
ladıkları paralarla bastırdıklarını, “evet” kampanya-
sının ise bütün devlet imkânları kullanarak yapıldığı-
nı savundu. Gümüşkaya, Kadıköy’de yüksek oranda 
“hayır” oyu çıkacağının öngörüldüğü ve “hayır” ça-
lışması yapılmasının bir anlamı olmadığı eleştirileri-
ne ise şöyle cevap verdi: “Biz de bunun farkındayız. 

Rasimpaşa zaten yüzde yetmiş ‘hayır’. Biraz da Ha-
sanpaşa’ya çalışalım ama burada da insanların yalnız 
olmadığını hissetmeye ihtiyacı var. Seçimden sonra 
da yapacağımız birçok şey olduğu için Rasimpaşa’yı 
da göz ardı edemeyiz. Ayrıca Fikirtepe bölgesinde ev 
ziyaretleri, kahvehane ziyaretleri ve metro-metro-
büs duraklarında bildiri çalışması da yaptık ve yap-
maya devam ediyoruz.”

BALONLAR “HAYIR” İÇİN UÇTU
Etkinlik tatlı atışmalara da sahne oldu. Hayır balon-
larını uçurmak için Rıhtım’a gelen HAYIR Kadıköy 
üyelerine “Evet” çalışması yapan AKP üyeleri, alkış-
ladıktan sonra “Rabia” işaretiyle selam verdi. Hayır 
Kadıköy ekibi de alkışlarla birlikte “Rabia” selamına 
zafer işaretiyle karşılık verdi. Daha sonra “hayır” ya-
zılı balonlar, alkışlar eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

HAYIR Kadıköy’den

çalışma

“HAYIR Kadıköy” inisiyatifi, 
Rasimpaşa ve Hasanpaşa’da, 
süsledikleri el arabasıyla 
“hayır” çalışması
 yaparken, Rıhtım’da 
balonları “hayır” için uçurdu

l Alper Kaan YURDAKUL

lk defa 2013 yılında bir araya gelen 
Feminist Bisiklet, 16 Nisan’da ya-
pılacak olan referandum öncesinde 
“Erkek şiddetine hayır” diyerek pe-

dal çevirdi. 26 Mart Pazar günü Yoğurtçu Par-
kı’nda bir araya gelen kadınlar hep birlikte şar-
kılar söyleyip, “Hayır, hayır demektir”, “Erkek 
şiddetine hayır” dediler.

50 kadının katıldığı bisiklet sürüşü, Yoğurt-
çu Parkı’nda başlayarak Caddebostan Sahil’e 
kadar devam etti. Bağdat Caddesi’nde bisiklet 
sürmeye devam eden kadınlar, Yoğurtçu Par-
kı’na dönerek sürüşü tamamladı. 

“PEDALLAMAK POLİTİKTİR”
Feminist Bisiklet’ten Selin Top, Yoğurtçu 

Parkı’nın tarihiyle de özel bir kamusal alan ol-

duğunu ve 12 Eylül sonrası kadınların kitlesel 
olarak sokağa çıktığı, miting yaptığı bir mekân 
olduğunu belirterek, “Bugün de kadın cinayet-
lerine, trans cinayetlerine, savaşa, başkanlık 
sistemine, özgürlüklerimizin kısıtlanmasına, 
KHK’lara, homofobiye, tacize tecavüze hayır, 
‘hayır, hayır demektir’ diyerek ve şarkılarımız-
la pedalladık” dedi. 

Geçmişten bu yana bisiklet sürmenin erkek-
lere özgü bir eylem olarak algılandığını söyle-
yen Selin Top, “Bizler ‘pedallamak politiktir’ 
diyoruz. Bisiklet cinsiyetlendirilmiş bir araç. 
Kadınların kullanımı daima ‘uygunsuz’  görülü-
yor. Engellenmeye çalışılıyor. Günümüzde dahi 
İran’da fetvalar ile önlenmeye çalışılıyor. Ülke-
mizde de bedenimiz üzerine sürekli söz söyle-
me cüreti gösteren kesimler için ayıplanacak bir 
performans olabiliyor. Bisiklet doğa katliam-
larının, çevreye zarar vermenin sıradanlaştığı, 
trafik ve araç sorununun kentleri yaşanmaz hale 
getirdiği, bugünlerde özgürleştirici bir ulaşım 
aracı. Ancak bisiklet yollarının eksikliği, bisik-

let kullanım kültürünün zayıf kalması sebebiyle 
bisiklet kullanımı zorlaşıyor.  Kadınlar ve trans-
lar olarak bisiklet kullanımında yollarda yok sa-
yılma ve taciz sorunları ile karşılaşıyoruz. Buna 
cevabımız direniş ve isyanımızla sokakları dol-
durmak olacak” diye konuştu. 

l Erhan DEMİRTAŞ
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Kadıköy Belediyesi 16 Nisan Referandumu’nda engelli ve ula-
şım engeli bulunan Kadıköylüler için ulaşım desteği sağlayacak.  
Ulaşım desteği için tek koşul Kadıköy ilçesi sınırları içinde ika-
met ediyor olmak.   
Ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen Kadıköylüler talep 
formuna Belediye internet sitesi http://www.kadikoy.bel.tr/ 
üzerinden erişebilir, Belediye Çağrı Merkezi'ni 444 55 22 ara-
yarak konu ile bilgi ve destek alabilirler. Ulaşım desteği için, ika-
met edilen mahalle muhtarlığına başvuru yapmak da yeterli.  

Kadıköy Belediyesi 16 Nisan 
Referandumu’nda engelli veya 
ulaşım engeli bulunan yurttaşları 
seçim sandıklarına götürecek

Feminist Bisiklet, 
erkek şiddetine 
“Hayır” demek için 
bisikletleriyle yollara 
düştü. Yoğurtçu Parkı’nda 
bir araya gelen kadınlar 
rengârenk bisikletleriyle 
pedal çevirdi

belediyeden 
ULAŞIM 
DESTEĞİ

pedalladı

Feminist Bisiklet
Hayır

“HAYIR” İÇİN DANS ETTİLER
“Hayır” kampanyasının devam ettiği Kadıköy renkli et-
kinliklere sahne olmaya devam ediyor. Eminönü İskelesi 
önünde kurulan Hayır standının önünde 25 Mart Cumar-
tesi günü dans ve müzik etkinliği düzenlendi. Bir grup sa-
natçı dans performansı sergiledi. 

Selin Top

“MÜTEVAZI” İşçiler “HAYIR” 
EYLEMİ YAPTI

DİSK Genel İş 
Sendikası 1 No’lu 

Şube’ye bağlı işçiler 
Kadıköy’de  “Hayır” 

eylemi düzenledi
DİSK Genel İş Sendikası 1 No’lu 
Şube’ye bağlı Kadıköy Belediye-
si işçileri 29 Mart Çarşamba günü 
belediye binası bahçesinde  “Ha-
yır” eylemi düzenledi. Çok sayı-
da işçinin katıldığı basın açıkla-
masına Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu da destek verdi. 
Basın açıklamasında, kıdem taz-
minatının gasp edilmesine, ta-
şeron işçilere kadro verilmeme-
sine ve iş cinayetlerinin artması 
nedeniyle işçilerin hayır oyu ver-
mesi gerektiği vurgulandı. 
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SAYIN;  KAT MALİKİ(EV SAHİBİ),                                                                                       
İstanbul Kadıköy İlçesinde,Ekim-Aralık 
2016 tarihlerinde 460 Apartman Görevlisi ile
yapılmış anket sonuçlarını sizlerle paylaşmayı görev bildik.

Apartman Yöneticisi Sorumlulukları;
✔ Çalışanınızın zorunlu iş eğitimi alması gerekmektedir.İş Kazaları ve Salgın 
Hastalıklarda,
✔ Cumhuriyet Savcılığı'na karşı Yöneticinin Cezai Sorumluluğu 
bulunmaktadır.
✔ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İdari Para Cezaları uygulamaktadır vb.

Bizim işimiz; 
Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanun/yönetmeliklerdeki sorumluluk ve 
haklara uyarak,

Toplantınızda aldığınız kararları,bütçe disiplini içerisinde yerine getirmektir.
Sizler profesyonel hizmet almanın ayrıcalığını yaşarken,  hayatınızı 
kolaylaştırmaya çalışmaktayız,

Yaşam ortamınıza değer katma fırsatı vermeniz için, telefon etmeniz 
yeterlidir.

Profesyonel Apartman/Site Yönetim Şirketi
Adres:  Kozyatağı Mah.Sarı Kanarya Sok
Byofis Plaza No:14 Kat:7 34742Kadıköy-İstanbul
Tel:0850 304 1960 - 0216 606 1960
info@evinn.com.tr / www.evinn.com.tr 
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on yıllarda Bağdat Caddesi’nde ekonomik 
olarak umduğunu bulamayan esnaf, kirala-
rın da yükselmesiyle iş yapamaz hale gel-
miş, böylelikle dünyanın marka caddele-

rinden olan Bağdat Caddesi’nde dükkânlar boşalmıştı. 
Cadde, uzun süre boş kalan dükkânların mülk sahipleri-
nin kiralarda indirim yapmasıyla toparlanma sinyalleri 
vermeye başladı. Bu veriyi doğrulayan bir rapor da bü-
yük çoğunluğunu Bağdat Caddesi ve Kadıköy’de faali-
yet gösteren müteahhitlerin oluşturduğu AYİDER’den 
(Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği) gel-
di. AYİDER’in hazırladığı raporda paylaştığı verilere 
göre, son bir yıl içerisinde kira ücretleri yüzde 35 ora-
nında düşerken, 110 boş dükkânın 42’si kiralandı.

AVRUPA’NIN EN GENÇ CADDESİ
Raporun ilk kısmında Bağdat Caddesi’nin ve sakin-

lerinin hakkında veriler paylaşıldı. Raporda paylaşılan 
verilere göre, Kızıltoprak’tan Maltepe’ye kadar 6 kilo-
metrelik kısmı kapsayan Bağdat Caddesi, 1973 yılın-
da Boğaziçi Köprüsünün kullanıma açılmasıyla büyük 
bir değişime uğradı. Köprünün açılmasıyla bir alışve-
riş ve yaşam merkezi haline gelen cadde, kentsel dö-
nüşüm yasasıyla birlikte İstanbul’un en büyük şantiye 
alanlarından birine dönüştü. Ayrıca rapora göre Bağ-
dat Caddesi, Avrupa’nın en genç caddesi olma özelliği-
ne de sahip. Caddede yaş ortalaması 30, eğitim durumu 
ise İstanbul ve Türkiye’nin çok üzerinde. Cadde sakin-
lerinin yüzde 60’ı üniversite mezunu, yüzde 18’i ise li-
sansüstü eğitime sahip.

BULUŞMALARIN ADRESİ
Rapora göre caddeye gelenlerin gelme sebeplerin-

den ilki, beklenenin aksine alışveriş değil. Caddeye ge-
lenlerin yüzde 54’ü arkadaşlarıyla buluşmak için burayı 
tercih ederken, yüzde 46’sı ise daha çok alışveriş ve ye-

me-içme amacıyla caddeye uğruyor. Haftanın her gü-
nünde yoğunluğun yaşandığı Bağdat Caddesi’ne alış-
veriş yapmak için gelenlerin yüzde 33’ü hafta sonunu 
tercih ediyor. 

ESKİ GÜNLERİNE Mİ DÖNÜYOR?
Raporda son bir yıl içerisinde yaşanan geliş-

meler Bağdat Caddesi’nin eski “cazibe merke-
zi” günlerine dönme umudunu yeşertti. Ra-
porda bulunan verilere göre, kentsel dönüşüm 
kapsamında bina yenileme faaliyetlerinin en 
yoğun yaşandığı yerlerden olan Bağdat Cad-
desi’nde mağaza stoku önceki yıllara naza-
ran düşerek 332 oldu. Bölgede kiralanabile-
cek ticari alan stoku ise 75 bin metrekare... 2016 
Mart’ında 332 mağazadan yüzde 33 oranına denk 
gelen 110 mağaza boşken, bu rakamda son bir yılda ya-
şanan gelişmelerle büyük bir düşüş gerçekleşti. Kira fi-
yatlarının son bir yılda yüzde 35 gerilemesiyle birlikte, 
caddede 12 aylık sürede 110 boş dükkânın 42’si kira-
landı. Mevcut durumda toplam mağaza sayısının yüzde 
80’ine tekabül eden 264 mağaza dolu iken, geriye ka-
lan 68 mağaza kiracısını bekliyor. Son bir senede Bağ-
dat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı’ndaki toplam 
kiralama işlemlerinin yüzde 40’ı ise Bağdat Caddesi’n-
de gerçekleşirken, raporda belirtilen öngörülere göre, 
bina yenileme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, cadde-
nin çok daha iyi duruma gelmesi bekleniyor.

“GELİŞMELER SEVİNDİRİCİ”
AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, konuya il-

gili yaptığı açıklamada, Kadıköy, İstanbul ve Türki-
ye’nin gözdesi olduğunu söylediği Bağdat Caddesi’nin 
kurun yükselmesi ve ticarette yaşanan daralma sonra-
sı, son 2 yılda zor günler geçirdiğini, bazı uluslararası 
markaların bölgeden çıktığını, erişilebilir marka sayı-

sının azaldığını vurgulurken, kira-
ların düşmesi ve yenilemelerin bir 

kısmının bitmesiyle sevindirici geliş-
melerin yaşandığını belirtti. Tavukçuoğ-

lu, kentsel dönüşümün kısa vadede caddeye zarar ver-
se de, buna karşın ciddi bir yenilenmenin yaşandığını, 
inşaat alanında 5 milyar dolarlık ekonomi oluştuğunu, 
mağazaların daha da modern ve ihtiyaçlara cevap vere-
bilecek şekilde tasarlandığını anlattı.

CADDE’DE YENİ MARKALAR
Tavukçuoğlu, sene içerisinde önemli ulusal mar-

kaların ve dünya devlerinin caddeye yeni mağaza aça-
cağının da müjdesini verdi. Tavukçuoğlu’nun aktardı-
ğına göre bu yıl içerisinde Channel, Apple, Samsung, 
Godiva ve Eataly gibi küresel markalar, Beymen ve 
gittigidiyor.com gibi önemli ulusal markalar da Bağ-
dat Caddesi’nde yeni mağazalarını açacak. Tavukçu-
oğlu, caddenin reklamının daha etkin yapılması duru-
munda Avrupalı turistin ilgisinin caddeye daha yoğun 
olacağını belirtti. Tavukçoğlu’nun verdiği bilgilere 
göre her yıl 3 bin civarında konutun yenilendiği cad-
denin nüfusunun da yüzde 20 artması bekleniyor.

“TOPARLANMA BAŞLADI”
Konuyla ilgili görüşünü aldığımız, cadde civarında 

emlakçılık yapan Arif Özmeral’in gözlemleri de, rapo-
ru doğrulayacak cinsten. Konuyla ilgili konuşan Özme-
ral, boş dükkânlara yerleşenlerin markaların “caddenin 
kumaşına” uygun olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: 
“Bağdat Caddesi kentsel dönüşümle birlikte büyük bir 
şantiye alanına döndü. Esnaflar iş yapamadı. Bağdat 
Caddesi’nde kiralar çok yüksek olduğu için oradaki es-
naflar bir karar alıp toplanıp AVM’lere gittiler ki dük-
kânların boşalmasının en büyük sebebi buydu. Fiyat-
ların son zamanda düştüğü doğru. Bununla birlikte bir 
iyileşme süreci de başladı caddede. Fakat kısa dönem-
de tam anlamıyla iyileşeceğini düşünmüyorum. Topar-
lanma başladı. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde Bağ-
dat Caddesi’nin eski günlerine döneceğine inanıyoruz.”

Sanayi Devrimi’nin etkisiyle köylerimizden kentlere göçmeye 
başladık, ev ve işyerlerimiz birbirinden ayrıldı. Derken motorlu 
taşıtlar girdi hayatımıza. Bir de motorlu taşıtlarla birlikte gelen 
trafik ve otopark sorunu… Bir ihtiyaç olarak günümüze gelen 
otopark alanları o kadar çoğaldı ki diğer ihtiyaçlarımızı karşıla-
mamıza engel olmaya başladı. Yrd. Doç. Dr. Pelin Sarıoğlu Er-
doğdu’nun tabiriyle “Deniz kıyılarını otoparklar inşa ederek, 
manzaramızı araçlara teslim ettik. Kendimize sağlayamadığı-
mız konforu araçlarımıza sağladık.” Yrd. Doç. Dr. Pelin Sarıoğ-
lu Erdoğdu düzenlediği etkinlikte, işte bu sorunlara çözüm bul-
mak için dünyada geliştirilen alternatifleri olumlu ve olumsuz 
yönleriyle katılımcılara aktardı.

“DENGEYİ İYİ KURMALIYIZ”
Erdoğdu, bir bölgeye ulaşımın artması ve sonucunda ticare-
tin ve turizmin gelişmesi için yapılan otoparkların bir süre son-
ra tam tersine bölgeye olan ilgiyi azalttığını belirterek, otopark 
yapımında dengenin korunması gerektiğinin altını çizdi: “Bir 
bölgenin cazibesini arttırmak için oraya sürekli otopark yapı-
yorsunuz. Özel araçlar gelsin ticaret canlansın diye... Ama artık 
o öyle bir aşamaya geliyor ki otoparklar, bizim o beğendiğimiz, 
hoşumuza giden mekânların yerini almaya başlıyor. Ve bunun 
sonucunda insanların bölgeye olan ilgisi azalıyor. Daha önce 
insanlar için yapılan şeyler, onlar için itici bir hal alıyor. Otopark 
alanlarındaki dengenin ekolojik olarak da çok önemli olduğu-
nu vurgulayan Erdoğdu, bir yerin otopark veya yol için asfalt-
landığı zaman, daha sonra tarım için kullanılmasının neredeyse 
mümkün olmadığını belirtti. Erdoğdu, gelecekte tarımın gü-
nümüzden daha çok önemli olacağı öngörülerini de hatırlata-
rak, yeşil alan konusunda daha tutumlu olmanın önemine dik-
kat çekti.

“SOSYAL POLİTİKALARA YÖNELMELİYİZ”
Günümüzde dünyada ulaşım konusunda iki eğilimin olduğunu 
söyleyen Erdoğdu, Hollanda ve Almanya gibi sosyal politikala-
rın baskın olduğu ülkelerde toplu taşımaya ve özel araç harici 
diğer alternatiflere yönelik politikaların olduğunu, Amerika ve 

Rusya gibi ülkelerde ise toplu taşımaya yeterince önemin ve-
rilmediğini söyledi. Erdoğdu, Amerika’da hem ekonomik olarak 
hem de alan açısından geniş olduğu için yol ve otopark alanla-
rında herhangi bir problem yaşanmayacağını fakat İstanbul’un 
topografyası, nüfusu ve yeterli alanı olmadığından alternatif 
ve sosyal politikalara yönelmesinin doğru olduğunu belirtti ve 
dünyadan örnekleriyle o alternatifleri sıraladı.

“NAİF ÖNERİ: BİSİKLET”
Erdoğdu’nun masaya yatırdığı ilk öneri, kent içinde bisiklet-
le ulaşım oldu. Bisikletin çevre dostu olduğu ve trafiği önleyici 
etkisinden kaynaklı özellikle Avrupa ülkeleri tarafından teşvik 
edildiğini belirten Erdoğdu, bisikletin Türkiye açısından deza-
vantajlı yönlerini de şöyle anlattı: Hollanda da kent içi ulaşımda 
önemli bir taşıt bisikletler. Fakat oranın topografyası bisikle-
te çok uygun. Baştan aşağı dümdüz bir ülke Hollanda. İniş çı-
kış olmadığı için her yaş kesiminden kişi bisikleti kullanabiliyor. 
Zaten küçük bir ülke olduğundan bisiklet için altyapı imkânla-
rı daha kolay. Ülkede bir yerden bir yere bisikletle gidebilmeyi 
sağlamanın ekonomik bir yükü de var. Öncelikle altyapı lazım. 

Bisikletler için ayrı bir güzergâh ayrı bir yol... Bunun özel araç 
trafiğiyle karşılaştığı yerlerde trafik işaretleri…”

YAYALIĞA TEŞVİK
Son dönemde Avrupa’da kent merkezlerinde yayalığın teşvik 
edildiği ve kent meydanlarının araçlardan arındırıldığını söyle-
yen Erdoğdu, Türkiye’de de benzer uygulamalar yapılabileceği-
ni söyledi ve şöyle devam etti: “Karşımızda örnek olarak Ham-
burg var. Oldukça da başarılı bir planla 20 sene içerisinde kent 
merkezini tamamen araçlardan arındırıp, boşalan alanı da ye-
şil yol olarak tasarlama planları var. Bu yeşil yol sayesinde kent 
merkezlerinde ulaşımı yaya olarak sağlamayı planlıyorlar”. 

TEKNOLOJİ SORUNU ÇÖZER Mİ?
Erdoğdu’nun katılımcılara aktardığına göre, teknoloji kullanı-
larak daha verimli hale getirilen alternatif otopark çözümleri 
de var. Bunlardan biri mekanik araçlar vasıtasıyla araçların üst 
üste koyularak alandan tasarruf edilmesi. Erdoğdu, bu öne-
rinin tek başına çözüm olmayacağını fakat bir nebze de olsa 
problemin çözümüne katkı sunabileceğini belirtti. Bir diğer 
teknolojik alternatif ise sürücüsüz motorlu araçlar. Araçların 
yazılımını yapan firmaların iddialarına göre, sürücüsüz araçlar 
hatasız sürüş yapabilecekleri için trafikte çok daha fazla aracın 
ilerlemesine olanak verecek. 

İDEAL ÖNERİ:  TOPLU TAŞIMA
Erdoğdu, Türkiye için en ideal önerinin toplu taşımanın daha 
etkin kullanılması olduğunu söyleyerek, bu önerinin çoğu 
problemi kökünden halledebileceğini belirtti. İstanbul’da toplu 
taşıma hattının yetersiz olduğunun altını çizen Erdoğdu, İstan-
bul’daki toplu taşımanın en önemli probleminin transfer mer-
kezlerinin kullanışsızlığı olduğunu dillendirdi. Erdoğdu, trans-
fer merkezlerinin birçok toplu taşıma aracının ortak noktası 
olmasından kaynaklı mimari kurgulanışının çok önemli oldu-
ğunu belirtirken, İstanbul’da bir toplu taşıma aracından diğer 
toplu taşıma aracına aktarmanın çok uzun sürelerde gerçek-
leşmesinin yarattığı mağduriyete dikkat çekti.

S

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

CADDE’DE KIRALAR DÜŞTÜ

“Şehirde Körelen Noktalar: Otoparklar”

DÜKKÂNLAR DOLDU
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin hazırladığı 
rapora göre Bağdat Caddesi’nde kiralar yüzde 35 oranında 
düşerken, dükkânların doluluk oranı yüzde 80’e yükseldi

Yrd. Doç.Dr. Pelin Sarıoğlu Erdoğdu, İstanbul’un trafiği ve otopark dosyasını TAK’ta masaya yatırıldı

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL

KITAPLARINIZ, 
kütüphaneleriniz, 

ESKI EVRAK 
ve 

fotoğraflarınız alınır.

Tel: 0535 517 07 21
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Fikirtepe’deki ketsel dönüşüm her geçen gün yeni so-
runlarla gündeme geliyor. İnşaat şirketinin maket üze-
rinden daire sattığı bir yatırımcı, dairesinin zamanında 
teslim edilmemesi üzerine müteahhit ile sözleşme im-
zalayan mal sahiplerinin hisselerine haciz işlemi baş-
lattı. Haklarında haciz işlemi başlatılan Fikirtepe sa-
kinlerinin bir kısmı 28 Mart Salı günü Anadolu Adalet 
Sarayı’na giderek haciz işlemine itiraz etti.

“297 BİN 515 LİRA İSTENİYOR”
Vatandaşlar itiraz dilekçelerini verdikten sonra adliye 
binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklama-
sını mahalle sakinlerinden Bilge Öztürk okudu. 
İcra dairesinden edindikleri bilgiye göre, projeden ma-
ket alan yatırımcının 197 daire sakini hakkında haciz 
işlemi başlattığını söyleyen Öztürk, “Büyükada mal 
sahipleri olarak, tarafımıza gönderilen haciz ihbarna-
melerine itiraz etmek amacıyla bir araya geldik. Yatı-
rımcı, satın aldığı dairesinin söz verilen zamanda teslim 
edilmemesi üzerine cayma hakkını kullanarak ödediği 
meblağı geri istiyor. 2014 yılında iflas erteleme isteyen 
firma, yatırımcının ödediği 296 bin 515 lirayı geri vere-
meyince vatandaş da firmanın arsa sahipleri ile yapmış 
olduğu sözleşmede yer alan yüzde 40’lık ortaklığına 
karşılık arsa sahiplerini icraya verdi” diye konuştu. 
Fikirtepe’nin birçok yerinde sorunların devam ettiğini 
ifade eden Öztürk, Büyükada’da evlerini boşaltan hak 
sahiplerinin kira yardımı alamadığını, evlerini boşalt-
mayanların ise çok kötü şartlarda yaşamlarını devam 
ettirmek zorunda kaldığını söyledi.
Firma yetkilileri tarafından kendilerine bilgilendirme 
yapılmadığını belirten Öztürk, “Sahada hiçbir ilerleme 
yok. Biz Büyükada sakinleri olarak, hakkımızı aramak 
için mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Bundan 
sonraki aşamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve dev-
letin tüm kurumlarının sosyal-hukuk devletinin gerek-
tirdiği şekilde vatandaşın yanında olacağına inanıyor 
ve sonuçlarını en kısa sürede görmek istiyoruz” dedi.

“197 KİŞİYE HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI”
Gazetemize konuşan Bilge Öztürk, şu an 197 kişiye 
haciz işlemi başlatıldığını ancak önümüzdeki günlerde 
bu sayının 683’ü bulacağını söyledi. Sadece bir mal sa-
hibinin tüm hissedarlara haciz işlemi başlattığını hatır-

latan Öztürk, “Bu, Fikirtepe’de başlatılan ilk icra talebi. 
Bundan sonrası için emsal teşkil edebilir. Biz bu yüzden 
endişeliyiz. Buradan alınan hayali binaya istinaden ya-
tırımcı bizden para talep ediyor” dedi. 
Birçok kişinin maket üzerinden daire satın aldığını ve 
cayma hakkını kullanmak isteyen diğer yatırımcıların 
da haciz işlemine başvurabileceğini söyleyen Öztürk, 
“Bundan sonra gelecek şeylerin bize yansıtılmasın-
dan korkuyoruz. Bırakın oradaki varlığımızı başka var-
lıklarımızı da kaybetmekten korkuyoruz. Bizden sonra 
başlayanlar bitirdi ve biz hala bu firmanın neden ayakta 
tutulmaya çalışıldığını da anlamıyoruz” dedi.

“KİRA YARDIMI ALAMAYANLAR VAR”
Haciz işlemi ile karşılaşan bir başka Fikirtepe sakini Ya-
sin Erdoğan da “Şimdi bir tanesi başladı bir icra geldi ve 
bu işlem devam edecek. Bu firma sadece bir kişiyle iş 
yapmadı ki. Bina zaten harap halde dünyanın yağmu-
runu yedi hiçbir şey yapılmadı. Yani bir şey yapılacağını 
da zannetmiyorum ben. Bunun için de bize bilgi veril-
mesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kos-
kocaman pankart astı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl-
ler Bankası’yla beraber proje yapacak diye. Ama bizim 
adamızdaki firma bu projenin içinde mi? İçinde olsa bile 
İller Bankası’ndan alınacak yardımla borçlarını kapatma 
yoluna gidebilir” şeklinde konuştu.
Fikirtepe’de gün geçtikçe mağduriyetin arttığını söy-
leyen Erdoğan, “Kiralarını alamayan insanlar var. Ama 
muhatap bulamıyoruz. Virane her taraf. Uyuşturucu 
satan var, sokak lambaları yanmıyor, gayrimeşru iş-
ler var. Yani orada oturanlar da sıkıntıda, kiraya çıkan-
lar da” dedi.
Fikirtepe’de güvenlik sorunun da yaşandığını söyleyen 
Ahmet Düzce ise “Bu firma zaten borç batağında. Tam 
yedi yıl oldu. İlk imzaları biz attık. Birçok proje teslim 
edildi. Biz hala bekliyoruz. Üstüne bir de borçlu çıktık. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaşadığımız sorunları 
görüp düzeltmesi gerekiyor” diye konuştu. 

Kadıköy’de her geçen gün kamusal alanlarla ilgili bir 
yapılaşma tehlikesi yaşanıyor. 27 Mart Pazar günü de 
Fenerbahçe sahili böyle bir tehlike ile baş başa kal-
dı. Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bi-
siklet rotalarından biri olan ve yaklaşık 250 
ağacın bulunduğu Fenerbahçe sahili 7 te-
nis kortu, idari birim ve kafeterya yapıl-
mak üzere panellerle çevrildi. Herhangi 
bir bilgilendirme notunun bulunmadığı 
projeye kısa sürede tepki gösterildi. 

PROJE İPTAL EDİLDİ
Kadıköy Belediyesi’nin girişimleri ve 

Kadıköylülerin tepkisi üzerine 27 Mart Pa-
zartesi günü projenin iptal edildiği duyuruldu. 
Konuyla ilgili görüştüğümüz İBB yetkilileri, proje-
nin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla iptal edil-
diğini açıkladı. Sahile taşınması planlanan tenis kortları 
için metro inşaatı bitimine kadar daha uygun bir yer bu-
lunacağı da belirtildi. 

BÖYLE BİR ALANA İHTİYAÇ VAR MI?
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu projenin 

iptal edilmesinin sevindirici olduğunu belirte-
rek,  şunları söyledi: “Projeden Kadıköylü-

lerin, meclis üyelerinin yani tek bir bire-
yin bile haberi yoktu.  Bu tür projelerin 
halka açılıp, halkın görüşünün alınma-
sı gerekir. Burada böyle bir alana ihti-
yaç var mı? Bunun konuşulması gere-
kirdi. Bu ihtiyacı kim nasıl belirledi? 
Bir yandan kamu arazileri satılıyor bir 
yandan da var olan yeşil alanlara bu tür 

yapılar yapılıyor. Bu tür yapılara ihtiyaç 
varsa kamu arazilerini neden satıyorlar?  

Daha önce de söylediğimiz gibi bu tür proje-
lerin halkla paylaşılıp, halkın görüşünün alınması 

gerekiyor. Bir ihtiyaç varsa halkın böyle bir talebi varsa 
bu elbette değerlendirilir. Ama yurttaşlarımızın dinlen-
me, spor, yürüyüş yapma alanı olarak kullandığı bir ala-
na böyle bir inşaat yapmak doğru değil.”

AĞAÇLARIN KESİLME RİSKİ VARDI
Fenerbahçe sahilinde yapılması planlanan ancak ip-

tal edilen proje yaklaşık 12 bin metrekare alanı kapsıyor-
du. Hazırlanan projede, bölgede bulunan 250 civarında 
ağacın kesilme riski vardı. Göztepe Ataşehir Ümraniye 
metro hattı çalışmaları kapsamında Göztepe 60.Yıl Par-
kı’na metro istasyonu yapılacak. Burada bulunan Göz-
tepe Gülbahçe Spor Tesisinin ise, Fenerbahçe sahiline 
taşınması planlanıyordu. İBB’nin Göztepe’de bulunan 
Gülbahçe Spor Tesisi ücretli hizmet veriyor.

Fikirtepe’de 6 yıl önce 
evini yenilemek için 

sözleşmeye imza atan 
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evilen oyuncu Şevket Çoruh, 
yaklaşık 2 yıl boyunca büyük 
emek harcayarak ve tamamen 
kendi yatırımıyla Kadıköy’de, 

İstanbul’a yeni bir tiyatro sahnesi kazandır-
dı. 2007’de hayatını kaybeden usta oyuncu 
Savaş Dinçel’in vefatının 10. yılında, 75. 
doğum gününde açılacak olan Baba Sah-
ne, İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına 
önemli katkılar sunma hedefinde.

Şevket Çoruh, Baba Sahne’nin 
açılışını 1 Nisan 2017, Cumartesi 
akşamı Dinçel’in oğlu Barış Dinçel, 
eski öğrencileri, torunu ve torunla-
rı sayılan öğrencilerinin çocuklarıyla 
birlikte gerçekleştirecek. Usta oyun-
cunun doğum günü sahnede, hep bir-
likte kutlanacak. Gecede aynı zaman-
da, her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi öğrencileri tarafından 
tiyatro alanında En İyi Kadın Oyun-
cu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Ya-
zar ve En İyi Yönetmen kategorile-
rinde verilen Savaş Dinçel Ödülleri 
de sahiplerini bulacak. 

BABA SAHNE
Tapuda “Tiyatro” olarak kayıtlı tek yer 

olma özelliği taşıyan mekan, binayı yapan 
müteahhit Mustafa Ekşioğlu tarafından ti-

yatro sahnesi olarak yapılmış ve tapuya bu 
şekilde kaydettirilmiş. İlk kez 1967 yılında 
Yıldırım Önal Kadıköy İl Tiyatrosu adıy-
la oyunların oynandığı mekânda, daha son-
ra Abdurrahman Palay, Nezih Tuncay, Ani 

İpekkaya-Çetin İpekkaya gibi bir-
çok usta sahne aldı. İlerleyen dö-
nemlerde sinema, atari salonu, 
oyun alanı olarak yeniden düzen-
lenen ve kullanılan mekanın mül-
künü Şevket Çoruh, 27 Mart 2015 
tarihinde, Dünya Tiyatro Günü’n-
de satın aldı. Mekânı, ilk röleve çi-
zimlerine uygun olarak asıl yapım 
nedeni olan tiyatroya dönüştürme-
yi hedefleyen ünlü oyuncu böylece 
İstanbul’a 232 koltuk kapasiteli bir 
salon kazandırdı. Baba Sahne, iki 
fuaye alanı, kafeteryası, teknik alt 

yapısı, havalandırması, (PA) ses sistemi, 
ışık sistemi ve ekipmanıyla tiyatro oyun-
larının yanı sıra İstanbul’un kapalı konser 
alanları arasında da yerini alacak.

KADIKÖY 
SERGİLERİNDE 
BU HAFTA
Kadıköy ve ötesi…
Kadıköy'ün eşsiz 
güzellikteki panoramik 
sahil manzaralarını 
resmeden ender 
sanatçılardan 
biri olan Baha 
Özyükseler, İlçemiz 
başta olmak üzere 
İstanbul'un anıtsal 
görünümlerini zarif ve 
kuğumsu çizgili şehir 
hatları vapurları ile 
süslediği tablolarını 
sergiliyor. 31 Mart’ta 
Caddebostan Kültür 
Merkezi Sanat 
Galerisi’nde açılacak 
sergi 7 Nisan’a kadar 
görülebilir. 

Merve 
Kalelioğlu ile 
pastel sergi
Merve 
Kalelioğlu’nun 
pastel boya 
resim sergisi 

2 Nisan Pazar saat 17.30’da Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde açılıyor. Sergi 9 
Nisan’a kadar görülebilir. 

Su’dan Hikâyeler 
Venüs’te
“Su’dan Hikâyeler 
2” Suluboya Resim 
Sergisi Venüs 
Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerin 
beğenisine 
sunuluyor. Açılış 
kokteyli 1 Nisan 
Cumartesi günü 
saat 15.00’de 
yapılacak olan sergi, 12 Nisan 2017 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ürün’de Bahar 
Sergisi
Ürün Sanat 
Galerisi'nde 
1 Nisan- 17 
Mayıs tarihleri 
arasında 

BAHAR isimli karma sergi izlenebilir.

İstanbul Düşleri…
İstanbul’un 
masalsı güzelliğini 
anlatan Işıl 
Özışık’ın resimleri 
ve Raif Aydın’ın 
minyatürleriyle 
“İstanbul 
Düşleri” adlı 
sergi, 12 Nisan’a 
kadar Fenerbahçe’deki Artev Sanat 
Galerisi’nde görülebilir. 

HAFTANIN 
PUSULASI

SÖYLEŞİ KİTAP

ALBÜM

DVD

TİYATRO

Edebiyat ve Sinema İlişkisi

Mitoloji ve çizgi roman 
arasındaki sıkı bağlantı

İnsan ve insana dair…

Kurtlarla Uluyan Kuzu

Neyse / Haykırmadan 
Anlatamam

Jackie

Nazım Ormanında
 Gündüz Gece

Artık Sığınağın Kalmadı

Yaratıcı Okuma Edebiyat 
Atölyesi

Dans, Dramaturji ve 
Dramaturjik Düşünüş

Karmaşık bir ilişki olan sinema ve edebiyat 
ilişkisi Atilla Dorsay ve Osman Şahin 
tarafından yorumlanacak. “Sinema, yazılı 
bir anlatı olan romanı başka bir sanatın dili 
ile üretirken esere ne kadar sadık kalmalı?” 
sorusu klasik örneklere de yer verilerek 
tartışılacak. 1 Nisan Cumartesi 15.00’te 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

Masallardan 
mitolojiye arketiplerin 
çizgi romana 
yansımalarıyla çizgi 
romanın oluşturduğu 
mitolojik evrenleri iç 
içe incelemek gerekir. 
Ümit Kireççi, dünya 

çizgi roman ekollerinden örneklerle bu 
ilişkiyi irdeleyecek. 2 Nisan Pazar 15.00’te 
Karikatür Evi’nde.

İthaki Akademi’de 
Ahmet Ümit’le yeni 
çıkacak romanı öncesi 
“İnsan ve insana 
dair”  bir söyleşi 
gerçekleştirilecek. 
Ücretsiz etkinliğe 
katılım için kayıt 

yaptırmak gerekiyor. Söyleşi 2 Nisan Pazar 
15.00’te. (0216) 348 64 55

Bugüne dek sayısız çocuk ve gençlik 
kitabına imza atan ve yirmiden fazla 
dile çevrilen kitaplarıyla dünyada 
pek çok okurla buluşan Alman yazar 
Vanessa Walder’dan mizah yüklü bir 
kendini keşif yolculuğu Kurtlarla Uluyan 
Kuzu, Genç Osman Yavaş’ın çevirisiyle 
şimdi Türkçe’de. Kurtlarla Uluyan Kuzu, 
muhteşem mizah anlayışıyla kâh neşeli, 
kâh hüzünlü bir kendini keşfetme 
hikâyesi. (Tanıtım Bülteninden) Can Çocuk 
Yayınları / 208 sf / 13,50 TL

İmge Yayınları’ndan aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Haşırt Dı Bilekbord / Zafer Algöz /  
İnkılâp / 224 sf / 20 TL
■ İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri / 
Korkut Boratav / İmge / 169 sf / 14 TL
■ Yap Bi Babalık / Can Yılmaz /  İnkılâp / 
235 sf / 20 TL

Neyse, beş yıllık bir aradan sonra 
heybesinde biriktirdiklerini gün yüzüne 
çıkarıyor. Türkçe rock müziğin önemli 
temsilcilerinden Neyse, 2011 yılında 
yayımladıkları, kendi adını taşıyan 
ilk albümünden sonra, Sony Music 
imzası taşıyan yeni albüm çalışması 
“Haykırmadan Anlatamam” ile 
müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Selim 
Kırılmaz ve Deniz Ünlü’den oluşan 
grup, 10 yeni şarkıyla dinleyiciyle 
buluşuyor. “Haykırmadan Anlatamam” 
albümünde şarkıların sözü ve bestesi 
Selim Kırılmaz’a, düzenlemeleri ise 
Selim Kırılmaz ve Deniz Ünlü’ye 
ait.“Muteriz” şarkısında Deniz Tekin ile 
düet yapan Neyse, “Kar” şarkısındaki 
Ara Dinkjian birlikteliği ile de dikkat 
çekecek. Prodüktörlüğünü Neyse ve 
Umut Gökçen’in üstlendiği ve Babajim 
stüdyolarında kaydedilen albümde Ozan 
Tügen, Can Oflaz, Özer Arkun, Deniz 
Doğançay, Burak Dursun, Alp Turaç ve 
Ryan Smith gibi değerli isimlerin katkıları 
yer alıyor.
 
 Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Athena / Geberiyorum
■ Hayko Cepkin / Ağla Sevdam
■ Norm Ender / Deli

Natalie Portman’a hem Oscar hem de 
Altın Küre adaylığı getiren “Jackie”, 
yakın tarihin en gizemli olaylarından 
“John F. Kennedy Suikastı”nın sonrasına 
odaklanıyor. Başkan Kennedy, 22 Kasım 
1963’te Dallas’ta konvoyunun geçişi 
sırasında açılan ateşle öldürülür. Olay 
esnasında hemen yanı başında olan 
Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri 
üzerindeyken bu travmayı atlatmaya 
çalışacak, bir yandan da kocasının tarihi 
mirasını yaşatıp çocukları için vakur bir 
duruş sergilemek zorunda kalacaktır. 3 
dalda Oscar adayı olan filmin yönetmenlik 
koltuğunda “No”nun yönetmeni Pablo 
Larraín bulunuyor.

“Nazım Ormanında 
Gündüz Gece”, bir 
yanıyla ülkemizin 
1900’lerde yaşadığı 
büyük geçiş sürecini, 
öte yandan da şair 
Nazım Hikmet’in 
yaşam serüvenini 
ele alıyor. Mehmet 
Esatoğlu’nun yazıp 
yönettiği oyun 5 

Nisan Çarşamba 20.00’de Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde. Bilet Fiyatları: Tam 40 
TL, Öğrenci 30 TL

Artık Sığınağın 
Kalmadı, KaST’ın 
fiziksel anlatıma 
ve yaratıcı sürece 
dair son yıllarda 
yoğunlaşan 
laboratuvar 

çalışmasının bir ürünü. Oyun, yaşamını 
dışarıdaki dünyadan ayırmayı seçen bir 
bireyin kayıtsızığını, yorgunluğunu ve 
yalnızlığını, bir metre doksan santim 
genişliğinde ve üç metre uzunluğunda bir 
tavan arasından anlatıyor. Oyun 7-14 Nisan 
tarihleri arasında saat 20.30’da Kadıköy 
Sanat Tiyatrosu’nda izlenebilir. http://
www.tiyatrokast.com/ Rez: 0505 722 76 73

Yengeç Sanatevi’nde 
nisan ayında 
edebiyatseverler 
için yeni ve keyifli 
bir atölye çalışması 
başlıyor. 4 Nisanda 
başlayacak gündüz 

atölyesinde, 8 hafta süre ile Türkiye ve 
dünya edebiyatından seçilen yapıtlar 
üzerinden, roman ve öyküleri  farklı okuma 
yöntemleri, okur merkezli, yazar merkezli ve 
yapıt merkezli okuma biçimleri çalışılacak. 
Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım 
Gündüz Cd. No:1, Kadıköy  (0216) 338 08 66, 
info@yengecsanatevi.com

Sinestetik Art Cafe’de gerçekleştirilecek 
bu çalışmada ana hatlarıyla dramaturjiden 
dans dramaturjisine ilerleyen süreç 
aktarılacak; dramaturjik çözümlemenin 
temellerinden söz edilecek; bir gösteriyi 
inşa eden, hareket, ışık, müzik, kostüm, 
aksesuar, mekan gibi unsurlar ve bu 
unsurların birbirleriyle olan ilişkileri, 
seyircinin konumlandırılışı grup içindeki 
alıştırmalar ve izlenecek sahneler üzerinden 
tartışılacak. 1 Nisan Cumartesi saat 13.00-
18.00 arasında gerçekleşecek atölyeye 
katılım ücreti 100 TL.  İletişim için: 0535 364 
99 67 sinestetikartcafe@gmail.com

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Alacakaranlık Dergi geliyor
Kadıköylü bir grup “korkufilmisever”, içinde sadece 
korku filmlerine dair yazıların ve illüstrasyonların yer 
alacağı Alacakaranlık’ı çıkarmaya hazırlanıyor
“Korktuğunuz, unuttuğunuz, bir daha asla iz-
lemek istemediğiniz, belki üzerine saatler-
ce konuştuğunuz ama hep bir yerlerde kapalı 
tuttuğunuzu sanıp asla aklınızdan çıkartama-
dığınız yaratıkları, katilleri, cadıları, akıl has-
talarını yeniden ve daha önce hiç düşünme-
diğiniz karanlık taraflarıyla görmeye hazır 
olun: Alacakaranlık Dergi ile sakındığınız 
her şey artık aramızda!” 

Velespit Yayınları bünyesinde okuyucuy-
la buluşacak, aylık süreli yayın Alacakaranlık 
Dergi’nin içeriği tamamen korku sineması ile 
alakalı. 1 Nisan günü raflarda 
bulabileceğiniz Alacakaranlık 
Dergi, yurt sathında birçok satış 
noktasından temin edilebilecek. 
Kaya Özkaracalar önderliğinde 
çıkan “Geceyarısı Sineması” der-
gisi gibi Alacakaranlık da, aynı 
yola baş koymuş bir avuç insanın 
emeğiyle çıkan bir dergi. Giovan-
ni Scognamillo’nun telif eserleriy-
le korku sineması ile gerçek ma-
nada tanışan, Metin Demirhan’ın 

kes-yapıştır fanzinleri ile “fanatik”leşen in-
sanların çıkardığı bir “magazin” yalnızca. 
Korku kültürüne emeği geçen insanlara, ki-
taplara, dergilere, filmlere, film karakterleri-
ne, bir başka deyişle tanımlaması hem kolay 
hem de bir o kadar zor olan yaratılışlarındaki 
korku duygusuna sahip olup da onunla barı-
şık olmayı başarabilenlere karşı bir saygı du-
ruşu. Alacakaranlık’ı öne çıkaran unsurlardan 
bir tanesi ise korku filmlerine yönelik illüst-
rasyonların yer alması. Yasin Karakaya’nın 

kara kalem çizimleri derginin ilk 
sayısının sayfalarına şimdiden 
basılmış durumda. Kullanılacak 
görseller de mümkün olduğun-
ca kişisel koleksiyonlardan te-
min edilecek orijinal ürünler. 
Böylece özgün yazıların yanı 
sıra türün meraklıları için daha 
önce karşılaşmadıkları görsel-
ler ve illüstrasyonlar da sunul-
muş olacak. Dergi 1 Nisan’da 
raflarda olacak. 
www.alacakaranlikdergi.com

En

Kadıköy’de!

Ünlü oyuncu Şevket 
Çoruh, tamamen 
kendi yatırımı olan 
ve büyük emeklerle 
İstanbul’un kültür sanat 
hayatına kazandırdığı 
Kadıköy’deki tiyatrosu 
Baba Sahne’yi, 10 yıl önce 
kaybettiğimiz ustası 
Savaş Dinçel’in 75. doğum 
gününde açıyor!

babasahne.com, facebook.com/babasahne, 
twitter.com/babasahne, instagram.com/baba.sahne

S

Çoruh, 1 Nisan 
Cumartesi 
akşamı açacağı 
tiyatrosuna “Baba 
Sahne” adını 
vermesini ise şu 
şekilde açıklıyor: 
“Kendimizi yetim 
hissetmemek 
için.”
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The Handmaiden / Hizmetçi
Güney Kore’nin yıldız yönetmeni Park 
Chan-wook, Hizmetçi’de şehvet, 
entrika ve cinsel gerilimle örülü göz 
alıcı bir öykü sunuyor. Cannes Film 
Festivali’nde yarışan, Chan-wook’un 
çektiği bu dönem filmi, 1930’larda 
Japon işgali altındaki Kore’de geçiyor. 
Sarah Waters’ın Türkçeye Ustaparmak 
adıyla kazandırılan The Fingersmith adlı 
romanından uyarlanan film, zengin genç 
bir Japon kadın, onu kandırıp zenginliğini 
ele geçirmeye çalışan Koreli bir adam ve 
adamın tuttuğu Koreli hizmetçi arasındaki 
entrika etrafında dönüyor. Hizmetçi’nin 
kusursuz senaryosu, Chan-wook’un 
yarattığı dünyanın parlak stili ve dahice 
bir yönetmenlikle, izleyiciyi çok katmanlı 
bir gerilime davet ederken, olay örgüsü 
gereği an be an değişen performansların 
kalitesi de seyirciyi kendine hayran 
bırakıyor. Hizmetçi, 31 Mart Cuma 
gününden itibaren Kadıköy Rexx’te 13.45 
ve 20.45 seanslarında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Sonsuz Aşk 11:00 11:30 13:40 16:15 16:45 
18:50 21:30 22:00 23:30 (Cm-Cts)
Hayat 11:15 13:40 14:10 16:10 18:40 19:30 
21:10 23:40 (Cm-Cts)
Beyaz Balina 15:00 22:00
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Sonsuz Aşk 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 
11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:15
Deli Aşk 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Kadıköy 
Otoban 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
Aquarius 11:00 14:00 17:00 20:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy
Sonsuz Aşk 11:00 11:45 13:30 14:15 16:00 
16:45 18:30 19:15 21:00 21:45
Hayat 11:30 13:45 16:00 18:30 21:15
Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

“Usul usul erimeye koyuldu direncin, insan-
lara beslediğin eski sevecenliğinin yerini bir 
süre evde yapma ‘kalp şarabı’ aldı, bulantı-
nı bastırmak için. Kalp şarabı: 10 tane taze 
maydanoz sapı temizce yıkanır, yaprakla-
rıyla birlikte. Bir litre doğal şaraba eklenir. 
O eklendikten sonra iki yemek kaşığı doğal 
üzüm sirkesi eklenir ve ağır ateşte 10 da-
kika kaynatılır. (Dikkat taşar.) Bu durum-
da 300 gram doğal bal eklenir ve dört daki-
ka daha hafifçe kaynatılır, sıcak kalp şarabı 

süzülür ve önceden yüksek dereceli alkolle 
çalkalanmış olan şişeye doldurulur. Şişenin 
ağzı çok iyi kapatılmalıdır. Şişenin dibinde 
biriken tortu zararlı değildir ve birlikte diki-
lir. Zayıf kalplere, kalp yorgunluğuna, mer-
hametten doğmuş olan çifte kalbe, topluma 
duyulan tiksintiden oluşmuş üç kalbe, beş 
kalbe, semavi ve sevdai nedenlerle sürek-
li kalp sancısı çekenlere önerilen bu kalp şa-
rabını da denedin uzunca bir süre…”

Bu hafta, çok hemhal oldum Leyla Er-
bil’in Zenime Hanım karakteriyle us’lara çi-
zik attığı ‘Cüce’siyle…

Yazıya düşen de kardeş payı misali, iste-
dim ki; yetişkin bir fanide, ortalama ağırlığı 
200 ve 350 gram olan, büyüklüğü ise her-
kesin kendi yumruğu kadar olan bu organın 
ilacını (sevgisini, kıymetini, şefkatini) eksik 
etmeyin! Nereden çıktı şimdi bu ‘kalp şarabı’ 
derseniz de -az sabrediniz sayın okur, zira- 
bu haftanın kadrajına düşen tiyatro tam da 
Erbil’in tarifini eksik etmeyin dediği türden.

Kulaklarda nilüfer çiçeği nağmeleri
Bu hafta, oksijeni ve kelamı Moda, Ka-

lamış parklarında aldım. Öylesine salınmak, 
bazen rotayı bilmemek, en güzeli(ymiş). Gü-
nün mottosuna da (Samuel) Beckett’in bir 

sözünü astım: “Dün-
yadasın, işte bunun te-
davisi yok”. Fona da; 
“Sesimin bu kadar gü-
zel oluşu, beni rahat-
sız ediyor” diyen, mü-
zik dünyasının aykırı 
çocuğu, Radiohead’in 
beyni/solisti, söz ya-
zarı, besteci Thom Yor-
ke’un “Lotus Flower” 
şarkısını sarkıttım ki, 

değmeyin keyfimize! (Es notu: ‘Kalbini dinle’ 
diyen şarkının videosuyla da coşmamak elde 
değil! Yorke’un dansı ve hallenmeleri, insanın 
dünya ile arasındaki çekişmeyi bir anda dur-
duruyor adeta. Neyse, bekleme yapmayalım, 
yazıdaki sebebi ziyaretimize gelelim.)

Bir ayrılamama hikâyesi
90’ların sonunda İstanbul Şehir Ti-

yatroları’ndan izlemiştim; Taner Barlas’ın 
sahneye koyduğu, Engin Alkan ve Aslı İçö-
zü’nün oynadığı, (karikatürist, yazar ve 
belgesel film yönetmeni) usta kalem Be-
hiç Ak’ın ‘Ayrılık’ını… (Bu da var notu: Be-
hiç Ak dendiğinde, dimağı paklayan iki 
oyun aklıma geliyor: Dostlar Tiyatrosu im-
zalı (Genco Erkal, Sumru Yavrucuk, Erdem 
Akakçe) ‘Fay Hattı’ ve Işıl Kasapoğlu’nun 
yönettiği (Cüneyt Türel, Tilbe Saran, Kök-

sal Engür) ‘Tek Kişilik Şehir’.) 
2000 yılında, Prof. Dr. Semih Çelenk ve 

Hamit Demir önderliğinde kurulan Tiyat-
roevi’nin sahneye koyduğu ‘Ayrılık’ın derdi; 
yüzyılın çözülemeyen dilemması olan iki-
li ilişkiler. Ee, tabii günümüze düşen surette 
teknolojinin k(alabalık)lığı da iletişememe-
nin bonus’u. Adı gibi ‘sade’ bir metin ‘Ay-
rılık’… Oyunu daha öncesinde de (hem de 
20’li yaşlarda) dikize yatmış bir izlek olarak, 
bu defa ki merakım (40’ına merdiven daya-
mış olarak nasıl algılayacağım ve) oyuncu-
luk performanslarını görmekti. Hoş, Behiç 
Ak’ın karikatürist ve mizahi yanının, metin-
de çok daha belirgin renkte olmasını ve di-
yalogların gani beyin loblarında patlangaç-
lar açmasını beklemedim değil. Ama yine de 
-şu yaşadığımız absürt günlerde- ‘gülmeye 
ihtiyacımız var’ derseniz, oyun bunu fazla-
sıyla karşılamaya hazır. Bir yıl önce ayrılmış 
bir çiftin, bir yıl aradan sonra bir araya gel-
mesiyle giriştikleri ‘evlilik’ ve ‘ayrılık’ süreç-
lerinin ironik sorgulamasını masaya yatıran 
metinin erkek ve kadın oyuncuları; Sevinç 
Erbulak ve Fırat Tanış. 

Çelenk’in rejisiyle hayat bulan oyun, alt 
metin yüklemesi yapmadan direkt anla-
tıyor meramını. Çelenk; “Ayrılık içi oldukça 
dolu bir modernizm eleştirisi” tanımını ya-
pıyor ve devam ediyor: “Ayrılık bir modern 
yaşam parodisi… Bir ayrılamama hikâyesi… 

Birlikteliği de ayrılmayı da başaramayan ya-
hut bunu konsept gibi görüp, bir paket ola-
rak yaşayan, kendisine verilenin içinde de-
vinen, maruz kalan insanlar…” Oyunun 
sahne tasarımı Başak Özdoğan’a, ışık ta-
sarımı Emrah Sürücü’ye müzikleri ise Ebru-
li Muharrem’e ait. (Meraklısına not: Tiyatro-
evi, Bahariye Cad. Nihal Sk.’ta konuşlanıyor. 
Mekanda, müzik dinletileri ve atölye çalış-
maları da gerçekleşiyor. Detaylı bilgi için: 
0546 477 55 35) 

Kısaca; ‘Ayrılık’ sonrası (yahut önce-
si) Yorke’un ‘kalbini dinle’yi kulaklara, Er-
bil’in ‘kalp şarabı’nı da dem’e katık etmeyi 
es geçmeyin niyetine, ajandaya notlar alın-
dıysa, yazıyı ve Mart ayını Beckett ile kapa-
talım istiyorum: “Kitlelere köpek gibi davra-
narak onları peşinizden sürükleyebilirsiniz 
ama onlara ‘size köpek gibi davrananların 
peşinden gidiyorsunuz’ diyerek peşinizden 
sürükleyemezsiniz.” 

Dünyadasın, işte bunun tedavisi yok!

BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

uvara monte bir bilgisayar ekra-
nı ve köşelerdeki küçük sensör-
ler dışında hiçbir şeyin olmadığı 
boş bir oda düşünün. Şimdi de 

bu odada, gözünde kocaman gözlük, kula-
ğında kulaklıkla, ellerini heyecanlı heyecan-
lı sağa sola oynatan, odanın içinde oradan 
oraya koşan bir insan düşünün... 

Dışarıdan bir bakışla anlamsız gibi gö-
rünen bu durum aslıda teknolojinin vardığı 
şaşırtıcı aşamalardan birinin, gerçek hayat-
taki tezahürü. Burası, Türkiye’nin ilk sanal 
gerçeklik stüdyosu olma iddiasındaki Por-
tal VR Studio. Az önce tasvirini yaptığı-
mız kişi de sanal gerçekliği deneyimleyen 
bir Kadıköylü.

Bu oyun stüdyosu, 28 yaşlarındaki genç 
iki girişimcinin mekânı; ilgisayar mühendi-
si Ahmet Berat Dağlar ve girişimcilik uz-
manı Uraz Yekeler. Üniversite yıllarından 
tanışan, daha önce restoranlara yönetim oto-
masyon sitemi geliştiren bir şirket kuran, gi-
rişimcilik yarışmalarında ödüller alan Dağ-
lar ve Yekeler, Moda’daki bu stüdyoyu 
geçen yaz açmış. İkili Kadıköy’ü özellik-
le tercih etmiş zira hem lise yıllarını burada 
geçirmişler -ki hala da sosyalleştikleri semt 
burası- hem de Kadıköy insanının teknolo-
ji ve yeniliklere açık olduğuna inanıyorlar.

3 ODA, SINIRSIZ HAYAL…
Peki ya sanal gerçeklik ne demek ve bu-

rada nasıl oyunlar oynanıyor? Sanal gerçek-
lik  (vr-virtual reality), bilgisayarlar tarafın-
dan simüle edilen ortamlara deniliyor. Bu 

oyun stüdyosunda da bunu deneyimlemek 
mümkün. Masa başında bilgisayar karşısın-
da klavye ve mouse ile oynanabilen oyun-
lar artık gerçekliğe bir nebze daha yaklaştı. 
Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde oyuncu-
lar kendilerini oyunun içinde hissedebiliyor. 
Dahası, ellerindeki oyun çubukları sayesin-
de oyuna müdahale de edebiliyorlar. Misal 
bir korku oyunundaysanız size doğru koşan 
zombiye ateş edebiliyorsunuz. 3 oyun oda-
sı bulunan Portal VR Studio’da, beyaz yaka-
lılar stres atmayı sevdiği için savaş oyunları 
daha popüler olsa da pek çok temada oyunlar 
var. Örneğin sanal yemek pişirebilir, resim 
yapabilir, araba tamir edebilir, okyanusun 
dibine inebilir, uzayın tepesine çıkabilirsiniz 
yahut hiç gitmediğiniz bir ülkeyi sanal turist 
olarak da olsa ziyaret edebilirsiniz. 

FARKLI BİR GERÇEKLİK 
Bu teknoloji çocukların hayal güçlerini 

geliştirmelerine olanak sağlarken, çok yaş-
lı, engelli ve evden çıkmakta zorlanan kişi-
ler için de başka dünyalara tanık olma im-
kânı sunuyor. Zaten bu stüdyoya gelenler 
arasında ileri yaşta Kadıköylüler de varmış. 
Önce ‘ben anlamam evladım teknolojiden’ 
deyip, sonra da gözlüğü gözünden çıkarmak 
istemeyenler… Berat Dağlar ve Uraz Yeke-
ler, “Bazı insanlar  teknolojiye yabancı ola-
bilirler ama herkes farklı deneyimler yaşa-
mak ister. Baştan istemese bile yaşadıktan 
sonra memnun kalır. Hayat monoton, hep 
aynı gerçeklikte yaşıyoruz. Aynı koltuklara 
oturup, aynı kişilerle görüşüyoruz her gün. 
Oysa burası size farklı bir gerçeklik sunu-
yor. İnsan oyun oynamayı sever. Bu da eğ-
lencenin son noktası.” diyor.

Kapatılan televizyon ve gazetelerle dayanışmak amacıy-
la birçok etkinlik yapan “No Başkanlık No Cry” oluşumu 
“Susmuyoruz Söylüyoruz” etkinlikleri kapsamında, yö-
netmen Ezel Akay’ı, 26 Mart Pazar günü, Mahle Cafe’de 
Kadıköylülerle buluşturdu. Akay, katılımcılara barış için 
sinemacılar soruşturmalarından bahsederken, sanatı ve sa-
natçıları kimsenin engelleyemeyeceğini ve durduramaya-
cağını söyledi. Referandum tartışmaları sürecinde büyük 
bir kutuplaşma yaratılmak istendiğini söyleyen Akay, bu-
nun aksi projeler üreterek farlı kesimlerle bir araya gelin-
mesi gerektiğini vurguladı.

“HAYAL KURMAYA DEVAM ETMELİYİZ”
Temsili bir demokrasi yerine gerçek bir demokrasi yara-

tılabileceğini söyleyen Akay, bunun yolunun hayal kurma-
ya devam etmek ve geçmişin yükünden kurtulmak olduğu-
nu belirtti. Akay, mevcut iktidara muhalif kesimin yıllardır 
bir kurtarıcı beklediğini söylerken, bu durumu şu sözler-
le eleştirdi: “Biz yıllardır bir kurtarıcı bekliyoruz. Biri gel-
sin ve bizi yönetsin. Peki, neden? Bizim birisine değil bir-
birimize ihtiyacımız var. Biz kendi kendimizi yönetebiliriz. 
Geçmişten bu yana hep devletten beklentimiz oldu. Bu ca-
hilliğimizden değil, bizi böyle alıştırdıklarından. Bunu ar-
tık bir kenara bırakıp kendi taleplerimize sahip çıkmalıyız. 
Şimdilerde bir başkanlık tartışması almış gidiyor. Bizi bu 
tartışmalara gömerek başka bir şeyi örüyorlar. Bu yüzden 
biz artık geleceği düşünmeli ve tartışmalıyız. ‘Hayır’ bizim 
için bir adım, sonrası için daha çok bir araya gelmeliyiz.”

“BİZİ SUSTURAMAZLAR”
Akay,  Kültür Bakanlığı’na gönderdiği filmlerin defa-

larca reddedilerek geri gönderildiğini söylerken, siyasile-
rin bir korku kutusu açtığını ve o kutuya düşülmemesi ge-
rektiğini şu sözlerle anlattı: “Siyasiler bizi açtıkları korku 
kutusuna atmaya çalışıyor. Biz de yeri geliyor o korkunun 
içine düşüyoruz. Benim tavsiyem o yolu seçmemek. Bu 

korkuyu hayallerimizden çıkartalım.  Bizi istedikleri ka-
dar susturmak istesinler biz yine bir yol bulup çıkacağız. 
Devlet sinemacılara bir bütçe ayırıyor. Bizler de bu bütçe-
den yararlanmak istiyoruz. Benim filmlerim defalarca red-
dedildi, geri gönderildi. Ben yılmadan film yapmaya ve 
göndermeye devam edeceğim. Çünkü ben sinemacıyım. O 
bütçe de benim bütçem. Barış için sinemacıları MİT liste-
sine almış. Sözde film yaptırmayacaklar… Biz sinemacıla-
rı kimse engelleyemez ve durduramaz. Biz bıktırana kadar 
üretmeye devam edeceğiz.”

“SEVGİ DİLİNİ KULLANMALIYIZ”
Referandum tartışmalarıyla birlikte kutuplaşma yaratıl-

mak istendiğini söyleyen Akay, ‘sevgi dili’ni kullanmanın 
önemine vurgu yaptı: “Referandum tartışmaları yürütürken 
bir kutuplaşma yaratılmış durumda. Biz bunun aksi bir pro-
je üretmeli ve daha çok bir araya gelmeliyiz. Siyasiler bize 
itiş, kin besle, entarisini yırt, kavga et diyorsa biz her kesi-
me dokunmalı insani yanlarımızla ortaklaşmalıyız. Her şey-
den önce onlara inat sevgi dilini kullanmalıyız. Düşmanlaş-
tırılan herkesi ve her şeyi dostumuz yapmalıyız, kendimizi 
ancak böyle anlatabiliriz.”

Ezop’tan Başkanlık Masalları
Yönetmen 
Ezel Akay, 
sinemacıların 
“hayır”ını 
anlatmak 
için 
Kadıköylülerle 
buluştu

l Alper Kaan YURDAKUL

Oyun 
sanal 
heyecan 
gerCek

Moda’daki sanal gerçeklik 
stüdyosunda,  zombilerle 

savaşabilir ya da 
okyanusun dibinde dev 

balıklarla yüzebilirsiniz!

l Gökçe UYGUN

D

Her gün 12:00 - 00:00 arasında açık olan Portal VR Studio’da 20 dakikalık seans 30 lira, 40 dakikalık seans 45 lira ve 1 saatlik seans da 60 lira. Caferağa Mh. Damacı Sk. No:2 Tel:  (0216) 803 08 30 

Leyla Erbil

Tom Yorke

Ayrılık
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adıköy Belediyesi bünyesindeki kütüpha-
neler okumak, çalışmak, söyleşi ve atöl-
yeler için çeşitli olanaklara sahip. 
Kütüphanelerde açık raf sistemi uygula-

nıyor. Kullanıcılar raflar arasında gezip tüm kütüp-
hane kaynaklarını inceleyebiliyor, kitaplara kolayca 
ulaşabiliyor. Mevcut katalog tarama bilgisayarlarıyla 
kaynak aranabilirken, online katalog adreslerini kul-
lanarak kütüphane dışından 7/24 kitap araması yapı-
labiliyor. Sınırsız internet erişimiyle kullanıcıların 
kendi bilgisayarlarını kullanabilecekleri rahat çalış-
ma ortamı da mevcut.

Çocuk Etüt Merkezleri Kütüphaneleri, Kemal 
Tahir Halk Kütüphanesi, Muhtar Özkaya Halk Kü-
tüphanesi ve Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kü-
tüphanesi’nde, danışma kaynakları ve nadir eserler 
hariç, uygulanan ödünç kitap sistemiyle 15 günlüğü-
ne ödünç kitap alınabiliyor. Kütüphanelerdeki kolek-
siyonların tümü bağış ve satın alma yoluyla düzen-
li olarak güncelleniyor. Ayrıca, Kadıköy Belediyesi 
Kütüphaneleri Toplu Kataloğu ile bir defada Çocuk 
Etüt Merkezleri Kütüphaneleri, Kemal Tahir Halk 
Kütüphanesi ve Muhtar Özkaya Halk Kütüphane-
si’nden kaynak araması yapılabiliyor. Kütüphaneler-
de ayrıca söyleşi, atölye, sinema gösterimi gibi etkin-
likler de yapılıyor. 

Kadıköy Belediyesi Kütüphaneleri Toplu Katalo-
ğu’na ulaşmak için http://kutuphane.kadikoy.bel.tr/
Yordamtk.htm adresini ziyaret etmeniz yeterli.

Biz de Gazete Kadıköy olarak, Kütüphaneler 
Haftası’nda Kadıköy Belediyesi kütüphanelerini in-
celedik.

TARİH EDEBİYAT SANAT KÜTÜPHANESİ
Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK), 

zengin koleksiyonlu bir araştırma kütüphanesi olma-
sının yanı sıra bilimsel toplantı, konferans, sempoz-
yum, seminer ve sergiler gibi kültürel etkinlikleriyle 
de dikkat çeken bir kültür merkezi. 2014’te kurulan 
TESAK, Kadıköy’ün ilk araştırma kütüphanesi ola-
rak faaliyete başladı. Kataloğunda bulunan çeşitli dil-
lerde yaklaşık 56 bin kitap, 10 bin süreli yayın; bin 
500 CD ve Kadıköy’le ilgili efemeranın yanı sıra, 6 
binden fazla “İmzalı Kitap Koleksiyonu”yla TESAK, 
Türkiye’de bu alanda büyük ve önemli bir özel ko-
leksiyona sahip.

İLETİŞİM
Adres: Caferağa Mah. Rıhtım Cad. No:2/3 Eski 

Başkanlık Binası (Beşiktaş İskelesi Karşısı) Kadıköy
Tel: (0216) 337 86 54-55
WEB adresi:http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kul-

tur-merkezleri/tarih-edebiyat-ve-sanat-kutuphanesi

MUHTAR ÖZKAYA HALK KÜTÜPHANESİ
Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’nde çeşitli dil-

lerde yaklaşık 21 bin kitap, çoğu Muhtar Özkaya ta-
rafından bağışlanmış 262 Osmanlıca kitap, 260 süre-
li yayın ve 323 DVD bulunuyor. Güncel Süreli Yayın 
Bölümü’nde günlük 7 gazete ile aylık 5 dergi mev-
cut. 6 güncel donanımlı bilgisayar da kullanıcıların 
hizmetine açık.

Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi tarafından eve 
bağımlı hasta, yaşlı ve engelli kullanıcılar için eve 
kitap teslim hizmeti yapılıyor. Bu hizmetten yarar-
lanmak isteyen kullanıcılar, Kadıköy Belediyesi web 
adresinde bulunan online kütüphane kataloğundan is-
tedikleri kitabı seçtikten sonra, muhtar.ozkaya@ka-
dikoy.bel.tr e-posta adresi veya (0216) 386 98 51 / 

(0216) 368 54 82 numaralı telefonlardan kitap talep 
edebiliyor. Üyelik ve Ödünç Sistemi mevcut.

İLETİŞİM 
Adres: Bağdat Cad. Ömerpaşa Sok. Muhtar Öz-

kaya Sitesi No:4/B Caddebostan/Kadıköy
Tel: (0216) 386 98 51
Faks: (0216) 368 54 82 

CKM SANAT KÜTÜPHANESİ
Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Kütüphane-

si Türkiye’nin ilk butik sanat kütüphanesi. Mekân, 
Caddebostan Kültür Merkezi içerisinde. Resim, mi-
marlık, antika, müzik, fotoğraf, geleneksel Türk sa-
natları gibi sanat dallarına ait ve edebiyat, tarih, 
coğrafya alanlarında yaklaşık 4 bin 500 kitap ve der-
giden oluşan koleksiyonu var. Kullanıma açık 6 bil-
gisayar, günlük 7 gazete kullanıcılara sunulmakta. 
Okuma atölyeleri ile çocuklar, eğitimciler ve kütüp-
haneciler için yaratıcı okuma atölyeleri gibi etkinler 
düzenleniyor. Kütüphanede üyelik ve ödünç sistemi 
bulunmuyor. 

İLETİŞİM
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Ta-

ner Sok. No:11 Caddebostan/Kadıköy
Tel: (0216) 467 36 00 / 1137 
E-posta: ckm.kutuphane@kadikoy.bel.tr

ETÜT MERKEZLERİ KÜTÜPHANELERİ
Çocuk Etüt Merkezleri Kütüphaneleri koleksiyo-

nunda yaklaşık 6 bin 500 kitap bulunuyor. Koleksi-
yon; öğrenciler, öğretmenler ve diğer kullanıcılar-
dan gelen istekler doğrultusunda satın alma yoluyla 
güncelleniyor. Çocuk Etüt Merkezleri Kütüphane-
leri yılda yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veriyor. Etüt 
Merkezleri’ne üye olan her öğrenci kütüphanelerden 
yararlanabiliyor. Kitap ödünç almak isteyen kullanı-
cıların kütüphane programı üzerinden kayıt olmala-
rı gerekiyor. 

İLETİŞİM 
Bedri Rahmi Eyüboğlu Çocuk Etüt Merkezi 
Adres: Merdivenköy Mah. İmam Ramiz Sok. Ka-

lender Parlar Apt. No:21/A Kadıköy
Tel: (0216) 418 83 24
Cemal Süreya Çocuk Etüt Merkezi 
Adres: Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cad. No:39 

Rasimpaşa/Kadıköy
Tel: (0216) 414 31 85
Fazıl Hüsnü Dağlarca Çocuk Etüt Merkezi 
Adres: Hasanpaşa Mah. Kurbağalı Dere Cad. Ab-

dülhalim Memduh Sok. 

No:1 Ak İş Merkezi D:24 Kadıköy
Tel: (0216) 345 83 99
Kemal Tahir Çocuk Etüt Merkezi 
Adres: Rasimpaşa Mah. Taşköprü Sok. 8/A Sö-

ğütlüçeşme/Kadıköy
Tel: (0216) 348 23 93
WEB adresi: cocuketutmerkezleri.kadikoy.bel.tr 

GÖRME ENGELLİLER SESLİ KÜTÜPHANESİ 
Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, sadece Ka-

dıköy’deki değil, ülke genelindeki tüm görme engelli 
kullanıcılara hizmet veriyor. Sesli kitaplar www.gor-
meengelliler.kadikoy.bel.tr web adresine yüklenerek, 
üyelik sistemiyle görme engellilere ulaştırılıyor. Kü-
tüphanede Braille kabartma baskı tekniği kullanıla-
rak istenilen kitap basılabiliyor, kitap okuma makine-
siyle seslendirilebiliyor ve TSS cihazı yardımıyla az 
görenler için mürekkep baskılı kitaplar büyütülerek 
okunabilir hale getiriliyor. Kullanıcılar, ses ve me-
tin formatında oluşturulan kitapları, başta bilgisayar 
olmak üzere birçok elektronik cihazda kullanabilme 
imkanına sahip. Dijital rafında 772’si metin, 893’ü 
ses formatında olmak üzere toplam bin 668 kitap bu-
lunuyor. Ayrıca yazarların sesinden eserler de kütüp-
hane kataloğunda yer alıyor.  

İLETİŞİM
Adres: Mahmut Yesari Cad. No:84  Koşuyolu/

Kadıköy
Tel: (0216) 348 42 54
Faks: (0216) 347 46 89
WEB adresi: www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr

KEMAL TAHİR HALK KÜTÜPHANESİ
Kemal Tahir Halk Kütüphanesi, 1996 yılında Ka-

dıköy Belediyesi öncülüğünde İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
öğretim görevlileri ve öğrencileriyle ortak bir çalış-
ma sonucunda kuruldu. Kemal Tahir Halk Kütüpha-
nesi kataloğunda 200’ü yabancı dilde yaklaşık 15 bin 
kitap bulunuyor. Süreli Yayın Bölümü’nde günlük 6 
gazete ile aylık 5 dergi kullanıcı hizmetine sunulu-
yor. Yılda 4 bin 300 öğrenci ve 5 bin 600 yetişkin ol-

mak üzere yaklaşık 10 bin kullanıcıya hizmet veri-
yor. Üyelik ve ödünç kitap uygulaması mevcut. 

İLETİŞİM 
Adres: Rasimpaşa Mah. Taşköprü Sok. No:7/A  

(Söğütlüçeşme Camii arkası) Söğütlüçeşme/Kadıköy
Tel: (0216) 348 23 93
Online katalog: http://kutuphane.kadikoy.bel.tr/

index.htm 

ÖZGEN BERKOL DOĞAN BİLİMKURGU 
KÜTÜPHANESİ

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi 
2007 yılında aramızdan ayrılan genç bilim insanı Öz-
gen Berkol Doğan’ın anısına 2012’de kuruldu. Türki-
ye’nin ilk ve tek bilimkurgu kütüphanesi. Bilimkur-
gu ve fantastik edebiyat olmak üzere, Türk ve dünya 
edebiyatı, sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji, sa-
nat, spor, sinema, felsefe ve psikoloji gibi farklı bir-
çok alanda 9 bin 750 basılı kaynak bulunuyor. Öz-
gen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde her 
perşembe “Perşembe Söyleşileri” başlığıyla ücretsiz 
söyleşi ve film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Üyeler 
için ödünç kitap sistemi mevcut.

İLETİŞİM
Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. No:6/1 Kadıköy
Tel: (0216) 349 31 31
WEB adresi: http://ozgenberkoldogan.com/

İNTERAKTİF ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Çocukların sosyalleşerek, deneyerek, gözlemle-

yerek, keşfederek öğrenmelerini sağlamak; ailelere 
çocuklarıyla nasıl kaliteli vakit geçirebilecekleri ko-
nusunda yol göstermeyi amaçlayan kütüphane Göz-
tepe Özgürlük Parkı içinde yer alıyor.

0-6 ve 6-9 yaş arası çocuklara hizmet veren Kü-
tüphanede okuma saatleri gönüllü ailelerin katılımıy-
la planlanıyor. Kütüphanede ayrıca bir sahne ve kuk-
la perdesi de var.  

İLETİŞİM
Adres: Özgürlük Parkı Selamiçeşme - Kadıköy
Telefon: (0216) 349 59 68"

K

Kadıköy Belediyesi kütüphanecilikte ivmeyi yükseltti. Kitap 
sayısının 100 binlere ulaştığı belediye kütüphanelerinde engelliler, 
hasta ve yaşlılar için eve kitap uygulaması mevcut. İnternetten 
e-kütüphane olanaklarından da yararlanmak mümkünKadıköy 

kütüphaneleriyle 
güzel 

Zengin bir kitap arşivine sahip olan TESAK 
söyleşilere de  ev sahipliği yapıyor

Muhtar Özkaya Kütüphanesi

Caddebostan Kültür Merkezi 
Sanat Kütüphanesi

Çocuk Etüt Merkezleri Kütüphaneleri

Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi

Kemal Tahir Halk Kütüphanesi
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eçtiğimiz hafta Boston’un kıdemli yurt-
taşlar ile ilgili uygulamalarını yazmış-
tık. Bu hafta yine Boston’dayız. Bu kez de 
ABD’nin okyanusa kıyısı olan tek eyaleti 

olan Boston’un kütüphanelerini anlatacağız.
İşte dünyanın en iyi kütüphaneleri arasında olan 

Boston Halk Kütüphanesi’nden Adams Sokağı Kütüp-
hanesi’ne kadar yirmiden fazla kütüphanesi olan Boston 
kütüphanelerinden birkaç örnek:

CODMAN MEYDANI KÜTÜPHANESİ 
Yerel bir vaiz ve siyasi figür olan John Codman’ın 

adını taşıyan Codman Meydanı Kütüphanesi, 1905 yı-
lında, Norfolk Sokağı’nda hizmete açılmış. Kütüphane 
arşivinde Afrikan-Amerikan tarihi dair eserler önemli 
bir yer alıyor. Bunun dışında kütüphanede çocuklar için 
biyografi kitapları, geniş bir kentsel kurdu eser koleksi-
yonu, yerel tarih üzerine kitaplar ve orta büyüklükte İs-
panyolca ve Fransızca kitap koleksiyonları da bulunu-
yor. Kütüphanede haftalık olarak çocuklar için hikâye 
saatleri, satranç ve film programları düzenleniyor. 

ADAMS SOKAĞI KÜTÜPHANESİ 
Adams Street Kütüphanesi’nin bugün faaliyet gös-

terdiği yapı, 1951’de hizmete açılmış. 2004 yılında ba-
ğış toplanarak kütüphanenin avlusu okuma bahçesine 
dönüştürülmüş. Bir bahçesi de bulunan kütüphanede 
çocuklar için özel etkinliklere ve müzikal gösterilere 
ev sahipliği yapıyor. Kütüphane arşivinde mahalle hal-
kının ilgi alanlarını kapsayan gizem kitapları, tarihi ki-
taplar ve yaz okumaları yer alıyor. Ayrıca kütüphane 

bünyesinde barındırdığı çeşitli görsel-i-
şitsel yayınları ve kapsamlı film arşiviy-
le beğeni topluyor. Kütüphanenin çok 
amaçlı salonu, yerel ortaklar, mahalle 
örgütleri ve toplulukların kullanımına 
açık. Çocuklar ve bebekler için düzen-
lenen edebi kültür etkinliklerinden her 
yaş için uygun dersler, konserler ve film 
gösterimlerine kadar çeşitlenen kütüphane 
programları bölgede oldukça popüler. 

GROVE HALL KÜTÜPHANESİ 
Kütüphane, Afrikan-Amerikan edebiyatı ve tarihi 

üzerine geniş bir arşive sahip. Bünyesinde halkın kul-
lanımına açık otuzdan fazla bilgisayar, üç çalışma odası 
ve bir toplantı odası bulunduruyor.  Bunun yanı sıra kü-
tüphane, Grove Hall Toplum Merkezi ile ortaklaşa kul-
landığı büyük bir mekana da sahip. Kütüphanede ço-
cuklar için haftalık olarak hikâye saatleri düzenleniyor. 
Grove Halk Kütüphanesi yıl içinde, sanat sergilerine ve 
müzik programlarına ev sahipliği yapıyor. 

EGLESTON MEYDANI KÜTÜPHANESİ 
8 Temmuz 1953 yılında açılan kütüphane çoğunluk-

la okul öncesi eğitim ve etüd merkezi şeklinde hizmet 
veriyor. Kütüphane arşivinin büyük bir kısmı çocuk ve 
gençlere hitap edecek materyallerden oluşuyor. Kütüp-
hanenin yetişkinlere hitap eden kısmında ise genel ola-
rak sınava hazırlık kitapları, girişimcilik ve bilgisayar 
kitapları önemli bir yer tutuyor. Kütüphane programın-
da okul öncesi dönem için hikaye saatlerinden, oyun 

kulübü etkinlikleri ve yetişkinler için kitap 
kulübü etkinlikleri, tiyatro ve şiir grubu 
etkinliklerine kadar çeşitli etkinliklere 
yer veriliyor.

ROSLİNDALE KÜTÜPHANESİ 
Roslindale Kütüphanesi, 1898 yılın-

da yapılmış. Kütüphanenin kapsamlı bir 
çizgi roman koleksiyonu bulunmuyor. Bu-

nun yanında din ve dinsellik üzerine, yerel ta-
rih üzerine kapsamlı koleksiyonlara ev sahipliği 

yapıyor. Roslindale, dokuz devlet okuluna ve anaokul-
larına yönelik programlar sunuyor. 

NEW EAST BOSTON KÜTÜPHANESİ
Kasım 2013’de açılan kütüphanede göze çarpan, ge-

niş bir internet ağı, halka açık 54 bilgisayar, çok kul-
lanımlı esnek odalar ve sesiz okuma odalarının bu-
lunması. Binanın ayrıca Yeşil Bina sertifikası da var. 
Kütüphane tarihsel olarak, Amerika’da, bir belediye ta-
rafından desteklenen ilk şube kütüphanesidir. 

NORTH END KÜTÜPHANESİ 
North End Kütüphanesi, kullanıcılarına, çok satan 

romanlar, klasikler, sesli kitaplar, CD’ler gibi farklı ma-
teryaller sunuyor. Bunun yanında çocuklar ve gençler 
için çeşitli okuma kitapları, sesli kitaplar ve CD’ler de 
yer alıyor. Yerel tarihi hakkında ise monograflar var-
dır. Kütüphanede okul öncesi ve okul çağındaki çocuk-
lar için hikaye zamanları, aylık kitap tartışma grupları, 
elişi aktiviteleri gerçekleştiriliyor. 

CHARLESTOWN KÜTÜPHANESİ 
 Charlestown Branch’e gelen ziyaretçiler, popü-

ler edebiyat, gizem, gerçek suç bölümleri ve geniş bir 
dergi arşiviyle karşılaşıyor. Aynı zamanda kütüpha-
nede kişisel finans, sağlıklı yaşam, yemek, elişi ki-
tapları ve çocukların kitap okumalarını teşvik edecek 
resimli kolay okunabilir kitaplar bulunuyor. Kütüpha-
nede ek olarak yoga, görsel sanatlar, müzik ve rande-
vuya bağlı bire bir bilgisayar eğitimi veriliyor.

WEST END KÜTÜPHANESİ 
Kütüphanede çeşitli okuma materyalleri, biyogra-

fi, tarih, gezi, finans, sanat, iç mekan tasarımı, sağlık, 
yemek gibi kitapları bulunuyor. Okul öncesi ve daha 
küçükler için hikaye zamanı aktiviteleri var. Hikaye 
okuma saati aynı zamanda resim yapma, şarkı söy-
leme ve basit elişleri yapma gibi aktiviteler de içeri-
yor. Yetişkinler için ise sağlık ve tartışma programla-
rı gerçekleştiriliyor.

MERKEZ KÜTÜPHANE 
Boston Halk Kütüphanesi, arşivinde bulundurdu-

ğu 23 milyondan fazla eserle Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin en büyük halk kütüphanelerinden biri. 
Özellikle sanat, sanat tarihi ve Amerikan tarihi üzerine 
eserler barındıran kütüphane ayrıca hükümet belgele-
rinin de emanetçisi. Boston Halk Kütüphanesi’nde 1,7 
milyondan fazla nadir eser ve el yazması bulunuyor. 
Kütüphanenin William Shakespeare’in eserlerinin ilk 
baskılarından, kölelik karşıtı el yazması eserlere kadar 
çok geniş kapsamlı bir tarihi arşivi var. Kütüphanede, 
yazılı eserlerin dışında büyük bir görsel arşive de (fo-
toğraflar, kartpostallar, haritalar vb.) ulaşmak müm-
kün. Boston Halk Kütüphanesi’nde her yıl yazar söy-
leşileri, tarih dersleri, konserler, sanat ve tarih sergileri 
gibi birçok program düzenleniyor. Ayrıca kütüphane-
de her yaşa hitap eden hikaye okumaları, kitap tartış-
maları, film gösterimleri, sohbet grupları, araştırma 
ve teknoloji dersleri gibi günlük etkinlikler de yapılı-
yor. Boston Halk Kütüphanesi’nin merkez ve diğer 24 
şubesinde verilen kablosuz internet hizmeti ve halkın 
kullanması amacıyla bünyesinde bulundurduğu ma-
saüstü bilgisayarlar kütüphanenin teknolojik hizmet-
lerine örnek. Kablosuz internet kullanımı kütüphane 
kartına sahip olmayı gerektiriyor. Kütüphane kartına 
sahip olanlar ayrıca kütüphaneden iki saat süreyle di-
züstü bilgisayar kiralayıp bu bilgisayarları istedikleri 
yerde kullanabiliyorlar. 
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Kadıköy Belediyesi Kütüphaneler Haftası’nı 
düzenlediği bir dizi etkinlikle kutluyor. Kadı-
köy Belediyesi Kütüphaneleri ve Çocuk Etüt 
Merkezleri 53. Kütüphane Haftası Etkinlikleri 
kapsamında 29 Mart Çarşamba günü 12.30 – 
13.30 saatleri arasında Kadıköy Belediye Baş-
kanlığı bahçesinde kitap okuma ve kitap takas 
etkinliği gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi 
kütüphanelerinde fazla sayıda olan kitaplar et-
kinlikte öğrencilere ücretsiz verilirken, dile-
yenler kitap takası yapma imkânı buldu.

Kitap okuma ve kitap takas etkinliğine Ka-
dıköy Belediyesi çocuk etüt merkezleri ile il-
çedeki okullardan 100 kadar öğrenci katıldı. 
Güneşli bir günde yaklaşık bir saat boyunca 
yemyeşil çimenler ve ağaçlarla dolu bahçede 
temiz havada kitap okuyan öğrenciler ve öğ-
retmenler çok mutlu olduklarını belirttiler. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-

lu belediye bahçesinde öğretmenleriyle kitap 
okuyan çocukların yanına gelerek sohbet etti, 
çocuklara etkinlikle ilgili düşünce ve beklen-
tilerini sordu. Öğrenci ve öğretmenler de kitap 
ve kütüphaneler konusunda Kadıköy Beledi-
yesi’nin yaptığı çalışmaları çok beğendikle-
rini ifade ederek, belediye bahçesinde kitap 
okuma ve kitap takas etkinliği düzenleme im-
kanı sunduğu için teşekkür etti. Öğretmenler-
den Nihan Aydar, çocuklara kitap sevgisinin 
aşılanması gerektiğini, etkinliğin bu anlamda 
önemli olduğunu ve katılmaktan mutlu olduk-
larını ifade etti. Öğrenciler de aradıkları pek 
çok kitabı bulduklarını ve ücretsiz olarak ala-
bildiklerini, çok güzel bir havada kitap oku-
maktan mutlu olduklarını belirttiler.

Öğlen arası tatili olduğu için belediye 
personelinin de kitap etkinliğine ilgi göster-
diği gözlendi. 

kitap keyfiKitap okuma 
ve kitap takas 
etkinliğinde 
Kadıköy Belediyesi 
bahçesi kitaplar ve 
çocuklarla doldu

CHP'li 
başkanlar 

Kadıköy'de
CHP'li belediye başkanları, 

düzenli olarak yaptığı 
toplantılardan birini 

Kadıköy'de yaptı.  Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu'nun evsahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda, kent 

ve yerel yönetim sorunları ve 
çözüm önerileri konuşuldu.

İlk oturumu 15 Mart Çarşamba günü gerçekle-
şen programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Hati-
ce Kurtuluş yaptı. Konuşmasında yerel yönetim-
lerin akademiyle buluştuğu böylesi etkinliklerin 
heyecan verici olduğunu vurgulayan Kurtuluş, bu 
tip etkinliklerin başka yerel yönetimlere de örnek 
olmasını umduğunu belirtti. 

Açık Akademi’nin açılışına katılan Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise Kadıköy 
Belediyesi Akademi’yi akademisyenlerin, bürok-
rasinin ve siyasetçilerin bir araya gelerek proje ge-
liştirdiği bir platform olarak düşündüğünü söyledi.

 İlginin yoğun olduğu ilk hafta oturumların-
da değişen ve dönüşen kentler ve bunların çeşit-
li etkileri üzerine verimli tartışmalar yürütüldü. 
6 farklı başlıktaki 8’er haftalık seminer progra-
mının ilk oturumlarında kentsel dönüşüm, so-
kak hayvanları, dijital teknolojinin kentteki yan-
sımaları, mega projeler, kentleşme ve iklim krizi 
üzerine sunumlar gerçekleşti. Cumartesi günkü 
“İstanbul’un Sineması, Sinemanın İstanbul’u” 
oturumunda ise Ah Güzel İstanbul (1966, Atıf 
Yılmaz) filminden kesitler izlenerek beyazperde-
deki İstanbul temsilleri üzerinde duruldu. 

6 Mayıs’a Kadar Sürecek Seminer progra-
mına katılmak için henüz geç değil. 6 başlık-
ta yürütülen seminerlerin birine ya da birkaçına 
birden katılmak isteyenler http://kayit.kadikoya-
kademi.org/ linkini kullanarak seminerlere kayıt 
yaptırabiliyor. 8 haftalık seminer programının 
en az 5 haftasına katılanlara ise program biti-
minde katılım belgesi verilecek. 

Açık Akademi 
Kent Seminerleri 
devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Akademi’de düzenlenen “Açık Akademi Kent Seminerleri: İstanbul Nereye?” başlıklı seminer programının açılışı ve ilk iki hafta oturumları yapıldı

Program hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.kadikoyakademi.org/acikakademi/
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Altılı Salih’in anlattıklarından sonra kelimenin 
tam anlamıyla allak bullak olmuştum. Duy-
duklarımın doğru olmamasını nasıl da ister-
dim. Ama ne yazık ki doğru görünüyordu. 
Suphi için çok üzülmüştüm, evet. Yaşadık-
larını gizlemeyi tercih ettiği için de üzülmüş-
tüm. Tüm bu yaşananlardan uzak tutulduğu-
ma da üzülmüştüm ama galiba. Bencilce bir 
duyguydu bu, farkındaydım. Görüştüğümüz-
de bu konuyu açar mıydım? Karar veremi-
yordum. Belki de açmamam daha doğruydu. 
Hem ne diyecektim ki… Geçmiş olsun dilekle-
ri çok basit kalıyordu… Biraz da çekiniyordum 
galiba. Olayları akışlarına bırakmaktan başka 
çarem yoktu. 

Bu kadarıyla yetinebileceğime inanmış-
tım. Günün birinde, elimde alışveriş torba-
larıyla eve dönerken karşıma çıkan, uzun 
süredir görmediğim, heyecanla, hızlı hızlı ko-
nuşurken mutlaka tükürüklerine hedef ola-
cağınız, sizi her zaman ıslak ıslak öpen ot ve 
bitki uzmanı Uzun Ziya’dan Nihan hakkında 
öğrendiklerime kadar… O güne dek bildiğim 
Suphi’yi, kendisine yaşattıklarından sıkıldığı 
için acımasızca terk ettiği, kızını bile, böyle bir 
hayattan yanına hiçbir şey almak istemedi-
ği için, ardında bırakarak, Zonguldak’a, ailesi-
nin yanına gittiğiydi. O gün bugündür gözüm-
de asla iyi hatırlanamayacak bir kadın olarak 
kalmıştı. Yaptığını anlamaya çalışmış, ama 
belki Suphi’yi sevdiğimden, belki de Serpil’in 
o hüzünlü bakışlarını devamlı üzerimde his-
settiğimden, bir türlü kabullenememiştim.

Uzun Ziya bu hikâyeyi tamamen değiş-
tireceğini nerden bilebilirdi ki…  Altılı Salih’in 
anlattıklarının etkisi altındaydım. Suphi’ye 
rahatlatıcı bir ot tavsiye edip edemeyece-
ğini sormuştum. Neden sormuştum bilmi-
yordum. Sormuştum işte. Bir formülü vardı. 
Ancak biraz daha üzerinde çalışması gereki-
yordu. Yakında bana mutlaka bilgi verecek-
ti. Bunların en büyük müsebbibini olarak Ni-
han’ı gördüğümü söylemeseydim gerçeği 
öğrenmeyecektim şüphesiz. Bakışları Sa-
lih’inkileri çok andırıyordu. Yine kederliydi ve 
yine şaşkınlık ifadesi taşıyordu. Yine bir ger-
çeği ıskalamıştım anlaşılan. Hem de bu sefer 
galiba fena halde ıskalamıştım. Nihan yaşa-
dığı hayattan sıkıldığı için gitmemişti. Sade-
ce ve sadece Suphi’yi ve kızını üzmeye gö-
nül indiremediği için sahneden sessiz sedasız 
çekilmeyi tercih ederek ailesinin yanına sı-
ğınmıştı. Çünkü ölümcül bir hastalığa yaka-
lanmıştı. O kalleş hastalığa… Doktorlar çok 
yakında öleceğini söylemişlerdi. Eşinin ve kı-
zının bu gerçeği bilmemesini istemiş ve tıpkı 
kediler gibi uzaklarında ölmeyi seçmişti. Ni-
han bu dünyadan göçmüştü… Suphi bunu bil-
miyordu. Serpil de bilmiyordu. Bilmeleri ge-
rekiyor muydu, karar veremiyordu. Ben ne 
düşünüyordum? O anlarda bu soruya cevap 
veremezdim. O anlarda sadece şaşkınlığı-
mı ve içimdeki burukluğu dile getirebilirdim. 
Düşünmemi istemişti Ziya, çok düşünme-
mi. Hassas bir mevzuydu bu. Düşünecektim. 
Hassas bir mevzuydu, farkındaydım.

Aradan nerdeyse üç yıl geçti… Suphi ser-
vis şoförü olarak yaşadığı sorunları anlatı-
yor bazen, dinliyor, susuyorum. Serpil’in An-
kara’da Psikoloji okuduğunu söylüyor, mutlu 
oluyorum. Ama bu mevzuyu açıp açmamada 
Uzun Ziya gibi hâlâ kararsızım. 

Bazı gerçekler söylenmeli mi söylenme-
meli mi? Babaannem dostlarımızın iyiliği için, 
doğruyu her zaman söylemeyebiliriz derdi. 
Haklı mıydı? Belki de haklıydı.

Nihan’ın hakkını yine bir yerde vermek 
gerekiyor galiba. Bir ihtimal var ki, aklıma gel-
dikçe içim çok fena sızlıyor. O, eşinin ve kızı-
nın acısını azaltmak için, kendisinden nefret 
edilmesini bile göze almış olabilir miydi? On-
ları bu kadar çok mu sevmişti bir başka de-
yişle? Eğer öyleyse, hakikaten öyleyse, böyle 
asalet şimdi kaç insanda var? 

Buraya kadar geldikten sonra başka soru 
sormak gelmiyor içimden. Çünkü ben bu 
hikâyeyi de, unutamadığım birçok hikâye gibi, 
suskunluğumda yaşatmak istiyorum artık.

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (39)

MARİO 
LEVİ

İhraç edilen hocalardan dersler

OHAL kapsamında çıkarılan 686 Sayılı KHK ile Ankara 
Üniversitesi’nden 72 akademisyen ihraç edildi. Mülkiye’den 
toplamda 28, İletişim Fakültesi’nden 16, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi’nden çoğunluğu Tiyatro Bölümü’nden 
12 kişi ihraç edildi. İhraç edilenlerin önemli bir kısmı alanının 
uzmanı isimler. Bu akademisyenlerden 5’i İstanbul’a seminer 

vermeye geliyor. 1 Nisan-4 Haziran tarihleri arasında, 
çoğu Kadıköy’de yapılacak etkinliklerde Elif Çongur, Beliz 
Güçbilmez, Süreyya Karacabey, Şamil Yılmaz ve Ceren 
Özcan yer alacak. Etkinliklere katılım seminer başı 75 TL 
olarak belirlendi. Başvuru ve kesin kayıt için seminerin 
olduğu sahneyle iletişime geçmek gerekiyor.

eçtiğimiz yıl 27 Mart Dünya Tiyat-
ro Günü’nde Kadıköy’de bir ilk 
gerçekleşmişti.  Bir süredir toplan-
tılarla bir araya gelen Kadıköy Ti-

yatroları Platformu, Dünya Tiyatro Günü’nde 
Kadıköy’de bir yürüyüş düzenlemişti. Bu yıl da 
Kadıköy sokaklarına çıkan tiyatro oyuncuları 
ve tiyatro severler, Dünya Tiyatro Günü’nü 
şenlik havasında kutladı. 27 Mart Pazartesi 
günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde 
başlayan yürüyüşe çok sayıda tiyatro sanatçı-
sı ve Kadıköylü katıldı. Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu da yürüyüşe katılarak ti-
yatroculara destek verdi.

“KADIKÖY TİYATRONA SAHİP ÇIK”
Yürüyüş, Bahariye Caddesi’nden Ayvalıtaş 

Parkı’na kadar devam etti.  “Seyircisiz tiyatro 
olmaz”, “Kadıköy uyuma tiyatrona sahip çık” 
ve “İnadına tiyatroya gel” sloganları-
nın atıldığı yürüyüşte Bertolt 
Brecht, Nazım Hikmet 
ve Aziz Nesin gibi yazar-
ların resimlerinin olduğu 
dövizler taşındı. Bu yılki 
yürüyüşte beş farklı nok-
taya sahneler kondu. So-
kaklara yerleştirilen sahne-
lerde müzik performansları 
ve kısa tiyatro oyunları sergi-
lendi. Kadıköylüler de ıslık ve 
alkışlarıyla yürüyüşe eşlik etti. 
Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda 
noktalanan yürüyüş sonrasında 
Enis Fosforoğlu, Dünya Tiyatro 
Günü Uluslararası basın bildirisini okudu.

Enis Fosforoğlu’ndan sonra söz alan 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu, “Kadıköy Belediye Başkanı olarak gö-
reve başladığım sırada Kadıköy’de 23 tane 
özel tiyatro vardı. Bu sayı kendiliğinden 63’e 
çıktı. Tiyatrocular olarak bizleri gülümsetti-
niz,  iyi ki varsınız.  Hepinizin Dünya Tiyatro 
Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

“SEYİRCİ İLE BİRLİKTE ÜRETİYORUZ’’
Gazete Kadıköy olarak bu yıl da yürüyü-

şe katılan oyuncularla konuştuk. Kadıköy’deki 
seyirci ile buluşmanın kendilerini heyecanlan-
dırdığını ifade eden sanatçılar, coşku ve neşe-
nin artarak daha da çoğalmasını diliyor…

İnan Ulaş Torun: 
Çok eğlenceli 
bir yürüyüş ol-
duğunu düşünü-
yorum. Bu coşku-
nun her geçen yıl 
artarak çoğalma-
sını temenni ediyo-
rum. Çünkü buna 
ihtiyacımız var. Ti-
yatronun sadece bir 
gün değil her gün 
hatırlanması gereki-
yor. Kadıköy Bele-
diyesi’nin desteği ile 
Kadıköy’deki tiyatro-
cular olarak daha fazla 
seyirciye ulaşmaya baş-
ladık. Ama bu sayıyı daha da çoğalt-
malıyız. Bunun için oyunculara bü-
yük görevler düşüyor. Biz görevimizi 
yerine getirirsek seyirci de tiyatroya 
sahip çıkacaktır.

Mert Fırat: Her şey çok gü-
zel gidiyor. Geçen sene de açılışın 
sunumunu yapmıştım. Kadıköy 
Tiyatrolar Platformu’nda şu an 
50’den fazla sahne var. Bunla-
rın içinde sahnesi olmayan ti-
yatro grupları da var. Daha 
kuvvetli, güçlü ve sürdürü-
lebilir bir tiyatro anlayışı 
kurmayı istiyoruz. Tüket-

meyen, oyuncular ve yazarlar 
ile birlikte üretimin için-

de olan ve tiyatroya meta 
olarak bakmayan bir se-
yirci kitlesi ile yan yana-
yız. Kadıköy Belediye-
si de bizim yanımız oldu 
ve olmaya devam edecek. 

Mahallede tiyatro çalış-
maları başladı. Bu projeler 

bizi heyecanlandırıyor.
Nergis Öztürk: Ben uzun zamandır yerle-

şik bir sahneye bağlı kalmadan oyun oynuyor-
dum. Bu sene Kadıköy’e geldik ve Kadıköy Ti-
yatrolar Platformu’na katıldık. Yavaş yavaş 
adapte olmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimin de 
desteği ve katkıları ile çeşitli projeler gerçek-
leştiriliyor. Bu anlamda kendimizi şanslı hisse-
diyorum.

Pınar Yıldırım: Çok mutluyuz. Bu yürü-
yüşü geleneksel hale getirdik. Şenlik halinde 
yürüyoruz. Heyecanımızı tiyatro severler ile 
paylaşmak bizim için çok değerli. Platformun 
kurulması bizi daha da güçlendirdi. Seyirci de 
bizi tanıyor. Kadıköy Belediyesi ile geçtiğimiz 
yıl tiyatro şenliği düzenledik. Şimdi de ‘‘Benim 
Komşum Tiyatro’’ projesi devam ediyor. Kadı-
köy Belediyesi’nin desteği ve katkıları ile ken-

dimizi daha güçlü hissediyoruz.
Enis Fosforoğlu: Tiyatrocu-

lar olarak tek günümüz var. Bu 
yıl da şenlik havasında bir yü-
rüyüş düzenledik. Kadıköy’e 
yakışan bir görüntünün ortaya 

çıktığını düşünüyorum. Tiyat-
ro iyileştirir. Bizim de top-

lum olarak iyileşmeye 
ihtiyacımız var. Tiyat-
ro insanlara seslenir. 
Biz de insanlara ses-
leniyoruz. Umut hep 
var ve hep olacak. 

Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyesi 
tiyatrocular ve tiyatro severler Kadıköy 

sokaklarında 27 Mart Dünya Tiyatro 
Günü’nü kutladı. “Seyircisiz tiyatro 

olmaz” diyen oyuncular, Kadıköylüleri 
daha fazla oyun izlemeye ve tiyatroya 

sahip çıkmaya çağırdı

Seyircisiz 
tiyatro 

olmaz
l Erhan DEMİRTAŞ

G

27 Mart Dünya Tiyatro 

Günü’nde Kadıköy 

Belediyesi’ne bağlı 

kültür merkezlerinde 

ücretsiz oyunlar oynandı. 

Caddebostan Kültür 

Merkezi, Barış Manço Kültür 

Merkezi ve Kozyatağı Kültür 

Merkezi’nde sahnelenen 

oyunları toplam 1295 kişi 

seyretti. 

BİN 45 OYUN, 170 BİN 237 SEYİRCİ
Kadıköy Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde de 2016 
yılında bini aşkın oyun sergilendi. Toplam 1045 oyunun 
oynandığı tiyatro oyunlarını yetişkin ve çocuk olmak üzere 
170 bin 237 seyirci izledi.  Kültür Merkezlerinde oynanan 
oyun ve seyirci sayıları şu şekilde: 
Caddebostan Kültür Merkezi: 
Yetişkin Tiyatro: 209 oyun, 53.980 seyirci.  
Çocuk Oyunu: 180 oyun, 18.849 seyirci.  
Barış Manço Kültür Merkezi: 
Yetişkin Tiyatro.121 oyun, 7778 seyirci.  
Çocuk Oyunu: 71 oyun,2619 seyirci.  
Kozyatağı Kültür Merkezi: 
Yetişkin Tiyatro.188 oyun, 43.000 seyirci.  
Çocuk Oyunu: 261 kişi, 37.209 seyirci.  
Süreyya Operası: 
Çocuk Oyunu: 15 oyun, 6802 seyirci.  

DTCF Tiyatro Bölümü hocaları Kadıköy’de tiyatro atölyeleri yapacak

Seminer takvimi şöyle;
• Elif Çongur: Oyunların Sahnesel Anlamı Dramaturgi 
Atölyesi (1-2 Nisan / Taşra Kabare)
• Beliz Güçbilmez: Klasikleri Yeniden Yazmak Sahnedışı 
Atölyesi (8-9 Nisan / DasDas)
• Süreyya Karacabey: Dramatik Metinlerde 
Dönüşümler (22-23 Nisan / İstanbul İmpro)
• Şamil Yılmaz: Performans Sanatı Hakkında Nasıl 
Konuşulur? (29-30 Nisan / Taşra Kabare)
• Ceren Özcan: Rol Dramaturgisi ve Fizikse Eylem 
Atölyesi – I  (6-7 Mayıs / DasDas)
• Elif Çongur: Çehov Dramaturgisi (13 – 14 Mayıs / 
Moda Sahnesi)
• Şamil Yılmaz:  Monolog Üzerine (20-21 Mayıs / 
Mahşer-i Çümbüş Hayalhane)
• Beliz Güçbilmez: Yazmayı Yazarlardan Öğrenmek 
Tersine Mühendislik Atölyesi (3-4 Haziran / İstanbul 
İmpro)
• Ceren Özcan: Rol Dramaturgisi ve Fiziksel Eylem 
Atölyesi II (3-4 Haziran / Mahşer-i Çümbüş Hayalhane)

İnan Ulaş Torun

Elif ÇongurTülin Sağlam Şamil Yılmaz Süreyya Karacabey Beliz Güçbilmez Ceren Özcan

Mert Fırat
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Vivaldi’nin tek operası 
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ürkçe Rap’e dair az da olsa ku-
lak dolgunluğunuz varsa San-
sar Salvo adını mutlaka duy-
muşsunuzdur. Söz yazan, rap 

yapan Kadıköy doğumlu müzisyen, 2000’li 
yılların ilk yarısından beri yaptığı üretim-
lerle rap camiasının önemli bir sesi haline 
geldi. İnternette paylaştığı şarkıları milyon-
larca dinleyiciye ulaşan Sansar Salvo yeni 
albümü “Şimdi Sans” ile sevenlerinin kar-
şısına çıktı. Sansar’ın Koray Avcı, Yase-
min Mori, Ogün Sanlısoy, Aydilge ve Sat-
tas gibi kendi tarzının dışındaki seslerle de 
düet yaptığı albümde Ceza, Ayben, Ege Çu-
bukçu gibi rap sanatçıları da yer alıyor. San-
sar Salvo’yla yeni albümünü, rap kariyerini 
ve Kadıköy’ü konuştuk

“CEZA’YI ÖRNEK ALIYORUM”
● Nasılsın? 
Gayet iyiyim. Etkinlikler var yoğunum 

biraz. Ayrıca yeni şeyler yazmaya, demolar 
kaydetmeye devam ediyorum.

● Hip-hop kültürü ile ne zaman ve na-
sıl tanıştın?

Çok küçük yaşta toplama kasetlerdeki 
Rap müzik tarzında parçaları dinlerdim son-
ra yavaş yavaş büyüdükçe konserlere gitme-
ye ve bu müzik tarzı hakkında araştırmalar 
yapmaya başladım. Bunun bir kültür olduğu-
nu öğrendim 10-11 yaşlarında. 

● Bu sorunun sorulmasından çok sıkıl-
dığını tahmin ediyorum ama yine de sora-
cağım. Neden “Sansar Salvo” takma ismini 
kullanıyorsun? Anlamı ne?

Sansar şirin kurnaz bir hayvandır. Sal-
vo İtalyanca’dan Türkçe’ye girmiş bir keli-
me. Dağ eteklerine güllelerle yapılan yaylım 
ateşi demek. Eskiden Sansar a.k.a Salvo şek-
linde kullanırdım. Sonra 2008 senesinde ilk 
market albümümü yayınlarken Sansar Salvo 
olarak kullanmaya başladım ismimi, meslek 
birliğine o şekilde kayıt oldum vesaire.

●Rap camiasında örnek aldığın birile-
ri var mı?

Ceza öncelikle ve Kadıköy Acil’deki 
abilerim. Kariyer ve duruş anlamında önem-
li isimler. Müziğini beğendiğim insan sayısı 
çok daha fazla.

● Türkçe rap sahnesinden kimleri be-
ğeniyorsun peki, severek takip ettiğin isim-
ler hangileri?

Saydığım isimler dışında İstanbul Trip 
ekibi, 90 BPM ekibi, Allame iyi MC ben-
ce, PMC’nin işleri de gayet iyi. Çok yetenek-
li genç isimler de var daha adı duyulmamış. 
Myko var albümü çıkacak. İnsanlar uğraşı-
yor güzel işler çıkıyor bence. 

“TÜRKİYEDE PROTEST ZOR…”
● Dinleyicilerin eskiden şarkılarında 

daha sert, küfrü daha fazla kullanan bir 
Sansar Salvo olduğunu, zamanla sözlerinin 
yumuşadığını söylüyor. Bunun sebebi ne?

Bu doğru değil. İnsanların algısıyla ala-
kalı sanırım. Farklı tarzlarda müzik yapan 
insanlarla da çalışıyorum diye de böyle dü-
şünülüyor olabilir. Son albümüm ve ondan 
önce yayınladığımız derlemede de gayet sert 
parçalar var. İnsanlar bilmeden konuşuyor-
lar ne yazık ki. Albüm içinde açık içerik yani 
Explicit Content var. Her ruh haline hitap 
eden şeyler yapmaya çalışıyorum ve de her 
tarzda çalışmalar.

● Dünyaya baktığımızda Rap müzik 
daha protest, bizde melankoli ve battle daha 
ağır basıyor. Sence bunun sebebi ne?

Bizde onlar tutuyor ve para kazandırıyor 
şimdi. Türkiye’de internetten gelir sağlıyor 
insanlar. Ayrıca Türkiye’de protest iş yapa-
rak ayakta kalmak zor. Ceza’nın son klip par-
çası bu konudaki en iyi işlerdendi bence ve 
başarılı da oldu diye düşünüyorum. Ama me-
lankolik ve battle şarkılar yapanlar çok daha 
kolay yüksek dinlenmelere ulaştı. Üzücü.

“İYİ İŞ ÇIKARDIK”
● Yeni albümün “Şimdi Sans” çıktı. Al-

bümün oluşum sürecinden bahseder misin?
Üç senedir yan projelerimi hazırlarken 

yaptım bu albümü. 20 tane parça içeriyor. 
2014’te toplamaya başladım beatlerin taslak-
larını. Birçok canlı enstrüman ve elektronik 
öğe barındırmakta albümüm ve Rap camia-
sı ve müzik piyasasının çok önemli isimleri-
ni farklı tarzlardan.

● Bu albümde karşımızda nasıl bir 
“Sansar Salvo” göreceğiz?

Yenilikçi bir şeyler de yapmaya çalıştım. 
Türkiye açısından eski tarzımda parçalar da 
var. Prodüksiyon anlamında da iyi iş çıkart-

tık diye düşünüyorum müzikal anlamda da. 
Albümde kişisel hayatım ile ilgili vermek is-
tediğim mesajlar ve göndermeler var. Eleş-
tirilerim ve anlatımlarımda mevcut. Gençler 
sıkça dinlediğinden, Rap camiasıyla ilgilide 
bir kaç ufak göndermem var.

● Satışlar nasıl gidiyor?
Güzel gidiyor. Ülke çapında listelere gir-

medi, çok büyük patlama yaratmadı ama 
kendi çizgimde devam ediyorum. En önem-
lisi sanatçının çizgisi olması diye düşünüyo-
rum. Ama etkinlik ve imza günü teklifleri var 
hep çok şükür. 

Dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum 
yıllardır gösterdikleri destek için. Albümün 
tanıtımıyla ilgili olarak çok büyük bir yatı-
rım yapılmadı, etrafımız destekliyor. Planla-
rımızda albüme bir parça daha ekleyip inter-
netten Deluxe Edition olarak sunmak da var. 
Kötü değil, ama çok yüksek de değil. Plak 
firmama mahçup olmuyorsam kendi açım-
dan güzel. 

“GURUR DUYUYORUM”
● Ceza evvelinde Burcu Güneş’le düet 

yaptığı için çok eleştirilmişti. Senin de daha 
önceki şarkılarında “yeraltı” vurgusu var. 
Fakat bu albümde Koray Avcı gibi daha po-
püler isimlerle “feat.” yaptığını görüyoruz. 
Yer üstüne çıkmaya mı karar verdin?

Yeraltı bir tavır. Algı değişik anlayamı-
yorum ve sürekli insanlara açıklamaya çalı-
şıyorum. Yeraltı sadece Rap müzik ile alaka-
lı değil. Alternatif bir tavır. Beni popçularla 
düet yapıyorsun diye eleştirenler var. Kabul 
etmiyorum. Pop da bir kültür netice itibariy-
le. Fakat albümümde konuk ettiğim isimlerin 
popüler isimler olmaları onları popçu yap-
maz tam olarak. Ogün Şanlısoy da Pentag-
ram kadar köklü bir gruba vokal yapmış çok 
değerli bir isim. Koray Avcı bir defa fante-
zi müzik ağırlıklı çalışmaları olan bir sanatçı. 
İsimleri popüler bu sanatçıların. Ama insan-
lar bunu bilmiyorlar. 

Popüler kültüre hitap eden çalışmala-
rı olması sanatçıları “popçu” yapmaz. Bu 
isimlerin duruşları da genel anlamda yeraltı 
duruşuna yakın. Fakat ben albümümdeki sa-
natçıların her biriyle çalışmış olmaktan gu-
rur duyuyorum. Yaptığım müziği getirdiğim 
noktadan da. Kendi çalışmalarımı dinliyo-
rum çünkü. Özellikle albümümü.

Vivaldi’nin tek operası 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlü-
ğü’nün “BAJAZET” (Yıldırım Bayezid) 
Operası’nın prömiyeri yapılacak. 31 Mart 
Cuma akşamı saat 20.00’de Kadıköy Bele-
diyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde sergi-
lenecek eser, Vivaldi’nin tek operası olma 
özelliğini taşıyor. 

1735 yılında Antonio Vivaldi tarafın-
dan Verona karnavalı için Agostino Pio-
ven’in librettosu üzerine bestelenen “Baja-
zet” (Yıldırım Bayezid) operası; Osmanlı 
sultanı I. Bayezid’in Timur tarafından esir 
edilmesini ve sonraki hayatından yola çıka-
rak kurgulanmış hikayesini anlatıyor. IV. 
Uluslararası İstanbul Opera Festivali kap-
samında ilk temsilini yapmış olan prodük-
siyon, bu sezon İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi tarafından sergileniyor. Orkestra şef-
liğini Paolo Villa’nın yaptığı eseri Mehmet 
Ergüven sahneye koyuyor. Eserin dekor ta-
sarımını Nihat Kahraman, kostüm tasarımı-
nı Sevda Aksakoğlu ve ışık tasarımını da 
Metin Koçtürk yaptı.

SEVGİNİN ZAFERİ
 “Sevginin nefrete karşı kazandığı bir 

zafer...” mottosunu taşıyan eserin konusu 
şöyle; Timurlenk, Bayezid’e karşı büyük 
bir zafer kazanır ve onu tutsak eder. Ancak 
Timurlenk, daha önceden Trabzon Prensesi 
Iren’e evlenme sözü vermiş olmasına rağ-
men, Bayezid’in kızı Asteria ile evlenmek 
istemektedir. Bu durum üzerine Timurlenk, 
Iren’i Bizans müttefiği Andronicus’a bı-
rakır ve onunla birlikte olmasını ister. Fa-
kat Andronicus da Asteria’yı sevmektedir. 
Bayezid, kızının ihanetine çok kızar, an-

cak Asteria ona Timurlenk’i evlendikleri 
gece bıçaklayacağını söyler ve planını an-
latır. Ne var ki plan ortaya çıkar ve baba 
ile kızı hapse atılır. Daha sonra Timurlenk, 
Asteria’yı yanına köle olarak alır. Asteria, 
Timurlenk’e hizmet ederken onu zehirle-
meyi planlar, ancak Iren Timurlenk’i tam 
zamanında uyarır. Bunun üzerine Timur-
lenk Iren’e yeni bir evlilik sözü verir. Bu sı-

rada Bayezid kendini zehirleyerek öldürür. 
Asteria da Timurlenk’in huzuruna çıkarak 
kendisini öldürmesini ister. Ancak Timur-
lenk Asteria’yı affeder, onu ve Bizans tacı-
nı Andronicus’a verir.

Bajazet’i 1 Nisan Cumartesi saat 
16.00’da, 4 Nisan Salı ve 5 Nisan Çarşam-
ba günleri de saat 20.00’da Süreyya Opera-
sı’nda izlemek mümkün. 

● Alper Kaan YURDAKUL

◗ Soner Doğanca (davul), Melek İrdem 
(bas), Teoman Kumbaracıbaşı (elektrik 
gitar/ses) ve Metin Bozkurt’tan (ses mü-
hendisi) oluşan Acaipademler,  2009 yılında 
‘Marshall Planı’ ile kendini duyurmaya 
başladı. “Budala” albümünü geçtiğimiz ay 
yayınladı. Adını Pir Sultan Abdal’ın ‘Be hey 
acayipadem’ şiirinden alan grup;  Puşkin, 
Baudelaire, Karacaoğlan, Kaygusuz Abdal 
gibi büyük şairlerin, ozanların şiirlerini bes-
teleyerek, ‘söz’ün kıymetini hala hiç kay-
betmediğini vurguluyor. (31 Mart/22.00/
Living Room)

◗ Yavuz Akyazıcı, New York caz sahnesinde 
17 yıl ünlü müzisyenlerle beraber konserler 
verdi. Türkiye’ye dönüp ünlü sanatçıların 

popüler 
şarkılarını 
50’lerin 
Ameri-
kan caz 
standartları 
formunda 
yorumladı. 
JVC Jazz 
Festival, 

Baku Jazz Festival, Charlie Parker Jazz 
Festival gibi uluslararası caz festival-
lerinde konserler verdi. Yavuz Akyazıcı 
bu konserde, basta Volkan Hürsever ve 
vokalde Funda Çengeloğlu eşliğinde, kendi 
besteleri ve caz standartlarıyla renklen-
dirilmiş bir repertuvarla karşınızda olacak. 
(31 Mart/20:30/Yeldeğirmeni Sanat)

◗ Merkan D. Yılmazer “Akustik Hikâyeler” 
adlı konser verecek. Sanatçı konserler 
ilgili ‘’Uzun yıllar sonra dönüp baktığımda 
yazdığım şarkıların, şarkıdan çok yara 
bantlarına benzediklerini fark ediyordum. 
Şarkılarımla anlattığım hikayelerin  “bizim 
hikayemiz” olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor-
dum. Dokunmak için çıktığım bu yolculu-
ğun, hayatı boyunca dokunulmayı bekleyen 
insanlara "Sen kimin hayatına dokundun 
ki birisi senin hayatına dokunsun?" diye 
sorarak ilham vermesini diliyorum…’’ diyor. 
(31 Mart/21.00/GitarCafe)

◗ “Kavak Yelleri” adlı televizyon dizisinin 
müziklerini yapmaya başladıktan sonra 
dinleyici kitlesini hızla artıran Pinhani, 
Kadıköy’de sahne alacak. Pinhani, 2004 yı-
lında Zeynep Eylül Üçer ve Sinan Kaynakçı 
tarafından kurulduktan sonra; gitarda Akın 
Eldes, davulda Cem Aksel'in de katkılarıyla 
albümleri "İnandığın Masalları" çıkardı. Tıpkı 
gruplarının "gizli" anlamına gelen "Pinhan" 
sözcüğünden türeyen adı gibi, onlar da 
müzik piyasasında gizliden gizliye ilerledi-
ler ve kendilerine sağlam bir dinleyici kitlesi 
edindiler. (1 Nisan/22.30/KadıköySahne)

◗ Türk pop mü-
ziğinin efsane 
seslerinden 
Zerrin Özer 
Kadıköy’e 
geliyor. Sanatçı 
eski ve yeni 
şarkılarını ses-
lendirecek. (1 
Nisan/22.00/
Dorock XL)

◗ Alma Quartet, Hollanda'nın önde gelen 
orkestralarından Concertgebouw Kraliyet 
Orkestrası ve Hollanda Filarmoni Orkestra-
sı'nın üyesi olan dört müzisyen tarafından 
kuruldu.  Yaylı kuartet, klasik oda müziği 
repertuvarına yeni bir ilham getirmiş ve 
2014'te Avrupa'nın en prestijli konser 
salonlarından Amsterdam Concertgebouw 
tarafından 'Prix de Salon' ödülüne layık 
görülmüştür. Gruba bu konserde konuk sa-
natçı olarak, kariyerini Hollanda'da sürdüren 
piyanist Hülya Keser eşlik edecek. Keser,  
master sınıfları düzenlemekte, solist, düo 
piyano ve oda müziği sanatçısı olarak dünya 
çapında performanslar gerçekleştiriyor. (3 
Nisan/20:00/ Süreyya Operası)

◗ Bostancı Halk Eğitim 
Merkezi, 2016-2017 
Eğitim Öğretim Yılı 
etkinlikleri kap-
samında konser 
verecek. Kurumun 
Türk Sanat Mü-
ziği Korosu’nun bu 
konserini Berna Yamak 
sunacak, Ebru Demirvücut 
yönetecek. Konseri bahar şarkıları ses-
lendirilecek. (4 Nisan/19.30/ Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

T
Kadıköylü rap sanatçısı 
Ekincan Arslan namı-ı 
diğer Sansar Salvo’yla 
yeni albümü “Şimdi 
Sans”ı konuştuk

Yeraltı bir tavırdır

● Birçok şarkında Kadıköy’den 
bahsediyorsun. Kadıköy’ün senin için 
anlamı ne?

Kadıköy d ğumluyum ben, Üsküdar 
ve Kadıköy’de büyüdüm. Ayrıca Doğu 
Ataşehir olarak da anılan Esatpaşa ci-
varından. Ama en çok Kadıköy’de va-
kit geçirdim. Çok eski ve değerli ar-
kadaşlık ve abi kardeşliklerim var 
Kadıköy’de. Hayat ne getirir bilinmez 
ama ölene kadar Kadıköy’ü ziyaret 
etmeye ve müziğimle temsil etmeye 
devam edeceğim. İnsanlar ne derse 
desin yaptığım işin kalitesini ve kendi-
mi geliştirmeye devam edeceğim. Ve 
üretmeye. Kazandığım paranın hakkı-
nı her zaman vereceğim.

konser!
İstanbul’un bağımsız plak şirketle-
rinden “Who Are We Who We Are” 
ve Kadıköylü kültür sanat oluşu-
mu Bant Mag., Kadıköy’de yeni bir 
konser serisi başlatıyor. Kadife So-
kak’taki (Barlar Sokağı) Bina’nın 
içinde bulunan Bant Mag. Havuz’da 
gerçekleşecek ‘Teke Tek’ adlı seride 
müzisyenler, yalnızca tek bir din-
leyiciye 20 dakika boyunca konser 
verecek. ‘Teke Tek’ konser boyunca 
dinleyici, mekan içinde istediği gibi 
yer değiştirebilecek ve dilediği şe-
kilde dans edebilecek. İlk konser-
ler 2-3 Nisan’da ve ev sahibi Berke 
Can Özcan. Saat 12.00’dan 18:00’a 
kadar yarım saat aralıklarla ger-
çekleşecek seride iki gün boyun-
ca toplamda yirmi dinleyici ağırla-
nacak. Konser sonunda dinleyicinin 
mail adresine performansın ses 
kaydı da gönderilecek. Konserlere 
katılmak için bant@bantmag.com 
adresine mail atarak başvuru yap-
mak gerekiyor. Ücret 50 TL.
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Teke tek

‘Bajazed’ 

Hazırlayan: Gökçe UYGUN
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MIDE KONTROLÜ IÇIN:
Cihazsız ve kan alınarak midenin 

durumunu ortaya koyan GastroPanel 
Testi  ve

MESANE KANSERI KONTROLÜ IÇIN:
Cihazsız ve yalnızca idrar alınarak 

mesane kanserini araştıran ImmunoCyt 
Testleri

Türkiye’de yalnızca 
laboratuvarlarımızda özel koşullarla 

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

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

www. gelisimlab.com.tr                gelisim@gelisimlab.com.tr 
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Yaşa bağlı olarak 
azalma göstermekle 
birlikte, her insanın 
dolaşan kanında, 
adına CGF dediğimiz 
ve kelime anlamı 
“Konsantre 
Büyüme Faktörü” 
olan kök hücre 
kaynaklı hücreler 
bulunmaktadır.
Kişinin kendi 

kanından, laboratuar ortamında ve özel bir 
santrifüj ile ayrıştırılarak konsantre haline 
getirilen bu hücreler, tekrar aynı kişiye 
verildiğinde, migrasyon (göç edebilme), 
tamir ve yenileme özellikleri nedeniyle, 
vücudun hangi doku veya organında hasar 
varsa süratle o bölgeye ulaşıp var olan 
hasarı yenilemeye çalışır. İşte bu çok önemli 
özelliği sayesinde CGF Tedavi uygulaması, 
tıp dünyasında “tedavide devrim” olarak 
nitelendirilmiştir.

TEDAVİ KULLANIM ALANLARI
Günümüzde CGF tedavisi, tıbbın hemen her 
dalında uygulanmakla birlikte başlıca kullanım 
alanlarını şöyle sıralayabiliriz:
Eklem ve Kas Hastalıkları
-Fibromyaljiler
-Eklem Kireçlenmeleri (Gonartroz, Omuz 
Eklemi Kireçlenmeleri vs. )
-Eklem ve Kas Yaralanmaları (Bursitis, 
Tendinitis, Tenisci Dirseği, Karpal Tünel 
Sendromu vs. )
 -Topuk Dikeni
 -Bel Travmaları (Bel Fıtığı, Lomber  Myalji )
 Nörolojik Hastalıklar 
İnme, Demans, Parkinson, MS, Vestibüler 
Sistem Hasarı, Alzheimer vs. 
Otoimmun Hastalıklar
 -Behçet Hastalığı
 -Romatoid Artrit
-Sedef Hastalığı (Psoriasis)
-İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn, 
Ülseratif Kolit vs.)
-Diyabet ve Komplikasyonları (Polinöropati, 
Diyabetik Ayak vs.)
-Kronik Karaciğer Hastalıkları
-İyileşmeyen Yaralar
-Damar Dolaşım bozuklukları
Genel olarak 2-3 haftada bir olmak 
üzere toplam 5-6 seanslık bir uygulama 
ile hastalığın büyük oranda iyileşmesi 
sağlanmakla birlikte bazı vakalarda 4-6 
ay aralıklarla 2-3 seanslık idame tedavisi 
gerekebilmektedir.

Sağlıklı Günler Dileklerimizle

DAMARIMIZDA 
DOLAŞAN 

MUCİZE: CGF

Uzm Dr.Tuncel ZİYLAN
Medipoint Tıp Merkezi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 4. Toplantı 
Yılında yapacağı Nisan Ayı Toplantısı 03.04.2017 Pazartesi 

-07.04.2017 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.
Nisan Ayı Toplantısının ilk birleşimi 03 Nisan 2017 

Pazartesi günü, saat 16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis 
Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis 

Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

Aykurt NUHOĞLU 
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince 
Belediye Encümenine 3 adet üye seçimi.
2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi 
gereğince İhtisas Komisyonlarının oluşturulması.
3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi 
gereğince Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2016 Yılı İdare 
Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi. 

Kadıköy Belediyesi Yaşlılar Haftasında 65 yaş üstü bireyler 
için Boğaz turu düzenledi. 24 Mart Cuma günü düzenlenen 
Boğaz turuna yaklaşık 90 kişi katıldı. Sabah 10.00’da tekne 
ile Boğaziçi’ne açılan katılımcılar güneşli bir hava eşliğinde 
unutulmaz bir gün yaşadı. Öğle yemeği yenildi ardından 
Boğaz’ın esen rüzgârında kahveler yudumlandı, buram buram 
tarih kokan Boğaziçi’nde dalgalar eşliğinde geçmişe, anılara 
doğru yolculuğa çıkıldı. Müzik eşliğinde danslar da unutulmadı. 

Uluslararası Su Kâşi-
fi Projesi kapsamında 
27 Mart Pazartesi günü 
Faik Reşit Unat Orta-
okulu öğrencileri su-
yun önemini anlatan 
bir çalışma yaptı. Oku-
lun konferans salonun-
da “Su Günü” etkinliği-
ni gerçekleştirdiler.

Etkinlikte, dünya 
üzerinde içilebilir su 
miktarının yeterli olma-
dığını vurgulayan çocuklar suyun gereksiz kulla-
nılarak israf edilmemesini belirterek insanların ne 
kadar farklı şartlar altında suya ulaştığını sergile-
dikleri bir drama ile anlattılar.

Ayrıca “Su Damlaları” gösterisinde su ile ilgi-
li ilginç bilgiler verildi. Etkinlik sonunda okulun 
“Çevreye Sevgi Korosu” da çevre ile ilgili kendi 
hazırladıkları şarkılarını seslendirdi.

Öğrenciler suyun önemiyle ilgili yaptıkları ça-
lışmaları ve su ile ilgili bilgileri okulda hazırla-

dıkları panolarında ser-
gilediler. Bireysel olarak 
küresel iklim değişikliği 
ve küresel ısınmaya dik-
kat çekmek için yapılan 
çalışmaya küçük bir kat-
kımız olması için su ayak 
izimizi küçültmemiz ge-
rektiğini vurgulayan öğ-
renciler, daha sonra öğ-
renmek isteyenlerin su 
ayak izini hesapladılar. 
Bu hesaplamanın; bireyin 

günlük olarak ne kadar su tükettiği konusunda ver-
diği bilgilerle yapıldığı belirtildi.

Öğrencilerle birlikte okulda çevre ile ilgili eği-
tici çalışmalarda öğrencilere yardımcı olan öğ-
retmenlerden Mine Yalın, “Bu projenin Türkiye 
koordinatörü Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Da-
nışmanlığı’nın HSBC Su Programı desteğiyle Tür-
kiye’de yürütmekte olduğu Su Kaşifi programı, 
8-14 yaş grubu öğrencilerin suyla ilgili farkındalı-
ğını arttırmayı amaçlamaktadır” dedi.

İnternet artık hayatımızın her alanında, her adımımızda 
yanımızda. Lakin onlarca avantajı olmasına rağmen dezavantajlı 
durumlar da yaratabiliyor. İşte bu tuzaklara karşı Kadıköy 
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü “Siber Olaylara Müdahale Ekibi 
(SOME)”yi kurdu. 
SOME, yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı 
gerekli önlemleri alma, müdahale etme, kayıt altına alma ve 
kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamakla yükümlü bir ekip. 
SOME’nin verdiği bilgiye göre bu ekibin amacı siber olayları 
bertaraf etmede oluşması muhtemel  zararları önlemek ve 
azaltmak, ulusal düzeyde; koordinasyon ve işbirliği sağlamak.
“Siber güvenliğin hedefi kurum ve kuruluşların veya ulusların 
bilgi varlıkları ve kaynaklarını hedeflenen amaçlar doğrultusunda 
organizasyon, insan, finans, teknik ve bilgi değerlerini dikkate 
alarak, varlıkların ve kaynakların başlarına kötü bir şey gelmeden 
korumaktır.” diyen Siber Olaylara Müdahale Ekibi şu uyarılarda 
bulunuyor: “Günlük hayatta siber tuzaklar çok basit yollarla size 
ulaşabilir, bu yüzden e-postalarınızı açarken, internette kimlik 
bilgilerinizi paylaşmak gibi konularda dikkatli olunuz.Bu amaç 
ile kullanıcıların farkındalığını artırmak için Kadıköy Belediyesi 
SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) olarak siber tuzakları nasıl 
anlayacağımız ile ilgili kullanıcıları bilinçlendiren afişler astık ve 
el ilanları dağıttık. some@kadikoy.bel.tr  mail adresinden bizimle 
iletişime geçebilirsiniz.”

anılar canlandı
İstanbul Boğazı’nda
Kadıköy Belediyesi, Sosyal Yaşam 
Merkezi üyesi 65 yaş üstü bireyler 
için Boğaz’da tekne turu düzenledi
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Su israfına
 dikkat çektiler

Minik yürekler okulda yaptıkları çalışmalarla arkadaşlarına 
suyun önemini ve israf edilmemesini anlatıyorlar

Siber tuzaklara 

dikkat
Kadın 
Kooperatifleri 
için Tasarım 
Atölyesi

Uzun yıllardır ekonomik güçlendirme programı 
kapsamında, kadın kooperatiflerine yönelik iş/
ürün geliştirme desteği sunan KEDV, şimdi de 
İstanbul’daki kadın kooperatiflerinin katılımıyla 
bir Tasarım Atölyesi gerçekleştirdi. Pınar Öncel 
tarafından yürütülen atölye çalışmasıyla, kadın 
kooperatiflerinden katılımcılara, tasarımcıların 
desteği ve yönlendirmesiyle atölye sonrasında 
kadın kooperatifleri tarafından üretilmek üzere 
prototip ürün ve fikirler geliştirildi. 
Tasarım disipliniyle ilgili alanlardan tasarımcı 
uzmanlar tarafından yürütülen atölye 27-
28-29 Mart günlerinde, Tasarım Atölyesi 
Kadıköy’de gerçekleştirildi. Atölyeye; Harmoni 
Kadın Kooperatifi, İlk Adım Kadın Kooperatifi, 
Tomurcuk Kadın Kooperatifi, Lider Kadın 
Kooperatifi, Tarihi Eyüp Oyuncakları, Kartal 
Kadın Kooperatifi, Nahıl Üreticileri ve Potlaç 
Kadın Kooperatifi Girişimi katıldı.

Merkezimizde CGF tedavi uygulaması yapılmaktadır
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İLK HAFTALAR
2. AMATÖR LİGİ’NDE 
İLK HAFTALAR
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi 2016-2017 
sezonunda her geçen hafta heyecan daha da 
artıyor. Ligde haftalar ilerlerken, Kadıköy takımları 
inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.  
14. grupta 
Ligdeki yükselişini sürdüren ve 6 puanla grubunda 
üçüncü sırada yer alan Haydarpaşa Demir bu 
hafta Kartal Yunusspor ile deplasmanda karşılaştı. 
Haydarpaşa Demir deplasmanda 1 gol bulmasına 
rağmen maçtan 2-1 mağlup ayrılarak grubunda 9 
puanla 3. Sırada yer aldı.
Diğer taraftan aynı grupta yer alan Erenköy Gençlik 
ise Harb-İş ile oynadığı maçta 1-1’lik skorla haftayı 
1 puanla kapattı. Erenköy Gençlik 7 puanla 5. Sırada 
yer aldı.
Erenköy Gençlik haftaya Haydarpaşa Demir ile 
karşılaşacak. Kadıköy derbisinin sonucu merakla 
bekleniyor.   
15. grupta 
Kozyatağı bu hafta deplasmanda oynadığı maçtan 
1 puan çıkarmayı başardı. Sitespor ile karşılaşan 
Kadıköy ekibi, grubun güçlü takımlarından Sitespor 
ile 0-0 berabere kaldı. Kozyatağı kazandığı 
puanla 10 puanla 2. Sırada yer aldı. Kozyatağı 
haftaya grupta 5. Sırada yer alan Ataşehirgücü ile 
karşılaşacak.
16. grupta Feneryolu 9 puanla 3. sırada bulunan 
Üsküdar İcadiye ile deplasmanda karşılaştı. 
Feneryolu deplasmanda 2 gol atarak rakibine kolay 
lokma olmadığını gösterse de maçtan 3-2 mağlup 
ayrıldı. 
 Erenköy Acar da bu hafta karşılaştığı Ferahspor’a 
2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. 
Haftaya Kadıköy’de derbi var. Kadıköy’ün iki takımı 
Feneryolu ile Erenköy Acar karşılaşacak.
18. grupta Hasanpaşa bu hafta deplasmanda 
puan kaybetmedi. Grupta bir sıra geride olan 
Küçükbakkalköy ile karşılaşan Kadıköy takımı, 
maçtan 1-1 berabere ayrılarak haftayı 1 puanla 
kapattı ve puanını 5’e yükseltti. 
Hasanpaşa haftaya 1453 Maltepe Gençlik ile 
karşılaşacak. Maltepe Gençlik 7 puanla grupta 5. 
Sırada yer alıyor.
U19/1 (19 Yaş altı)  Ligi 
Haftanın maçlarında skorlar ve haftanın programı 
şöyle:
18. Grupta  
Ligde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan 
Bostancı 9. Hafta maçında 1453 Maltepe Gençlik 
ile karşılaştı ve maçtan 4-2 galip ayrıldı. Bostancı 
haftaya Çubuklu ile deplasmanda karşılaşacak.
19. Grupta 
Kozyatağı için şu ana kadar ligde işler yolunda 
gitmiyor. Taşdelen deplasmanda karşılaşan 
Kozyatağı 8-2 mağlup oldu. Kozyatağı haftaya 
İstanbul Kartal Bld. ile karşılaşacak.
22. Grupta 
Bu hafta Koşuyolu Orhanlıspor’a 3-0 hükmen 
mağlup oldu. Grubunda 1 puanı olan Koşuyolu son 
sırada yer aldı. Koşuyolu haftaya Pendik Güllübağlar 
ile karşılaşacak.
23. Grupta
Fikirtepe bu hafta karşılaştığı Kartal Çavuşoğlu ile 
deplasmanda 1-1’lik skorla moral buldu. Haftayı 
1 puanla kapatan Fikirtepe Dumlupınar, 4 puanla 
6. Sırada yer aldı. Fikirtepe Dumlupınar haftaya 
Üsküdar Anadolu ile karşılaşacak.
U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı, Ataşehir Doğuş ile 
yaptığı maçı 1-0 kazanarak grubunda 3 puanını aldı 
ve bir sıra yükselerek 7. Sırada yer aldı. Ataşehir 
Doğuş ise aldığı yenilgiyle grupta son sırada kaldı. 
Bostancı haftaya lider Pendikgücü ile deplasmanda 
oynayacak.
U16/B
18. Grup maçında Koşuyolu 9. Hafta maçında 
Çekmeköy Çarşı ile karşılaştı ve iyi futbol ve 3 golle 
maçtan 3-1 galip ayrıldı. Koşuyolu puanını 14’e 
yükseltirken, grubunda 3. Sırada yer aldı. Koşuyolu 
haftaya Taşdelen ile deplasmanda karşılaşacak.
19. Grupta Yel değirmeni haftaya İstanbul Kartalları 
deplasmanından puanla dönmeyi başardı. Güçlü 
rakibi karşısında 1-1’lik skorla haftayı puanla 
kapatan Yeldeğirmeni 10. Hafta maçında İstanbul 
DSİ ile oynayacak.

Ne yüklerle geldik bu yaşlara!
O kırılmasın, beriki gücenmesin, komşunun 
hatırı,
çok sesi çıkıyor, haklı mı acaba?
Bu kadar ısrar ediyor, yeğenini işe alsam mı
Acaba?
Üst perdeden cümlelerle nasıl baş edebilirim?
Biraz daha idare etsem mi acaba?
İdare edeyim evet, 
sesimi çıkarmadığım sürece kalabalık çoğa-
lıyor, 
herkes bir şey istiyor, 
bir gün bana da sorarlar mı sen nasıl bir dün-
ya, 
nasıl bir eğitim, nasıl bir hayat hayali kuruyor-
sun...
Sonra psikologlara, hayat kalitesini yükselt-
me
uzmanlarına kulak veriyorsun.
Çok basit bir öneride bulunuyorlar:
‘Hayır’ demeyi öğrenin.
İnsan detoksu yapın böylece.
Çok hoşuma gitti doğrusu:)
İkiyüzellisekiz yıl yaşamayacağız madem,
Vakit geçirmeden dilimizi temizliğe alıştıralım.
İstemiyorum kardeşim, hayır!
Dayattıklarının benim hayatımda karşılığı yok
Zorla mı? Hayır!
Anneler çocuklarını tehlikelere karşı uyar-
mak için
Çok tatlı hayır modelleri geliştirmişlerdir,
Ha’sı yüksek, y’si çok modeller:)))
Hayyır gibi, severim:)
Fenerbahçem, senden vazgeçilir mi?
Hayır!
Aşk saçma bir duygu mudur? Elbette hayır:)
Söyledikçe ferahlıyor insan vallahi.
Yazı sonsuza kadar gidebilir elbet.
Ama en önemli hayır,
Çocuklarımız için olanı.
Kendimiz için de fena sayılmaz:)
Hayırlısı bakalım!
Erguvanların da eli kulağında.
Güzel bir bahar olsun,
Kendimizi çok sevelim:)

Bahar detoksu :)

FERYAL 
PERE

adıköy Belediyesi Gençlik 
Spor Müdürlüğü basketbolse-
verler için Caferağa Spor Salo-
nu’nda basketbol dolu eğlence-

li bir spor etkinliği düzenledi. “Kadıköy’de 
Basketbol Zamanı” adı verilen sportif et-
kinliğin yaz sonuna kadar her ay 1 günlü-
ğüne yapılması planlanıyor. 

Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Sa-
lonu’nda Kadıköy Belediyesi ile Kadıköy 
Basketbol Akademi’nin 26 Mart Pazar 
günü düzenlediği ve 09.00’dan 17.00’ye 
kadar gün boyu süren basketbol dolu et-
kinliklere çocuklar, anneler, babalar, tüm 
Kadıköylüler katıldı. Etkinliğe katılan  
eski basketbol oyuncusu ve koçu Murat 
Didin, basketbolun başarılı isimlerinden 
Kerem Gönlüm, oyuncu ve model Sedef 
Avcı eşi model ve oyuncu Kıvanç Kasa-
balı ve oğulları Can da gün boyu basket-
bol oynayıp eğlendi.

40 YILDA BİR 
Oğlu ve eşiyle birlikte etkinliğe katıldı-

ğını söyleyen Türker Sertbaş, “Çok güzel 
bir etkinlik oldu. Bence daha sık düzenlen-
meli. Basketbolu seviyoruz. Mahallemizde 
de basket sahamız var. Orada oğlumla be-
raber basketbol da oynuyoruz. 40 yaşında-
yım ilk defa basket salonunda maç yapıyo-
rum oğlumla beraber” dedi.

ÇOK MUTLU OLDUM
Basketbolu çok sevdiğini söyleyen ve 

ayrıca aikido sporu da yaptığını anlatan 6 
yaşındaki Onur da anne ve babasıyla Ca-
ferağa Spor Salonu’nda spor ve basketbol 
dolu etkinlikte çok eğlendiğini ve mutlu ol-
duğunu ifade etti. Onur, “Burada babamla 
basketbol oynayacağımız hiç aklımıza gel-
mezdi. Burada ilk defa babamla basketbol 
oynadım. Çok güzel. Arkadaşlarıma anla-
tacağım” dedi.

DAHA SIK DÜZENLENSE 
Eşi Yüksel Hanım ve 8 yaşındaki oğlu 

Yiğit Arda ile Kadıköy’de Basketbol Za-
manı etkinliğine geldiğini söyleyen Cen-
giz Ölmez,  “40 yıllık Kadıköylüyüm. 
Annemiz de tribünde. Kadıköy’de Bas-
ketbol Zamanı gayet güzel geçiyor. Oğ-
lum zaten Kadıköy Belediyesi’nin dü-
zenlediği basket kursuna da gidiyor. Çok 

mutluyuz, çok güzel. Böyle etkinliklerin 
devamını istiyoruz. Oğlum çok güzel va-
kit geçiriyor.” dedi.  

Yiğit Arda da basketbol şenliğin-
de çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, 
“Çok güzel bu etkinlik. Kadıköy’de otur-
mak da güzel. Caferağa Spor Salonu’na 
gelmiştim ama hiç maç oynamamıştım. 
Bugün burada babamla basketbol oyna-

dım ilk defa. Harika bir duygu. İyi ki be-
lediye bu etkinliği düzenledi” diye duy-
gularını paylaştı.

SAHNE VE SAHANIN YILDIZLARI
Model ve oyuncu Kıvanç Kasabalı, 

böyle bir organizasyonda yer alarak bas-
ketbola katkıda bulunmak istediklerini, 
basketbol oynadığını ifade ederken, eşi 

Sedef Avcı basketbolu çok sevdi-
ğini, basketbol sevgisinin arttırıl-
ması için düzenlenen etkinliğe ai-
lece katılmaktan keyif aldıklarını 
belirtti. 

Basketbol sahalarından tanı-
dığımız gerek basketbolcu Kerem 

Gönlüm de “Kadıköy’de Basket-
bol Zamanı” etkinliğine katılanlar 

arasındaydı. Çocukların büyük ilgi-
siyle karşılanan ve onlarla basketbol oy-

nayıp bol bol fotoğraf çektiren Kerem 
Gönlüm, “Spor için yapılanlar önemli. 
Kadıköy Belediyesi’ni tebrik ediyorum. 
Bu organizasyonlar çoğalmalı. Burada ol-
maktan mutluyum. Bu salonda çok maç 
yaptım” diye konuştu. 

SPOR HAYATIN İÇİNDE
Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Bahar Yalçın, düzenlenen sportif etkinlikten 
katılımcıların memnun kalmasının kendile-
rini de memnun ettiğini ifade etti. Yalçın, 
“Sporu profesyonel bir alan olarak görüyo-
ruz. Aslında öyle değil. Spor hayatımızın 
içinde bir alan. Bunu insanların çocuklarıyla 
beraber, arkadaşlarıyla beraber de oynama-
sı gayet keyifli. Bunu daha yaygınlaştıraca-
ğız. Bugün gün boyunca takımlar oluşacak 
ve herkes istediği takımda oynayacak. Önü-
müzdeki günlerde de parklarda, daha fazla 
etkinlik düzenleyeceğiz” dedi. 

Kadıköy Basketbol Akademisi’nden 
Murat Didin de, herkesi sporla tanıştırmak 
için Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla 
bu etkinliği düzenlediklerini anlatarak ya-
zın daha geniş katılımlı basketbol etkinlik-
leri düzenlemeyi istediklerini belirtti.  

Etkinliklere 61 okul seksek ve mas güre-
şinde, 65 okul mendil kapmacada, 40 okul 
da yakan top oyunlarında katıldı. 2016 
2017 Eğitim Öğretim yılı Şehit Ömer Ha-
lisdemir Sezonu Geleneksel Çocuk Oyun-
ları ödül töreni Göztepe İhsan Kurşunoğlu 
Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde dü-
zenlendi. Törene Gençlik Hizmetleri Spor 
Müdürlüğü Kadıköy İlçe Müdürü İsma-

il İlhan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Sadık Aslan, Kadıköy İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Muhammet Türkmen, Okul 
Müdürleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri 
sporcular ve veliler katıldı.  

Törende; dereceye giren toplam 45 
okula kupa ve madalyaları verildi. Gözte-
pe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Mü-
dürü Kemal Oral etkinliklere ev sahipliği 

yapmaktan onur duyduklarını belirtirken, 
Kadıköy Gençlik Hizmetleri Spor Müdü-
rü İsmail İlhan, günümüzde çocukların bil-
mediği, görmediği ama geçmişte çocuk-
ların oynadığı çocuk oyunlarını tanıtmak 
amacıyla Geleneksel Çocuk Oyunları Şen-
liklerini düzenlediklerini belirtti. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan 
da konuşmasında oyunun çocukların yaşa-
mındaki önemine değinirken, geçmişte ço-
cukların oynadığı oyunları günümüz ço-
cuklarına spor ve şenlik ortamında geçen 
bir atmosferde anlatmak istediklerini ifa-
de etti. 

Diğer taraftan Okul Sporları kapsamın-
da Kadıköy İlçesindeki Satranç müsabaka-
ları Özel Atacan Okullarının ev sahipliğin-
de minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler 
kategorisinde düzenlenirken, Basketbol 
müsabakalarına katılan 76 takım arasında 
21 takım da kupa ve madalya kazandı.

Aykurt Nuhoğlu 
maçtaydı
Kadıköy Kent Konseyi Spor Komisyonu, 
Futbol Alt Yapı Motivasyonu Projesi 
kapsamında Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu hafta sonu Göztepe Hilal 
Spor-Erenköy Acarspor karşılaşmasını 
izledi. Göztepe Hilal Spor Kulübü Başkanı 
Baki Nedim Baltacı ile maçı izleyen 
Başkan Nuhoğlu, kulüplere başarılar diledi. 
Kadıköy’ün iki kulübü Göztepe Hilal Spor ile 
Erenköy Acar Spor futbol takımları hafta 
sonu maç yaptı. İdealtepe Spor Kulübü 
Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Göztepe 
Hilal Spor 4-1 kazandı.  Maç sonunda 
sahaya inen Başkan Nuhoğlu iki takımın 
futbolcularını centilmence oyunlarından 
dolayı tebrik etti ve başarı diledi. 

l Mustafa SÜRMELİ

K

2016-2017 Kadıköy Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir 
Sezonu Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri gerçekleştirildi yapıldı

Okul Sporları Şenliği Kadıköy’de

Basketbol aşkı
sahaya taştıKadıköy 

Belediyesi’nin, 

Caferağa Spor 

Salonu’nda 

düzenlediği 

basketbol şöleninde 

çocuklar doyasıya 

eğlendi
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
31 MART- 7 NİSAN 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘’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

“YAZA HAZIRLIK, BÖLGESEL İNCELME, 
SIKILIŞMA VE YÜZ BAKIMI”

Plastik Cerrahi Opr. Dr. Evren HELVACI
3 Nisan  2017 / 14:00

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

“ENERJETİK BÜTÜNSEL DÖNÜŞÜM”
Enerjetik Bütünsel Dönüşüm ve Şifa 

Uygulayıcısı Yüksel YILDIRIM
3 Nisan 2017 / 13:30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

"RASİMPAŞA GÖNÜLLÜLERİ TSM 
KOROSU"

Şef  Şule MANTIK  
3 Nisan  2017 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

“ SAĞ BEYİN SOL BEYİN FARKI” 
Doç.Dr.Haluk BERKMEN 

4 Nisan 2017 / 14:30 
Yer: Göztepe Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

"SEVGİNİN SESİ TSM KOROSU "
Şef  Sadun AKSÜT 

4 Nisan  2017/ 20.00 
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“İKLİM DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE”
Çevre Kmt.Bşk.Ahmet TANJU

5 Nisan  2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

‘NİYETİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜR’’
Bireysel Dönüşüm Uzmanı Meltem 

GÜNER 
5 Nisan 2017/ 13:30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“ERKAN ŞAMCI İLE DOĞALA DÖNÜŞ”
Ekolojik Yaşam Uzmanı Erkan ŞAMCI

5 Nisan  2017 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi –A 

Salon
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

"ALTIYOL TSM KOROSU "
Şef  Taner TAMER

5 Nisan 2017/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“KORKU KÜLTÜRÜ”
Kişisel Gelişim Uzm.Aysema YÜKSEL

6 Nisan 2017/14:00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

‘EVREN VE INSAN BEYNİ’’
Doç.Dr.Haluk Berkmen

6 Nisan 2017 / 14:00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“RESİM SERGİSİ”
6 Nisan 2017 / 13.30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“KIZKULESİ TSM 50.YIL ÖZEL KONSER”
Şef Mustafa SAĞYAŞAR   

6 Nisan  2017  / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik  Gönüllüleri

‘’ONURLU NAĞMELER KOROSU’’
Şef Faruk Onur KORZAY  

6 Nisan  2017 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“SUNA DUMANKAYA İLE DOĞAL VE 
MUCİZEVİ YÖNTEMLER”

Bitki bilim ve Doğal Güzellik Uzmanı Suna 
DUMANKAYA

7 Nisan  2017 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi- B Salon

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

BAŞSAĞLIĞI   
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyesi  

Nesibe MÜSEVİTOĞLU’nun annesi 
Sayın Hüsniye ÇARPA  hakkın rahmetine 

kavuşmuştur.

Merhumeye Allah’tan Rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu

Hastalara müzikli terapi
Medikal Park Göztepe Hastanesi’nin On-
koloji Servisinde tedavi gören hastalara 
kemoterapi sırasında müzik ve su sesi ile 
(müzikoterapi) terapi uygulandı. Kadıköy 
Belediyesi Müzik Gönüllüleri’ne bağlı koro 
şefi Fulya Soyata kemoterapi tedavisi gören 
hastalara bir konser verdi. Soyata, “Müzi-
koterapi: Kemoterapi sırasında su sesi eşli-
ğinde, müzikle birlikte uygulanan bir tera-

pidir. Bu terapi esnasında hastalar stresten 
uzaklaşmakta, kan basınçları düşmektedir. 
Bu vesile ile hastalar bu süreci daha rahat 
atlatmaktadırlar.” dedi. Hastanenin Onko-
loji Bölüm doktoru da hastalarının tedavi 
esnasında müziğe eşlik edip şarkıları birlik-
te söylemelerinin kemoterapinin yan etkile-
rini azalttığını ifade ederek koronun bu et-
kinliği tekrar etmesini istedi.

Kendimizi ne kadar tanıyoruz?
Bostancı Gönüllüleri Kültür Sanat 
Komitesi tarafından organize edi-
len “Kendimizi Ne Kadar Tanıyo-
ruz” etkinliğinde, Davranış Bilimi 
Eğitimcisi Hacer Mertler konuş-
macı olarak yer aldı.  Mertler, “İs-
tediğin hayata kavuşmanın yolu 
kendini tanımaktan geçer. Kendini 
tanıma aslında bir süreçtir. İnsanın 
kendi davranışlarını gözlemleyerek, 
yargılamadan kendiyle yüzleşmesi-
ni gerektirir. Fiziksel özellikleriniz 
nelerdir, sevdiğiniz ve sevmediği-
niz yönlerinize verdiğiniz cevaplar 
sizi anlatır. Bu soruları başkaları-

na da sorarak sizinle ilgili küçük 
bir çalışma yapabilirsiniz. Sizi mut-
lu eden uğraşlar, aşk, çocuk, torun, 
grup içerisindeki fikirleriniz, yaşam 
hedefleriniz gibi sorular sizi size ta-
nıtmakla beraber geleceğinizi yarat-
tığınızı fark edeceksiniz” dedi.

SEVGİ EVİ’NE ZİYARET
Bostancı Gönüllüleri Eğitim 

Komitesi tarafından organize edi-
len etkinlikte gönüllüler, Küçükya-
lı’da bulunan Sevgi Evleri Çocuk 
Yuvası’nı ziyaret etti ve çocukla-
rın çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı.

Çocuklarla 
Oyuncak Müzesi 
gezisi
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, 
Münevver Şefik Fergar İlköğretim 
Okulu’ndan 100 çocuğu, öğretmenleri 
Aslı Hacıalioğlu ve Tuğba Şen eşliğinde 
İstanbul Oyuncak Müzesi’ne götürdü. 
Bu etkinliğe sponsor olan Lastik 
Sanayicileri Derneği’nden Mehmet 
Erbil’in sunumuyla müzeyi gezen 
çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. 
Oyuncakların varlığını ülkelerle, 
savaşlarla bağlantılar kurarak anlatan 
Erbil’i çocuklar son derece dikkatle ve 
ilgiyle dinledi. 
Bu tür etkinliklerin çocukların sosyal 
ve kültürel gelişimleri için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Fenerbahçe 
Gönüllüevi Başkanı Ferah Diker 
hedeflerinin daha çok çocuğun bu 
tür etkinliklerden faydalanmasını 
sağlamak olduğunu belirtti.

Dünyayı bekleyen 
tehlikeler
Feneryolu Gönüllü Evi’nde “Küresel 
İklim ve İklim Değişmeleri” üzerinde 
duruldu. Çeşitli nedenlerle oluşan 
iklim değişikliklerinin dünyaya ve 
özellikle Türkiye’ye etkileri konuşuldu. 
Tema Vakfı Eğitim Sorumlusu 
Biyolog Arzu Bozgül “Doğal dengenin 
çeşitli nedenlerle bozulmasına bağlı 
olarak, iklimde de birçok değişmeler 
olmuştur. Buna insan etkilerinin de 
katkısı olmuştur. Doğal çevrenin 
tahribi, ozon tabakasındaki incelme, 
küresel boyutta sıcaklık artısına 
neden olacaktır. Türkiye’nin farklı 
bölgeleri iklim değişikliğinden farklı 
ve değişik biçimde etkilenecektir. 
Tarımsal faaliyetler de hayvan ve 
bitkilerin doğal yaşam alanlarında 
değişikliklerle yol açacak, su 
kaynaklarında önemli sorunlar ortaya 
çıkaracaktır” dedi.

Fikirtepe Gönüllüleri 
“Erken Tanı Hayat Kurta-
rır” sağlık projesi kapsa-
mında Fikirtepe mahalle-
sinde yaşayan 60 kadına 
Kadıköy Belediyesi Ma-
mografi ve Kadın Sağlığı 
Merkezi’nde meme tara-
ması yaptırdılar. Uzman Dr. Hikmet Ka-
ragül erken teşhisin önemi, meme sağlığı, 
meme hastalıkları, meme kanseri, tanı, te-
davi yöntemleri ve rutin kontrollerin öne-
mini anlatarak periyodik muayenelerin ih-
mal edilmemesi gerektiğini vurguladı

FİLM İZLEDİLER
Fikirtepeli Gönüllüler, mahalleli ve 

kursiyerlerle birlikte sinemaya gitti. Çok 
eğlenenen kursiyerler sosyal ve kişisel ge-
lişimlerine desteklerinden dolayı Fikirtepe 
Gönüllülerine teşekkür etti.

Geri dönüşümün çevreye katkısı
Kadıköy Belediyesi 
Çevre Koruma Mü-
dürü Şule Sümer, 
Merdivenköy Gö-
nüllüleri’ne “geri 
dönüşümün çevre-
mize katkıları”yla 
ilgili bilgiler verdi. 
Geri dönüşüm ne-
dir, faydaları neler-
dir, geri dönüşüm 
kapsamına giren 
atıklar nelerdir gibi sorulara cevaplar verdi. Sümer ayrıca, “Kadıköylülerin 
geri dönüşüme hassasiyet gösterdiklerinden biz de belediye olarak mahalle-
liye, Gönüllü Evlerine sık sık bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz” dedi. 
Katılımcılara bez torbalar ve şeffaf pil kutuları dağıtıldı.

DAMAR BOZUKLUKLARI
Merdivenköy Gönüllüleri, “Damar Bozuklukları Varis ve Ozon Tedavi-

si” ile ilgili söyleşi düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Medipoint 
Tıp Merkezi Gögüs 
ve Kalp Damar Cer-
rahisi Uzmanı Dr. 
Sezai Çelik katıldı 
ve ozon tedavisi ile  
birçok hastalığa çare 
bulunduğunu, hücre 
yenilemesi ile genç-
leştirici özelliği ol-
duğunu ifade etti.

Moda Gönüllüsü’nden 
Kabataş kitabı
Moda Gönüllüsü, K.E.L.Vakfı 
kurucusu, Kabataş Erkek Lisesi 
emekli müdürü Korel Haksun, 
“tarihe not düşmek için yazdım” 
dediği, “Gelenekselden Çağdaşlığa 
Bir Eğitim Kurumunun Öyküsü 
Kabataş Erkek Lisesi” kitabını tanıttı. 
Haksun tanıtıma geçmeden önce 
eğitim üzerine kısa bir tarih dersi 
verdi. 20 yıllık idareciliği döneminde 
yaptıklarını, başardıklarını kitabında 
anlattığını belirten Haksun, “Bugünkü 
koşullarda aynı işleri yapabilir miydim 
bilemiyorum” dedi.

BEYİN HASTALIKLARI 
VE DEMANS

Rasimpaşa Gönüllü Evinde sağlık semineri düzenlendi. Medipoint Tıp 
Merkezi’nden Nörolog Uzm. Dr. Sevda Dağcıoğlu “Beyin hastalıkları 

ve Demansı” anlattı. Dağcıoğlu, “Demans belli bir yaştan sonra 
yaşlı insanlarda görülen bunama durumudur. Beyin hücrelerinin 

hasar görmesiyle başlar. Kişinin işlevselliğinin yavaş ve ilerleyen 
bir şekilde bozulmasına yol açar. Belirtileri; hastalık düzeyinde 

unutkanlık, günlük işlerini yapamaz hale gelmek, algılama zorluğu, 
zihinsel becerilerin zayıflaması, kafa karışıklığı, yakın zamandaki 

olayları hatırlayamama ve endişe halidir” dedi. Tedavisinde ise kesin 
çözümün olmadığını, ilaçların demansın belirtilerini hafifletmeye ve 

yavaşlatmaya yönelik olduğunu ifade etti. Seminerin sonunda günde 
40 dakika yürüyen, sosyal olan, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışan 

insanların yaşıtlarına göre daha az bunama hastalığına yakalandığını 
belirterek konukların sorularını yanıtladı.

“TARİHE VEFALI ŞARKILAR”
Rasimpaşa Gönüllüleri Su’Eda Sanat Topluluğu’nun ‘Tarihe 
Vefalı Şarkılar’ konseri Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
salonunda gerçekleşti.
Sunumunu Ebru Çelik Vardarlı’nın yaptığı ve Koro Şefi 
Serkan Ekin’in yönetimindeki topluluğun konserinde tiyatro 
ve musiki eşliğinde Türkiye’nin tarihinde iz bırakmış olaylar 
canlandırıldı. İzleyenler duygusal anlar yaşadılar.
Murat Nazım Vardarlı’nın görsel performansları ve 
koristlerin icra ettiği güzel eserlerle devam eden konser 
konuklarla birlikte coşkuyla seslendirilen İzmir Marşı’yla 
sona erdi.

MÜZİKLİ ŞİİR GÜNÜ
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde her ayın ikinci pazar günü 
düzenlenen müzikli şiir günü etkinliğinde “8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününe özel kadın konulu eserler” 
paylaşıldı. Koro Şefi Şule Mantık yönetimindeki Rasimpaşa 
Gönüllüleri TSM Korosu kadın bestecilerin eserlerini 
seslendirdi. Katılan şairler, koristler ve misafirler de kadın 
konulu şiirler okudu. Katılan misafirler hem fasıl dinledi hem 
de müzik eşliğinde şiirler dinleyerek hoşça vakit geçirdi.

EVLENDİRME’DE KONSER
Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde Rasimpaşa 
Gönüllüleri Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Şef Tümer 
Avcı yönetimindeki koro yurdumuzun değişik yörelerinden 
türküler seslendirdi. Aşıklar atışması yapıldı. Yöresel oyunlar 
oynandı. Mart ayında kutlanan Çanakkale Zaferi Çanakkale 
türküsü eşliğinde görsellerle canlandırıldı. Yoğun bir 
katılımla gerçekleşen konser büyük beğeni topladı.

Erken tanı 
hayat kurtarır
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Yabancı’, ‘Veba’ gibi romanlarıyla tanınan, 1957 Nobel Edebiyat Ödülü’nün de sahibi 
olan yazar ve düşünür… Sonsuza değin, sürgit. 2-Umutsuzluktan doğan karamsarlık, 
üzüntü… ‘Gitmek: Benim Marlon ve Brandom’, ‘Sesime Gel’ gibi filmleriyle tanınan 
sinema yönetmeni. 3-İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal 
sayılan hayvan, ağaç, rüzgar vb. herhangi bir doğal nesne… Bir yeri görmeye gitme… 
Isı yayımı, konveksiyon.4-Araç gereç… Et, ekmek, peynir vb. nde parça, lokma, dilim… 
Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma… Verme, ödeme. 5-Tarihte, Bulgar krallarına 
verilen unvan… Kurttan küçük bir yaban hayvanı… Başkalarına karşı saygılı davranan… 
Reçine, çam sakızı. 6-Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi… Sıkıntı, gam… Irkçılık… Yiğit, 
kahraman. 7-Birini başkasına karşı kışkırtma… Kutlama… Tunus’un plaka işareti… 
Sürekli, kalıcı. 8-Bir nota… Urgancıoğlu soyadlı aktör… Dili tutulmuş, dilsiz… Hayır 
anlamında bir ünlem… İnişli yer, bayır. 9-‘Raşomon’, ‘Yedi Samuray’ gibi filmleriyle 
tanınan yönetmen… Altın elementinin, simgesini aldığı Latince adı. 10-Alçak, korkak, 
mert olmayan… Yılın aylarından biri… Kuruluşlarda ya da derneklerde bir gruba 
tanınan kontenjan sayısı… Safi. 11-Eğlenceli, gülünç, hoş… İskambil oyunlarında kağıt 
atma sırası… Kişisel, özel… Sicilya’da etkin bir yanardağ. 12-Mecazen, içinde az eşya 
bulunan… Sanayi, endüstri, teknik… İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare… 
Avustralya’ya özgü uçamayan bir kuş. 13-En, genişlik… Yüz, çehre… Meyhaneye 
giden, alemci… Argoda esrar. 14-Bir gemi ya da uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol… 
Hastalık nöbeti, kriz… Zencefilgillerden bir bitki… Baba. 15-Bir renk… Künk… Bir nota… 
Boğa güreşçisi. 16-Atıf Yılmaz’ın bir filmi… Bir nota. 17-Gelir… Erden Kıral’ın bir filmi… 
Sophia önadlı aktris… Soğurma, emme. 18-Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir 
defada söylediği parça… Lazların kullandığı dil… Kadınların süs için saçlarının üstüne 
taktıkları, çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık. 19-Lahza… Sokakta bulunan 
ve sahibi bilinmeyen eşya… Bir tür otomobil yarışı… Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan 
bölümlerinden her biri. 20-Yabani ıspanak… İman, itikat… İzci çocuk.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Av Zamanı’, ‘Gece Yolculuğu’, ‘Gönderilmemiş Mektuplar’ gibi filmleriyle tanınan 
aktör… Orhan Pamuk’un bir romanı. 2-Pars adıyla da bilinen hayvan… Yerine koyma, 
yerine kullanma… Küre biçimli bir flüt türü. 3-Tarafsız, yansız… Hammadde işlenerek 
yapılan her türlü mal… Genişliği az ya da yetersiz olan. 4-Yayın, kitap, yapıt… Kuşkan 
soyadlı aktör… Düzgün, düzenli. 5-İki sporcu ya da iki takım arasında karşılıklı olarak 
kazanmak amacıyla yapılan yarışma… Saldırı… Memduh önadlı sinema yönetmeni… 
Yazıklar olsun anlamında ünlem. 6-Toryum elementinin simgesi… Bası… Baharat ya da 
güzel kokular satan kimse ya da dükkan… Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale… 
Bir bağlaç. 7-Fasikül… Pamuk ya da ipekle karışık pamuktan dokunmuş kalın, ensiz 
kumaş türü… Koruyucu bir başlık… Bilgisiz, cahil. 8-İstanbul’un eski adlarından biri… 
Kuzu sesi… Unutma… Uzaklık belirten bir sözcük. 9-“Her dilbere … verme / Ya sevilir 
ya sevilmez” (Erzurumlu Emrah)… Kullanılması önlenmiş, el konulmuş... Bir nota… 
Lobi. 10-Kafiye… Brezilya’nın başkenti… Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü 
ve özlediği yer. 11-Üst tarafı kız, alt tarafı balık olduğuna inanılan deniz kızı… Bildirme, 
anlatma… Küçük körfez… Zirkonyum elementinin simgesi. 12-Hangi şey… İçinden 
su akıtmak için toprak kazılarak yapılan açık oluk… Sinema ve tiyatromuzun en ünlü 
isimlerinden biri olup ‘Başucu Şarkıları’ başlığını taşıyan müzik albümleriyle de tanınan 
aktris. 13-Eski dilde gerekli olma, gerekme… Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla 
yakılan madde… Keseli bir hayvan. 14-Bir nota… Dantele benzer süsleri olan bir kumaş 
türü… Celse… Levazım sözcüğünün kısaltması. 15-Beden gelişimi tamamlanmış 
olan… Gelecek, istikbal… Manisa’nın bir ilçesi. 16-Şehzadelerin özel eğitmenleri… Işın… 
Sonsuzluk… Japon tiyatrosunda geleneksel bir tür. 17-Büyükanne, nine… Güzel kokulu 
bazı maddelerin ortak adı… Bir tembih sözü… Bağışlama… Eşi olmayan, biricik. 18-Yazılı 
olan şey, kitap, mektup, pusula… Teselli… Patlıcangillerden bir bitki. 19-Demek… 
Yasaklama… Kendi kendine anlamında kullanılan önek… Paylama. 20-Eğitim ve 
öğretim sistemi… Yunan mitolojisinde yenilmiş tanrıların ve Zeus’a hakaret eden 
kahramanların atıldığı cehennem hapishanesi… Platin elementinin simgesi. 

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Ferhan Şensoy, Safahat 2-Epe, Fauna, Nesi, Uz, Ya 3-Hoyrat, Fit, Danışman 4-İp, Akut, Lebiderya, Ac 5-Mendirek, Rakım, Antre 6-İd, Atlas, Okar, Krom 7-Aksel, 
Kas, Pc, Caka, Zr 8-Şap, Aşiret, Atık, Yeke 9-Adil, İkitelli, Koala 10-Ki, Ham, No, Pırnal, İde 11-Orhan Asena, Hars, Azık 12- Asalet, Brüt, Espas 13-Arkan, Sair, Nabız 14-Estet, Amorf, 
Ce 15-Işık, Tahayyül, Akıtma 16-Ahilik, Ezgili, Haf 17-Umu, Elsa, At, Uzama 18-Riziko, Der, İnak, Tefe 19-Ulufe, Maktul, Lamelif 20-Rantiye, Sele, İhale.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Fehim Paşa Konağı, Uruk 2-Epope, Kadir, Şamil 3-Rey, Nispi, Hakkıhuzur 4-Radde, Lhasa, Ki, İfa 5-Afaki, La, Anane, Leken 6-Natura, Şimal, Stilo 7-Şu, 
Tetkik, Sentaks, Mi 8-Enf, Klarinet, Eh, Aday 9-Nail, Aseton, Star, Eke 10-Ters, Te, Aba, Art 11-On, Ba, Lp, Riayet, Us 12-Yedi Kocalı Hürmüz, İle 13-Sadık, Tirat, Olgun 14-Sinemacı, 
Nr, Ar, İzale 15-Ir, Rakkase, Falaka 16-Fuşya, Ol, Sn, Kim, Mi 17-Azmankaya, Apacı, Ateh 18-Tr, Elizabeth, Ela 19-Aynaroz Kadısı, Mahfil 20-Ta, Cemre, Ek, Zaaf, Efe.

Yaşam
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l Alper Kaan YURDAKUL

Görme engelli bireylere rehberlik 
yapan köpekler, Türkiye’de bir ilk 

olarak Kadıköy’deTürkiye’nin ilk 
REHBER KÖPEĞI

örme engelli bireylere birçok konuda yar-
dımcı olan rehber köpekler, görme engel-
li Avukat Nurdeniz Tunçer ve yine görme 
engelli İngiltere Büyükelçisi Richard Mo-

ore’un eşi Maggie Moore’un girişimleriyle artık Tür-
kiye’de. İkilinin çabalarıyla kurulan Rehber Köpekler 
Derneği sayesinde görme engelliler hiçbir bedel öde-
meden rehber köpek sahibi olabilecekler. Derneğin 
eğitilen ilk köpeğinin adı ise “Kara”. “Kara” 3 aya ya-
kındır Dernek Başkanı Nurdeniz Tunçer’e rehberlik 
yapıyor. Biz de Kadıköy sakini Nurdeniz Tunçer ile 
derneğin kuruluş sürecini, faaliyetlerini ve “Kara” gel-
dikten sonra değişen yaşamını konuştuk.

DAVETTE TANIŞIP DERNEK KURDULAR
Hikâye görme engelli avukat Nurdeniz Tunçer’in 

katıldığı bir davette yine görme engelli olan Maggie 
Moore’u ve köpeği Star’ı tanımasıyla başlıyor. Tun-
çer’in de Moore’dan bir rehber köpek talebi olunca, 
Türkiye’de rehber köpeklerin olmadığını fark eden iki-
li, bu konuda bir şeyler yapmak için harekete geçiyor. 
Bu çabanın sonucunda da Rehber Köpekler Derneği 
kuruluyor. Derneğin ilk rehber köpeği “Kara” da eği-
timini tamamladıktan sonra Türkiye’de bir ilk olarak 
Nurdeniz Tunçer’e rehberlik yapmaya başlıyor.

EĞİTİMLER SOKAKTA
Dernek, ilk olarak İngiltere’de rehber köpekler ala-

nında 45 yıldır çalışan bir uzmandan danışmanlık al-
mış. Avrupa Birliği Rehber Köpekler Derneği Fedaras-
yonu’na üye olmuş. Ardından Türkiye’nin ilk rehber 
köpeği “Kara” ve hareketlilik eğitmeni Ece Önderoğ-
lu İngiltere’ye gitmiş ve eğitim aldıktan sonra ise Nur-
deniz Tunçer’e rehberlik yapmaya başlamış. Rehber 
köpeklerin eğitimi sokaklarda ve insanların içinde ve-
riliyor. Şu an dört köpek konuyla ilgili İngiltere’den 
eğitim alan eğitmenler tarafından Ankara sokakların-
da eğitiliyor. 

“AMACIMIZ BAĞIMSIZ OLMALARI”
Derneğin amacını “Engellilere balık verilmesini 

değil, balık tutmasını öğretmek ve bunu yaparken gü-
venli ve bağımsız hareket etmelerini sağlamak” olarak 

açıklayan Tunçer, Türkiye’deki görme engelli birey-
lerin global vizyon açısına sahip olmalarını hedefle-
diklerini söyledi. Engellilerin sosyalliğinin çok önem-
li olduğunu vurgulayan Tunçer, şöyle devam etti: 
“Engellinin aciz konumundan çıkartılarak kendi ken-
dine yetebilen, kimseye muhtaç olmadan yaşam stan-
dartlarını sürdürebilen bireyler olması bizim ilk hede-
fimiz. Bir organınızdaki eksiklik diğer organlarınızın 
daha kuvvetli hale gelmesi demektir. Biz buna krizi 
fırsata çevirmek diyoruz.”

AVRUPA GÖRMÜŞ TAHSİLLİ “KARA”
Tunçer’in görme kaybı bir hastalık sebebiyle 11 

yaşında başlamış. Gün geçtikçe ilerleyen görme kaybı, 
son 4 yıl içerisinde daha büyük hızla devam etmiş ve 
sonunda hiç görmemeye başlamış. Tunçer, bu kaybın 
çeşitli zorlukların yanında farklı ve güzel başlangıçla-
ra da yol açtığını söylüyor. Bu farklı ve güzel başlan-

gıçlardan biri de “Kara”. Kara’dan önce birinin koluna 
girmeden yürüyemeyen Tunçer, Kara’yla birlikte bü-
tün İstanbul’u turlar olmuş. “Yanınızda birisi olsa bile, 
biri kolunuza girmeden yürümek çok büyük bir keyif” 
diyen Tunçer, sokakta artık daha güvenli ve hızlı yürü-
düğünü, eskiden on dakikada gittiği markete artık beş 
dakikada gittiğini belirtiyor.

“ARAMIZDA DUYGUSAL BİR BAĞ VAR”
Sürekli yan yana bulunmalarından kaynaklı arala-

rında zamanla duygusal bir “bağ” kurulduğunu söy-
leyen Tunçer, şöyle devam ediyor: “Zaten o duygusal 
bağ olmadan iyi bir rehber köpek olamaz. Birbirimizi 
çok iyi tanıyor, ona göre hareket ediyoruz. Ne zaman 
sinirlensek veya heyecanlı olsak ikimiz de fark ediyo-
ruz. Tabi ki o da robot değil. Evde onun da bir özel ha-
yatı var. Onun da heyecanları, duyguları var. Bu sebep-
ten evde tasmasını takmıyorum.” 

TÜRKİYE REHBER KÖPEKLERİ TANIYOR
Tunçer, Kara’yla birlikteyken bazı problemlerle de 

karşılaşabiliyor. Bu problemlerden biri metrobüsün Sö-
ğütlüçeşme Durağı’nda iki hafta önce yaşanan hadise. 
Tunçer, Kara’yla birlikte metrobüse binmek için gitti-
ğinde kapıda bulunan güvenlik görevlisi metrobüse ev-
cil hayvanların giremediğini söylemiş, Tunçer’i yarım 
saat kadar bekletmişti. O sırada o bölgede bulunan bir 
vatandaş olayı fotoğraflayarak sosyal medya hesabın-
dan paylaşmış, paylaşım saatler içinde on binlerce ki-
şiye ulaşmış ve haberlere konu olmuştu. Konunun hu-
kuki kısmıyla ilgili konuşan Tunçer, şunları söyledi: 
“Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkeler rehber köpekle-
rin girmesine izin veriyor. Orada hukuki bir tanım var. 
Türkiye Anayasası’nın 90.Maddesi ise uluslararası an-
laşmaların her zaman iç hukuktan yüksekte olduğunu 
söylüyor. Biz oradan faydalanıyoruz. Marmaray, met-
ro, otobüs hepsinde rehber köpeklerin binebileceğine 
dair düzenleme var.”

BAKICI AİLE ARANIYOR!
Siz de Rehber Köpekler Derneği’ne destek olabilirsiniz. Derneğin 
gönüllü olarak yavru köpek bakıcı ailelere ihtiyacı var. Rehber 
köpek adayları 8 haftalıkken bakıcı ailelere veriliyor ve bir sene 
yavrular bu ailelerde kalıyor. Mamaları, aşıları ve veteriner 
harcamalarının tümünü dernek karşılıyor. 
İletişim: rehberkopeklerdernegi.org Tel: 0 212 924 71 09 
Facebook: /rehberkopekler  Twitter: @rehberkopekler

Kadıköy’deG

Nurdeniz 
Tunçer ile 

İngiltere 
Büyükelçisinin 

eşi Maggie 
Moor

Nurdeniz Tunçer ile metrobüs-
te yaşananları sosyal medyada 
paylaşan Onur Yarar
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