
Güle güle 
Güdük Necmi…

Hukukçular neden 
Hayır diyor?

Nilüfer Gürsoy'dan 
'Hayır'lı açıklama

Sanatçılardan 
akademiye destek

 Geçirdiği kalp krizi sonucu 79 
yaşında hayatını kaybeden Halit 
Akçatepe için CKM’de tören yapıldı. 
Yoğun katılımın yaşandığı törenin 
ardından Akçatepe, Karacaahmet 
Mezarlığı'na defnedildi l Sayfa 3'te

 Referandumun hukuki boyutlarını 
konuştuğumuz İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
“Türkiye Cumhuriyeti, parlamenter 
sistemden vazgeçmemelidir” diyor 
l Sayfa 5’te

 Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 
kızı Nilüfer Gürsoy, referandumda 
Hayır oyu kullanacağını açıklayarak, 
Anayasa değişikliğinin her vatandaşın 
üzerinde düşünmesi gereken hayati 
bir konu olduğunu söyledi  l Sayfa 5’te

 Başta Ankara Üniversitesi DTCF 
Tiyatro Bölümü olmak üzere tüm 
ihraç edilen akademisyenler için 
atölye ve konserden oluşan Kadıköy 
Sokak Akademisi Şenliği 9-14 Nisan 
tarihlerinde düzenlenecek   l Sayfa 6’da

Uzmanlar, gelişmiş tanı ve tedavi 
yöntemlerinin devreye girmesine rağmen 
günümüzde ani yaşam kayıplarının 
en fazla kalp hastalıkları nedeniyle 
yaşandığını belirtirken, rutin kontrollerin 
önemine dikkat çekiyor l Sayfa 12'de

Kalbinizin sesini dinleyin!
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Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için dolu dolu bir program hazırladı. 

Belediye, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları için bahçesini 
çocuklara açtı  l Sayfa 4’te

Sokak oyunları
Kadıköy’de yaşıyor!

Kadıköy’ün Baba 
Sahne’si…
Kadıköy’de ‘Baba Sahne’ 
adında bir tiyatro kuran 
oyuncu Şevket Çoruh, 
“Kadıköy bir tiyatro semti 
oldu. Bundan daha güzel bir 
şey olabilir mi? Körler şehri 
denilen bir yerin, bütün görme 
bozukluklarına iyi gelen bir 
semt haline dönüşmesi gurur 
verici’’ diyor  l Sayfa 2'de

MURAT MERİÇ  11'de

Şarkılı Kadıköy Tarihi-4: 
Mahallenin “ağır abi”si 
Bülent Ortaçgil

Ama Komşular 
İyidir

DENİZ ÖZTURHAN  2'de

Bir başkadır benim 
festivalim…

UĞUR VARDAN  7'de

Kadıköy Belediyesi 33. yaşını kutlarken, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, görevdeki üç yılını gazetemize değerlendirdi. Hayata geçirilecek projeler 

hakkında da bilgi veren Nuhoğlu, “Merkezden yerelin görülmesi çok zor. Yerel 
yönetimlerin güçlü olması sorunların hızlı çözülmesini sağlar” diyor l Sayfa 10’da

Nuhoğlu: Kadıköy'de 
ortak akıl  oluşturuyoruz

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

götürecek. Ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen 
Kadıköylüler talep formuna http://www.kadikoy.bel.tr/ 

üzerinden erişebilir, 444 55 22’yi arayabilir 

Haydi sandık başına

Kadıköy’de herkesin söz hakkı olduğu örnek bir yerel yönetim anlayışını hayata geçiren Kadıköy 
Belediyesi, son bir yılda her yaştan Kadıköylü için hayatın her alanında yeni projeler üretti. 

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor ve çevre alanlarında hayata 
geçirdiği ve yakın zamanda Kadıköylülerin hizmetine sunacağı projeleri derledik l Sayfa 8 ve 9'da
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İstanbul’un ‘tiyatro vahası’ haline gelen Kadıköy’de geç-
tiğimiz günlerde yeni bir tiyatro daha kapılarını açtı; Baba 
Sahne. Oyuncu Şevket Çoruh, her yere AVM ya da re-
zidans yapılırken “kentsel dönüşüm değil sanatsal bö-
lüşüm için” bu tiyatroyu kurdu. Çoruh’un ustası Savaş 
Dinçel’in 75. doğum günü olan 1 Nisan’da yapılan açılı-
şa aralarında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
ve çok sayıda ünlü sanatçı katıldı. 14 Nisan’da seyircilerini 
ağırlamaya başlayacak olan çiçeği burnunda sahneyi Ço-
ruh'la konuştuk.

◆ İki yıl öncesine uzanalım. Siz burayı 27 Mart’ta Dünya 
Tiyatro Günü’nde satın almıştınız. Açılışı 1 Nisan’da yap-
tınız. Neden bu kadar zaman geçti? Normal bir süre mi 
bu bir tiyatro kurmak için?
Normal değil. İşadamı, müteahhit değilim, o kadar para-
mız da yok. Türkiye’nin ekonomik şartlarını, artan demir, 
ahşap fiyatlarını düşünün. Tiyatro inşası için aldığımız tüm 
malzemeler Dolar - Euro endeksli, nerdeyse Türk Lira-
sı’na satılan hiç bir şey yok. Bunlara ek olarak bir de tiyat-
ronun fiziki şartlarının oluşturulması için gereken emek 
ve süre de eklenince, bugünlere geldik. Tabi burası açtığı-
mız ilk tiyatro. İlerde bir tane daha açarsak daha tecrübe-
li oluruz. Buraya kardeş bir yer olacak ‘Ana Sahne’ adında 
bir tiyatro daha kurma hayalimiz var uzun vadede.

“O RAKAM DOĞRU DEĞİL!”
◆ ‘Bu salona baktığımda borçları görüyorum…’ demiş-
siniz bir röportajınızda. Basında çıkan haberlerde burası 
için 17 Milyon TL harcadığınız yazıyor. Doğru mu? 
Evet borçlar hala var ama borç yiğidin, sanatçının kamçı-
sı yani. Tüm tiyatrocuların kamçısı bence. Borçsuz müm-
kün değil.
O rakam doğru değil! Gazeteciler, rezidans, toplu ko-
nut, müteahhit haberleri yapmaktan emlakçıya döndü! O 
yüzden de burası için böyle bir rayiç belirlemişler. Bunun 
doğrusunu da öğrenemezsiniz. Çünkü bir tiyatronun fi-
yatı sorulmaz. Burası bir ticarethane değil ki.  
◆ Tiyatrocular genelde dizilerden kazandıkları ile sah-
ne açarlar. Siz de “Arka Sokaklar” dizinden birikimlerini-
zi mi kullandınız?
Tabi, başka nerden kazanabiliriz ki. Tek gelir kaynağımız 
sinema ve televizyon. İyi ki varlar ki hedeflerimize ulaş-
makta bize kolaylık sağlıyorlar. Yoksa sadece tiyatro ya-
parak bir tiyatro sahibi olmak çok zor. 
◆ Diziler sizin için bir araç mı tiyatro yapabilmek için?
Yapabilmek için değil böyle bir binayı alabilmek için bir 
araç tabi. Yoksa her yerde tiyatro yaparsınız. Biz de bizi 

özgür kılacak, atılıp çıkartılmayacağımız bize ait olan bir 
yer açmak istedik. 

“MASKÜLEN BİR TAVIR DEĞİL”
◆ Bu yüzden mi adına ‘Baba Sahne’ dediniz. Maskülen 
bir tavır mı yoksa babalığın koruyucu yanına mı ithafla 
bu adı seçtiniz?
Hayır maskülen bir anlamda değil elbette. Yıldız Kenter 
de yıllarca babalık yaptı Türk tiyatrosuna. Öyle bir mana-
da babalıktan bahsediyorum. Öksüz kalmamak için… Ti-
yatro duvarımıza da yazdığımız gibi; baba; kızan, koruyup 
kollayan, manası yokluğunda daha çok anlaşılan kişi. Eğer 
sizin bir tiyatrocu olarak sahneniz yoksa o eksikliği daha 
iyi anlıyorsunuz. Perdelerini açamayan ekipler, tiyatrolar-
dan atılmak zorunda kalan kişiler… Son zamanlarda bun-
ları çok yaşadığımız için de en büyük kaygımız oydu. Bu 
itilip kakılmışlıktan kurtulmak gerektiği düşüncesiyle va-
roldu burası. 
◆ Sahnesi olmayan tiyatrocular öksüz mü bu ülkede?
Evet. Biz ve bizim gibi tiyatrolar açıldıkça bu azalacak. Ta-
şın eline koyanların varlığıyla düzelecek. Bizler yapmaz-
sak kim yapacak? Yerel yönetimlerin desteği de çok 
önemli. Mesela Kadıköy Belediyesi bu konuda çok destek 
veriyor tiyatroculara. Biz de Kadıköy’de böyle bir sahne 
açarak, belediyemize, Kadıköy’e bir katkı sunduğumuza 
inanıyorum. Buranın varlığı Kadıköy’ü güzelleştiren şey-
lerden biri. Yapmalıyız, daha çok yapmalıyız, daha iyileri-
ni  yapmalıyız. 
◆ Devletin desteği var mı Türkiye’de? Yurtdışında na-
sıl bu destek?
Bizde yok. Dünyanın her yerinde destekler var. Avru-
pa’nın çok ülkesinde yüzlerce yıllık, sanat eseri gibi çok 
güzel tiyatro binaları var ve çok değer veriliyor buralara.
◆ Peki burada devlet desteği olsa, kendinizi özgür his-
sedebilecek misiniz?
Yurtdışında sorun yok ama burada öyle düşünemiyoruz. 
O bile bir baskıya yol açabilir ülkemizde. Onların demok-
rasisi ile bizimkisi aynı değil tabi. 
◆ Müjdat Gezen sizin için ‘kahraman’ diyor. Bu devirde 
tiyatro açma cesaretini nereden buldunuz?
Benden önce bu cesareti gösteren ustalarımdan aldım 
bu cesareti… Ferhan Şensoy, Yıldız Kenter, Müjdat Gezen, 
Altan Erbulak.. Biz bu cesareti göstermezsek kim gös-
terecek?  Çıraksak biz, çıraklığın gereğini yapmamız, us-
talarımızım yaptıklarını yapmaz lazım. Kendi tiyatronuzu 
açmak kolay değil bu ülkede. Çok gider var, vergilerin al-
tında ezilerek tiyatro yapmaya çalışıyor pek çok meslek-
taşım. Bu kahramanlık değil de nedir?!
◆ Tiyatrodan karın doyar mı peki?
Eh işte doyduğu kadar... Açılışımızda Savaş hocanın “Ser-
sem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununda seslendirdiği ve 
sözleri kendisine ait olan “Bir Sanatkâr Asla Ayı Değildir” 
şarkısını söyledik. O sözlerle yanıt vereyim; “İsterse sanat 
karın doyurmasın. Yemek sanatkâra iyi değildir. Aç ayı oy-
namazsa oynamasın. Bir sanatkâr asla ayı değildir.”
◆ Perdeleri ne zaman ve hangi oyunla seyirciye aça-
caksınız?
Repertuvarımızı da ona göre belirleyeceğiz. İlk oyunumuz 
14 Nisan’da Günay Karacaoğlu’nun oynadığı ‘Aşk Olsun/
Ölsün’ olacak. Daha sonra da, benim ve Murat Akkoyun-
lu’nun rol alacağı ‘Bir Baba Hamlet’ oyunu olacak.

ÖZEL DERS
Dilek Demirel

0531 835 03 05

"AKILLI TAHTA" ile
öğrenciye özel 

-ilkokul- ortaokul ve lise -
 seviyelerinde 

İngilizce özel ders

KAYIP

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

Eğ
le

nerek, keyif e öğreniyorum

l Gökçe UYGUN

Nihayet bahar geldi, ben de bisik-
let sezonunu açmaya karar verdim. 
Kadıköy’ün en çok sevdiğim özellik-
lerinden biri de bisiklet yolları; lakin 
bu hususu daha sonra konuşuruz. İki 
gün önce sırtıma yoga matımı yük-
leyip, Moda’dan Kalamış Yat Limanı’a 
vurdum pedalı... Tam limanın içinde, 
benden duymuş olmayın ama pek az 
kişinin kullandığı genişçe bir çimenlik 
var. Önü yelkenliler ve deniz, ardında 
büyük ağaçlar… Tam yogalık ortam. 

Hülasa matı sote bir köşeye ser-
dim, batan güneşi selamlamak üze-
re başladım çalışmaya. Ben daha ne-
fesimi ayarlayamamıştım ki, bir takım 
motorlu genç adamlar 3-4 metre sa-
ğıma araçlarını çekip, gün batımı-
na karşı bira içmeye, kendi aralarında 
sohbet etmeye başladılar. Normalde 
böyle durumlarda “zaten şehrin or-
tasında yoga yapıyorum” diye uta-
nır, derhal evime kaçarım. Ama bu 
kez öyle yapmadım. Dedim “Ben Ka-
dıköy’deyim yahu... Biraz insanlık, bir 
tutam pozitif iletişim mi denesem?”

Velhasıl, beylere seslendim, en 
kibar halimle yapacağım çalışma için 
sessizliğe ihtiyaç olduğunu ve müm-
künse biraz ötede içmelerini rica et-
tim. Bunun üzerine beyler de gayet 
kibar, hemen toplanıp temas ede-
meyeceğimiz kadar uzağa oturdular. 
Resmen bana bir insana verebilecek 
en güzel hediyelerden birini; yani ra-
hat verdiler. Ben de keyifle, yoga me-
ditasyon Allah ne verdiyse konsantre 
olup, çimden ayrılırken beylere tekrar 
teşekkür ettim. Özetle, gayet mede-
ni bir ortam yaşandı. Dedim; “Ben bu 
mahallenin insanını seviyorum yahu.” 
Tabi pek çok insan oluyor mahallede; 
bazen medeniyet sınırları, insancıllık 
filan epey zorlanabiliyor ama olsun. 
Biz iyilere odaklanalım. Gelin size bu 
ay, Kadıköy’ün insanlarını azıcık öve-
yim.

Mahallenin en çok sevdiğim kişi-
leri listemde ilk sıra elbette, hayvan 
bakan insanların. Sanırsınız Moda’da 
her eve bir kedi şartı var. Muhtara 
ikametkah için gittiğinizde “Kedinin 
evrakları nerede?” diye soruyorlar. 
Şaka bir yana, Kadıköylü hayvanına 
sahip çıkmayı biliyor. Her akşam üstü 
Moda Burnu’nda tüm kedileri bes-
leyen abla, tüm kış mahallenin dört 
köşesini kedi eviyle dolduran, hat-
ta Moda Caddesi’ne dev karton ku-
tularla köpek pansiyonu da açanlar, 
Bahariye’de sıcak vitrinlerine sığınan 
sokak kedilerini rahatsız etmeyen 
dükkan sahipleri, sokak köpekleri-
nin tasmalarına kendi cep telefonunu 
yazan veteriner kadın, sokaklara ka-
sis yapılsın, hayvanlara zarar gelme-
sin diye imza toplayanlar… Hepsi be-
nim komşularım ve hepsinin başımın 
üstünde yeri var.

Piknik yapan komşularımı da ay-
rıca seviyorum. Tüm mahalle güzel 
havalarda tası tarağı toplayıp sahile 
iniyor. Ortam cıvıl cıvıl gençlik, neşe, 
sanki Türkiye değilmiş de çok daha 
özgür ve ferah bir ülkeymiş gibi olu-
yor. Bir de sohbetlerimizi, oyunları-
mızı, neşemizi sokağa çıkardığımız-
da, yaşayanları olarak şehri layıkıyla 
kullanmış oluyoruz. Demem o ki, sa-
hilde sandalyesini açıp dizüstü bil-
gisayarından işini yapanları, ip ge-
rip jonglörlük çalışanları, tango-salsa 
buluşmaları yapıp sahili iyice festival 
alanına çeviren ekibi, köpeklerini bu-
luşturan ve dev köpek eğlenceleri-
ne imza atan hayvan sahiplerini, beni 
yoga yaparken gördüğünde torunu-
na “Bak abla ne güzel jimnastik çalı-
şıyor” diye cesaret veren teyzeleri ve 
elbette çimlerde müzik yapanları tek 
tek seviyorum. Ne güzel komşularım 
var, hey maaşallah diye övünüyorum.

Alışveriş yaparken, bir şeyler ik-
ram eden eski Kadıköylü esnafı da 
çok seviyorum. Yeni Kadıköylü es-
nafın da bir kısmını seviyorum gerçi. 
Ama pasta alırken bir taze kurabiye 
tatıran, yahut şarküteride yeni gelen 
gravyerden bir parça uzatan esnaf 
nasıl sevilmez? Yeni esnaf, size ses-
leniyorum; bu değerlerimizi yitirme-
yelim, lütfen…

Kadıköy’de sevdiğim insanlar lis-
temin (yerim dolduğu için) sonun-
da; sokağı güzelleştirenler var. Duvar 
resmi yapanlar, balkonunda çiçek ye-
tiştirenler, camları açtığında evinden 
sokağa güzel müzikler yayılan kom-
şular… Misal bizim sokakta bir kom-
şum var, yüzünü hiç görmedim ama 
bol yünlü kedilerini yakından tanıyo-
rum. İşte o kişi geçtiğimiz sene sağ 
olsun güzel anma sabahları yaşat-
tı bize. Misal Lemmy Kilmister’ın ve-
fatında Motörhead’den Ace of Spa-
des ile sokağı inletti. David Bowie’yi 
kaybettiğimizde, biz de ondandan al-
dığımız cesaretle verdik sokağa Let’s 
Dance’i… 

Böyle böyle minik inceliklerle gü-
zelleşiyor zaten şehir ancak, ya ne 
olacaktı?

Ama Komşular 
İyidir

DENİZ 
ÖZTURHAN

KÖRLER ŞEHRİNDEN 
TİYATRO SEMTİNE…

l Üsküdarlıyım. Ama Ziverbey’de okudum, Kadıköy’de çok yaşadım. İlk ti-
yatro oyunlarımı, ilk filmlerini hep burada izledim. Anlamı büyük benim için, 
Kadıköy’ü çok severim. Sahne için de bu bina denk geldi, iyi ki de geldi…
l Pek çok büyük kentte, tiyatroların yan yana olduğu, müzikallerin sahne-
lendiği sokaklar vardır. Kadıköy de İstanbul için bu misyonu üstlenmiş gibi, 
burası bir tiyatro semti oldu. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Körler 
şehri denilen bir yerin, bütün görme bozukluklarına iyi gelen bir semt haline 
dönüşmesi gurur verici.
l Kadıköy Tiyatroları Platformu, iyi işler yapan, söylediklerini gerçekleşti-
ren bir platform. Buranın açılış sürecinde çok yoğundum, onları ihmal ettim 
ama Baba Sahne bundan sonra daha etkin olacak. Platformdaki, sahnesi 
olmayan tüm ekiplere de sahnemiz açık.

Dizilerden edindiklerini kendi tiyatrosunu kurmaya harcayan oyuncu Şevket Çoruh, “Baba Sahne”yi açtı. 
Çoruh’un uzun vadede “Ana Sahne” kurma hayali de var…

    Kentsel dönüşüm değil 
sanatsal bölüşüm için…

Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi No:3/1 Ka-
dıköy-İstanbul adresinde bulunan  mağazamısın 

2016-1042 nolu İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsa-
tımızı kaybettik. Hükümsüzdür.

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.
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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 
• 04-07  MAYIS PERŞ-PZR  '' LEZZET DURAĞI KASTAMONU '' & SİNOP ( 2 Gece- 3 Gün)  
05-06 MAYIS CUM-CMT  KIRKLARELİ-  EDİRNE - KAVALA ŞENLİKLERİ-HIDRELLEZ  
( 1Gece -2 Gün )
• 13-14 MAYIS CMT-PZR  ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI - SÖGÜT ( 1Gece- 2 Gün )
• 19-20 MAYIS  CUM-CMT. KIRKLARELİ ŞENLİKLERİ- İĞNEADA LONGOZ ORMANI - 
LİMANKÖY ( 1Gece -2 Gün ) 
• 18 - 20 MAYIS PERŞ-CMT ISPARTA GÜL HASADI VE EĞİRDİR GÖLÜ ( 1 Gece -2 Gün )

VE DİĞER TURLAR İÇİN ...

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

• 08 & 22 NİSAN  CMT  MAŞUKIYE - SAPANCA
 (HEREKE DAHİL)  (Kumanya &Yemek) 
• 09 NİSAN & 07 MAYIS PZR.  ZEYREK- FENER - BALAT ( Yemekli - Ulaşımlı ) 
• 23 NİSAN PZR  POYRAZLAR GÖLÜ & AKYAZI  ( Yemekli )  
• 29 NİSAN CMT  YUVACIK BARAJ GÖLÜ & DOĞA GEZİNTİ  (Kahvaltı& Yemek )
• 30 NİSAN PZR  İPEK BÖCEĞİNİN EVİ OSMANELİ -  SAKARYA KIYISI  
 (Yöresel Yemek )
• 01 MAY  PZT./ 21 MAYIS PZR KARACABEY LONGOZ -DANS EDEN AYILAR- ULUA-
BAT ( Kumanya- Org  Yemek )
• 06 MAY CMT. MUDANYA- TRİLYE - KUMYAKA (Yemekli )

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 

eçirdiği kalp krizi sonu-
cu 79 yaşında hayatını 
kaybeden Halit Akça-
tepe için 2 Nisan Pazar 
günü Kadıköy Belediyesi 

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’de 
anma töreni düzenlendi. Duayen sanatçı 
için yapılan anma töreninde CKM’nin büyük salo-
nu tamamen doldu. Törene Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu, Akçatepe’nin ailesi, oyuncu 
arkadaşları ve sevenleri katıldı. Akçatepe’nin Türk 
Bayrağına sarılı tabutunun sahneye çıkartılması-
nın ardında “Unutmayacağız” yazısıyla bir fotoğra-
fı perdeye yansıtıldı. Rol aldığı filmlerden kesitlerle 
başlayan anma töreninde Akçatepe için veda ko-
nuşmaları yapıldı.

“AKÇATEPE SAYESİNDE YAŞIYORUM”
Törenin sunuculuğunu Hababam Sınıfı oyuncula-
rından Ercan Gezmiş yaptı. “Bugün burada Akça-
tepe için son kez toplandık.” diyen Gezmiş, “Eğer 
ben bugün Hababam Sınıfı’nda rol almış biri olma-
nın onurunu yaşıyorsam Halit Akçatepe sayesinde 
yaşıyorum. 60 yaşındayım halen tek onurum var 
Hababam Sınıfı filmlerinin oyuncusu olmak. Akça-
tepe, beni 2 Nisan 1975 tarihinde Arzu Film’e gö-
türdü ve Hababam Sınıfı’nda oynamama neden 
oldu.” dedi.

“YAŞAMIMIZDA ETKİLERİ OLDU”
Törenin ilk konuşmasını Aykurt Nuhoğlu yaptı. 
Nuhoğlu, Akçatepe’nin birçok kişi üzerinde etkisi 
olduğunu belirterek, “Bizim için gelişmemizde, eği-
tim yaşamımızda ve şu anki yaşamımızda etkileri 

oldu. Türkiye’nin aydınlık yüzünü gösteren, 
geleceğe umutla bakmamızı sağlayan 

sanatçılardan biriydi. Sanatçılar, top-
lumun sönmeyen ışıkları. Bu ışıklar ne 
kadar çok artarsa bu ülkedeki insanlar 
o kadar mutlu, başarılı ve gelecekleri o 

kadar aydınlık olacak.” diye konuştu.

“IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN”
Törenin bir diğer konuşmacısı usta tiyatrocu 

Genco Erkal da Akçatepe’nin çok bilinmeyen tiyat-
ro geçmişine vurgu yaparak, “Onu gören insan ku-
caklaşmak isterdi. Gözleri pırıl pırıl her zaman çok 
doğaldı. Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Onu 
Güdük Necmi olarak tanıyanlar o tarafını bilme-
yecekler. Tiyatromuzun temel direklerinden biriy-
di. Asıl onun oyunculuk gücünün orda görüldüğüne 
şahit oldum. Sadece güldürüde değil, her türde çok 
başarılıydı. Çok ciddi politik oyunlarda oynadık. Çok 
bilinçli, çok açıktı. Her zaman onun mesleğine olan 
tutkusuna, disiplinine hayran olmuşumdur. Mutlu 
bir hayat yaşadı. Çok güzel ailesi oldu. Pırıl pırıl kız-
ları var. Güzel bir iz bıraktı dünyada. En önemlisi de 
bu, arkanızdan güzel anılar bırakmak çok önem-
li. ” dedi.

“KALBİMİZDE SAKLADIK ONU”
Erol Evgin de törende konuşma yapanlar arasın-
daydı. Akçatepe ile yakın dostluklarına değinen 
Evgin, şunları söyledi: “Halit Akçatepe benim ya-
rım asırlık dostumdu. ‘Renkli Dünya’ adlı bir filmde 
birlikte oynadık. Çocuklarımız küçüktü, ailece gö-
rüşürdük. Güzel günlerdi. Halitçiğim büyük bir sa-
natçıydı. İnsan olarak da çok değerli bir insandı. İçi 
dışı birdi. Tertemiz bir insandı. Karadeniz’de bir söz 
vardır; ‘Yıldızlar yağsın üzerine’ denir. Işıklar içinde 
uyusun. Yine Karadeniz’de ‘Sakladık onu’ derler. 

Sakladık biz onu. Halitçiğimizi sakladık. O filmleriy-
le yaşayacak. Kalbimizde sakladık onu.”

“GERÇEK DOSTUMDU”
Sanatçının yakın arkadaşı Emel Sayın da yaptığı ko-
nuşmada Akçatepe’nin özel bir insan olduğunun al-
tını çizerek, “‘Sanat boyutundaki insanlar, Allah’ın 
görevlendirilmiş kadrosundandır’ der bilge, Halit de 
o görevli sanatçılardan biriydi. Benim gerçek dos-
tumdu. Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyusun canım 
arkadaşım.” dedi.

“İLK KEZ AYNI SAHNEDEYİZ”
Törenin son konuşmasını yapan Ebru Akçatepe, ai-
lesinin sanatçı bayrağını bir tiyatrocu olarak kendi-
sinin taşıyacağını söyleyerek,  “Babamla bugün ilk 
kez birlikte aynı sahnedeyiz. Oysa daha önce bunu 
yapabilirdik. Ben onun izinden yürüyerek tiyatrocu 
oldum. Ailemizin sanat bayrağını taşıyorum. Yakın 
tarihte bir Halit Akçatepe gecesi düzenleyecektik. 
Bu sahnede düzenleyecektik. Birçok filmde can-
landırdığı talihsizlik, geleneksel şansızlık onu ger-
çek hayatında da geldi buldu. İşte CKM’deyiz. Ba-
bam ve ben, aynı sahneyi paylaşıyoruz. Hayatının 
final sahnesi de filmlerindeki gibi hüzünlü ve buruk. 
Arkasında temiz bir geçmiş bırakarak gidiyor. İyi bir 
insan, iyi bir sanatçı, iyi bir baba. Bir evlat olarak di-
yorum ki; Bu miras da bize yeter.” diye konuştu.

ALKIŞLARLA VEDA
Törenin ardından Halit Akçatepe’nin cenazesi Ka-
racaahmet Mezarlığı’na defnedilmek üzere alkış-
larla uğurlandı. Ercan Gezmiş cenaze götürülürken, 
“Adile Naşit’e selam söyle, Tarık Akan’a selam söy-
le, giden bütün çınarlara selam söyle. Gözün ar-
kada kalmasın, biz Türk sinemasına sahip çıkaca-
ğız.” dedi.

G
l Kaan DERTÜRK

Halit Akçatepe’ye 

SON VEDA…
Ebru Akçatepe

Güdük Necmi karakteri ile hafızalarımıza kazınan Halit Akçatepe için 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından 
Akçatepe’nin cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi

Marmaray projesi kapsa-
mında Kadıköy’de pek 
çok köprü yıkıldı, taşın-
dı veya yerine yenile-
ri yapıldı. 2016 yazından 
bu yana yıkılacak de-
nilen Bostancı ile Bağdat 
Caddesi’ni birbirine bağlayan 
merkezi konumdaki tarihi Bostancı 
Köprüsü’nün de son olarak 24 Mart 
2017’de yıkılacağı duyurulmuş-
tu ancak bilinmeyen sebeplerle yı-
kım henüz gerçekleşmedi. Bilgi al-
mak için başvurduğumuz Ulaştırma 
Bakanlığı ve İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi’nden ise henüz bir açık-
lama yapılmadı. Yıkım çalışması bir 
süre önce başlayan Bostancı 
Alt Geçidi’nde ise kilise ka-
lıntıları gibi tarihi eserlerin 
çıkması sebebiyle çalış-
malar durduruldu.
Bostancı Köprüsünün 
yıkım tarihinin sürekli er-
telenmesi esnafı düşün-
dürüyor, esnaf köprünün yı-
kılması durumunda alternatif yol 
istiyor. Bostancı esnafına sorduk: 
Erhan Dere: “Bostancı Köprüsü’nün 
konumu çok merkezi. Yıkıldı-
ğında esnaf mağdur ola-
cak. Şimdiden düşünmeye 
başladık. Tek temennimiz 
köprü yıkılsa bile alterna-
tif yol yapılması, en azın-
dan yayalar için bir köprü 
yapılmalı. Hatta tarihi köp-
rü olduğu için yıkılmayacağı, 
sadece taşların söküleceği söy-
leniyor. Köprünün yazın yıkılaca-
ğı söylendi yıkılmadı, 20 Mart 2017 
dendi yıkılmadı, en son 24 Mart 
dendi hala yıkılmadı. Tarih belirsiz. 
Kimse ne olacağını bilmiyor.”
Murat Şensivas: “Kesinlikle alter-
natif bir yol yapılmalı. Halkın ve ara-
baların çok kullandığı bir yol. Oto-
büs güzergahı var. Kavşak noktası. 

Bağdat Caddesi’ne bağlantı yolu. 
Altıntepe köprüsü 1 ayda yapıldı, bu-

rası için 6 ay deniyor. Buraya 
verilen süre çok uzun. Yıkı-

lacağı söylenen süre sü-
rekli değişiyor. Ne ya-
pacağımızı bilmiyoruz. 
Önümüzü göremiyoruz. 

Yaya geçişi şart.”
Nevriye İtmece: “Her yer 

inşaat içinde, tren sıkıntısı çe-
kiyorduk bir de şimdi köprüyü yıkı-
yorlar. 3 gündür siftah yapamadım. 
Piyasa bozuk, çok zor durumdayız. 
Sussak da konuşsak da bir şey ifade 
etmiyor. İşsizlik çok, kimsede para 
yok. Sadece üzgünüz.”
Ali Bulut: “Yıkım sürekli erteleniyor. 
Neden böyle oluyor biz de bilmiyo-
ruz. Esnaf olarak geçici bir yaya yolu 

istiyoruz. Büyükşehir’e ulaşama-
yız. Bizim muhatabımız Ka-

dıköy Belediyesi. Beledi-
ye’den esnafla görüşüp, 
bir çözüm bulmasını iste-
riz. Üst bostancı- Bağdat 

Caddesini birbirine bağla-
yan, İstanbul Deniz Otobüs-

lerine (IDO) geçişi sağlayan 
tam kilit nokta burası. Geçiş olmaz 

ise ticari açıdan çok etkileneceğiz.” 
Emre Mühür: “Ulaşım açısından 

müşterilerimiz epeyce etkilene-
cek ayrıca vatandaşlar için 

bile geçiş güzergâhı kalma-
yacak. Biz giyim sektörü 
olarak sezonu açtık, he-
nüz yıkılmamış olması iyi 
bir durum. Turizm sezo-

nu açıldığında, İstanbul bo-
şaldığında yıkılması daha iyi 

olabilir. Köprünün sağlıklı olması-
nı, kimseye zarar gelmemesini biz de 
isteriz. Tarihi eser, Osmanlı’dan kal-
ma köprü olduğu söyleniyor. Bun-
dan evvelki kara trenden elektrik-
li trene geçileceği zaman krikolarla 
askıya alıp yükseltilmiş, yıkılmadan 
yapıldığını biliyorum. Sahile çıkılabi-
lecek bir yaya yolu yapılmasını bütün 
esnaf adına istiyoruz.”

Marmaray projesi kapsamında uzun 
zamandır yıkılacağı duyurulan tarihi 
Bostancı Köprüsü yine söylenilen tarihte 
yıkılmadı. Esnaf ne zaman yıkılacağı belli 
olmayan köprüye alternatif yol istiyor

BOSTANCI
Köprüsü’nün 
kaderi ne olacak?

l Belen Mine ÖZ

Ali Bulut

Murat 
Şensivas

Erhan Dere

Kadıköy Belediyesi ilçede gençle-
re yönelik sanatsal projelerine devam 
ediyor. Kadıköy Belediyesi ve İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile klasik 
oyunlardan oluşan 4 ayrı gösterimle 
ilçedeki lise öğrencileri tiyatro ile bu-
luşturuldu.  
16 Mart Perşembe günü Kozyata-
ğı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazan-
fer Özcan Sahnesi’nde “Selam Sana 
Shakespeare” oyunu, 3 Nisan 2017 
Pazartesi günü de Caddebostan Kül-
tür Merkezi Büyük Salon’da “Kim Var 
Orada? Muhsin Bey’in Son Hamleti” 
oyunu gösterildi. 
3 Mayıs 2017 Çarşamba 13.30’da 
Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü 
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde “Musa-
hipzade İle Temaşa”, 29 Mayıs 2017 
Pazartesi günü 10.30’da Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde “Moliere 
Efendi” oyunları sahnelenecek. Kalan 

iki tiyatro gösterimi sonunda tiyat-
ro oyuncuları ile liseli öğrenciler atölye 
çalışması yapacak. 
CKM’ye tiyatroyu izlemeye gelen öğ-
renciler Kadıköy Belediyesi’nin kendi-
lerine sağladığı bu imkândan memnun 
kaldıklarını belirtirken, belediyenin 
öğrencileri sportif etkinliklere götür-
mesini isteyen de tiyatrocu olmak is-
teyen de vardı. Tiyatro izlemeye gelen 
öğrencilerden Burak “Öğretmenimiz 
söyledi, geldik. Daha önceden de ti-
yatro izlemiştim. Güzeldi. Kadıköy Be-
lediyesi’ne teşekkür ediyorum” der-
ken, bol bol eğlendiklerini söyleyen 
Yağız ve Eren de sporcu olduklarını, 
basket ve su topu oynadıklarını belir-
terek, “Bütün okullar gelmiş, Kadıköy 
Belediyesi getirmiş, memnunuz. Be-
lediye bizi basketbol, voleybol maç-
larına da götürebilir” dedi. Lise öğ-
rencilerinden Barış da “Çok güzel bir 
etkinlikti. Tiyatroya gidiyorum. Kadı-
köy Belediyesi gençler için gereken 
her şeyi yapıyor. Her şey güzel” dedi. 

Öğrenciler tiyatroda
Kadıköy 
Belediyesi 
mart, nisan ve 
mayıs aylarında 
öğrencileri 
ücretsiz olarak 
tiyatroyla 
buluşturdu

l Mustafa SÜRMELİ
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K
adıköy Belediyesi, 2 Nisan 
Pazar günü ilk olarak bele-
diye bahçesini sokak oyun-
ları şenliği ile çocuklara 

açtı. Saklambaç’tan Seksek’e unutul-
maya yüz tutan sokak oyunlarını oyna-
yan çocukların kahkasıyla dolan bahçe-
de anne ve babalar da çocukluklarına 
döndü. Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu da çocuklarla oyunlar oy-
nadı. Sokak Oyunları Şenliği;  9 Nisan 
Pazar günü Saat 13.00-16.00 saatleri ara-
sında Sahrayıcedid 23 Nisan Parkı’nda, 23 
Nisan Pazar Günü de 13.00-16.00 saatleri 
arasında Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak’ta 
yapılacak.  

 
HAYVAN DOSTLARA ZİYARET
Kadıköy Belediyesi çocukları Geçici Hay-

van Barınağı’ndaki hayvanlarla buluşturuyor. 
Kadıköy Belediyesi’nin “Çocuklarımızla Ba-
kım Evimizdeki Hayvanlarımızı Buluşturuyo-
ruz” temalı etkinliği 21 Nisan Cuma günü Ka-
dıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde 
12.00’de gerçekleşecek.  Etkinlikte çocuklarla 
birlikte oyunlar oynanıp piknik yapıldıktan son-
ra hayvan sevgisi ve “Satın Alma Sahiplen” te-
malı resimler yapılacak.

KARİKATÜR ATÖLYELERİ
22-23 Nisan tarihlerinde Kadıköy Belediye-

si Karikatür Evi’nde atölye çalışmaları gerçek-
leşecek. 22 Nisan Cumartesi, Eda Oral ve Anıl 
Gürak ile 23 Nisan Pazar, Nuhsal/Ayşe Işın ve 
Erhan Candan yürütücülüğünde, 7-14 yaş grup-
ları için 12.00-15.00 saatleri arasında karikatür 
atölyeleri olacak.  Atölyelerde karikatüre, kari-
katür çizimine dair kısa bilgilendirme ve çizim 
çalışması gerçekleştirilecek.

Ayrıca 23 Nisan Pazar günü saat 14.00-

16.00 saatleri arasında kısa animasyon seçkisin-
den oluşacak animasyon film gösterimi ve söy-
leşi etkinliği olacak.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA ŞENLİK
22 – 23 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri 

Özgürlük Parkı’nda 11.00-18.00 saatleri arasın-
da “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenlenecek.  

Çocuklar dev şişme oyun parkurlarında dile-
dikleri gibi oynayabilecek. Saat 13.00 itibariyle 
interaktif sahne performansları; kukla gösterisi, 
Dj eşliğinde oyunlar, illüzyon gösterisi ve akro-
bat gösterisi izleyebilecekler. Kadıköy Beledi-
yesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK) 
Eşini Bul Oyunu, Muzipo Kids Ziverbey “Eğ-
lenceli Parkur Etkinliği”,  Empati Sahnesi, Ky-
bele Arkeoloji Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar 
eğlenceli iki gün geçirecek.

23 Nisan’da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sa-
nat Merkezi öğretmen ve öğrencileri Özgürlük 
Parkı’nda çocuklar için davullarıyla ritim tuta-
caklar. Ayrıca Çocuk Sanat Merkezi Öğrencile-
ri, “Paletimde 23 Nisan Şiirleri” resim yarışma-
sı ödül töreni ve konser etkinliği, interaktif dans 
etkinliği, pop orkestrası ve ritim gurubu ile Öz-
gürlük Parkı’nda olacaklar.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 
kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için 
başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören “Mavi 
Işık Yak” (Light It Up Blue) kampanyasına 
Kadıköy’den de destek geldi, Boğa Heykeli 
mavi renge büründü.
Kampanya kapsamında tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de binalar mavi ışıkla 
aydınlatıldı, haber spikerleri mavi kurdelelerini 
taktı, insanlar mavi giyerek sosyal medya 
hesapları üzerinden otizmle ilgili mesajlar verdi, 
otizmin farkında ve onların yanında olduklarını 
ifade ettiler. Kampanyanın Türkiye elçisi 

Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile Türkiye’nin 
batısından doğusuna pek çok bina mavi ışıkla 
aydınlatılırken, Kadıköy Boğa Heykeli de mavi 
ışık ile aydınlatılan mekânlar arasında yer aldı.
Birleşmiş Milletler tarafından otizmin hızlı artışı 
karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için 
deklare edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü’nde, Tohum Otizm Vakfı tarafından 
#otizmemaviışıkyak etiketiyle yapılan sosyal 
medya farkındalık kampanyası, gün boyunca 
55 bin tweet alarak ve tüm gün TT listesinde 
yer alarak Türkiye’deki en başarılı otizm 
farkındalık kampanyası oldu.

Boğa’dan otizme mavi ışık

Kadıköy Belediyesi, 
23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla 

çocuklar için dolu dolu 
bir program hazırladı

KADIKÖY’DE 
23 NİSAN PROGRAMI
Sokak Oyunları Şenliği
9 Nisan Pazar Saat: 13.00-16.00- 23 
Sahrayıcedid Mahallesi 23 Nisan Parkı
23 Nisan Pazar Saat: 13.00-16.00- 
Rasimpaşa Mahallesi, Duatepe Sokak
Geçici Hayvan Bakım Evi Ziyareti
21 Nisan Saat: 12.00- Kadıköy Belediyesi 
Geçici Hayvan Bakım Evi- Ataşehir
Karikatür Atölyeleri ve Animasyon Film 
Gösterimi
Karikatür Atölyeleri: 22-23 Nisan 12.00-
15.00 - Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi
Animasyon Film Gösterimi ve Söyleşi: 23 
Nisan Pazar Sat: 14.00-16.00- Kadıköy 
Belediyesi Karikatür Evi
Özgürlük Parkı Çocuk Şenliği
22-23 Nisan Cumartesi ve Pazar Günleri Saat: 
11.00-18.00 Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Yeni anayasanın oylanacağı refe-
randumun yaklaşmasıyla birlikte 
Kadıköy’de referandum çalışma-
ları da hız kazandı. 16 Nisan’da 
gerçekleşecek olan referandum 
çalışmaları kapsamında CHP Ka-
dıköy’ün gerçekleştirdiği etkin-
lik renkli anlara sahne oldu. 1 Ni-
san Cumartesi günü Şemsettin 
Günaltay Caddesi’nde buluşan 
CHP’liler “insan zinciri” oluştura-
rak referandum için “hayır” çağrı-
sı yaptı. 15-20 kişinin katılımıyla 
“Öğretmen Hayrullah” otobüs du-
rağının önünden başlayan zincir, 
“Ayşekadın” otobüs durağına ka-
dar uzandı. 

CHP Kadıköy İlçe Başkanı 
Ali Narin, etkinlikle ilgili gazete-
mize açıklamalarda bulundu. Ka-
dıköylülerin her zaman demok-
rasi ve özgürlüğün yanında taraf 
olduklarını hatırlatan Narin, Ka-
dıköy halkının net bir şekilde par-
lamenter sistem için mücadele 
edeceğini ve “başkanlık sistemi-
ne hayır” diyeceğini söyledi. Na-
rin, referandumda “hayır” sonucu 
çıkacağından emin olduklarını be-
lirterek, halkın iradesini tek bir ki-
şinin iradesine teslim etmeyecek-
lerini dile getirdi.

“HAYIR”CILAR UMUTLU
“Geleceğim için HAYIR”, 

“Tek adam için HAYIR” yazılı 
dövizlerin ve “HAYIR çıkacak” 

yazılı balon-
ların uçu-
rulduğu et-
k i n l i ğ i n 
katılımcıla-
rı, referan-
dum ve et-
kinlikle ilgili 
şunları söyledi: 

Sercan Demir: 
Biz gençler, yüzümüzü Avrupa 
Birliği’ne dönmek istiyoruz. Be-
nim referandumda “Hayır” deme-
min sebebi bu. “Hayır”ın kazana-
cağını düşünüyorum.

Çiğdem Ertınmaz: “Meclisi-
mizin güçlü olması için “Hayır” 
diyoruz. Tek kişiye yönetimi ver-
memek için. Sonucu yüzde 65 Ha-
yır bekliyorum.”

Misket Türkmen: “Ben bir 
kadın olarak medeni haklarımı bili-
yorum ve kaybetmek istemiyorum. 
Laik Cumhuriyetin devam etme-
sini istiyorum. Tek adamın benim 
hakkımda karar vermesini istemi-
yorum. 15 senede hiçbir şey değiş-
medi bundan sonra ne değişecek?”

Mehmet Ali Fırat: “Etkin-
lik için Pendik’ten Kadıköy’e gel-
dim. Nerede bir etkinlik var ise 
ülkem adına, gençlik adına, torun-
larımız adına ben ordayım.”

Esen Bayraktaroğlu: “De-
mokrasiye sahip çıkmak için bu-
radayım. Bir kadın olarak “ha-
yır” demek için birçok sebebim 
var. Etkinlik büyük bir coşkuyla 
gerçekleşti. Bu bana gelecek için 
umut veriyor.” 

HAYIR zinciri
CHP Kadıköy’ün çağrısıyla bir araya gelen 
onlarca yurttaş, Şemsettin Günaltay Caddesi’nde 
“hayır” için “insan zinciri” oluşturdu

’denCHP
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Moda’da
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tasarımlar yapmaya devam ediyor. 
Daha önce Cemal Süreya, Özdemir 
Asaf ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
şiirlerini, yaşadıkları sokakların 
kaldırım taşlarına döşeyen belediye, 
daha sonra İstiklal Marşımızın 
bestecisi Osman Zeki Üngör’ün 
cam kaidesini Zeki Üngör sokağına 
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Sandığa gitmeyen herkes 
Türkiye’nin 
geleceğinden 

sorumlu
nayasa değişikliği ile ilgili 16 Nisan Pazar 
günü yapılacak referanduma sayılı günler kal-
dı.  Neredeyse her yıl tüm ülke olarak sandık 
başına gitsek de oy kullanma işlemi konusun-

da yanlışlar yapılıyor. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Du-
rakoğlu ile hem oy kullanırken nelere dikkat etmek ge-
rektiğini hem de Anayasa değişiklik paketinin hukuksal 
boyutlarını konuştuk. Değişikliğin kabul görmesi ile bera-
ber Türkiye’nin artık hukuk devleti olmayacağını savunan 
Durakoğlu, “Sandığa gitmeyen herkes Türkiye’nin gele-
ceğinden sorumlu olacaktır” diyor.

• Bu referandumun hayati bir önemi olduğu söyleni-
yor. Katılıyor musunuz?

O konuda şunu söyleyebilirim. Bu coğrafyada sadece 
bir Anayasa değişikliği olmadı. 2010 yılında da bir Ana-
yasa değişikliği yapıldı. 2010 yılındaki değişiklikte 26 
madde oylamaya sunulmuştu. Ama maddelerden bir tane-
si Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgiliydi ve çok 
önemliydi. O değişikliklerin yapılmasından sonra Türki-
ye’nin 6 buçuk yıl içerisinde nereye geldiğine bakmamız 
gerekiyor. 2010 yılındaki referandum geçmeseydi, Türk 
yargısı cemaate teslim olmayacaktı. Eğer evet denilme-
seydi Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla insanlar suçsuz 
yere hapis yatmayacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iti-
barı ile oynanmayacaktı. Ortadoğu siyaseti bu şekilde dü-
zenlenmeyecekti. Ve 15 Temmuz darbesi olmayacaktı. Bu 
nedenle o zaman yapılan değişiklik HSYK değişikliği de-
ğildir. Türkiye’de siyaset stratejileri yargı üzerinden uy-
gulanıyor. Bunu bütün toplumun görmesi gerekiyor. 2010 
yılında başlayan ve günümüzde devam eden uygulamala-
rın sonucunda darbe yaşandı. Bu değişiklik de benzer teh-
likeler içeriyor. Değişikliler kabul edilirse, çok ciddi so-
runlar yaşanacak. Bu nedenle çok önemli.

• Bir röportajınızda anayasa değişikliği kabul görür-
se hukuktan söz edilemeyeceğini dile getiriyorsunuz. Ne-
den böyle düşünüyorsunuz?

Şunu anlatmaya çalışıyorum: Bu anayasa değişikliği 
gerçekleşirse, Anayasanın değiştirilemez ilk dört madde-
sinin virgülüne dahi dokunulmadan değiştirileceğine ta-
nık olacağız. Bunu söylerken de Anayasa’nın ikinci mad-
desindeki hukuk ve demokratik devlet ilkesinin ortadan 
kalkacağı inancındayım. Belki de yapılmak istenen deği-
şiklikleri genelleyerek sonuca varmaya çalışıyorum. Par-
tili Cumhurbaşkanlığı sistemindeki partili, aynı zamanda 
siyasi bir kişi olacağı için yargıçların seçilmesi ve hâkim-
ler ve savcılar kurulu atamaları siyasi kararlar ile gerçek-
leşecek. Bunun da hukuk devleti ilkesini ciddi bir şekilde 
zedeleyeceğini düşünüyorum.

“EGEMENLİĞİN DEVRİ ANLAMINA GELİYOR”
• Siz neden Hayır diyorsunuz?
Anayasa niye var? Anayasa kralın elinden yetkinin 

alınması, alınan yetkinin de halka verilmesi, halk tara-
fından kullanılması anlamına geliyor. Kralın elinden 
yetkiyi alırken yeni bir kral yaratmamak önemli. Bu 
nedenle hukuki anlamda kuvvetler ayrılığı ilkesini göz 
önünde bulundurmamız gerekiyor. ‘Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir’ lafı boşuna değildir. Yasama, yürüt-
me ve yargı ile egemenlik milletin temsilcileri tarafın-

dan kullanılıyor. Şimdi siz yargıyı doğrudan yürütmenin 
başındaki bir insana devrederseniz bu aslında egemen-
liğin devri demektir. Demokrasilerde egemenlik millet-
tedir. Millet şimdi neden bunu bir kişiye devretsin? Bu 
başlı başına bir sorun. Tek adam olmanın çok ciddi bir 
şehveti var. Ve o şehvet sizi demokrasiden sürekli uzak-
laştırır. İşin tehlikeli tarafı bu. Türkiye yıllardır birik-
tirdiği temel değerleri itibariyle parlamenter sistemden 
vazgeçmemelidir. Yıllardır mücadelesini yürüttüğü de-
mokrasi mücadelesinden de uzaklaşmamalıdır. Bu Ana-
yasa teklifi bizi her ikisinden de uzaklaştıran bir tablo-
yu gösteriyor.

• Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu bir televizyon programında yeni sistemde Ba-
kanlar Kurulu’nun olamayacağı ihtimalini anlatmıştı. 
Gazeteciler de buna şaşırmıştı. Bizim de paketin içeriğine 
dair yanlış bildiğimiz ya da bilmediğimiz şeyler var mı?

Kanun paketini okuduktan sonra başka hangi ülkeler-
de benzer uygulamalar var diye araştırma yaptım. Ama 
bulamadım. Ama birlikte seçim yapmak Nijerya ve Ga-
na’da var. Sahra altı Afrika ülkelerinde olan uygulama-
ların bir bölümü alınmış bir de Latin Amerika ülkelerine 
benzer şeyler var. Dolayısıyla oralarda nelerin olduğuna 
bakmak lazım. Bu ülkelerdeki yönetimlere baktığımız za-
man Türkiye’yi de hayal edebiliyoruz. Bütün bunları gör-

düğüm zaman müthiş bir endişeye kapılıyorum. Yani Tür-
kiye kendini üçüncü ya da dördüncü dünya ülkelerine 
benzetmek gibi bir hevese sürükleniyor. Egemenliğin tek 
bir kişiye devredilmesi nasıl kabul edilebilir. Türk halkı-
nın bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum.

“OHAL KOŞULLARINDA DOĞRU DEĞİL”
• Sizce, Evet ve Hayır kampanyası eşit bir şekilde mi yürüyor?
Tabi ki yürümüyor. Devletin imkânları çok açık bi-

çimde Evet için kullanılıyor. Üstelik Evet propagandası 
yapmanın her açıdan serbest olduğu, hiçbir baskı altında 
tutulmadığı bir çerçeveden bahsediyoruz. Öte yandan in-
sanlar Hayır propagandası yapmaktan korkuyorlar. Ba-
sın ciddi anlamda baskı altında. Muhalefet de baskı al-
tında. Kendi olanaklarıyla ve inançları doğrultusunda bir 
şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Bunun karşısında 
bir devlet gücü ve imkânı var. Zaten OHAL koşullarında 
bunun yapılması da doğru değil. Fransız Anayasası’nda 
OHAL koşullarında Anayasa değişikliği yapılmaması 
yönünde bir hüküm var. Kaldı ki Türkiye sadece OHAL 
altında referanduma gitmiyor. Herkes tarafından konu-
şulan bir beka sorunu var. Bu koşullarda anayasa tartı-
şılmaz, zaten tartışılmıyor. Anayasa uzlaşma belgesi ol-
duğu için çok geniş bir biçimde tartışmaya açılmalıydı. 
Gizli gizli taslak ortaya çıktı. TBMM’de kavga gürültü 

görüşüldü. Kimseden görüş alınmadı. Çünkü getirilmek 
istenen şey halkın iradesinin tek bir iradeye teslim edil-
mesi anlamına geliyor.

• Türkiye’de sandığa gitme oranı genelde düşük. Ge-
çen seçimlerde bu oran yüzde 87,6 oranındaydı. Bu defa 
ne olur katılım yüksek olur mu?

Düşer mi artar mı? Bunu gerçekten bilemiyorum. Ama 
herkes mutlaka sandığa gitmeli. Bunu temin etmemiz ge-
rekiyor. Bu bir yurttaşlık görevidir. Daha önemlisi itirazı 
olanların iradelerini sandıkta göstermesi beklenir. İnsan-
larımızın bu Anayasa değişikliği ile beraber kendi yaşam-
larında yaşanacak değişikleri görmesi lazım. Bunu bildi-
ğimiz zaman ben hiçbir yurttaşın şu ya da bu gerekçeyle 
sandığa gitmeyeceğini sanmıyorum. Sandığa gitmeyen 
herkes Türkiye’nin geleceğinden sorumlu olacaktır.

• Peki, Evet ya da Hayır diyenler paketin içeriğini ye-
terince biliyor mu?

Çok emin değilim. Ama toplumun geniş kesimlerin-
de bir algının oluştuğunu biliyorum. Bu algının bilgiye ya 
da bir bilince dönüşüp dönüşmediği konusunda çok fazla 
bilgim yok. Kendi görüşünü ortaya çıkarabilecek bir algı-
nın mevcut olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan nokta: 
Özellikle de kararsız gibi görünen kesimlerin düşünceleri-
ni Hayır’a dönüştürebilmek. Türkiye’nin geleceği açısın-
dan onların yeniden değerlendirme yapmalarını sağlama-
mız gerekiyor. Önemli olan nokta da bu. Ben AK Parti 
ve MHP içerisindeki yurtseverlere güveniyorum. Bu in-
sanların bakış açılarındaki değişiklik bizim için son dere-
ce önemli. Biz onların hayır demesini istiyoruz. Bir başka 
partiye oy vermelerini ya da siyasi görüşlerini değiştirme-
lerini istemiyoruz.

• Kararsızlar var dediniz. Bu kararsızlar kitlesi nasıl oluştu?
Eskiden beri vardı, yeni bir durum değil. Ak Parti ve 

MHP’ye oy veren insanların tamamı aynı zamanda baş-
kanlık sistemi gibi bir sistemi öneriyor değildi. 2014 yı-
lında yapılan bir ankette başkanlık isteyenlerin oranı yüz-
de 36’ydı. Bu oran şimdi yüzde 50’ye çıkmamıştır. Benim 
kararsız dediğim kesimlere yurtseverlik çağrısı yapmamız 
gerekiyor.

• Evet ve Hayır kampanyalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Neden evet denilmesi gerektiği anlatılamıyor. Bu da 

eksikliklerden kaynaklanıyor. Yani alt yapı yatırımları 
anlatılıyor. Allah razı olsun yapıyorlar. Bunda bir sıkın-
tı yok. Ama bunlar bu referandumun konusu değil. Ortada 
bir hukuk metni var. Konuşulması gereken 18 maddelik 
anayasa değişikliği. Bu maddeleri konuşmak eksiklerinin 
kendileri tarafından tarif edilmesi anlamına gelir. Bunun 
başka bir anlamı yok.

• Sizin sonuçlar ile ilgili bir öngörünüz var mı?
Hayır çıkacak. Bundan eminim.
• Neden?
Ben Türk toplumuna güveniyorum. Anayasa değişiklik 

paketinde bulunan maddelerin anlatılamıyor olması da bu-
nun işaretidir. Bu değişikleri anlatmaya çalışanların engel-
lenmesi de başka bir işaret. Biz bile engelleniyoruz. Toplan-
tı salonları verilmiyor, salonlarını verenlere baskı yapılıyor. 
Bütün bunlara baktığımızda sonuçları tahmin etmek zor de-
ğil. Türk halkı bunları değerlendiriyor. Burada ciddi bir em-
poze siyaseti var. Ama halkımız bunu kabul etmeyecek.

Anayasa değişikliği referandumunun hukuki boyutlarını İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ile konuştuk. Vatandaşların taleplerini ve 
tepkilerini sandığa yansıtması gerektiğini ifade eden Durakoğlu “Sandığa 

gitmeyen herkes Türkiye’nin geleceğinden sorumlu olacaktır” diyor

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

OY KULLANIRKEN 

DİKKAT!
Her seçimde milyonlarca 
oy geçersiz sayılıyor. Bu 
seçimde nelere dikkat 
etmek gerekiyor?
Öncelikle oy pusulasının 
mühürlü olup olmadığına 
bakılması gerekiyor. 
Mührü de doğru biçimde 
basmak önemli. Pusula 
üzerinde herhangi 
bir yazı ya da işaretin 
bulunmaması gerekiyor. 
Vatandaşlarımız buna 
dikkat etmeliler.
Oy kullanmamanın bir 
cezası var mı?
Hayır. Bu referandum 
olduğu için herhangi bir 
ceza uygulaması yok.

A

HUKUKİ DESTEK VERİLECEK
İstanbul Barosu olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Pek çok şey yapıyoruz. Meslektaşlarımızın hukuki anlamda değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilmek 
bakımından eğitim çalışmaları yapıyoruz. Sempozyum ve paneller düzenliyoruz. Ben 30’dan fazla panele katıldım. 
Sosyal medyada yer almaya çalışıyoruz. 16 Nisan’a kadar devam edecek bu çalışmalar. Ama 16 Nisan’da işimiz 
bitmiyor. Sandıklarda ortaya çıkabilecek problemlere müdahale edecek olan arkadaşlarımızın da eğitimi devam 
ediyor. Baskıya maruz kalabilecek vatandaşlarımıza hukuki yardım götürebileceğimiz ağları organize ediyoruz. 
Yani bir yandan sandıklara sahip çıkıp bir taraftan da baskıya uğrayabilecek yurttaşlarımıza yardım götüreceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Ce-
lal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, 16 Nisan’da yapılacak 
Anayasa değişikliği referandumunda Hayır oyu kulla-
nacağını açıkladı. “Hayır Diyorum” başlığı ile bir me-
tin hazırlayan Gürsoy ile neden Hayır oyu kullanaca-
ğını konuştuk. Gürsoy, “Anayasayı değiştirerek temel 
değerlerimizi sarsıntıya uğratacak böyle bir proje geti-
rilmesini kınıyorum” diyor. 

Cumhuriyet ile yaşıt olan Nilüfer Gürsoy ile Ka-
dıköy’deki evinde 16 Nisan’da yapılacak referandum 
üzerine konuştuk. Anayasa değişikliği konusunun her 
vatandaşın üzerinde düşünmesi gereken hayati bir 
konu olduğunu söyleyen Gürsoy, “Bu değişikliğin 
geleceğimizle ilgili olduğu kanısındayım. Ve değişik-
liğe karşıyım. Böyle bir taslak getirme lüzumu nere-
den doğdu? Gerekçesi neydi? Dayandığı temel nedir? 
Bunları izah edemiyorlar. Görüyoruz ki koymak is-
tedikleri fikir ya da fikirsizlik. Cumhuriyetin ve de-
mokrasinin temeline aykırı. Aslında bir reddiye pro-
jesi” dedi. 

Anayasa değişiklik paketini hazırlayanların tam 
olarak bilinmediğini ifade eden Gürsoy, “Bu Anaya-
sa taslağını hazırlayanlar kimler? Kim tarafından da-
yatılıyor? İçinde ne olduğunu bilmediğimiz tehlikeli 
bir paket olarak görüyorum. Bu Anayasayı hazırlayan-
lar, 1923’te Atatürk’ün getirdiği ilkeleri ve o muaz-
zam hareketi özümsemeyen kimseler tarafından kale-
me alınmış. Eğer biz 1923’teki Milli Mücadele ruhunu 
esas almazsak, kendimizi nereye varacağı bilinmeyen 
maceralara atmış oluruz. Ben Cumhuriyet ile yaşıtım. 

Demokrat Parti’nin meydana geldiği yıllara tanığım. 
Demokrat Parti, Atatürk’ün getirdiği enerjiye daya-
lıydı. 27 Mayıs darbesinin yanlış algılarını bir kena-
ra bırakırsak, bir yerde 1961 Anayasası da Atatürk’ün 
görüşüne karşıydı. 1961’de, 1982’de meclisin kapısı-
na kilit vuruldu. İkisi de darbe anayasayaydı. Peki, bu 
taslak ne zaman önümüze geldi? 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin ardından geldi. Bunu kimler hazırladı? Türk 
milleti bunu bilmek zorunda” diye konuştu.

Neden Evet denilmesi gerektiğinin yeterince açıkla-

namadığını savunan Gürsoy, “Değişiklik tamamen sis-
ler arkasında, açıklanmıyor. Huzura kavuşmadı mem-
leketimiz. 1960’tan beri demokratik hayatın havasını 
yaşayamadık” diye konuştu. 

“EKONOMİMİZ SORUNLU”
Türkiye’nin ciddi bir ekonomik sorun yaşadığını 

ifade eden Gürsoy, “Ekonomi ve göç gibi sorunlarımız 
var. Ekonominin ters yönde işlediğini düşünüyorum. 
Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarının ekonomisini düşü-

nelim. Celal Bayar Cumhuriyet tarihine damgasını vu-
ran bir kişi. İlk defa açıklıyorum. Bayar, Cumhurbaşka-
nı olduğu zaman kendi tahsisatından indirim yapan bir 
Cumhurbaşkanıydı. Üretken bir politika koydu ortaya. 
Türkiye’yi ileriye taşıyacak ve kalkındıracak bir politi-
ka izlenmeli. Evet, çok güzel; en büyük köprüler yapı-
lıyor. Ama üreten bir ekonomimiz olmalı. Milyonlarca 
işsiz var, göçmen sorunumuz var. Anayasayı değiştir-
mek ve temel değerlerimizi sarsıntıya uğratarak böyle 
bir proje getirilmesini kınıyorum. Bunun gereği yok” 
şeklinde konuştu. 

“TÜRK MİLLETİNE GÜVENİYORUM”
“Cumhuriyet tarihinin neyi eksik de bu Anayasa de-

ğişikliğine gidiyoruz?” sorusunu soran Gürsoy, “Ben 
bunun açıklanmasını istiyorum. Önümüze konulan mo-
delde Latin Amerika ülkeleri örnek alınmış. Onlar refa-
ha vardı mı ki, biz varalım? dedi. 

“1960 darbesinden sonra parlamento sürekli zaafa 
uğradı ve zayıfladı” diyen Gürsoy, “Atatürk’ün yaptı-
ğı bir Türk mucizesidir. Bir aydınlanma modelidir, ye-
niden doğuştur. Bunu göremeyenlerin bize sağlayacağı 
bir şey yok. Ortaya koydukları reçete değil” değerlen-
dirmesini yaptı. 

“16 Nisan’da nasıl bir karar çıkacak?” sorumuzu 
da yanıtlayan Gürsoy, “Atatürk’ün bir sözü var; “Türk 
Milleti çalışkan ve zekidir” Bu 10.Yıl konuşmasında 
var. Ben bu sözleri canlı bir şekilde dinleme fırsatı bul-
dum. Türk Milleti’ne güveniyorum. Milletimiz bu hak-
kı teslim etmeyecektir” cevabını verdi. 

Cumhuriyet’e ve demokrasiye aykırı
Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, Anayasa değişikliğine neden Hayır dediğini gazetemize anlattı

“HEDEF REJİMİN KENDİSİDİR”
Nilüfer Gürsoy, hazırladığı metinde şu görüşlere yer veriyor: 
“Yanlıştır çünkü getirmek istediklerine sistem bile diyemeyiz. Var olanları 
bir araya getirmek değil, aksine yapılan, olanları dağıtmaya yöneliktir. 
Yapmak istedikleri değişiklik aslında idare etme tarzı ile rejimle ilgilidir. 
Doğrudan rejimin kendisi özü ile ilgilidir. Hedef rejimin kendisidir. Bu 
değişiklikle, yapmak istedikleriyle, artık demokrasinin varlığından 
Cumhuriyetimizin baki kaldığından söz edebilir miyiz? Cumhuriyet ve 
demokrasi içi boşaltılmış birer yafta haline gelecektir. ‘Parlamento 
güçlenecekmiş’ …Millet iradesini temsil eden milletvekillerinin elinden 
atama yetkisini alıyorsunuz. Yargı bağımsızlığını siyasallaştırmıştınız. 
Gensoruyu kaldırarak denetleme yetkisini de alıyorsunuz. Denetleme 
toptan kalkmış oluyor. Bütün bu yetkileri tek bir adama teslim 
ederek onu olağan üstü yetkilerle donatıyorsunuz. TBMM’nin temel 
fonksiyonlarını kaldırarak mı güçlendireceksiniz? ‘Yeni sistem terörün 
sonunu getirecek’miş…15 seneyi bulan iktidarınız döneminde değil terörü 
sonlandırmak, icraatınızla daha da körüklediniz. Rejim değişikliği ile mi 
olacak? Tek adamın elinde sihirli bir değnek mi var?”
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Sabah Yıldızı Sabahattin Ali

Ölümünün 50. Yılında Ahmet 
Kutsi Tecer

Gelecek Daha Güzel Günler mi 
Getirecek?

2CELLOS / Score

İtirazım Var

Serkan Yılmaz ile sohbet

Körük Cambazı Gençlik Sanat’ta

Rent Müzikali

El işi kıyafetler, resimler…

Arzu Tramvayı

Sabahattin Ali’ye saygı duruşu niteli-
ğindeki belgeselde, Sabahattin Ali’nin 
edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, 
fikir dünyası ve onu faili meçhule götüren 
dönemin sosyo-politik dinamikleri de ele 
alınıyor. Metin Avdaç’ın yönetmenliğini 
yaptığı “Sabah Yıldızı”, 7 Nisan Cuma 
20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde. 
Bilet Fiyatları: Tam 15 TL, Öğrenci 12 TL

Şiir tarihimizde içten, 
duygulu ve yalın 
memleket şiirleriyle 
tanınır Ahmet Kutsi 
Tecer. “Orda Bir Köy 
Var Uzakta” adlı şiiri 
bestelendikten sonra 
hepimizin hafızasına 
kazınmış ve ulaşıla-
mayan, unutulan köylerimizin sesi, ezgisi 
ve simgesi olmuştur. Aramızdan ayrılışının 
ellinci yılında şair, oyun yazarı, folklor 
araştırmacısı, öğretmen Ahmet Kutsi Te-
cer, TESAK’ta anılıyor. Panelde şair, yazar 
ve akademisyenler Tecer’in çok yönlü 
kimliğini, Türk şiiri, tiyatrosu, folkloru ve 
eğitime yaptığı katkıları anlatacaklar.
Açılış konuşmalarını Leyla Tecer, Emel 
Koşar ve Hikmet Altınkaynak’ın yapa-
cağı paneli  Egemen Berköz yönetecek. 
Konuşmacılar: Cengiz Bektaş, Orhan 
Alkaya, M. Sabri Koz ve Yaşar Miraç. Panel, 
8 Nisan Cumartesi 14.00’te TESAK’ta. 

Gelişim. Modern çağın ışıltılı kavram-
larından biri. Teknolojinin yaygınlaştı-
ğı, kişisel özgürlüklerin, küresel iliş-
kilerin hiç olmadığı kadar güçlendiği 
dünyamızda, insanlık altın çağına mı 
yaklaşıyor? Yoksa gelişim kavramının 
bir gerçeklik değil sadece bir ideoloji, 
Batı’dan çıkma bir illüzyon olduğunu 
söyleyen muhalifler mi haklı? Dünya-
ca tanınmış dört düşünür günümü-
zün en sıcak tartışmalarından birini 
ele alıyor. Steven Pinker ve Matt 
Ridley geleceğin daha güzel günler 
getireceğine dair Alain de Botton ve 
Malcolm Gladwell’e meydan okuyor. 
(Tanıtım Bülteni) Domingo Yayınevi / 
132 sf / 16 sf 

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

Çelloyu farklı bir seviyeye çıkaran 
2CELLOS, Londra Senfoni Orkestrası 
ile farklı bir boyuta taşınan 4. stüdyo 
albümleri “Score"”ile şimdi tüm 
dijital platformlar ve raflarda!
Popüler dizi ve film müziklerine kla-
sik müzik ile çağdaş yorum getiren 
grubun albümden yayınlanan ilk 
single’ı olma özelliği taşıyan “Game 
of Thrones Medley” şu ana kadar 
Youtube’da 5 milyonun üzerinde 
izlendi. Albümde Londro Senfoni 
Orkestrası’nın rüzgarını arkasına 
alan 2CELLOS, orkestranın şefi ve 
aynı zamanda aranjörü olan Robin 
Smith’in desteği ile albümün ruhu-
na farklı bir dokunuş kattı. Ramin 
Djawadi’nin Game of Thrones parça-
sıyla açılan albümde, Oscar kazanan 
Titanic tema müziği “My Heart Will 
Go On”, “Schindler’s List” ve “Cha-
riots of Fire” filmlerinin tema müziği 
gibi bilinen ve çok sevilen müziklerin 
yeni yorumları yer alıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:
● Tara Jaff / Simfoniya Guman
● Lizeta Kalimeri / Salomi
● Nim Sofyan / Senden Bana Yar 
Olmaz

Selman Bulut, 
bir zamanlar 
antropolojiyle 
ilgilenmiş eski bir 
boksör, şimdiler-
deyse bir camide 
görev yapan sıra-
dışı bir imamdır. 
Bir gün camide namaz kıldırdığı sırada 
caminin içi silah sesleriyle yankılanır. 
İçeride bulunan kişilerden biri yere 
yığılır ve hayatını kaybeder. Olay 
yerine gelen polis ilk delilleri toplar ve 
araştırma süreci başlar. Selman Bulut 
bu olay sonrasında harekete geçer ve 
şüphelendiği kimi kişi ve durumların 
üzerinden davayı çözmeye karar 
verir. Her ipucu işleri beklemediği bir 
noktaya götürür ve olaylar gittikçe 
daha gizemli bir hal almaya başlar...

“Karikatürist ruhu, 
karikatür çizimi, 
karikatür espri bulma 
yöntemleri, karikatür 
renkleme, karikatür 
oturtma, karikatür bayıldı” üzerine komik 
bir söyleşi. 8 Nisan Cumartesi 15.00’te 
Karikatür Evi’nde. 

Körük Cambazı Gençlik Sanat’ta
Paris Accordeon Con-
servatoire ve Accor-
deon Academy mezu-
nu, Birleşmiş Milletler 
Akordeon Federasyo-
nu ve Dünya Akordeon 
Şampiyonası’nda jüri 
heyeti üyeliği yapmış 
olan Prof. Dr. Edward 
Aris, Kadıköy Beledi-

yesi Gençlik Sanat Merkezi’nde “Körüklü 
Çalgılar Performansı” sunacak. Ücretsiz 
konser 9 Nisan Pazar 15.00’te. 

Broadway'in Pulitzer ve Tony ödüllü efsa-
nevi rock müzikali RENT, yirminci yılında 
Journey To Broadway müzikal topluluğu 
tarafından Türkiye’de Türkçe olarak sah-
neleniyor. Tek temsille Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde. “Başka bugün yok!” Rent 
Müzikali 12 Nisan Çarşamba 20.30’da. 
Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci 30 TL

Aysun Aydın Oktayoğlu’nun ikinci kişisel 
sergisi 15 Nisan’da CKM 4. Kat Fuaye’de 
açılıyor. Yine el işi kıyafetler, suluboya 
yansımaları ve gerçek hikâyeleri…

oyun atölyesi yeni 
oyun provalarına 
başladı. “Arzu 
Tramvayı” 19 
Nisan’da prömiyer 
yapacak. Tüken-
diği bir noktada 
yıllarca görmediği kız kardeşinin evine 
zorunlu olarak yerleşmeye karar veren 
Blanche DuBois, gerçekliğin trajedisiyle 
baş edebilmenin yolunu hayali bir sığınak-
ta aramaktadır.  Blanche, ‘öteki’ olduğu bu 
yerde, sihirli dünyası ve gerçekler arasın-
daki savaşta galip gelebilir mi? Erkek ege-
men dünyasının katı kuralları, bir kadının 
varoluş çabasına izin verebilir mi?
Oyunda Zerrin Tekindor, Deniz U. Tansel 
Öngel, Özlem Zeynep Dinsel, İbrahim Se-
lim, Melisa İclal Yamanarda, Onur Gürçay, 
Erdem Kaynarca, Melih Düzenli, Özer 
Keçeci rol alıyor.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Kadıköy Belediyesi Akademi, kent 
politikalarını farklı disiplinler aracılığıyla 
tartışmaya açtığı “Açık Akademi 
Kent Seminerleri: İstanbul Nereye?” 
üst başlığıyla oluşturduğu seminer 
programına eş zamanlı ve aynı sorunları 
merkezine alan 6 fotoğrafçının 8 
projesiyle gerçekleştirdiği “İstanbul 
Nereye?” isimli kolektif sergiye ev 
sahipliği yapıyor. Sergi, Kadıköy 
Belediyesi Akademi’de seminerlerin 
gerçekleştirildiği salonlarda 1 Nisan-6 
Mayıs tarihleri arasında görülebilecek.
Fotoğrafçıların kendi kent 
deneyimlerinden yola çıkarak kent 
sorunlarına değindiği fotoğrafları 
pek çok güncel konuyu ele alıyor ve 
“İstanbul Nereye?” sorusunu tekrar 
gündem haline getiriyor.
8 Nisan Cumartesi günü, saat 15.00’de 

Kadıköy Belediyesi Akademi’de 
gerçekleştirilecek söyleşide ise 
fotoğrafçılar kendi projelerini anlatırken 
aynı zamanda izleyicilerin de katılımıyla 
fotoğraf projelerinde ele alınan konular 
“Açık Akademi Seminerleri”nin 
konularıyla bağlantılı bir şekilde 
tartışmaya açılacak. Sergide yer 
alan fotoğrafçılar: Bekir Dindar, Berk 
Demirbaş, Ekin Çekiç, Güven Kebeci, 
Kaan Kurtuluş, M. Cevahir Akbaş Açık 
Akademi Kent Seminerleri ise devam 
ediyor. 6 Mayıs’a kadar her çarşamba, 
her perşembe ve her cumartesi günü 6 
farklı başlıkta seminerler Akademi’nin 
19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak 28 
numaradaki binasında devam ediyor. 
Seminerler hakkında detaylı bilgi için:
http://www.kadikoyakademi.org/
acikakademi/

Kadıköy
SOKAK  AKADEMISI

Başta Yeditepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyat-
ro Bölümü öğrencisi Melike Tekin, Okan Üniversite-
si Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencisi Ataberk 
Öğe ve Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bö-
lümü öğrencisi Tuğçe Şahin olmak üzere İstanbul'da 
tiyatro bölümünde okuyan öğrenciler, Ankara DTCF 
ihraçlarına dikkat çekebilmek için Kadıköy’deki tiyat-
rolarla ve tiyatro sanatçılarıyla birlikte bir festival ör-
gütledi. İhraç edilen akademisyenlere destek ama-
cıyla düzenlenen Sokak Akademisi Festivali, 9-14 
Nisan tarihleri arasında Kadıköy’de gerçekleşecek. 
Festival 9 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Kadıköy 
Sahne’de yapılacak bir konserle başlayacak. Kon-
serde tiyatro sanatçıları Alican Yücesoy, Barış Atay, 
Burçak Çöllü, Deniz Celiloğlu, Engin Alkan, Erol Ozan 
Ayhan, Funda Eryiğit, Pınar Yıldırım, Serkan Keskin 
ve Yiğit Serdemir sahne alacak ve akademisyenler 
için şarkı söyleyecek. 10-14 Nisan tarihleri boyunca 
da ücretsiz eğitim atölyeleri olacak.  sokakakademi-
sifestivali@gmail.com adresinden rezervasyon yap-
tırarak atölyelere katılım sağlamak mümkün. 

Başta Ankara Üniversitesi DTCF 
Tiyatro Bölümü öğretim üyeleri 
olmak üzere tüm ihraç edilen 
akademisyenler için Kadıköy’de 
atölye ve konserden oluşan 
festival düzenleniyor

Festivali BAŞLIYOR!

Fotoğraflarla, 
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Koca Dünya
Ali ile Zuhal yetimhanede büyümüş 
iki gençtir. Kardeş oldukları söylenir. 
Öyle değilse bile geçen zaman ve 
sahipsizlikleri onları kardeş gibi 
yakınlaştırmıştır. Film Ali ile Zuhal’in 
yetimhane dışındaki koca dünyanın 
kucağına savunmasız fırlatılıp 
atıldıkları sırada başlar. Ali ve Zuhal, 
yetimhaneden çıkıp bu koca dünyaya 
attıkları ilk adımda suçla tanışırlar. 
Onlar için artık insanlar arasında 
yaşamak olanaksız hale gelmiştir; 
sığındıkları orman, onlar için bir 
tür ıssız adaya dönüşür. Medeni 
dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan 
iki çocuk, insanlığın tüm serüvenini 
burada sil baştan yaşayacaktır. 
Venedik Uluslararası Film Festivali 
2016 Orizzonti Jüri Özel Ödülü, 
Bağımsız Sinema Yazarları En İyi 
Yönetmen Ödülü, Adana Altın Koza 
Film Festivali 2016 En İyi Film, Film-
Yön En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü 
Yönetmeni ve Türkan Şoray Umut 
Veren Genç Kadın Oyuncu ödüllerinin 
sahibi, Reha Erdem’in son filmi “Koca 
Dünya”, 7 Nisan’dan itibaren Kadıköy 
Rexx’te 12.00, 16.45 ve 21.30 
seanslarında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum 
(Budak)
Umut Bahçesi 11:00 13:45 16:30 19:15 
22:00 23:30 (Cm-Cts)
Patron Bebek 11:30 Türkçe 13:45 
Türkçe 16:00 Türkçe 18:30 Türkçe 
21:00 Türkçe
Nocturama: Paris Yanıyor 13:30 
16:20 19:10 22:00
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Biz Size Döneriz 11:15 13:15 15:15 
17:15 19:15 21:15
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
Adres: Caferağa Mah. Bahariye 
Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 
3360112

Kadıköy Kadıköy 
Kabuktaki Hayalet 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
Umut Bahçesi 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:15
Aşk Uykusu 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 21:30
Patron Bebek 11:00 Türkçe 13:00 
Türkçe 15:15 Türkçe 17:15 Türkçe 
19:30 Türkçe 21:30 Türkçe
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

Ortam vahayı andırır-
dı. ‘Dünya sineması’ 
denen o koca ağacın 
ana gövdesi bu yaka-
ya erişmekte zorlanır, 
birkaç küçük dalla ida-
re etmek zorunda ka-
lırdık. Daha önce bu işi 
‘Sinematek’ denen ku-
rum üstlenir, yedinci sa-
natla daha derin bağlar 
kurmak isteyen izleyici-
yi kendi ölçülerinde tat-
min eder, belli başlı yö-
netmenlerin öne çıkmış 

kimi yapıtları meraklı-
sıyla buluşturulurdu. La-
kin 12 Eylül faşizmi, onca 
kurumun arasında ‘Sine-
matek’e de kıymış, yeni 
bir oluşum ister istemez 
hâsıl olmuştu.

İstanbul Film Festiva-
li işte böylesi bir ortam-
da doğdu. Sadece kentin 
en önemli kültürel limanla-

rından biri olmadı, 
bir tür eğitim-öğ-
retim kurumu iş-
levini üstlen-
di. Özellikle 80’lerde 
merkez üssü Emek Sinema-
sı olmak üzere belli başlı sa-
lonlarda izlenen onca filmin 
tortusuyla başta benim ku-
şağımın üyeleri olmak üzere 
birçok izleyicinin yedinci sa-
nata ait bilgi ve görgüsü de-
ğişti, bambaşka bir hal aldı, 
karşılarına çıkan yapıtlarla 
tutkulu ilişkileri farklı sulara 

taşındı. Bu sürecin sonunda 
kimimiz yönetmen, kimimiz 
senarist, kimimiz işin mut-
fağında çalışır, kimimiz eleş-
tirmen kimliğiyle hayata de-
vam eder oldu, bazılarımızın 
payına da çok sıkı bir sinefil 
olmak düştü.

Festival her daim mut-
lu ve sanki geri gelmeyecek 
anıların, özlemlerin ifade-
si de oldu. Bugün itibariyle 
artık sinemayla alışverişi-
miz daha farklı. O dönem, 

festival dolayısıyla karşımıza çıkan film-
leri başka türlü izleme şansına sahip de-
ğildik. Programda yer alan kimi yapıtlar-
dan bazıları çok beğenildiği zaman sezon 
içinde fırsat bulabilirse vizyona girerdi, o 
kadar. Lakin bugün artık gösterilen film-
lere vizyon üzerinden, olmadı kısa sürede 
DVD olarak karşımıza gelmesi biçiminde 
ya da internet kanalıyla ulaşılmak daha 
kolay. Üstelik Filmekimi ya da !f İstanbul 
gibi ara duraklar da var. Keza sinema bel-
ki o günlerdeki gibi ‘kutsal’ bir meşguli-

yet değil, filmler hemen izlenip 
kenara atılacak ve yeni he-
men vizyona çıkana türden bi-
rer ‘kapital’ meta. Hoş kimile-
ri çıkıp, “O zamanlar da durum 
böyleydi ama siz onlara başka 
anlamlar yüklüyordunuz” di-
yebilir ve belki de haklı olabi-
lir ama insan kendi geçmişi-
ne hep farklı gözle bakar ya, 
festival de bizim için böyley-
di. Özellikle Emek Sinema-
sı ailesinin üyeleri ‘rahmetli’ 
İsmet Bey, Hikmet abi, yer 
göstericileri Murat ve Hay-
ri kardeşlerimizle, hatta aynı so-
kakta yer alan Han Cafe’siyle bambaşka 
bir dünyanın ifadesiydi.

Zaman tünelindeki yolculuğumu-
za son verip günümüze gelirsek festi-
val bu yıl 36. kez seyircisiyle buluşuyor. 
Çarşamba günü start alan etkinlik 15 Ni-
san akşamı sona erecek. 11 gün boyun-
ca 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 
203 filminin gösterimi gerçekleşecek. İki 
önemli klasik, ‘rahmetli’ Ömer Kavur im-

zalı ‘Anayurt Oteli’ ve 
Francis F. Coppola’nın 
‘Baba’sı (‘The Godfat-
her’) yıllar sonra sinema 
perdesinde tekrar izle-
nebilecek. Film göste-
rimlerinin yanı sıra birçok 
etkinlik de festival dâhi-
linde gerçekleştirilecek. 
Bahar, bir kez daha varlı-
ğını festivalle birlikte his-
settirecek. Şimdiden yolu 
festivale düşen herkese 
iyi seyirler diyelim.   

Bir başkadır 
benim festivalim…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Koca Dünya       
Aşkın Krallığı 
Baraka  
Şirinler: Kayıp Köy                                         
Umut Bahçesi     
Kabuktaki Hayalet   
Biz Size Döneriz 

ireklerarası Seyircileri’nin oluş-
turduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 
2016-2017 Tiyatro Sezonunda İs-
tanbul’da sahneye koyulan oyun-

ları seyretti. Performans, Tasarım ve Yapımlar 
kategorilerinde başarılı olarak değerlendirilen 
oyun, oyuncu ve tiyatrolar belirlendi. Ödüller, 
Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla 19 Ni-
san Çarşamba akşamı saat 20.30’da Kozyata-
ğı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek tören-
de takdim edilecek.

KADIKÖY’E ÖDÜLLER…
Aralarında Kadıköylü veya Kadıköy’de 

oynamakta olan çok sayıda oyunun da bulun-
duğu ödül listesinin yerel özeti şöyle; 

Kadıköy’de Moda Sahnesi’nin ev sahipli-
ğinde perde açan Kazan Dairesi’nin eseri ‘He-
dwig ve Angry Inch’, ‘En İyi Müzikal’ seçildi.  

Kadıköy’deki Taşra Kabare’de sahnelenen 
Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın ‘Şatonun 
Altında’ adlı oyunu ‘Yenilikçi Tiyatro’ ödülü 
aldı. Bu oyun ayrıca Vasıf Öngören Ödülü’ne 
da layık görüldü. Taşra Kabare’de her pazar-
tesi seyirciyle buluşan ‘Ev’vel Zaman’ eseri 
de ‘Özgün Yeni Oyun’ dalında ödüllendiril-

di. Taşra Kabare kurucularından Nergis Öz-
türk, Akciğer oyunundaki performansıyla ‘En 
İyi Kadın Oyuncu’, Taşra Kabare yapımı ka-
bare oyunu ‘Kel Şarkıcı’nın kostümlerini ta-
sarlayan Hilal Polat ‘En İyi Kostüm Tasarımı’ 
ödüllerini aldı. 

Bir başka Kadıköylü tiyatro olan Entro-
pi Sahne’nin ‘Ebedi Barış’ oyununda rol alan 
Serdar Yeğin de ‘Küçük Salon Erkek Oyun-
cu’ seçildi. 

Kadıköy’ün diğer bir tiyatrosu Craft ekibin-
den Merve Dizdar ‘Yutmak’ oyunundaki per-
formansıyla ‘Küçük Salon Kadın Oyuncu’ ödü-
lüne değer görüldü. Aynı ekipten Berker Güven 
de ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu’ seçildi. 

Kadıköy’ün köklü tiyatrolarından Oyun 
Atölyesi’nin ‘Kundakçı’ oyununun müziğini 
yapan Çağrı Beklen de ‘Özgün Tiyatro Müzi-
ği’ dalında ödüllendirildi. 

Kadıköy Theatron’dan Cansu Kahvecioğlu 
ve Kadıköy Emek Tiyatrosu’ndan Polen Çok-
çok da ‘ Tiyatro Halkla İlişkiler Görevlileri’ 
dalında ödül aldı. 

Ayrıca, Acıbadem’deki Akasya Alışveriş 
Merkezi de tiyatro salonuna sahip olduğu için 
‘Yeni Mekanlar Ödülü’ aldı. 

D

ödülleriverildi
17. Direklerarası Seyirci Ödülleri belli oldu. Ödüller 19 Nisan akşamı Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak

Hedwig ve Angry Inch Nergis Öztürk Merve Dizdar

ŞEHIR BALI 
YEMEK ISTEYENLERE…

Kadıköy merkezli çevreci kuruluş Yeryüzü 
Derneği, şehir balı üretmek isteyenler için 
ücretsiz bir atölye düzenliyor. “Arılar olmaz-
sa yaşam olmaz” sloganını taşıyan “Kent 
Kovanları: Arıcılığa Giriş Atölyesi”nde, arıcılık 
eğitimi verilecek. Şehirde yaşayan bal arıla-
rının yaşamlarını sürdürmelerini isteyen Yer-
yüzü Derneği yetkilileri, “Kent Kovanları ile 
yeni kolonileri şehre davet etmeye devam 
ediyoruz. Kentlerdeki bah-
çe ve balkonlardaki bitki-çiçek 
çeşitliliği nedeniyle ‘şehir ba-
lı’nın kalitesinin daha iyi oldu-
ğuna dair bir inanış var. Belli mi 
olur, gelecek yıl Kadıköy veya 
Mecidiyeköy balının şifasını alı-
yor olabiliriz. Bu yıl teorik eği-
timde, temel arıcılık bilgileri-
ni paylaşacağımız bir atölye 
düzenliyoruz. Çünkü kovan-
ların yaşaması ancak arıların 

dünyasını ve nasıl bal yaptıklarını öğrene-
rek mümkün olacak” diyor. Atölye, 9 Nisan 
Pazar günü 12.00 - 17.00 saatleri arasında 
Rıhtım Caddesi, Ülsel İş Merkezi No: 18 Kat 
4 Daire 8 Kadıköy adresindeki İstanbul Ta-
bip Odası’nda gerçekleştirilecek. Katılım için 
basvuru@yeryuzudernegi.org adresine ile-
tişim bilgilerinizi içeren ‘kent kovanı’ konulu 
bir ileti göndermek gerekiyor.

Satranççılar Kadıköy’de 
YARIŞACAK
Her ay İstanbul’un farklı bir ilçesinde düzenle-
nen İlçe Birinciliği Satranç Turnuvası bu ay Ka-
dıköy’de yapılacak.  Kadıköy Satranç İlçe Tem-
silciliği tarafından düzenlenen “2016 - 2017 
Kadıköy Satranç İlçe Birinciliği Turnuvası”, 8 ve 
9 Nisan tarihlerinde saat 10.00’da Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde yapılacak. Turnuva her yaş-
tan satranç severin katılımına açık. Toplam ka-
tılımın 64 sporcuyla sınırlı olduğu turnuvaya 
ücretsiz katılım için internet sitesi üzerinden 
kayıt yaptırılması gerekiyor. Kadıköy Satranç 
İlçe Temsilciliği ayrıca 23 Nisan’a özel bir tur-
nuva daha düzenleyecek. 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk 
Bayramını kutla-
mak amacını ta-
şıyan bu ücretsiz 
turnuva, yine Ba-
rış Manço Kültür 
Merkezi’nde 22 ve 
23 Nisan tarihle-
rinde saat 10.00’da 
gerçekleştirilecek.  
Turnuvalara katılım 
için; http://istan-
bul.tsf.org.tr/

SEYIRCI
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Kadıköy Belediyesi 10 Nisan’da 33. yaşını kutluyor. Hayata geçirdiği projelerle hem İstanbul’da hem de tüm Türkiye’de yerel yönetim alanında örnek gösterilen Kadıköy Belediyesi’nin 1 yılını özetledik

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN 1 YILI BÖYLE GECTİ

Müzik severler Plak Günleri’nde buluştu
Kadıköy Belediyesi 2016 yılında müzik tutkunlarını da unutmadı. Başta 
Kadıköy olmak üzere İstanbul’un en önemli 22 plakçısını bir araya getiren 
Kadıköy Plak Günleri’nde, Klasik Türk Müziği’nin usta ismi Zeki Müren ve 
abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş anıldı. 24-25 Eylül 
tarihleri arasında iki gün boyunca devam eden Plak Günleri’nde söyleşi, plak 
okuma etkinlikleri, DJ performansı ve konserler gibi mïziğe dair birçok etkinlik 
yapıldı. Plak Günleri’ni 25 bin müziksever ziyaret etti, 6 bin plak satıldı. 

Yıldızlar altında tiyatro
Kadıköy Belediyesi tarafından 14 yıldır aralıksız düzenlenen 

Tiyatro Festivali, geçtiğimiz yıl da tüm coşkusu ile devam etti. 
Festival, Ali Poyrazoğlu’nun yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk” 
ve “Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince” kitaplarından derlediği 

“Ben Eskiden Küçüktüm” adlı oyunla açıldı. Binlerce izleyicinin 
katılımıyla gerçekleşen 14. Tiyatro Festivali’nde, tiyatronun 
birbirinden değerli isimleri açık havada oyunlarını sergiledi.

Gençler için sanat merkeziKadıköy Belediyesi, Acıbadem’de bulunan bir asırlık tarihi köşkü aslına uygun restore ederek Gençlik Sanat Merkezi olarak Kadıköylülerin hizmetine açtı. Gençlik Sanat Merkezi’nde, müzik ve drama alanlarında Türkiye’nin tanınmış ve konusunda uzman eğitmenleri ders veriyor. 14 yaş üstü her gencin ücretsiz olarak eğitim alabileceği merkezde atölyelere kayıtlar devam ediyor. Gençlik Sanat Merkezi’nde Ocak ayı itibariyle 400 öğrenci eğitim alıyor. İki buçuk aylık eğitim süresi boyunca alanında uzman 14 eğitmen ile 463 saat ders yapıldı. 

Ata’ya saygı zinciri
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin öncülüğünde geçtiğimiz yıl  10 Kasım’da Ata’ya Saygı Zinciri etkinliği düzenlendi. Beşincisi düzenlenen anma etkinliğinde, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle bir araya gelen binlerce vatandaş, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Kadıköylüler, Fenerbahçe’den Bostancı’ya 6 buçuk kilometrelik Kadıköy sahil şeridinde “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturdu. 

Toplumsal 
Eşitlik için 

adımlar
Kadınlarla yapılan toplantılar 
sonucunda Toplumsal Eşitlik 

Birimi kuruldu. Toplumsal Eşitlik 
Birimi çalışmalarına belediye 

çalışmalarına yaptığı farkındalık 
eğitimleri ile başladı.

Çocuklar Belediye 
bahçesinde eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nda çocuklar 

Kadıköy Belediyesi bahçesinde 

oyunlar oynadı. İki haftaya 

yayılan 23 Nisan kutlamalarında 

çocuklar sokak oyunları  da 

oynadı, konser  verdi. 

Gençler için 
dönümlük bahçe

Kadıköy Belediyesi şehrin ortasında

 tarım yapmak isteyen gençlere 

geçtiğimiz yıl olanaklar sağladı. Belediye, 

Fenerbahçe Parkı’nda bulunan 900 

metre karelik alanı Saint Joseph Lisesi 

öğrencilerine Permakültür bahçesi olarak 

tahsis etti. Gençlerin kendi emekleriyle 

oluşturduğu ve ürünlerini topladığı 

bahçede bu yıl da tarımsal 

faaliyetler yürütülüyor.

Kadıköy’e yeni bisiklet yolu 
Bisikletli ulaşım için yeni fikir ve projeler üreten Kadıköy 
Belediyesi geçtiğimiz yıl bunun en somut örneğini ortaya koydu.  
Bisiklet Birimi’ni kuran Kadıköy Belediyesi, Ocak 2016 başında İnönü 
Caddesi başından başlayan ve Kozyatağı Metro İstasyonu’na ulaşan 
bir bisiklet yolunu tamamladı.  Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve 
bisikleti de bir ulaşım aracı haline getirmek için yapılan bisiklet yollarının 
toplam uzunluğu 14 kilometreye ulaştı. Belediye ve bisiklet severlerin 
işbirliği ile Kadıköy’de ilk kez Bisiklet Festivali yapıldı.

Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası Kadıköy’de 
Çevre sağlığı konusunda örnek çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi 
geçtiğimiz yıl çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadıköy Belediyesi, 15 
Ekim Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 
Türkiye’nin ilk ekolojik yuvasını çocukların hizmetine açtı. Kadıköy 
Belediyesi’nin Sahrayıcedit Mahallesi’nde tamamladığı yuva, inşaatından 
iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çevreci 
bir tasarım ile yapıldı. Binada ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle 
sağlanıyor. Eğitim araç gereçlerinde doğal ürünler tercih edildi. Yeşil yuvada 
ayrıca yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde kullanılıyor. 

Haydarpaşa Garı’nda kitap günleri

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl Kadıköy’de bir ilki gerçekleştirdi. Haydarpaşa 

Garı’nın tarihi atmosferinde tarihle edebiyatı buluşturan Kadıköy Belediyesi 8. Kitap 

Günleri, unutulmaz anlara tanıklık etti. 180 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun 

katıldığı Kitap Günleri’nde, edebiyat dünyasının usta isimlerinden Yaşar Kemal, 

Gülten Akın ve Tahsin Yücel’in adını taşıyan üç ayrı peronda yaklaşık 600 yazar, 

sanatçı ve çizer 110 binin üzerinde okuyucu ile buluştu. Kitap Günleri’nde söyleşi, 

panel, şiir dinletisi, okuma saatleri ve çocuk etkinlikleri gibi 50 kültür etkinliği 

yapıldı. Tüm organizasyonun Kadıköy Belediyesi çalışanları ve gönüllüleri tarafından 

yürütüldüğü etkinlikte yayınevleri ve okurların katıldığı Anadolu’daki kütüphane ve 

okullara kitap bağış kampanyasında 10 bin civarında kitap toplandı.

Çocuklar Yaz 

Okulunda öğrendi, eğlendi

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi 

düzenlenen yaz okulunda çocukların 8 farklı 

branşta spor yaparak keyifli zaman 

geçirmesi sağlandı. 

Karikatür Evi açıldı
Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl 

çalışmalarına başladığı Karikatür Evi projesi 
tamamlandı.1906 yılında Hasanpaşa’da yapılan 
tarihi ahşap köşk aslına uygun restore edilerek 
Karikatür Evi’ne dönüştürüldü.30 Eylül Cuma 
günü başlayan Karikatür Günleri ile kapılarını 

açan Karikatür Evi’nde şimdiye kadar çok 
sayıda sergi ve söyleşi düzenlendi. 

Çocuk ve yetişkin atölyelerinden 500’den fazla 
Kadıköylü faydalandı.

Turp Gibi Kadıköy
Kadıköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri 

Spor Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz 

yıl Turp Gibi Kadıköy projesi hayata 

geçirildi. Spor etkinlikleri kapsamında 

isteyenler bulundukları mahalledeki 

Kadıköy Belediyesi tarafından 

belirlenen spor alanlarında fitnes, 

pilates, zumba, tai bo, yoga gibi 

sportif aktiviteleri yapıldı. 

19 Mayıs coşkusu 
Kadıköy’de yaşandı
Kadıköy Belediyesi 2016 yılında da 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı Kadıköylü 
gençlerle birlikte kutladı. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı Kadıköy’de spor şenlikleri 
ile kutlandı. Kalamış Gençlik 
Merkezi’nde start alan bisikletçiler 
Fener Kalamış Caddesi’nden, İnönü 
Caddesi’nde yapılan yeni bisiklet 
yolunda hep beraber pedal çevirdi. 
Kadıköylü gençler her yıl olduğu 
gibi geçtiğimiz yıldaki 19 Mayıs 
kutlamalarında da performanslarını 
ve yeteneklerini ortaya koydu.

Alzheimer Merkezi’nin temelleri atıldıHer yaştan Kadıköylünün ihtiyacına göre çalışmalar yürüten Kadıköy Belediyesi  Alzheimer hastalarının ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de  2016 yılında Alzheimer  Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’nin temellerini  attı. Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak bu merkezde hastalar için sosyal aktiviteler düzenlenecek. Sosyal Yaşam Evi’nde 30 Alzheimer hastasının bakımının yapılması, aynı zamanda hastaların gündüz sosyalleşmesine olanak sağlayacak modern sağlık hizmetinin verilmesi planlanıyor. İnşaat çalışmalarının önümüzdeki aylarda bitmesi planlanıyor. 

Cumartesi günleri 
hafriyat yasağı getirildi
Kadıköy’de inşaat nedeniyle yaşanan 

gürültü ve çevre kirliliğini en aza indirmek 
için Kadıköy Belediyesi Cumartesi 
günlerine hafriyat yasağı getirdi. 

Kadıköy’ün duvarları 
renklendi

Beş yıldır devam eden ve filmlere konu 

olan ‘Mural İstanbul Festivali’ geçtiğimiz 

yıl da en renkli haliyle devam etti. Kadıköy 

Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen 

festival kapsamında İki haftalık festival 

kapsamında Arjantin’den gelen Chu, 

İstanbullu sanatçılar Ares, Lakormis, Tabone 

ve Eskişehir’den The Writer Material, 

Rasimpaşa, Acıbadem ve Osmanağa 

mahallelerinde gri duvarları 
renklendirdiler.

Tombili’nin 
heykeli dikildi
Kadıköylülerin sevgilisi 

Tombili’nin heykeli Kadıköy 

Belediyesi’nin katkıları ile  

Ziverbey’in kaldırımlarında 

unutulmaz pozunu 

verdiği yere dikildi. 

Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası açıldıKadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl sadece 
Bahriye Üçok Çocuk Yuvası’nı hizmete 

açmadı. Ekim ayında Fenerbahçe Parkı 
Çocuk Yuvası da kapılarını açtı. Yuva, 250 

metre kare kapalı kullanım alanı olan, bahçe 
içerisinde, müstakil binada hizmet veriyor. 

63 çocuğun eğitim aldığı ve oyunlar oynadığı 
yuvada 5 sınıf, 1 yatakhane, 1 yemekhane 1 

oyun odası 2 wc 2 idari oda bulunuyor. 

Bezgin Bekir 
Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi, hepimizin 
“tembel yanı”, ünlü karikatür 

Bezgin Bekir’in heykelini yaptırdı. 
Karikatür Evi’ne konan Bezgin 

Bekir, gelenleri her zamanki gibi 
yatarak karşılıyor. 

Cumhuriyet için konser
Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm haftaya yayılan pek çok etkinlikle kutladı. Bayrak dağıtımı, bando dinletisi, meşale yakma töreni ve Kadıköy Belediyesi bahçesinde Boğaziçi Caz Korosu konseri gibi birçok etkinlik yapıldı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise her yıl olduğu gibi geçen yıl da  “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturdu. Kadıköy’de 23 yıldır gerçekleştirilen ve büyük bir coşku ile geçen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne, bu  yıl da yüzbinlerce İstanbullu ve Kadıköylü katıldı. 

Akademi’de Kent SeminerleriKadıköy Akademi’de yerel yönetimler ve kentsel sorunların tartışıldığı Açık Akademi 
seminerlerine başlandı.  “İstanbul Nereye?” başlığı altında;  kentsel dönüşüm, kamu 

arazilerinin geleceği, İstanbul’un mega projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel 
sürdürülebilirlik, kent hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve kent hareketleri, yerel 

yönetimlerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı başlıklar tartışılıyor. 

Parklarda 

meyve ağacı

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz 

yıl 11 yeni parkı Kadıköylülerin 

hizmetine açtı. Kadıköy’deki 

parkların sayısı 123’e çıkarıldı. 

Parklara meyve ağacı 

dikilmeye başlandı.

Çamaşırhane 
hizmete girdi
Kadıköy Belediyesi’nin 

Marmara Üniversitesi Göztepe 
yerleşkesine inşa ettiği 

çamaşırhane hizmete sokuldu. 
Çamaşırhanede öğrenciler 

ücretsiz olarak çamaşırlarını 
yıkayıp kurutuyor hatta 

ütüsünü yapabiliyor. 

Kadın 
haklarında yeni 

çözümler
Kadıköy Belediyesi ile 
Kadının İnsan Hakları- 
Yeni Çözümler Derneği 

Kadının İnsan Hakları 
Eğitim Programı (KİHEP) 

arasında iş birliği protokolü  
imzalandı.

Rıhtıma Sosyal Destek Merkezi
Rıhtımda bulunan Ahmet Haşim Evi, Kadıköy Belediyesi’nin 

girişimleri sonucu aslına uygun restore ediliyor.  Bina sosyal 
destek merkezi olarak faaliyet gösterecek.

"Benim Komşum Tiyatro" 
projesi başlatıldı

Kadıköy Tiyatroları Platformunu oluşturan 62 
tiyatro, mahalledeki komşularına seslenerek  
“Gelin tanışalım” dedi. Kadıköy Belediyesi ile 
ortak sürdürülen “Benim Komşum Tiyatro” 

projesinde, Kadıköy’deki 15 mahallede 
mahalleliyle tiyatro üzerine atölyeler yapılıyor. 

Şiir ve müzik 
sokağa taştı

Kadıköy Belediyesi, 'Yaşayan 
Sokaklar Projesi’   kapsamında 

Kadıköy’de yaşayan sanatçıların 
yaşadıkları sokakların bilinirliğini 

arttırmak amacıyla proje çalışması 
başlattı. Cemal Süreya, Özdemir Asaf 

ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dizeleri 
kaldırımlara yazıldı. Cem Karaca’nın 

metal heykeli Moda’ya konuldu.

Kadıköylüler bu yaz serinleyecek
Kadıköy Belediyesi,  her yaştan Kadıköylü için bir 

yüzme havuzu ve bir spor salonunun temelini attı. 
İnşaat çalışmalarının devam ettiği Kapalı 

Spor Salonu ve Yüzme Havuzu projesinin bu yaz 
mevsiminde açılması hedefleniyor. 

10 bin 500 atık 
dönüştürüldü

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz 

yıl Kadıköy’de 10 bin 500 atığı 

dönüştürerek 178 bin 857 ağacı 

kurtardı. Kadıköy Belediyesi aynı 

zamanda bir ilke imza atarak atıkların 

geri dönüşümü için akıllı telefon 

uygulaması geliştirdi. Uygulamayla 

size en yakın atık getirme

 noktası artık cebinizde olacak. 

Suadiye Sanat 
Atölyeleri açıldı
Kadıköy Belediyesi, Suadiye 
Mahallesi'nde bulunan 110 yıl 
önce yapılmış, anıt eser olan 
dükkânlar aslına uygun olarak 
yenilendi.  Sanat Atölyeleri 
olarak kullanacak olan 9 
adet dükkân Kadıköylülerin 
kullanımına açıldı. Suadiye 
Sanat Atölyeleri’nde resim, 
ahşap, seramik, sanat 
malzemeleri ve cam olarak 
düzenlenmiş sekiz adet atölye 
ve bir tane de kafe bulunuyor.

Potlaç Dükkân açıldı
Kadıköy Belediyesi’nin kadın projelerinden biri olan Potlaç Dükkân 
25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde açıldı. 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan Potlaç Dükkân’da, takı 
tasarımı ürünlerinden, bez bebeklere, dikiş- nakış ürünlerinden, 
yağlı boya resimlere, cam ve seramik hediyeliklere Kadıköylü 
kadınların el emeği olan ürünler satılıyor. Potlaç’ın katılımcısı 
Kadıköylü kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmeleri hedefleniyor. 



7 -13 NİSAN 201710 Yaşam

bırakır

AYKURT NUHOĞLU:

adıköy Belediyesi 33. yaşını kutlar-
ken, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu da görevdeki 3 yılını geride bı-
raktı. Nuhoğlu ile Kadıköy Belediye-

si’nin hayata geçirdiği ve yakın zamanda Kadıköy-
lülerin hizmetine açılacak projeleri, Kadıköy’ü ve 16 
Nisan’da yapılacak Anayasa değişiklik referandumu-
nu konuştuk. Nuhoğlu, “Merkezi anlamda yetkilerin 
tek elde tutulması yerel yönetimlerin yerelde güçle-
rini kaybetmesi anlamına gelir. Yerel yönetimler bu 
durumda güçlü olamazlar” diyor

● Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl önüne hedef 
olarak koyduğu birçok projeyi hayata geçirdi. Sade-
ce İstanbul’da değil tüm Türkiye’de bu projeler ko-
nuşuldu. Sizce 2016 yılı nasıl geçti?

Kadıköy Belediyesi’nin aslında son bir yılını değil 
son 3 yılını değerlendirmek daha doğru olur. Üç yıl-
da neler yaptık? İlk 6 ayda stratejik planla önümüzde-
ki 5 yılda neler yapacağımızı vatandaşlarımızla bera-
ber belirlemiş, 52 tane proje ortaya çıkarmıştık. Bu 52 
projenin yaklaşık yüzde 85’i şu anda gerçekleşti. De-
vam eden projeler de 2018 yılı içerisinde bitecek. Ko-
lektif bir şekilde projelerin hayata geçmesini sağladık. 
Meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın, muhtarları-
mızın, Kadıköy Kent Konseyi’nin, tüm sivil toplum 
örgütlerinin, derneklerin ve meslek örgütlerinin dü-
şüncelerini alıyoruz ve ortak akıl oluşturuyoruz. Fark-
lı toplantı ve çalıştaylarla bütün bu ihtiyaçları ortaya 

çıkartıyoruz. Sonuçta pro-
je haline gelmesini sağlı-
yor ve vatandaşlarımızın 
daha rahat yaşayabileceği 
bir dünya oluşturmak için 
hep birlikte çalışıyor, mü-
cadele ediyoruz. 

● Her kesime hitap 
edecek projeler var aslında 
değil mi?

Bundan yaklaşık 2400 sene 
önce Platon, Devlet adlı kitabın-
da hocası Sokrates ile eğitim üze-
rine konuşmasında ‘İyi insan nasıl 
olur?’ sorusuna cevap olarak; "Tanrı insan-
lara müzik ve beden eğitimini iki hedefle, yani ruh 
gücü ve bilim sevgisi için verdi denebilir; ruh ile vü-
cut için değil, ruh gücüyle bilim sevgisi için verdi ki, 
iki saz teli gibi gerilip gevşetilerek bir uyum oluştura-
cak kadar  denkleşsinler” demiş. Bir yerel yönetim de 
hem spor faaliyetlerini hem de sanatsal faaliyetleri des-
teklemek zorunda ki toplumda güçlü insanlar, güçlü 
kimlikler ortaya çıksın. Biz bu düşünceyi temel aldık. 
Gençlik Sanat Merkezi ve Karikatür Evi gibi projele-
ri Kadıköy’e kazandırdık. Sanatı desteklerken, vatan-
daşlarımızın spor yapabilmesi için Kapalı Spor Salonu 
ve Yüzme Havuzu projemizi başlattık. Parklarda spor 
alanları oluşturduk. Yüzme havuzu bitmek üzere. Ka-
palı spor salonu ihaleye çıktı. Yani spor ve sanat birlik-
te yürüdüğü zaman hem mutlu bir toplum hem de güç-
lü insanlar yaratıyoruz. 

● Bir de hayata geçirilen projeler, yaşayan bir 
mekân haline geliyor…

Bütün mekânların aslında insanlara açılması gere-
kiyor. Yani değeri ölçen şey o mekânın kullanımıdır. 
Kadıköy Belediyesi’nin kurum olarak tüm tesisleri-
ni vatandaşların kullanımına açtık. Açmaya da de-
vam edeceğiz. Ne kadar çok vatandaşımız tesisleri-
mizi kullanırsa biz o kadar başarılıyız demektir. Şu 
anda bir milyonun üzerinde insan bütün bu tesisle-
ri kullanıyor. Bu, nüfusumuzun neredeyse iki buçuk 
katı. Bunun daha çok artmasına gayret ediyoruz. 

“BELEDİYE AİLE GİBİ OLMALI”
● Bir de siz her fırsatta Belediyenin vatandaşla-

rın ailesi gibi olmasından bahsediyorsunuz.
Belediye tabii insanları aile olarak görmek zorunda. 

Vatandaşların da burayı kendi evi gibi görmesi lazım. 
Aynı zamanda güven duyması lazım ki sorunlarını bize 
aktarsın. Sorunları beraber çözelim. İnsanlar bizi kendi 
karşıtı olarak görürse yönetim olarak başarısız oluruz. 
Vatandaşla beraber karar verdiğiniz takdirde başarılı ve 
ortak bir yönetim anlayışı oluşturursunuz. 

● Kadıköy aynı zamanda cazibe merkezi haline 
de geliyor. Bu belirli sorunları da yaratabilir. Kadı-
köy’de olumsuz gördüğünüz şeyler var mı?

Aslında İstanbul’u bütün olarak değerlendirirsek 
nüfus yoğunluğundan kaynaklı yaşanan sorunlar var. 
Kadıköy’ü de çok ayrı tutmuyorum. Bu hafta havanın 
güneşli olmasıyla beraber müthiş bir kalabalık vardı. 
Ama insanlar başka ilçelerde yaşamalarına rağmen 
günlerini Kadıköy’de geçirmek istiyorlar. Burası ra-
hat, keyifli ve özgür bir yer. Diğer ilçelerin de insan-
lara aynı rahatlığı sunması gerekiyor. Biz insanların 
buraya gelmesinden mutlu oluyoruz. Büyükşehir Be-

lediyesi’nin de özellikle 
kültür sanat faaliyetlerine 
destek vermesi ve insan-
ların daha rahat yaşayabi-
leceği ortamları yaratma-
sı gerekiyor. 

● Fikirtepe’deki 
kentsel dönüşüm proje-

sinin bitmesiyle nüfusun 
hızlı bir şekilde artması 

bekleniyor. Kadıköy Beledi-
yesi olarak buna yönelik bir 

hazırlığınız var mı?
Kadıköy Belediyesi bünyesin-

de şu anda 28 tane müdürlük var. Bir de 
etüt merkezleri, çocuk yuvaları, sosyal yaşam 

merkezleri birimlerimiz var. Aslında yerel yönetim 
örgütlenme modeli değişiyor, birimlere dönüşüyor. 
İhtiyaçları tespit ettiğiniz zaman ona yönelik bir bi-
rim oluşturacaksınız. Sorunları sadece müdürlüklerle 
çözme şansınız yok. Bu birimler hayatın her alanın-
da olacak. Merkezi hükümetin yaptığı sosyal hizmet-
ler ve sağlık da dâhil olmak üzere yerel yönetimler-
le beraber olacak. Şimdi biz bütün okulların inşaat ve 
bakım işlerini yapıyoruz. Aslında bu merkezi hükü-
metin görevi. Bunları yapamayan merkezi hükümet 
şu an tek kişilik bir yönetimde bunları nasıl yapacak 
onu ben de bilmiyorum. Bir kişiyle nasıl yapacaklar 
onu da anlamak mümkün değil. Bir hayale gidiyoruz 
inşallah vatandaşlarımız bu işi çözer, bu ülke rahat 
eder. 

“REFERANDUMU NEDEN YAPIYORUZ?”
● Siz mahalleleri de geziyorsunuz, esnafı ziyaret 

ediyorsunuz. Vatandaşlar Kadıköy Belediyesi’nin 
projelerini nasıl değerlendiriyor?

Kadıköylüler bu projeleri olumlu karşılıyor. Ama 
bunun yanında vatandaşlar mutsuz. Mutsuzluk şu; 
Ülke yönetiminde üç sene içerisinde dört tane seçim 
geçirdik ve bir darbe girişimi yaşadık. Şimdi de re-
ferandum. İnsanlar soruyor.‘Bu referandumu neden 
yapıyoruz?’, ‘Bu referandum niye karşımıza çıktı 
?’ 1920’de TBMM kuruluyor. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları TBMM’de tüm sorunla-
rını çözdüler, meclis dışı bir çözüme gitmediler. Ara-
dan yaklaşık 100 yıla yakın bir süre geçti. Şimdi biz 
bu meclisi çok güçsüz bir hale getiriyoruz ve tek ki-
şilik bir yönetime geçiyoruz. Aslında vatandaşlarımız 
bundan huzursuz. Vatandaş anlayamıyor niye bu re-
ferandumu yapıyoruz, niye meclisimizin elindeki yet-
kileri bir tek kişiye veriyoruz veya vermek istiyoruz. 
Böyle bir tercihle neden karşı karşıya kalıyoruz? Tür-
kiye Cumhuriyeti parlamenter sistemin yerleştiği bir 
ülke. 150 yıla yakın bir deneyimimiz var. Az bir de-
neyim değil ki. Anadolu coğrafyasında hep meclis-
ler oldu. Meclislerle yönetilen Anadolu’da birdenbire 
karşımıza niye bu tercih geldi? Bütün vatandaşlarımı-
zın bunu düşünmesi gerekiyor. 

● Kadıköylülerin kararı ne olacak sizce? Kadı-
köy’de Hayır kampanyasının güçlü olduğu gözlem-
leniyor.

Tabi en güçlü olduğu yerlerden biri aslında. Ben 
Türkiye’deki herkesin Hayır konusunda daha duyarlı 
davranacağını düşünüyorum. Şimdi burada Hayır ve 
Evet yarışmıyor. Kaybeden 80 milyon Türkiye Cum-
huriyeti yurttaşı olacak. Kimse kimsenin rakibi de-
ğil. Yani bu çok önemli bir şey. Sonuçta biz kendi 
yönetim modelimizi tartışıyoruz. Parlamenter sistem 
mi olacak, tek kişilik bir yönetim mi? Farklı tercih-
ler kullansak da hepimiz aynı taraftayız. Aynı şekil-
de mağdur olacağız veya sorunları çözüp daha mut-
lu ve güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Ülkeler 
dönem dönem kötü durumlara düşebilir. 16 Nisan’da 
da vatandaşlarımız bu düğümü çözecek. 

“YEREL YÖNETİMLER GÜÇ KAYBEDER”
● Siz yerel yönetimlerin güçlü olmasından yana-

sınız. Anayasa değişikliği kabul görürse yerel yöne-
timler bu değişiklikten nasıl etkilenir?

Belediye başkanlarının sayıları azaltılacak diye 
bir duyum var. İstanbul üç bölgeye ayrılacak ve bele-
diye başkanlık sayısı 3’e düşürülecek diye bir durum 
söz konusu. Bu duyum ne kadar doğru ne kadar yan-
lış onu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var; merkezi 
anlamda yetkilerin tek elde tutulması yerel yönetim-
lerin yerelde güçlerini kaybetmesi anlamına gelir. Ye-
rel yönetimler bu durumda güçlü olamazlar.

● Açıklamanız şunun için çok önemli; Fikirtepe 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Kadıköy 
Belediyesi’nin söz ve yetki hakkı yok. Ama insanlar 
sorunlarını çözmek için Ankara’ya gitmek zorunda 
kalıyor. Şu an bile bu kadar çok problem yaşanır-
ken, ilerde nasıl sorunlar ortaya çıkar?

Yerel yönetimlerin güçlü olması sorunların hızlı 
çözülmesine yardımcı oluyor. Merkezden yerelin gö-
rülmesi çok zor. Bu, uçağın içerisinden yerdeki insan-
ları görmeye benziyor.  Havadan bakıp görmek gibi. 
Ama göremezsiniz. Dünyanın her tarafında yerel yö-
netimler güçlendiriliyor. 

● Kadıköylülere neler söylemek istersiniz?
Aslında benim temelde anlatmak istediğim özel-

likle bu referandum sürecinin ülkeyi yorduğu. Parla-
menter sistem içerisinde elbette ufak tefek problem-
ler var. Ama parlamenter sistem kendini yenileyebilir. 
Ön seçim gibi halkın tümünün katıldığı oylamalarla 
beraber seçim yapılabilir, partilerin iç işleyişi daha de-
mokratikleşebilir. Sadece TBMM olarak düşünme-
mek lazım. İlçelerdeki yerel yönetim meclisleri de 
buna dâhil. Tüm meclislerin demokratik bir şekilde 
çalışması gerekiyor. Bunu sağlayabiliriz. İlk meclis-
te Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 13 milyon civarınday-
dı. Erkeklerde okuma oranı yüzde 5 kadınlarda yüz-
de 0,8’di. O koşullarda meclis bütün sorunları çözdü. 
Şimdi çok daha iyi konumdayız. Okuma yazma ora-
nı çok yüksek, 80 milyon nüfusa sahibiz. Üniversite-
lerimiz var. Bu kadar birikim içerisinde buna demok-
ratik bir işleyiş kazandırdığımız zaman bu ülke çok 
ileriye gider. Birlikte yaşama kültürüne sahibiz. So-
kakta insanlarımız birbirleriyle barışık, gayet iyi iliş-
kiler içinde yaşıyorlar. Referandumu memleketin ge-
leceğini belirleyen bir karar gibi görmemiz gerekiyor. 
Bu referandumun tek bir şeyi iyi oldu. Sağdan soldan 
herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin önemli olduğunu tekrar anladı. 
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Kadıköy denince akla gelenlerden biri Kadıköy 
Anadolu Lisesi yani Maarif Koleji. Ünlüsü bol: 
Nilgün Marmara’dan Seyhan Erözçelik’e şa-
irler, Altan Erkekli gibi “artist”ler, Ufuk Uras 
gibi politikacılar, Hasret Gültekin’den Önder 
Focan’a, müziğin her alanından pek çok isim, 
oradan geçmiş. Kimi okumuş, mezun olmuş, 
kimi genç yaşta orayı terk ederek hayata atıl-
mış. Bir dönem, adı henüz Maarif’ken o şahane 
bahçeden Kadıköy sokaklarına dökülenler ara-
sında iki isim dikkat çekiyor: Mazhar Alanson 
ve Bülent Ortaçgil. Aynı 
dönemde okuyan iki arka-
daş. Alanson, oyunculuk 
sevdasına kapılıp Anka-
ra’ya gitmiş; Ortaçgil, kim-
ya mühendisliği okumuş. 
İkisini buluşturan, sadece 
Kadıköy değil: Memleketin 
en iyi iki şarkı yazarından 
söz ediyoruz. 

Mazhar Alanson’un, Kadıköy sokakları-
nı arşınlarken tesadüfen tanıştığı Fuat Güner’le 
Kaygısızlar’ı kurması, bir milat. Hikâyenin gel-
diği nokta MFÖ ama o, ayrı bir yazının konusu. 
Bu yazıda, Bülent Ortaçgil’i anlatacağım. “Dilim 
döndüğünce” diyeceğim ama ne yazsam eksik 
kalacak. Hani o çok bilinen Mazhar şarkısındaki 
gibi: Tam da “nereden başlasam / nasıl anlat-
sam?” durumu. Öyle bir “şey” ki, nereden baş-
larsam başlayayım, nasıl anatırsam anlatayım, 
yine de eksik kalacak.

Kelama, “meşhur” bir Ortaçgil şarkısının 
içindeki doneleri ayıklayarak başlayayım. Keli-
meyi tırnak içine aldım çünkü Ortaçgil şarkıla-
rı aslında meşhur şarkılar değil. Bilen biliyor, bu 
ona yetiyor. Bahsedeceğim şarkı, bir film sa-
yesinde ünlendi, aldı başını gitti. O kadar ki, Or-
taçgil’i de aştı. “Eylül Akşamı”ndan söz edi-

yorum… Dikkatinizi çekti 
mi bilmem ama bir Kadıköy 
şarkısıdır: “Bostancı dol-
muş kuyruğu” ya da “7.30 
vapuru”, doğrudan sem-
ti işaret eder. Köhne, biraz 
“dışarıda”dır ama Kadıköy 
sınırları içindedir. İçindey-
di ya da… Kalamış’ta, şimdi-
ki marinanın girişinde, eski 

vapur iskelesinin dibin-
de, adı gibi köhne bir me-
kandı. Böyle anlattığıma 
bakmayın, ben de yeti-
şemedim ama orayla ilgili 
çok hikâye dinledim. Kar-
şısındaki yazlık sinemadan 
çıkanların doldurduğu, nice 
aşkların yaşandığı, Mazhar 
Alanson, Fikret Kızılok, Ba-
rış Manço gibi “ünlü”lerin 
uğradığı bir mekan, Köhne. 
Ortaçgil de gidiyor ama he-
nüz onlar kadar ünlü değil. 
Hepsinin arkadaşı ve son-
rasında hepsiyle yolu bir şekilde kesişecek: Bir 
şarkısında Mazhar’a sataşacak, Kızılok’la or-
tak olacak, Barış Manço’nun bir şarkısını, onun 
için yapılan albümde yorumlayacak… 

Çekirdek Sanatevi’ni bilir misiniz? Kadıköy 
merkezine uzak ama sınırlar dahilinde: Çatal-
çeşme’de. Anlatmayacağım zira apayrı bir yazı 
konusu… Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok’la ortak 
olmuş, şahane konserlerin önü açılmış. Ortaç-
gil müziğini her anlamda besleyen bir mekan 
Çekirdek: Kimi şarkılarını orada yazmış, baş-
ta Erkan Oğur, pek çok müzisyenle orada ta-
nışmış. 

Ortaçgil Kadıköylü ama 
İzmir’de meşhur oluyor. 
Ümit Tunçağ ve Ali Koca-
tepe’nin ısrarıyla doldur-
duğu bant İzmir Radyo-
su aracılığıyla dinleyicilere 
ulaşınca, şarkıları ufaktan 
dillere düşüyor. Bu bant-
tan sızan iki şarkı, sanat-
çının ilk 45’liği: “Anlamsız 
/ Yüzünü Dökme Küçük 
Kız”. Sonrası, Ali Koca-
tepe prodüktörlüğünde 
yapılan “Benimle Oynar 

mısın?” adlı efsane albüm ama ondan önce, 
Ankara Televizyonu’nun prodüktörlerinden 
İzzet Öz, onu televizyonla tanıştırıyor: 22 Ma-
yıs 1976 tarihli, 2 numaralı Diskovizyon prog-
ramının konuklarından biri: “Yağmur”u söy-
lüyor. Yazık ki görüntüsü yok ama her an bir 
yerden çıkabilir… Sonrasında, değişik İzzet Öz 
programlarında görüyoruz onu. Şarkıları dil-
den dile yayılırken çok izlenen bu program-
lar aracılığıyla kulaklara yerleşiyor, Bülent Or-
taçgil adını duymayan kalmıyor. Buna rağmen 
ona “yıldız” diyemeyiz çünkü kendi seçimiyle 
hep geride durmayı tercih ediyor. Bunun için-
dir ki, ekibindeki müzisyenleri herkes biliyor.

Şarkılarında Kadıköy’ün izlerini arama-
ya kalkarsanız, bulursunuz. “Değirmenler”de 
yer alan, sadece dikkatli dinleyicilerin dikka-
tini çeken “tahtaboş”, eski bir Kadıköy ko-
nağındaki merdiven altı boşluğu aslında. Da-
hası da var ama ben burada durayım, bulmak 
size kalsın. 

Barış Manço, mahallenin hikâye anlatıcı-
sıydı. Mavi Işıklar ise, yolu mahalleye düşmüş 
“muzip” topluluk… Bülent Ortaçgil için “ağır 
abi” tanımını kullanacağım ama aslında öyle 
değil. “Ağır” olmayacak kadar içten, “abi” ola-
mayacak kadar çekingen. İkisi bir arada na-
sıl olur diyeceksiniz, haklısınız. O da Ortaçgil’in 
sihri işte! 

Kadıköy Maarif Koleji’nde başlayan, ilçenin 
değişik muhitlerinde şekillenen müzisyenliği-
ni anlatmaya kalksam, sayfalar yetmez. Başta 
dedim ya: Memleketin en iyi iki şarkı yazarın-
dan biri. Diğeriyle Kadıköy’de buluşması tesa-
düf değil.

Bülent Ortaçgil, mahallenin güzellerinden. 
Onun içindir ki, mahallede verdiği konserler 
hep sıcak, hep içten. Bir gün rastlarsanız, gö-
zünüzü kırpmadan girin. Başka mahalleler-
de verdiği konserleri biliyorsanız, farkı anla-
yacaksınız. Ortaçgil, mahallesinde çalmayı 
seviyor. Mahallesi de onu seviyor zaten. 

MURAT 
MERİÇ

l Gökçe UYGUN

Şarkılı Kadıköy Tarihi - 4: Mahallenin “ağır abi”si Bülent Ortaçgil

◗ Kuzey Ormanları’nı tahrip edici projeler-
den koruma amacıyla kurulan Kuzey Or-
manları Savunması, bir dayanışma gecesi 
organize ediyor. Derneğin yıl boyunca sa-
vunma masraflarını karşılamak için bu sene 
üçüncüsü düzenlediği destek gecesinde 
lokal sahneden Ahmet Ali Arslan, Bandista, 
Cihan Murtezaoğlu, Komik Günler, Yolda 
ve Zeytin konserler verecek. Biletlerden 
elde edilecek tüm gelir, Kuzey Ormanları 
Savunması’na bağışlanacak. Etkinlik bi-
letlerini satın almak için kuzeyormanlari@
gmail.com adresine mail atmak gerekiyor. 
(12 Nisan/20.00/KadıköySahne)

◗ Napoliten parçalardan seçmelerin yer 
alacağı programda Hüseyin Kaya (piyanist) 
ve solistler Besnik Ademoğlu, Serkan 
Bodur, Murat Erengül, Reha Gün, Vahram 
Keşap sahne alacaklar. (7 Nisan/20.00/
Süreyya Operası)

◗ Kürt müziğine 
modern yorumuyla 
farklı bir anlayış 
sunan Ruşen Alkar, 
müzik eğitimine 
lise çağlarında 
başladı. Dokuz 
Eylül Üniversitesi 
Müzik Öğretmenliği 
Bölümü’nden lisans, 
Müzik Kuramları alanında yüksek lisans 
derecesi aldıktan sonra, aynı üniversitede 
Etnomüzikoloji doktora programına başladı.  
Kültürel Bellek ve Toplumsal Cinsiyet 
odaklı makaleleriyle ulusal ve uluslararası 
müzik sempozyumlarda bildiri sunan Alkar, 
aynı zamanda müzik eğitmenliği yapıyor. 
2005 yılı itibariyle alternatif jazz-rock 
formundaki Türkçe, Kürtçe besteleriyle 
Türkiye’deki çeşitli festival ve yarışmalarda 
sahne almaya başlayan Alkar’ın, Kürtçe ve 
Türkçe bestelerinin yanında halk şarkısı 
düzenlemelerinin de bulunduğu, SEBR/
SABIR/PATIENCE isimli bir albümü var.  (7 
Nisan/22.30/Taşra Kabare)

◗ Başar Can Kıvrak, Fuaye Konseri verecek. 
2008 yılında girdiği Moskova Çaykovs-
ki Devlet Konservatuvarı'nı, 2012 Mayıs 
ayında, Elisso Virsaladze’nin sınıfından, 
en yüksek dereceyle (kırmızı diplomayla) 
bitiren Başar Can Kıvrak, eğitim hayatı 
boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası yarış-
malarda ödüller kazanmıştır. TRT Ankara 
Radyosu için birçok kayıt yapmış olan Başar 
Can Kıvrak, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 
Filarmoni Antalya, Çukurova Devlet Senfoni 
Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası, Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni 
Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası ve 
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 
solist olarak konserler verdi. Kıvrak kon-
serlerinin yanı sıra, Bilkent Üniversitesi'nde 
eğitmenlik yapmaktadır. Süreyya Operası 
fuayesinin etkileyici ortamında yapılacak 
ve yaklaşık bir saat sürecek olan konserde 
iki büyük sonat ve 6 tane minyatür yer 
alacak. Olabildiğince farklı müzikal dile sahip 
eserlerden oluşan konser, renkli bir program 
sunuyor. Sınırlı sayıdaki ücretsiz giriş kart-
ları, 3 Nisan'dan itibaren Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası gişesinden temin edilebilir.  
(10 Nisan/18:00/ Süreyya Operası)

◗ Romanya Kültür 
Merkezi, Toma 
Popoviçi Piyano 
Resitali düzenliyor.  
Bükreş’te Müzik 
Akademisi’nden 
mezun olduktan 
sonra Boston 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nden yüksek lisans 
derecesi aldı. Kuşağının önde gelen 
piyanistlerinden biri olarak kabul edilen 
Popoviçi, Bükreş Ulusal Müzik Üniversitesi 
Piyano Bölümü’nde öğretim görevlisi. 
Sanatçı ulusal ve uluslararası düzeyde 
birçok ödül kazandı. Ücretsiz etkinliğe 
katılım davetiyeli. Davetiyeler, etkinlik 
tarihinden bir hafta önce Yeldeğirmeni 
Sanat gişesinden temin edilebilir. (12 
Nisan/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

için

“Bir hayalim var isteğin de ötesinde… 
Dünyanın hemen her yerinde, her köşesin-
de, her toprağında şarkı söylemek…”

Böyle diyor gezgin müzisyen Barış Ay-
han. Fransa’daki evinden, Anadolu enstrü-
manı cura ile ‘barış’ için yola çıkan Ayhan, 
dünyayı gezip barışa ses veriyor. Ayhan ile 
Kadıköy konseri öncesi Kadıköy’de görüştük. 

◆ Biraz tanıyalım sizi. Böyle bir tura 
çıkmaktaki motivasyonunuz neydi?

Aslen Orduluyuz. Ailem 40 senedir 
Fransa’nın Strazburg kentinde yaşıyor. Biz 
kardeşlerimle beraber orada büyüdük. Müzi-
koloji eğitimi aldım. 2015 yılına dek müzik 
öğretmenliği yaptım okullarda. Tura çıkmanı 
sağlayan hem içimdeki duygular hem de An-
gelo Branduardi’nin Git rüzgârın seni götür-
düğü yere adlı şarkısı… 

Bu şarkıyı dinlerken içimdeki tutkunun beni 
bu yöne doğru sürüklediğini hissettim, bu 
şarkı hayatımın pusulası oldu. Çevremde çok 
gezgin insan var, onlardan esinlendim.  

◆ Turunuz 1 Eylül Dünya Barış Gü-
nü’nde (2015) başlamış. Tesadüf mü?

İlk başta bu proje bir barış projesi değil, 
daha kişiseldi. Fakat sonra bunu bir projeye 
çevirirsem, bana eşlik eden başka müzisyen-
lerin de olabileceğini, daha çok insana temas 
edebileceğimi fark ettim. Aklımda her zaman 
barışı yayma düşüncesi vardı ve bunu da en 
iyi şekilde müzikle yapabileceğimi düşün-
düm. Turuma “Barış için Müzik - Music for 
Peace - Musique pour la Paix” adını verdim. 

◆ İsminizle de güzel bir tesadüf ol-
muş…

Açıkçası ismimin önemini geç farkına 
vardım. Barış’ın anlamını elbette biliyorsun 
ama zamanla alışıyorsun. Bu isimle ne ya-
pabileceğini pek algılayamıyorsun. Bu tura 

ismimi vermek çok anlam-
lı oldu.

◆ Sizce müzikle barış 
sağlanabilir mi?

Barış, barışı isteyen kişi-
lerle sağlanabilir. Müzik sa-
dece bir aracı olabilir.

◆ Peki sizce müzisyen-
ler toplumsal barışa nasıl 
katkı sunabilir? Ya da sun-
malı mı, her müzisyenin 
böyle bir görevi olmalı mı?

Görev konusu değil bu- 
ki benim bu yaptığım da bir 

görev değil. Sadece paylaşımda, etkileşimde 
olmak. Bence samimiyetle yapılan şey gü-
zeldir, güzel olan her şeyin de barışa katkı-
sı oluyordur. Bahsettiğim güzellikleri iyi in-
sanlarla paylaşıyorum. Ama öte yandan kötü 
insanlarla nasıl yaşayabilirim diye de düşü-
nüyorum. Ben de bilmiyorum, onun arayı-
şındayım. Ama emin olduğum bir şey var; 
ben bir bulutun üstünde gibiyim, kendi den-
gemi buldum ve elimden geldiğince bu den-
geyi saygı ve sevgiyle karşımdaki kişilere 
yansıtmak istiyorum.

◆ Şimdiye dek hangi ülkelere gittiniz? 
Ziyaret ettiğiniz ülkelerde neler yapıyorsu-
nuz? Sponsorunuz da yok sanırım.

Azerbaycan, İsrail, Balkan ve Kafkas ül-
keleri, Almanya, Avusturya, Slovenya, Bul-
garistan, İstanbul… İnsanlarla tanışıyorum, 
müzisyenlerle konserler veriyorum, Fran-
sızca dersleri veriyorum, festivallere katılı-
yorum, yerel şarkıları öğreniyorum. Temas 
ettiğim herkesin müzisyen olması şart değil, 
birbirimizin hayatına bir şekilde dokunma-
mız önemli.

Sponsorum yok. Olsa da beni sınırlama-
sını istemem. Evimdeki eşyalarımı satmış-
tım, biraz birikimim vardı. Bazı gittiğim yer-
lerde harçlığımı çıkarmak için bazı işlerde 
alıştım, gitar dersleri verdim. Herkes bir şe-
kilde destek oluyor zaten.

◆ Siz gitaristsiniz ama cura ile yoldası-
nız. Neden?

En samimi hissettiğim enstrüman. De-
dem de babam de cura, bağlama çalardı. Ben 
de bu enstrümanla küçük yaşta tanışmıştım. 

Şu an bendeki cura 25 yıllık. Böyle bir an-
lamı var. 

◆ Pek çok yer gezip, insanlarla tanıştı-
nız. Müziğin ortak bir dili var mıymış?

Evet… Farklı coğrafyalarda benzer ez-
giler duydum. Mesela Erivan’da 8 Mart Ka-
dınlar Günü’nde duyduğum bir şarkı, tipik 
bir Türk halk ezgisi gibiydi. Repertuarımda 
Arap, Azeri, Ermeni, Fransız, Gürcü, İbrani, 
Kürt, Ladino, Rum, Türk, Yidiş, Yunan ez-
gileri var. Bunları birbirlerinden ayırt etmi-
yorum. Her dil, her ezgi, her kültür, her gele-
nek ve her insan birbirinden değerli.

◆ Bugünlerde durağınız İstanbul. Ka-
dıköy’de şimdiye dek 4 konser verdiniz. 
Yeni konser olacak mı?

15 Nisan’da GitarCafe’de çalacağım. 
Zazaca ve Bulgarca şarkılar söyleyecek iki 
vokal olacak. Sahnede 10-11 kişi olacağız. 
Şimdiye kadarki en büyük kadro...

◆ Barış Ayhan’ın bundan sonraki rota-
sı nasıl? Evinize ne zaman dönmeyi düşü-
nüyorsunuz?

İzmir,  Eskişehir, Ankara, Trabzon et-
kinlikleri var, ardından Gürcistan,  Ermenis-
tan’a tekrar gideceğim.

Hiç bilmiyorum… En iyi rüzgârı bulma-
ya çalışıyorum ve o rüzgârın bana eşlik et-
mesi için sürekli samimi dostluklara ve gü-
zel insanlarla paylaşımda bulunmaya özen 
gösteriyorum. Yolculuk esnasında öğrendi-
ğim eserleri ve deneyimlerimi paylaşmak bu 
projeye çok büyük bir önem kazandırıyor. 
Ve Barış rüzgârı estiği sürece müzik yolcu-
luğum devam edecek.

Müzisyen Barış, 
“Barış için 
Müzik” projesi 
için 2015'ten 
beri yollarda 
olan gezgin 
müzisyen 
Barış Ayhan, 
Kadıköy’de 
konser verecek

Besteci-eğitimci, festivalin fikir babası Prof. Dr. Özkan 
Manav, “Türkiye’nin uluslararası sanat müziğinin gelece-
ğine genç bestecilerin üretimleri aracılığıyla ışık tutan Se-
sin Yolculuğu, yeni ses evrenlerine açılmaya hazır kulakları 
10. festivaline bekliyor” diyor. Önceki yıllarda gerçekleşen 
30 konserde 400’ün üzerinde yapıtı dinleyiciyle buluştu-
ran Sesin Yolculuğu’nun, genç bestecilerin özgürce nefes 
alıp verdiği, farklı bakış açılarını çekincesizce sergiledikleri, 
gerçek anlamda “çoksesli” bir platform olduğunu vurgu-
layan Manav, “Bunun yaşadığımız coğrafya ve tarih kesiti 
açısından anlamını ayrıca vurgulamaya gerek yok” yoru-
munu yapıyor. 

GÖLDEKİ ÇAKIL TAŞLARI…
“Sesin Yolculuğu’nun 2004 yılında üç akademik kurumun 
bir araya gelmesiyle başlayan yolculuğunun zaman içinde 
Türkiye’nin farklı illerinden on beş okulu buluşturan bir ge-
nişliğe erişeceğini kim tahmin edebilirdi?” diye soran Ma-

nav, “Konserlerin sürekliliği ve festivalin hiç eksilmeyen, 
eksilmek şöyle dursun her yıl artan enerjisi, Sesin Yolcu-
luğu’na omuz verenlerin açığa çıkardığı sinerjinin doğal bir 
sonucudur” ifadesini kullanıyor.   Özkan Manav, 9 Nisan 
Pazar günü 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak 3 
konserde dinlenecek yapıtları, “dingin bir göle atılan küçük 
çakıl taşları” olarak betimliyor ve şöyle devam ediyor; “Ta-
şın suya değdiği an oluşan dalgacıklar halka halka genişle-
yip suyun üzerinde kendi izlerini bırakmakta. Gölün fark-
lı köşelerinden, farklı anlarda, farklı açılarla atılan taşların 
oluşturduğu dalgacıkların bazıları birbirine dokunuyor, bir-
birini keserek yeni bir bütün oluşturuyor, bazıları kendi ba-
şına ilerleyip sönüyor, bağımsız yaşantılarıyla mutlu. Bu 
çakıl taşlarına, bu titreşimlere ihtiyacımız var. O dingin göl 
düşlerimizdir, umutlarımızdır, özlemlerimizdir, yaşamımız-
dır, Türkiye’dir, Türkiye’nin bugünüdür, yarınıdır. “  Bilet fi-
yatları: 5-10 TL. Üç konsere tek bilet ile giriş yapılabiliyor.  
Ayrıntılı bilgi için: www.sesinyolculugu.com

“Sesin Yolculuğu 10: Genç 
Besteciler Festivali”, bu yıl yine 
Süreyya Operası’nda yapılacak

Sesin Süreyya’daki 
yolculuğu…

 

Berlin’in en büyük ve en kapsamlı caz festivali XJAZZ Festival, 
bu sene Tel Aviv, Ankara ve İstanbul ile birlikte dünyanın farklı 
şehirlerinde yapılacak. Berlin çıkışlı XJAZZ Festivali, 12-15 Ni-
san tarihleri arasında İstanbul’da olacak. Caz müziğini dans, 
elektronik doğaçlama ve güncel klasik türleriyle bir araya ge-
tiren festivalin bazı konserleri de Kadıköy’de gerçekleştirile-
cek. 13 Nisan Perşembe günü Lopenstraat ve MikadoOffici-
al grupları kargART’ta sahne alacak. Aynı mekânda ertesi gün 
de, Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması’nda “En 
İyi Yorum” ödülü kazanan genç caz vokali Deniz Taşar, şar-
kılarını söyleyecek. Aynı gün dj’ler Kaan Bulak ve Ozan Ma-
ral, Kadife Sokak alternatif mekanlarından Arkaoda’da çala-
cak.  15 Nisan Cumartesi günü ise KadıköySahne’de iki konser 
olacak. Önce, Türkiye'nin caz duayenlerinden Önder Focan'a 
Funkbook projesinde Berlin'den Sebastian Studnitzky eş-
lik edecek. Sonrasında, Berlin'in en önemli müzik isimlerinden 
aktivist ve prodüktör İpek İpekçioğlu, Petra ve Ceyhun eşli-
ğinde müzikseverleri elektronik seslerin etnik unsurlarla çar-
pıştığı bir serüvene çıkaracak.
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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 

  

Hipertansiyon kalp 
sağlığını olumsuz etkileyen 
en önemli hastalıkların biri 
ya da birincisidir.

Hipertansiyon kan 
basıncının kronik olarak 
normalin üstünde olması 
halidir. Sağlıklı bireylerde 
kan basıncı 110-120/70-
80 mmhg düzeyindedir. 
Eğer kan basıncı 140/90 
mmhg ve üzerinde ise kişi 
hipertansiyonludur. Bu 
bulguların tespit edildiği 
olguların mutlak takip 

ve tedavisi gereklidir. Bu takip ve tedavi sürekli 
olmalıdır.

Hipertansiyon hastalığının sebebi 
organlarımızdaki doğuştan beri varolan 
veya sonradan gelişen anormallikler veya 
yaşam sürecindeki değişikliklere bağlı olarak 
gelişebilmektedir. Günümüzdeki hipertansiyonun 
en önemli sebebi ikinci gruptur. Aşırı kilolu olma, 
yeme içme düzensizliği, sedanter hayat,  sigara ve 
alkolle barışık olma, tuz tüketiminin fazla olması 
stres ve buna benzer çevresel etkenler bu grupta 
dillendirilebilir.

Kronik hipertansiyonda genellikle tüm damar 
sistemi ve kalp, beyin, göz, böbrek gibi hedef 
organlar ciddi etkilenmekte bunun sonucu olarak 
kalp yetmezliği, kalp krizi, görme bozuklukları, 
böbrek yetmezliği ve inme gibi ciddi olumsuzluklar 
yaşanabilmektedir.

Hipertansiyon baş ağrısı, özellikle ense 
kökünde künt bir ağrı, şakaklarda zonklama, 
kulak çınlaması, göğüste baskı hissi, halsizlik gibi 
yakınmalarla bizi sağlık kuruluşuna yönlendirebilir.

Detaylı fiziki muayene ile hipertansiyon 
kolaylıkla tespit edilebilir. Tansiyonun 
menşeini laboratuvar ve radyolojik tetkiklerle 
netleştirebiliriz. Sağlık kuruluşlarında bazen 
hastalarda tansiyon ölçülürken yüksek ölçülebilir. 
Beyaz önlük hipertansiyonu olarak değerlendirilen 
bu durumu netleştirmek için 24 saatlik taholter 
takılabilir.

Hipertansiyon tanısı kesinleşmiş hastalarda 
yeme içme düzeni sağlanmalı (tuz kısıtlaması, 
yeme içme oranının dengelenmesi, sigara ve 
alkol tüketiminin kısıtlanması ya da tamamen 
kesmeleri). Ortam ve şartlar uygunsa yürüme 
sporu yapmaları, ayrıca çevresel ve bireysel stres 
faktörlerinin iyi yönetilmesi hipertansiyonun 
kontrol altına alınmasında fayda sağlayacaktır. Tüm 
bunlara rağmen kan basıncı yüksek ölçülürse o 
zaman ilaç tedavisine başlanmalı ve sürekli takip 
gerekmektedir.

Organ anormallikleri düzeltilince ilaç desteğine 
çoğu zaman ihtiyaç kalmayacaktır.

KALP SAĞLIĞI VE 
HİPERTANSİYON

Kardioyog 
Dr. Nuri Çağlar   

Kadıköy Belediyesi 
Dr. Rana Beşe Sağlık 

Polikliniği

Merkezimizde CGF tedavi uygulaması yapılmaktadır
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alp ve damar hastalıkları ile 
mücadele etmenin önemini 
vurgulamak, kişileri bu has-
talıklara karşı uyarmak, kalp 

sağlığını koruma konusunda bilinçlendir-
mek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandı-
rabilmek ve kalp sağlığına dikkat çekmek 
amacıyla 12-18 Nisan haftası Kalp Sağlığı 
Haftası olarak kutlanıyor.

Kadıköylü bu konuda da şanslı zira 
Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağ-
lık Polikliniği’nde kardiyoloji muayenele-
ri ücretsiz yapılıyor. Poliklinikten aldığımız 
bilgilere göre 2016-2017 yılları arasında 
Kardiyoloji Kliniği’nde yaklaşık 3 bin 100 
kişiye muayene,  bin 500 kişiye Elektrokar-
diyografi (EKG), 800 kişiye EKO, 300 kişi-
ye Efor, 500 kişiye Holter işlemleri yapıldı.

ÇARPINTI, NEFES DARLIĞI
Polikliniğin Kardiyoloji bölümüne ya-

pılan müracaatlarda ilk sırayı tansiyon 
yüksekliği şikâyetinin aldığı belirtilirken, 
bunu göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı 
şikâyetlerinin izlediği ifade edildi.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe 
Sağlık Polikliniği Kardiyoloji Ünitesinde; 
Ekg(Elektrokardiyografi), Efor Ekg, Eko-
kardiyografi, Ritim Holter, Tansiyon Hol-
ter hizmeti sunuluyor. Klinikte muayene 
ücretsizken diğer işlemlerden cüzi bir üc-
ret alınıyor. 

KALP CHECK-UP’I VAR
Poliklinikte isteyen hastalara ru-

tin kontroller dâhilinde check-up hizme-
ti sunuluyor. Kardiyoloji Detay Check-Up 
programında; Kardiyoloji muayenesi, Ak-
ciğer röntgeni, Elektrokardiyografi (EKG), 
Ekokardiyografi (EKO), Eforlu EKG, He-
mogram, Homosistein, Kreatinin, TSH, 
Trigiliserid, AST(SGOT), ALT (SGPT), 
Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Koles-
terol, Glukoz (AKŞ), CRP (Hing Sensiti-
vitiy) testleri yapılıyor. 

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe 
Sağlık Polikliniğinde Ağız Diş Sağlığı, 

Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları, Dâhiliye, Diyabet Ünite-
si, Endokrinoloji, Göz Hastalıkları, Kadın 
hastalıkları, Psikolojik Danışmanlık, La-
boratuvar Hizmetleri, Radyoloji Hizmet-
leri (Usg-Mamografi, Dopler), hizmetle-
ri de sunuluyor. Kadıköy Belediyesi Dr. 
Rana Beşe Sağlık Polikliniği Fahrettin 
Kerim Gökay Cad. Patika Yol Sok. No:16 
Kuyubaşı’ndaki Kardiyoloji Kliniğine 
(216) 418 88 30- (216) 348 40 27 telefon-
larından, polikliniğin internet sitesi http://
www.saglikpoliklinigi.org/’tan veya po-
liklinik telefonlarından ulaşılabiliyor ve 
randevu alınabiliyor. 

ücretsiz 
muayene olun!

Kalbinizi koruyun

Gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerinin devreye girmesine 
rağmen günümüzde ani yaşam kayıpları en fazla kalp hastalıkları 

nedeniyle yaşanıyor. Kadıköy Belediyesi Rana Beşe Sağlık 
Polikliniği herkesi ücretsiz kardiyoloji muayenesine çağırıyor

Kızılay’dan 
Belediyede 
bağış kampanyası

Kızılay ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle 
Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’daki bi-
nasında 4 Nisan 2017 Salı günü 08.30-16.30 
saatleri arasında 1 günlük kan ve kök hücre 
bağış kampanyası düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi personelinin yanı 
sıra işleri dolayısıyla belediyeye yolu düşen 
vatandaşlar da kan ve kök hücre bağışında 
bulundu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, Başkan Yardımcısı Onur Temur-
lenk ve Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürü Zeynep Süzme, belediye binasının 
giriş katında kurulan bağış standını ziyaret 
ederek, bağışçıları anlamlı davranışlarından 
dolayı tebrik ederken, Kızılay görevlilerine 
de çalışmalarında kolaylık diledi.

SADECE 15 DAKİKA
Bağışçılar kimlikleriyle bağış standına 

geldiklerinde; kan ve kök hücre bağışı için 
ayrılan formları doldurdu. Kişilerin hemog-
ram değerlerine bakıldı, tansiyon ve ateş öl-
çümleri yapıldı. Ekip doktorunun değerlen-
dirmesinin ardından bağış alındı. Kişiler kan 
bağışında bulunurken aynı zamanda kök 
hücre bağışında da bulunabildiler. Tüm iş-
lem yaklaşık 10-15 dakika sürüyor.

Kök hücre bağışı için 18-50 yaş aralığın-
da olmak, 50 kilonun üzerinde olmak, her-
hangi bir kronik hastalığın olmaması ge-
rektiği belirtilirken, Kızılay’ın kan bağış 
merkezlerinde dileyenler hem kan bağışında 
hem de kök hücre bağışında bulunabiliyor. 

Anadolu Yakası’nda Kartal, Zeynep Ka-
mil ve Çekmeköy Kan Bağış Merkezlerinin 
yanı sıra Kadıköy Rıhtım’da bulunan Kızı-
lay tırında haftanın her günü kök hücre ba-
ğışı alındığı, Avrupa Yakası’nda da Çapa 

ve Başakşehir Kan Bağış Merkezleri’nde de 
kök hücre örneği alındığı belirtildi.

BİR HASTAYA UMUT OLDULAR
Kadıköy Belediyesi personelinin yanı 

sıra belediyeye gelen vatandaşlar da bağışta 
bulundu. Kadıköy Belediyesi personellerin-
den Hakan Özdemir, düzenli olarak kan ba-
ğışında bulunduğunu belirterek, “Kan herke-
se lazım olabilir. Bu konuda bilinç artmalı” 
dedi. Üzeyir Ant ise “Belediyede işim var-
dı, bağış standını gördüm ve kan bağışında 
bulundum. İmkân olduğunca bağışta bulu-
nuyorum. Güzel bir duygu. Çünkü bir insa-
na yardımımız, faydamız olmuşsa ne mutlu 
bize. Kızılay’dan bağışımın ihtiyacı olan ki-
şiye ulaştırıldığı bilgisi geldiğinde ise daha 
çok mutlu oluyorum. İmkânı olan herkesin 
bağışta bulunmasını isterim. Belki bizim de 
ihtiyacımız olabilir bir gün. Mutlaka ve mut-
laka stoklarımızda kan olması için herkesten 
bağışta bulunmalarını rica ediyorum.10-15 
dakikalık bir sürede bağış yapılabiliyor. Kal-
dı ki vakit önemli değil” diye konuştu.

Kan bağışında bulunanlardan Meltem 
Tülün,  3 ayda bir bağışta bulunduğunu be-
lirterek, “15 dakikamı alıyor. İleriki zaman-
larda da kök hücre bağışında bulunmayı 
düşünüyorum. Güzel bir duygu. Bağışımı-
zın ihtiyacı olanlara ulaştırılması, bağışımı-
zın ulaştığı bilgisinin verilmesi insana gurur 
veriyor” dedi. Belediye personeli Şebnem 
Aksu da “Sadece 10 dakikada bağışta bulun-
dum. Çok kısa bir işlem. Mutluyum. İnşallah 
bir hastaya faydamız olur. Bundan sonra da 
düzenli olarak bağışta bulunmayı istiyorum. 
Sağlıklı olan herkes kan bağışı yapsın iste-
rim” şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediyesi’nin de üye olduğu 
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlık-
lı Şehirler Ağının 2017 yılı “Sağlıklı Şe-
hirler Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı” 
01-03 Mart 2017 tarihlerinde Macaris-
tan’ın Pécs kentinde gerçekleştirildi. 
32 ülkeden 200’den fazla temsilci ka-
tıldı. Türkiye’den ise Kadıköy Beledi-
yesi’nin yanı sıra Sağlıklı Kentler Birliği, 
Yalova, Karşıyaka, Gölcük, Nilüfer, Çan-
kaya, Ortahisar, Balçova Belediyeleri ile 
Bursa, Denizli ve Trabzon Büyükşehir 
Belediyeleri katıldı. 

AKTİF VATANDAŞLIK
Konferans dâhilinde genel olarak sür-
dürülebilir bir gelecek için itici güçler, 
planlama, mekânsal ve toplumsal dö-
nüşüm, sağlıklı şehirlerin sürdürülebi-
lirliği, hakkaniyet, politika entegrasyo-
nu, yenilikçi yöntemler, göç ve sağlık, 
sektörler arası çalışma, liderliğin öne-
mi, yaşam boyu sağlık felsefesi kap-
samında ilk yıllara yatırım, izleme ve 
değerlendirmenin değeri, kapsayıcı ve 
dayanıklı şehirler için itici güçler, çev-
re ve sağlık, aktif vatandaşlık, eylem 
planları, uzun dönemli verilerin önemi, 
etkili mesajlarla sağlığın geliştirilmesi, 
yaşlanma, sürdürülebilir gelecek inşa-

sında inovatif çözümler, iyileştirilmiş 
sağlık için kapasitenin güçlendirilme-
si ve davranış değişikliği, cinsiyet ve 
sağlık, nüfus değişikliğine adaptas-
yon, dayanıklı toplulukların oluşturul-
masında katılım, sağlık için çok düzeyli 
kaynaklar konu başlıklarında ana otu-
rumlar, paralel oturumlar ve yuvarlak 
masa toplantıları ile yürütülen konfe-
ransta çeşitli sunumlar ve konuşma-
lar yapılarak katılımcılarla tartışmalar 
yürütüldü. 

YAŞLILIK ARAŞTIRMASI
Uygulamalardan Öğrenme -Yaş: Ye-
nilikçi Yöntemler başlıklı Dayanıklı Şe-
hirler paralel oturumunda “Kadıköy 
Belediyesi Mahalle Bazlı Yaşlılık Araş-
tırması” bildirisinin sunumu Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 
sosyolog Ece Çizel tarafından gerçek-
leştirildi. Konferansta sözlü sunumla-
rın yanı sıra poster sunumlara da yer 
verildi. Bu kapsamda, Kadıköy Bele-
diyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
Toplumsal Eşitlik Birimince hazırlanan 
“Kadın Forumundan Potlaç’a Kadı-
köy’ün Kadın Politikaları” başlıklı pos-
ter sunumu sergilenerek katılımcılar-
la paylaşıldı.

l Mustafa SÜRMELİ
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Kadıköy Belediyesi’nde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyasına 15 dakika ayıranlar bir hastaya can oldular
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Sağlıklı Şehirler buluştu
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Bilyoner.com Kadınlar 
Basketbol Ligi 2016-
2017 sezonunda Yakın 
Doğu Üniversitesi Ka-
dın Basketbol Takımı, 
evinde ağırladığı Be-
şiktaş’ı 70-65 mağlup 
ederek ligdeki liderli-
ğini sürdürdü. Oldukça 
büyük bir çekişmeye 
sahne olan ve Kadı-
köy Belediyesi Cafe-
rağa Spor Salonu’nda 
oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi 20. 
galibiyetine imza attı. 

İSTANBULGÜCÜ 65- ÇANKAYA 70
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2016-
2017 sezonunda 35.hafta karşılaşmaları ta-
mamlandı. Ligin 35.haftasında İstanbulgücü 
Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor Salonu’n-
da oynanan maçta Çankaya Üniversitesi’ne 
70-65 mağlup oldu. Haftayı puanla tamam-
layan Çankaya Üniversitesi, ligde 3. Sırada 
yer aldı. İstanbulgücü ise ligin son haftala-
rı yaklaşırken ligde 14. Sırada yer aldı.  Maçın 
periyotları ilk yarıda 19-23 ve 17-18 şeklin-
de tamamlandı. İkinci yarıda ise 8-13 ve 21-
16 şeklinde tamamlandı. İlk 3 periyotta Çan-
kaya Üniversitesi galip gelirken son periyot 
İstanbulgücü’nün üstünlüğüyle tamam-
lansa da Çankaya Üniversitesi toplamda 70 
sayı ile maçı İstanbulgücü’nün 5 sayı önün-
de tamamladı ve maçın galibi oldu.

galibiyet

İLK HAFTALAR
2. AMATÖR LİGDE

İLK HAFTALAR
İstanbul Amatör Futbol Liglerinde bu hafta 
oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi 2016-2017 
sezonunda her geçen hafta heyecan daha 
da artıyor. Ligde haftalar ilerlerken, Erenköy 
Gençlik-Haydarpaşa Demir arasında 
oynanan Kadıköy derbisinde kazanan 
Haydarpaşa Demir oldu.  Feneryolu-
Erenköy Acar arasında oynanan Kadıköy 
derbisinde de kazanan Erenköy Acar oldu.
14. grupta 
Merakla beklenen Kadıköy derbisinde 
Erenköy Gençlik ile Haydarpaşa Demir 
karşılaştı. Haydarpaşa Demir maçı 4-2 
kazandı. Haydarpaşa Demir kazandığı 
3 puan ve toplamda 12 puanla 15 puanlı 
İstanbul Ağrı Spor’un ardından 2. sırada yer 
aldı.
Haftayı puansız kapatan Erenköy Gençlik 
ise 7 puanda kalırken 6. sırada yer aldı. 
Erenköy Gençlik gelecek hafta Kartal Yunus 
ile karşılaşacak. Haydarpaşa Demir ise 
haftaya İstanbul Ağrı Spor ile deplasmanda 
karşılaşacak.
15. grupta 
Kozyatağı bu hafta karşılaştığı 
Ataşehirgücü’ne 8-1 mağlup oldu. Haftayı 
puansız tamamlayan Kozyatağı 10 puanla 5. 
Sırada yer aldı.
Kozyatağı Haftaya Ataşehir Yoncaspor 
ile deplasmanda karşılaşacak. Kozyatağı 
maçtan puanla dönüp moral bulmak istiyor.
16. grupta 
Kadıköy’ün bir başka derbisi de Feneryolu 
ile Erenköy Acar arasında oynandı. 
Çekişmeli ve heyecanlı geçen maç sonunda 
Erenköy Acar maçtan 2-1 galip ayrılan 
takım olurken kazandığı 3 puanla 4 puan 
kazanarak 8. sırada yer aldı.
Erenköy Acar gelecek hafta Üsküdar 
İcadiye ile karşılaşacak. Feneryolu ise 
Rivaspor ile deplasmanda oynayacak.
18. grupta 
Hasanpaşa bu hafta 1453 Maltepe Gençlik 
ile karşılaştı. Hasanpaşa maçtan 7-1 mağlup 
ayrıldı. Haftayı puansız kapatan Hasanpaşa 
5 puanla 9. sırada yer aldı. 
Hasanpaşa gelecek hafta Beykoz Göllü 
Köyü ile deplasmanda karşılaşacak.
U19 (19 Yaş altı) 1.Ligi 
Haftanın maçlarında skorlar ve haftanın 
programı şöyle:
18. Grupta  
Bostancı bu hafta Çubuklu ile deplasmanda 
karşılaştı ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. 
Bostancıspor haftaya İdealtepespor ile 
karşılaşacak. Bostancı 5 puana sahip ve 
grupta 7. Sırada yer aldı.
19. Grupta 
Kozyatağı bu hafta İstanbul Kartal Bld. 
karşısında 3-0 hükmen mağlup oldu. 
Kozyatağı gelecek hafta Sancaktepe ile 
karşılaşacak.
22. Grupta 
Koşuyolu bu hafta karşılaştığı Pendik 
Güllübağlar maçından 5-0 mağlup ayrıldı. 
Koşuyolu 1 puana sahip ve grupta son 
sırada yer aldı. Koşuyolu gelecek hafta 
Dolayoba ile karşılaşacak.
23. Grupta
Fikirtepe Dumlupınar, Üsküdar Anadolu 
ile yaptığı maçı 3-1 kaybederken, 4 
puanla grupta 6. Sırada yer aldı. Fikirtepe 
Dumlupınar gelecek haftayı maç yapmadan 
geçecek.
U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı, Pendikgücü ile 
deplasmanda oynadığı maçtan 4-0 mağlup 
ayrıldı. 3 puanı bulunan Bostancı 7. Sırada 
yer aldı. Bostancı 11. Hafta maçında lider 
durumdaki Pendik Esenyalı ile karşılaşacak. 
U16/B
18. Grupta Koşuyolu 10. Hafta maçında 
Taşdelen ile deplasmanda karşılaştı ve 
maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Koşuyolu 
haftaya Balkan Yeşilbağlar ile karşılaşacak.
19. Grupta Yel değirmeni 10. Hafta maçında 
İstanbul DSİ ile oynadı ve maçtan 1-0 
mağlup ayrıldı. Yeldeğirmeni 5. Sırada 
yer aldı. Yel değirmeni haftaya Anadolu 
Kartalları ile deplasmanda oynayacak.

Okul Sporları İstanbul Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen İs-
tanbul  İl Şampiyonası turnuva-
sında, Atacan Eğitim Kurumları 
Anadolu Lisesi Genç “B” Kız 
Voleybol takımı 33 okulun ka-
tıldığı müsabakalarda oynadı-
ğı maçları yenilgisiz kazanarak 
Anadolu Yakası Bölge Şampi-
yonu oldu. Bu başarıdan son-
ra yarı final ve final müsabaka-
larında mücadele eden Kadıköylü öğrenciler İstanbul 2.si 
olmayı başardı. Öğrenciler, bu başarıyla Türkiye şampi-
yonası yarı final müsabakaları için 7-10 Nisan 2017 tarih-
lerinde Tokat deplasmanına gidecek. 
Takım antrenörleri öğretmenler Nuray Yıldırım ve Erdem 
Hangül, Tokat’taki yarı final müsabakalarından da başa-
rıyla dönüp, 4-8 Mayıs 2017 tarihlerinde Zonguldak’ta 
yapılacak olan finallere katılmanın takımın öncelikli hede-
fi olduğunu belirttiler.

YILDIZLAR PARILDIYOR
Atacan Ortaokul Yıldız Kız Voleybol takımı ise 64 oku-
lun katıldığı müsabakalarda İstanbul 2.si oldu. Elde edi-
len bu başarıyla yıldız takımı 23-26 Mart 2017 tarihle-
rinde Uşak’ta düzenlenen “Türkiye Şampiyonası Yarı 
Finalleri”ne yükseldi. Uşak’taki şampiyonada da büyük 
bir başarıya imza atan yıldız takım, yapılan müsabakalar 
sonunda Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına katıldı ve Tür-
kiye finalleri için 10-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Kütahya 
deplasmanına gitme hakkı elde etti.
 Okuldan yapılan açıklamada, “Gençlerimiz  İstanbul Ka-
dıköy İlçe Şenlikleri Şehit Ömer Halis Demir sezonu ilçe 
kupası için İstanbul’da müsabakalara katılıyor. Ortaokul 
küçük kız takımımız ilçe ikincisi, ortaokul yıldız kızları-
mız Kadıköy ilçe birincisi oldu. Öğrencilerimiz, yoğun ders 
programlarının yanında sportif alanda da büyük bir özve-
ri göstererek müsabakalarda kurumumuzu temsil etmiş 
ve bu büyük başarının sevincini bizlere yaşatmışlardır. 
Erken yaşlarda spora başlayıp spor ve sağlığın önemini 
kavrayan gençlerimiz disiplinli ve planlı çalışmalarını sür-
dürüyor. Öğrencilerimiz derslerini, kulüp ve okul takı-
mı antrenmanlarını aksatmadan çalışıyorlar. Antrenörleri 
Nuray Yıldırım ve Erdem Hangül ile bu başarılarını daha da 
yukarıya çekeceklerine inanıyoruz. ‘Türkiye Şampiyonası 
Yarı Final ve Finalleri’ne gidecek olan tüm öğrencilere ve 
antrenörlerimize  sonsuz başarılar dileriz” denildi.

Adım adım

Kadıköy 
Atacan 

Voleybol 
Yıldız Kız 

Takımı, 
Türkiye 

finallerinde

doğru

Kadıköylü gençler
ÖDÜLLE DÖNDÜ
Kadıköy Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anado-
lu Lisesi öğrencisi Enes Can Bayraktaroğlu 
Atletizmde Yüksek Atlama branşında ülke-
mize büyük bir gurur yaşattı.  

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılan 
European Youth Olympic Festival (EYOF) 
Yıldızlar Olimpiyatı’nda Türkiye’yi tek 
yüksek atlama sporcusu olarak temsil eden 
genç sporcu sergilediği başarıyla Avru-
pa’nın en iyi 12 sporcusu arasına girdi. 

Enes Can Bayraktaroğlu daha önce de 

Balkan Yıldızlar Sırbistan müsabakasın-
da yüksek atlamada Türkiye’yi temsil et-
mişti. Yıldızlar-Gençler Türkiye birincisi 
olan Bayraktaroğlu, okullar puanlı Atleti-
zim yarışmasında Türkiye birincisi, Inter-
national Match U-20 BELARUS müsaba-
kasında 5. oldu. 14 Ocak 2017’de 3.Ruhi 
Sarıalp Gençler Atlamalar Kupası birincisi, 
Büyükler Atletizm şampiyonasında kendin-
den büyük sporcuların yer aldığı müsabaka-
larda 5. oldu. 2017 Gençler Balkan şampi-

yonasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etti. Bayraktaroğlu, Okullar Gençler Atleti-
zim müsabakasında yine 2.06 atlayarak bi-
rinci oldu. 

Bayraktaroğlu, 40 Ülkeden 2 bin 500 
sporcunun katılımıyla Trabzon’da gerçek-
leştirilen ISF Gymnasiade 2016 Dünya 
Okul Sporları Olimpiyatları Yüksek Atlama 
branşında Brezilya, Portekiz, Yunanistan, 
Hindistan gibi ülkelerin favori yarışmacı-
larını geride bırakarak Dünya 1.si olmuştu. 

YELKEN, RÜZGÂR VE DOĞA
Bu yıl beşinci kez düzenlenen Ulusla-

rarası Bodrum Optimist Yelken yarışlarına 
11 ülkeden 260 optimist sporcusu katıldı. 
Bu yıl yarışlar, sert esen rüzgâr ve yağmur 
koşullarında gerçekleştirildi. 

Marmara Yelken Kulübü’nün başarılı 
sporcularından Doğa Demirel, yarışta Türk 
Milli Takımı adına yarıştı ve kızlar katego-
risinde 2. sırada yer alarak ödül kazandı. 

Kadıköylü genç sporcularımızdan atletizm ve yelkende güzel haberler var

İlk maçında “MEŞHUR” oldu
Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcularından 
Mashkhur(Meşkur) Kambarov geçtiğimiz gün-
lerde Gürcü rakibiyle yaptığı profesyonel maçı 
puan vermeden kazandı. Geçmişte Türki-
ye Amatör Boks Şampiyonluğu bulunan Dün-
ya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonalarında 
ringe çıkan, profesyonel maçlarda önemli ba-
şarılar kazanan Serdar Avcı’nın yetiştirip boks 
sporuna kazandırdığı Kambarov profesyonel-
de ilk maçında kendisinden daha tecrübeli raki-
bini yenerek Kadıköy’e gurur yaşattı. Televiz-
yonlardan da canlı yayınlanan maçta Kadıköylü 

boksör rakibine hiçbir rauntta puan vermedi.  
Dünyanın sayılı boks organizasyonları arasın-
da gösterilen maçta 71 kiloda orta sıklette rin-
ge çıkan Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcu-
su, her gün sabah ve akşam toplam 4 buçuk 
saat süren antrenmanlar yapıyor ve bu maça 
da bu şekilde hazırlandı.  Antrenör Serdar Avcı, 
“Profesyonel boksu Türkiye’ye getirdik. Ülke-
mizden profesyonel boksta şampiyon spor-
cular neden çıkmasın? Bunun için çalışıyoruz” 
dedi. Kendisinin de uzun yıllar yurt dışında pro-
fesyonel maçlara çıktığını, bunun zorluk ve sı-

kıntılarını yaşadığını belirten Serdar Avcı, spo-
run sadece futboldan ibaret olmadığını, amatör 
ve özellikle de profesyonel boksun yeteri ka-
dar ön planda olmadığını, profesyonel boksta 
sponsor ihtiyacı duyulduğunu ifade etti. Kadı-
köy Boks Spor Kulübü olarak profesyonel boks 
anlamında Türkiye’de ilki gerçekleştirdiklerini 
ve Kadıköy’den profesyonel boksör çıkardıkla-
rını belirten Avcı, “Amacımız profesyonel boks 
organizasyonlarını sürekli hale getirmek. Ka-
dıköy’ü boks sporunda daha tanınır hale getir-
mek” diye konuştu.

Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu 
Mashkhur(Meşkur) Kambarov 

ilk profesyonel maçında galip geldi

Caferağa’da

ŞAMPİYONAYA
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
7 - 14 NİSAN 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

"MÜZİKLİ ŞİİR GÜNÜ "
Koro Şefi Şule MANTIK
09 Nisan 2017/ 15:00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“SEVGİ DİLİ”
Psikolog Asuman ÖZAYDIN

10 Nisan 2017 / 14:00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

“KUŞDİLİ TSM KOROSU”
Şef Binnur ŞERBETÇİOĞLU  

10 Nisan 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“TEMA, DOĞAYA NE KADAR KATKIDA 
BULUNUYOR”

Tema Sorumlusu Sevim SATILMIŞ
11 Nisan 2017 / 13:00

Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fikirtepe Gönüllüleri

"KİTAP OKUMA GÜNÜ  (AYTEN) ADLI 
KİTAP"

Yazar Nalan GÜVEN
11 Nisan  2017 / 14:00

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

"DUYGULARIN FİZİKSEL VE RUHSAL 
SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ "

Biyolog Buket ELBEYOĞLU
11 Nisan  2017/ 13:30 

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“ASUDE TSM KOROSU”
Şef Ayşe SAĞYAŞAR 

11 Nisan 2017  / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“İLKYARDIM”
Yüksek Hemşire Songül GÖKTAŞ

12 Nisan  2017 / 13:00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“MİRAS PAYLAŞIMI”
Av. Nur Evrim EROL

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

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“FASLI BAHAR TSM KOROSU”
Şef Taylan AYTÖRE

12 Nisan  2017/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ORTOPEDİ HASTALIKLARI”
Uzm.Dr.Arda DAĞCIOĞLU

13 Nisan2017/14:30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

‘EVRENSEL EŞİTLİK, KUYRUKLU CANLI’’
Doç.Dr.Nusret KAYA
13 Nisan 2017/ 14:00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ VE SKOLYOZ”
Uzm.Fizyoterapist Seda YAKIT

13 Nisan 2017/ 13:00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“OTİZM NEDİR? NASIL BAŞ EDİLİR?”
Otizm Destek Eğitim Koordinatörü Yusuf 

SOLAKOĞLU
13 Nisan  2017 / 14.00

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

"ENGELLİ HAKLARIMIZ "
Av.Nur Evrim EROL

13 Nisan 2017/ 14:00
Yer:  Caddebostan Kültür Merkezi 

Küçük B Salon 
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri ve 

Engelli Merkezi

‘KALP HASTALIKLARI’’
Toplum Sağlığı Merkezin’den Eğitim 

Hemşiresi Birgül DURMUŞ
13 Nisan 2017 / 14:00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“SAĞLIĞIMI ÖNEMSİYORUM ”
Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Taylan KÜMELİ
14 Nisan 2017 / 14:00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B Salon
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat ve Eği-
tim Komitesi’nin organize ettiği ve tiyatro 
severlerin biraraya geldiği Dünya Tiyatro-
lar Günü etkinliğinin konuğu 52 yıldır sah-
nede olan devlet sanatçısı Dilek Türker’di.

Sanatçı, yaşam öyküsünü kaleme alan 
yazar Ragıp Ertuğrul’un “Soytariçe” ki-
tabından bazı bölümler okudu. Çocuklu-
ğundan bugüne kadar olan siyasal ve top-
lumsal dönüşümünü, gelişimini, tiyatroya 
nasıl başladığını, muhalif bir kadın sanat-
çı olarak bunca yıl tek başına nasıl ayakta 
durduğunu kendine özgü bir dille anlattı. 

Aziz Nesin’in ifadesiyle “Ruhu bede-
nine, bedeni kendine sığmayan coşkular 
prensesi Dilek Türker” söyleşi sonunda 
yaşam öyküsünü anlatan kitabını sevenle-
ri için imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti.

Gönüllü Evi başkanı Zerrin Sevil ken-
disine teşekkür ederek, plaket verdi.

GÖNÜLLÜLER TİYATRODA
Erenköy gönüllüleri ve mahalleli, 

Kültür Sanat ve Eğitim Komitesi’nin dü-

zenlediği tiyatro etkinliğinde, duayen sa-
natçı Ali Poyrazoğlu’nun “Ben Eskiden 
Küçüktüm” oyununu seyretti. Poyrazoğ-

lu’nun yazıp – yönettiği oyun Türkiye 
tiyatro tarihinde çıkılmış uzun bir yol-
culuğun hikâyesiydi. Bir açık artırma öy-
küsünün stand–up tadında anlatıldığı ve 
tiyatro severlerin kahkahalarla izlediği 
oyun, zaman zaman verdiği mesajlarla da 
dikkati çekti. Ali Poyrazoğlu oyun sonun-
da seyircileriyle sohbet etti ve kitapları-
nı imzaladı.

Gönüllülerden 
Sağlık Seminerleri

Serap Kuzey ile 
Müzikli Söyleşi 
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Müzik 
Komitesi’nin düzenlediği müzikli 
söyleşinin konuğu TRT ses sanatçısı 
Serap Kuzey’di.
2008 yılında TRT’den emekli olan 
sanatçı, korolarda şef olarak görev 
aldığını söyledi. Serap Kuzey sazlar 
eşliğinde mini bir konser de verdi. 
Salonu dolduran gönüllüler eserlere 
hem eşlik etti hem de sanatçıyı ayakta 
alkışladı. 
Programını İzmir marşıyla bitiren 
Kuzey’e Gönüllü Evi Başkanı Nevin 
Toprakseven katkılarından dolayı 
teşekkürlerini sundu.

Kadın Direnişi ve 
Modern Çağda 
Mutluluk
Osmanağa Gönüllü Evi’nde “Kadın 
Direnişi” ve “Modern Çağda Mutluluk” 
konuları konuşuldu. Osmanağa 
Gönüllü Başkanı Hülya Arabacı, 
Dünya Emekçi Kadınlar Gününün 
Amerika’daki kadınların direnişi ile 
başladığını oysaki bu olaydan 200 
yıl önce Bursalı kadınların padişaha 
karşı direndiklerini ifade ederek Türk 
kadının başarılarının bilinmediğinden 
bahsetti. Psikolog N.Filiz Şenyuva 
ise workshop uygulamaları ile yaşam 
enerjisinin doğru kullanıldığında 
sağlıklı ve mutlu olabileceğimizi, anın 
yaşanmadığında baskın duygunun 
gelecek kaygısı ve korku olabileceğini, 
farklılıklarda her olayın olumlu tarafını 
işlememiz gerektiğini belirtti. Şenyuva; 
gerçek yaşamın hissetmek olduğunu, 
koşuşturmayı bırakıp yaşamaya 
bakmamızı ifade ederek “Mutluluk 
yanaşacağımız bir istasyon değil bir 
yolculuk şeklidir.”dedi. Etkinliğe İkbal 
Kaynar şiirleri, Ozan Turhal sesi ve 
gitarı ile renk kattı.

Dilek Türker tiyatro aşkını anlattı

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri bu hafta da pek çok sağlık semineri gerçekleştirdi…

ENGELLİ GENÇLERE UMUT
Kriton Curi Parkı gönüllülerinin konuğu akülü sandalye ile sosyal 
hayata adapte olan Serkan Uman’dı. Engelliler Komitesi’nin 
daveti ile gönüllü evinde sunum yapmayı kabul eden ve bunu 
ancak gazeteci yazar Hakan Soysal ile gerçekleştirebileceğini 
söyleyen Serkan Uman, TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği) Basın ve Protokol Asistanı olarak görev yapıyor. 
Konuşma güçlüğü çeken ve sadece sağ elinin işaret parmağını 
kullanabilen Serkan Uman, tek parmakla “Her şeye Rağmen 
Yaşam” adlı kitabını yazdı ve 2012 yılında bastırarak okurlarına 
sundu.  Gazeteci yazar Hakan Soysal gelen konuklara Serkan 
Uman’ın hayat hikâyesini, yaşadığı zorlukları, nasıl eğitim aldığını 
hem anlattı hem de video film olarak izletti.

HAFIZAMIZI 
NASIL GÜÇLENDİRİRİZ?
Kriton Curi Parkı 
Gönüllü Evi’nde, 
Eğitim Kültür 
ve Gençlik 
Komitesi’nin 
düzenlediği 
“Hafızamızı nasıl 
güçlendiririz?” 
konulu 
sunumu Eğitim 
Danışmanı 
Oğuz Saygın 
gerçekleştirdi.
Sözlerine “Zayıf hafıza yoktur, eğitilmemiş hafıza vardır” 
diyerek başlayan Saygın, hafızanın kurulan bağlarla çalıştığını, 
hatırlamanın çağrışım yaparak gerçekleştiğini vurguladı. 
“Asla belli yaşa geldim hafızam zayıfladı demeyin, beyne o 
mesajı gönderirseniz mağlubiyeti kabul etmiş olursunuz.” 
diyen ve isimlerin, sayıların, burçların hafızada nasıl 
tutulabileceğini bir şeye benzetme yöntemiyle açıklayan 
Oğuz Saygın, edebi ve sayısal hafıza hakkında çarpıcı 
örnekler verdi. 

A’DAN Z’YE DİYABET
Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler 
Komitesi, Gönüllü Evinde Kadıköy 
Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği 
doktorlarından Dr. Ayşe Gül Karaçam ile 
A’dan Z’ye Diyabet konulu bir seminer 
düzenledi.
Diyabetin, insülin eksikliği veya 
etkisizliği sonucu gelişen protein ve yağ 
metabolizmalarını da etkileyen karbonhidrat 
metabolizma bozukluğunun sonucu kronik 
bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Ayşe Gül, 
pankreastan salgılanan insülin hormonunun 
tamamen ya da kısmen eksikliğine bağlı 
kan şekeri yüksekliği ile şeker hastalığının kendisini gösterdiğini 
vurguladı. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun, dünya genelinde 
382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin ettiğini 
belirtti. Dr. Ayşe Gül Karaçam, şeker hastalığının belirtilerini şöyle 
anlattı: “Kilo kaybı, yorgunluk, ağız kuruluğu, çok sık acıkma, sık 
idrara çıkma, sık su içme, kaşıntı, açlık kan şekerinin 100-125 mg/
dl üzerinde olması, tokluk kan şekerinin ikinci saatte 140 mg/

dl üzerinde ise günün herhangi bir saatinde bakılan kan şekeri 
200 mg/dl üzerinde ise diyabet teşhisi konulur. Ailesinde şeker 
hastalığı bulunanlar şişman veya kilo fazlalığı süresinde kan 
şekerinde yükselme olanlar, erken yaşta koroner kalp hastalığı 
olan kişiler şeker hastalığına daha yatkındır. Şekerin fazlalığında 
da eksikliğinde de şeker hastalığı ortaya çıkabiliyor.” Dr. Ayşe Gül 
Karaçam söyleşi sonunda konukların sorularını cevaplandırdı.

“Betona inat yeşil hayat”
Göztepe Gönüllüleri, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni 

gezdi; Sakura ağaçlarını inceledi.
Gönüllüler “Betona İnat, Yeşil Hayat” sloganı ile bahçeyi 

gezdikten sonra yeşilin içinde piknik yaptı.

Çanakkale Şehitliği’ne 
ziyaret

Göztepe Gönüllüleri Çanakkale Zaferi’nin 102. yılı 
sebebiyle Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti; şehitleri saygı 

ve rahmetle andı.

Kültür mirası Anadolu
Göztepe Gönüllüleri’nin konuğu olan yazar ve 
çevirmen Havva Mutlu, “Unesco Kültür Mirası 

Anadolu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Geniş 
bir katılımın olduğu sunuma Faik Reşit Unat 4.sınıf 

öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı.

Kadıköyü’nün Romanı
Rasimpaşa Gönüllü Evinde Mart ayı okuma atölyesinde 

Moderatör Aslan Eyi ile birlikte Safiye Erol’un 
Kadıköyü’nün Romanı adlı kitabının analizi yapıldı. 

Yazar 1930’lu yıllardaki Kadıköyü’nün semtleri, 
plajları, gazinoları ve modern hayatını anlatarak kültür 

hazinelerimize ışık tutuyor. Ayrıca altı gençten oluşan bir 
grubun yaşantısından ve ilişkilerinden yola çıkarak da aşk 

duygusunu ve kara sevdayı tahlil ediyor, hayatta aşk da dâhil 
her türlü ıstırabın gayesinin insan ruhunu olgunlaştırdığını 
belirtiyor. Atölyeye katılanlar bir Kadıköylü olarak kitabı 

okumaktan çok keyif aldıklarını ifade ederek yazara 
teşekkür ettiler.

Suadiye’de Anayasa 
konuşuldu
Yeni Anayasa değişikliği, değişen 
maddeler konusunda Avukat Serkan 
Duran açıklayıcı bilgiler verdi. Yeni ve 
eski maddelerin karşılaştırılmalı olarak 
ve interaktif olarak konuşulduğu 
seminerde katılımcılar kafalarındaki 
sorulara cevap bulduklarını ifade 
ettiler.
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7 Nisan Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-‘Yüzünde Bir Yer’, ‘Sandık Lekesi’, ‘Barbarın Kahkahası’ gibi kitaplarıyla tanınan 
yazar… Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı. 
2-Santimetrenin kısa yazılışı… Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri… 
Duyuru yoluyla… Zodyak üzerinde Koç ve İkizler arasında yer alan takımyıldızın adı. 
3-Ulaşmak istenilen sonuç, maksat… Zirve… Kuruntu… Radyum elementinin simgesi. 
4-Kitapçık, broşür… Aldatma, hile, düzen… Ertem Eğilmez’in bir filmi. 5-Bir tür tuzsuz 
beyazpeynir… İstanbul’da bir müze… Bir yere kapatıp salıvermeme… Kendi kendine 
anlamında önek. 6-Eğitim işiyle uğraşan kimse… Tarihte, devlet hazinesi… Yayla 
atılan çubuk… Lahza. 7-Türk Lirası’nın kısa yazılışı… Aynı renkte olanlardan her biri… 
Çoğu tek parça kadın giysisi… Kredi kartı ile satın alınan mal ya da hizmet karşılığında 
verilen belge. 8-Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir ya da pamuklu 
kaba kumaş… Halk dilinde ağıl… Ses birimi… Altın elementinin simgesi. 9-Bir suçu 
bağışlama… Kül rengi, boz renk… Luc Besson’un bir filmi… Uzun ve yorucu, özenli 
çalışma. 10-Oy kullanma işi… Trabzon’un bir ilçesi… Amirallikten bir önceki rütbede 
olan deniz subayı. 11-Selim önadlı yazar… Kültür, hars… Mersin’in bir ilçesi. 12-Su… 
Yunanistan’ın plaka işareti… Bir tür dizgi makinesi… Ribonükleik asidin kısa yazılışı… 
Bir renk. 13-Kadın hastalıkları… Erken… Polonya’nın para birimi. 14-Sinema, tiyatro ya 
da müzikhol sanatçısı… Vücutta bir damar, arter… Yakanın göğse doğru inen devrik 
bölümü. 15-Su taşkını… Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme… 
Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi… Mağara. 16-Hamur 
açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca, ince değnek… Tekdüze, yeknesak… 
Değerli bir mineral, panzehir taşı. 17-Sürmeli soyadlı aktör… Şerif Gören’in bir filmi… 
Bir nota… Ambalaj için kullanılan ince, parlak bir madde. 18-İman, itikat… Sokakta 
bulunan ve sahibi bilinmeyen eşya… Kusursuz, tam, mükemmel. 19-Kadına göre 
kocasının erkek kardeşlerinin eşlerinden her biri… Yaşa anlamında kullanılan ünlem… 
İç sıkıntısı… Müsaade. 20-Kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç… Açıklamalı… Maden 
Tetkik Arama’nın kısaltması.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Sinemalarda gösterimi süren ‘Kabuktaki Hayalet’ adlı filmde başrol oynayan 
ünlü aktris. 2-Amca oğlu… Verimi iyi ve bol olan, mümbit… Birinci olarak, en başta. 
2-Çağdaş, modern… Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi… 
Mecazen sürüncemede bırakma, savsaklama. 4-Oldukça beyaz… Londra’da ünlü 
bir meydan… Delon soyadlı aktör. 5-Kurçatovyum elementinin simgesi… Bir tür 
mikroskop camı… Hukukta, geçerli… Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü, habbe. 
6-Rize’nin bir ilçesi… Büyük tren istasyonu… Deride geniş leke… Aşırı bir biçimde. 
7-Yadsıma… Yazı ya da sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj… İsimden isim türeten 
bir ek. 8-Tarihte Kırım hanlarına verilen ad… Müzikte, üçlü… Pişmiş toprak, cüruf ve 
çimento karışımından yapımmış, ses geçirmez, delikli briket türü. 9-Konuğa saygı 
göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak, ağırlamak… Kadıköy’de 
bir semt. 10-Uykusu hafif… İşaret, iz, belirti, alamet… Genellikle ipekten yapılmış 
kalın ip… İlgi eki. 11-Birleşmiş Milletler için kullanılan uluslararası kısaltma… Sarılığını 
gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya… Hastalık niteliğinde 
olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu. 
12-Dışyüz, görünüm… Sinizm felsefesine verilen bir ad… Temizliğe aşırı düşkün 
olan. 13-Klasik Türk müziğinde bir makam… İşyeri, büro… Sinema ve televizyon 
çekimlerinde dekorun kurulduğu yer… Temel, asıl, esas. 14-Suaygırı… Bir renk… 
Toryum elementinin simgesi. 15-Çavuşkuşu, hüthüt… Alçak, korkak, mert olmayan… 
Bir işte yetkili olan, biri işi yapan, erbap. 16-Eski Mısır’da bir yönetim birimi... Tavla 
oyununda üç sayısı… Bursa’nın bir ilçesi… Muğla’nın Ula ilçesinin eski adı. 17-Mecazen, 
tuzak… İspanya’da bir kent… Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru. 
18-1909’da Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmış, kısa dalga radyo iletişimi üzerinde 
çalışmalarıyla modern uzun erimli radyo yayıcılığının gelişmesini olanaklı kılmış ünü 
fizikçi ve mucit… Parlak olmayan, donuk… Bağnazlık. 19-Bir futbol terimi… İspanyol 
mutfağına özgü bir yemek… Ekonomide peşin para, nakit. 20-Kripton elementinin 
simgesi… Küçük körfez… Birleşik Krallık için kullanılan kısaltma… Yüksek bir makama, 
duruma erişmiş olma durumu… Emile Zola’nın bir romanı.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Albert Camus, İlelebet 2-Yeis, Hüseyin Karabey 3-Totem, Ziyaret, İletim 4-Aparat,Tike, İfşa, İta 5-Çar, Çakal, Nazik, Akma 6-Araf, Bun, Rasizm, Er 7-Fit, Tebrik, 
Tn, Baki 9-Akira Kurosawa, Aurum 10-Namert, Ekim, Kota, Net 11-Matrak, El, Zati, Etna 12-Kel, Uran, İpucu, Emu 13- Arz, Sima, Harabi, Ot 14-Rota, Akse, Kakule, Ata 15-Ak, Büz, 
Sol, Matador 16-Kadının Adı Yok, Fa 17-İrat, Kanal, Loren, Mas 18-Tirat, Lazca, Hotoz 19-An, Lukata, Ralli, Etap 20-Pazı, İnanç, Yavrukurt.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Aytaç Arman, Kara Kitap 2-Leopar, İkame, Okarina 3-Bitaraf, İmalat, Dar 4- Eser, Fikret, Rabıtalı 5-Maç, Taarruz, Ün, Tu 6-Th, Tab, Aktar, Azık, Ki 7-Cüz, 
Kutnu, Kask, Nadan 8- Asitane, Re, Nisyan, Ta 9-Meyil, Bloke, Me, Dalan 10-Uyak, Brasilia, Sıla 11-Siren, İlam, Koy, Zr 12-Ne, Ark, Zuhal Olcay 13-İktiza, Yakacak, Koala 14-La, Fisto, 
Oturum, Lv 15-Erişkin, Ati, Alaşehir 16-Lala,Şua, Ebet, No 17-Ebe, Amber, Emi, Af, Tek 18-Betik, Avuntu, Adamotu 19-Eyitmek, Men, Oto, Azar 20-Maarif, Tartaros, Pt

Yaşam
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