
Belediye 
yeni yaşını kutladı

Mahalleden 
Gandalf geçti

Müslüm Baba’nın 
evlatları…

Kalp sağlığı için 
pedal çevirdiler

 Kadıköy Belediyesi, doğumgününü 
Kadıköylülerle kutladı! CKM’deki 
gecede Kadıköy’ü yönetenler ve 
Kadıköy’ü sevenler bir araya geldi, 
emekli personel geçmişi yad etti, 
belediye çalışanları stres attı l Sayfa 9'da

 'Yüzüklerin Efendisi'ndeki 'Gandalf' 
rolüyle tanınan Ian McKellen İstanbul 
Film Festivali kapsamında Kadıköy’e 
de uğradı. McKellen, İngiliz Kraliyet 
Dans Akademisi ödüllü Yıldız Alpar'ın 
bale okulunu ziyaret etti  l Sayfa 8’de

 Müslüm Baba’nın Evlatları filmini 
izlemek için buluşanlar, arabesk 
müziğin kodlarını konuşurken, 
Gürses'in yıllar içinde gerçekleşen 
değişimiyle Türkiye’nin değişimi 
arasındaki ilişkiyi inceledi l Sayfa 11’de

 Bisikletliler Derneği, Kalp Sağlığı 
Haftası kapsamında Türk Kalp Vakfı, 
Kadıköy Belediyesi ve Academic 
Hospital işbirliğiyle bisikletin kalp 
sağlığındaki yerine dikkat çekmek 
için pedal çevirdi  l Sayfa 10’da
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Kadıköylü çizer Seda Mit, İstanbul Film Festivali’nde seyirci ile buluşan 
“Aşk Bitti” adlı filmin çizimlerini yaptı. Çizimleri ile Gezi Direnişi ve 

Sao Paulo sokaklarını birleştiren Mit ile söyleştik  l Sayfa 7’de

“Saçmalıkları 
midemde 
hissediyorum”
Başta Penguen’de uzun yıllar 
çizdiği Dudullu Postası olmak 
üzere şu aralar yeni medya 
aracılığıyla çok sayıda takipçisi 
olan “mucit-müyendiz” Serkan 
Yılmaz ile komik ve işe yarar 
mucitlikleri üzerine konuştuk  
l Sayfa 5'te

Tüm Türkiye 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek olan referandumda sandık başına gidecek. 
Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanırken yapılması gerekenler hakkında açıklama yaptı. Nerede oy kullanacağını 

bilmeyen vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sistemine giriş yaparak öğrenebilir  l Sayfa 9’da

SANDIK BASINA
DEMOKRASİ İCİN

Yaz aylarında parklarda yapılan 
ücretsiz sabah sporlarına ilgi yoğun 
olunca soğuk ve yağışlı havalarda 
belediyenin kapalı mekânları spora 
tahsis edildi  l Sayfa 13'te

Alerjisi olduğu için glutensiz 
ekmeğini kendisi yapan fırıncı 
Erkan Karataş, çölyak hastaları 
için de ekmek yapıyor 
l Sayfa 12'de

Güne sporla başlıyorlar Çölyak hastaları için ekmek

23 Nisan Derbisi

BAĞIŞ ERTEN  13'te

Gördüklerimiz
göremediklerimiz (40)

MARİO LEVİ  10'da

“Hayır diyen insan 
hâlâ biraz mutludur”

BETÜL MEMİŞ  7'de

Kadıköylü
yaSlılar

Nüfusunun yüzde 17’si 65 yaş ve 
üstü bireylerden oluşan Kadıköy’de,  

belediyenin yaptığı Yaşlılık Araştırması 
önemli veriler sunuyor. 210 kişiyle 

yapılan görüşmelerde yaşlanma konusu 
çok boyutlu olarak değerlendirildi. 

Araştırmanın bulguları, Kadıköy 
Belediyesi’nin yaşlılık politikalarının 
geliştirilmesinde kullanılacak  l Sayfa 3’te

Korkmamanın 
bulaşıcı olduğu o günler için…

ne İstİyor?
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Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri törenine 
cezaevinden mesaj gönderen Ahmet Şık, 
“Gazetecileri işten atmakla, hapsetmekle ya da 
sevgili Metin Göktepe gibi gazetecilik yaparken 
katletmekle gerçeklerin üzeri örtülemez” dedi

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Metin Gökte-
pe Gazetecilik Ödülleri verildi. 10 Nisan 
Pazartesi günü Barış Manço Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen törene Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile bir-
çok gazeteci, yazar, aydın, sanatçı ve 
akademisyen katıldı.

Ödül töreni başlamadan önce Me-
tin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, 
hastalığından dolayı törene gelemediği 
için hazırlanan bir videoyla salondakile-
re seslendi. Göktepe, “Teşekkür ediyo-
rum herkese. Ben de oradayım. Sizin ya-
nınızdayım, Metin’in yanındayım. Metin 
benim canımın içindedir. Metin’in arka-
daşlarına ve gazetecilere teşekkür ede-
rim bizi hiç yalnız bırakmadılar” dedi.

Fadime Göktepe’nin konuşması-
nın ardından ödül törenine geçildi. Ce-
zaevinde tutuklu bulunan Ahmet Şık, 
Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “15 
Temmuz’un şifreleri” başlıklı yazı di-
zisiyle jüri özel ödülüne layık görüldü. 
Ahmet Şık’a verilen ödül öncesi, üzerin-
de Şık’ın fotoğrafı ve “Hakikate özgür-
lük” yazılı tişört giyen gazeteciler hep 
birlikte sahneye çıktı. 

“GERÇEKLER ÖRTÜLEMEZ”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu, Şık adına ödülü gazeteci Elif 
Ilgaz’a takdim etti. Kısa bir konuşma ya-
pan Aykurt Nuhoğlu, “Çocuklarımızın 
ölmediği bir dünya yaratabiliriz. Bu dün-
yayı yaratmak için mücadele etmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 

Ahmet Şık adına ödülü alan Elif Ilgaz 
da, Şık’ın cezaevinden gönderdiği mesa-
jı okudu. Mesajda şu ifadelere yer veril-
di: “Gerçekleri gizleyemezsiniz. Gazete-
cileri işten atmakla, hapsetmekle ya da 
sevgili Metin Göktepe gibi gazetecilik 
yaparken katletmekle gerçeklerin üze-
ri örtülemez. Er veya geç içimizden biri 
onu açığa çıkaracaktır. İyi gazetecilik 
yapmanın ön koşulunun hakikatin izin-
de ısrarla yürümek olduğunu biz biliyo-
ruz. Ama iyi gazetecilik yapabilmemiz 
hakikati bilme, anlama, anlatma duygu-
suna olan bağlılığımızdan kaynaklanmı-
yor sadece; dostluğu ve dayanışmayı da 
iyi bilmemizden kaynaklanıyor. Sadece 
iyi gazetecilik yapmaya çabaladığım için 
tutuklandım ve bu zor zamanlarda bana 
yalnız olmadığımı hissettirmek için ça-
balayan dostlarımın varlığından güç alı-
yorum. Sağolun. Tüm gazeteci dostlara 
selamlar ve iyi ki doğdun Metin.”

“HRANT’SIZ 10 YIL” 
Diğer jüri ödülü ise Cumhuriyet 

Gazetesi’nden Canan Coşkun ve Bia-
net’ten Elif Akgül’ün birlikte hazırladığı 
Hrant Dink cinayeti da-
vasının 10. yılını anlatan 
“Hrant’sız 10 Yıl” başlık-
lı dosya haberlerine layık 
görüldü. Coşkun ve Ak-
gül’e ödülleri Prof. Dr. 
Yasemin İnceoğlu tara-
fından verildi.

Ödülü alan Canan 
Coşkun, “Bu ödül bizim 
için çok anlamlı. Ödüle 
layık görüldüğümüz için 
çok teşekkür ediyoruz. 
Şunu biliyoruz ki Metin 
Göktepe öldürülmesey-
di belki de Ahmet Şık’la 
aynı koğuşta olacaktı. 

Hakikatin peşinde olan gazetecilere reva 
görülen ya cezaevi ya da ölüm. Bu ödülü 
hakikatin peşinde koştukları için cezae-
vinde olan tüm meslektaşlarımız için alı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Jüri Özel Ödülü’nün sonuncusunu 
Diyarbakır’da düzenlenen Nevroz kutla-
maları başlamadan önce, üniversite öğ-
rencisi Kemal Kurkut’un polis tarafın-
dan öldürüldüğü anı çektiği fotoğrafla 
belgeleyen dihaber muhabiri Abdurrah-
man Gök kazandı. 

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ ERŞİN’E
Fotoğraf ödülü ise “Hayır gitmi-

yoruz” isimli fotoğrafıyla Tamer Arda 
Erşin’e verildi. Erşin’e ödülü DİSK 
Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren tara-
fından verildi. Erşin, “Evrensel çalışanla-
rına teşekkür ediyorum. Bu ödül sadece 
benim değil tüm Evrensel gazetesi çalı-
şanlarınındır” dedi. Bu yılki yazılı haber 
ödülünü “Raydoaktif skandal!” başlı-
ğı haberiyle Evrensel Gazetesi muhabiri 
Cansu Pişkin kazandı. Pişkin’e ödülünü 
Meryem Göktepe ve Basın Konseyi Baş-
kanı Pınar Türenç takdim etti. 

 “ONUR DUYUYORUZ”
Görüntülü haber dalındaki ödülü ise 

28 Kasım 2016’da BBC Türkçe’nin in-
ternet sitesinde yayımlanan, “Gözaltın-
da işkence iddiaları: Tanıklar anlatıyor” 
başlıklı haberleriyle BBC Türkçe Mu-
habiri Selin Girit ve kameraman Göktay 
Koraltan kazandı. 

Selin Girit, “Metin Göktepe’nin adı-
nı taşıyan bu ödülü aldığımız için çok 
mutluyuz, herkese çok teşekkür ediyo-
ruz. Bizim adımız yazıyor olsa da bu ha-
ber bir ekip çalışmasıydı. Korktuğumuz, 
çekindiğimiz zamanlar oldu. Ama birbi-
rimizi ikna ettik. Bizim başımıza bir şey 
gelmedi ama başlarına bir şey gelenlerin 
haberini yaptık, bundan onur duyuyo-
ruz” diye konuştu. Yerel gazetecilik ödü-
lünü de İzmir Life Dergisi’nin 2016 Ma-

yıs sayısında yayımlanan 
“Mülteci Olmak: Bu kez 
onlar anlatıyor” başlık-
lı haberiyle Deniz Çapa 
kazandı. Çapa’ya ödülü-
nü Türkiye Gazeteciler 
Sendikası Genel Başka-
nı Gökhan Durmuş verdi. 

Ödüllerin verilmesi-
nin ardından ödül kaza-
nan gazeteciler sahneye 
çıkarak fotoğraf çektirdi. 
Göktepe’nin doğum günü 
pastası kesildi. Tören, 
Hüsnü Arkan’ın seslen-
dirdiği şarkılardan sonra 
sona erdi.

adıköy’ün felsefe birikimine 
uzun soluklu katkılar sağlayan 
Noesis Felsefe Atölyesi, 16 yıl-
dır herkese açık ve ücretsiz fel-

sefe seminerleri organize ediyor. Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde her Perşembe 
19.30-21.30 saatleri arasında düzenlenen 
bu seminerleri, atölyenin temsilcisi Leman 
Toykar’a sorduk.

• Noesis Felsefe Atölyesi ne zaman, ne-
rede ve nasıl başladı?

Kurucumuz Aziz (Yardımlı) Bey, Nor-
veç Oslo Üniversitesi’nde felsefe okumuş. 
Türkiye’ye döndükten sonra bu atölyeleri 
başlatmış 2001’de. Yıllardır da onun mo-
deratörlüğünde sürüyor. O zamanlar KSM 
vardı (Kadıköy Sanat Merkezi) şimdi-
ki CKM’nin yerine. Tek katlı bir binaydı.  
Çok güzel bir ağaç vardı, yazın o ağacın 
altında toplanıyorduk.  Kışın işimiz zor-
du, çünkü ısıtma yoktu. Zor şartlarda fel-
sefe yapıyorduk o zaman. Uzun zamandır 
da CKM’deyiz. 

• Hep Kadıköy’desiniz. 
Evet. Çünkü burada yaşıyor, burayı se-

viyoruz. Atölye katılımcılarımız arasın-
da genellikle mimarlar, mühendisler, bi-
lim insanları var. Kadıköy, eğitim seviyesi 
en yüksek ilçelerden. Felsefe yapmak için 
de böyle altyapılar lazım aslında. O yüzden 
Kadıköy potansiyel olarak felsefe yapmaya 
çok uygun bir yer. 

• Katılımcılar kimler? İlk günden beri 
düzenli takip eden var mı mesela? Daha zi-
yade Kadıköylüler mi geliyor?

Tabi; ben ve pek çok kişi mesela. Bin-
lerce kişi geldi geçti. Bizim atölyemizden 
yetişen ve aktif felsefe hayatında olan in-
sanlar da var. Geldiler, dinlediler, öğrendi-
ler, sonra kendi atölyelerini  kurdular. Kadı-
köylüler ağırlıklı ama örneğin Sarıyer’den 
gelen de var. 

• Atölyenizin içeriği nasıl?
Ekim-haziran arası sürüyor. Aynı okul 

eğitimi gibi. Aziz Bey’in de içinde olduğu 
10-15 kişilik çekirdek kadro, konularımı-
zı yıllık belirliyor. Daha çok klasik felsefe 
üzerinden gidiyoruz. 10 yıldır filan da He-
gel üzerine çalışıyoruz.

• Kimler gelebilir/gelmeli bu atölyeye?
Felsefeyi seviyorlarsa katılsınlar derim 

ben dinleyici olarak. Çünkü dinlemek baş-
ka, okumak başka. Okurken bazı kavram-
ların altından kalkamıyorsunuz yani felse-
fe kitapla yapılacak bir şey değil, konuşarak 
dinleyerek karşılıklı etkileşimle yapılabilir. 
Bu atölye ücretsiz ve herkese açık ama bir 
altyapı gerektiriyor elbette. Biraz okuyup 
gelmeleri gerekiyor. Felsefenin kendine has 
bir dili var. O dili bilmek gerekiyor.  O yüz-
den de ilk başta zor gelebilir. Ama dinle-
yecek, öğrenecek, sonra da katılacaklar ko-
nuşmalara.  Biz felsefeyi felsefe olduğu için 
yapıyoruz, kişisel gelişim için değil. 

• Ama bir yandan da felsefenin insan/
toplum hayatı için yararı yok mu?

Bunu dediğiniz anda yararcılığa giriyor. 
‘Ben bundan fayda sağlıyorum’ diye yak-
laşırsanız o felsefe olmaz. Felsefeyi sırada-
nın üstüne götüren bir alan. Biz de sıradanla 
yetinmediğimiz için felsefeye yöneliyoruz. 
Felsefe, insan düşüncesinin özgürlüğüne 
giden yol. Özgürlük de insanı erdeme  gö-
türür. Şöyle; başınızdaki otorite size şunu 
şunu yap dediği için yaparsınız, kendi is-

tediğiniz için değil.  Özgür olursanız ken-
di istediğiniz için kendi istediğiniz şeyleri 
yaparsınız.  Geri kalmış bir toplumuz Avru-
pa ülkelerine göre. Bu geri kalmışlığın artık 
yok edilmesi lazım. Biraz ileri gitmek la-
zım.  Felsefe özgürlüğü getiriyor özgürlük 
de despotizmden çıkmayı ve ilerlemeyi…

• İdea Yayınevi’nde felsefe çeviri kitap-
ları var. Türkçe felsefe kitabı yok mu hiç?

Önce ‘Türkiye’de felsefe var mı?’ diye 
sormak gerek. Türkiye’de felsefenin şöyle 
bir handikapı var maalesef; üniversitelerde 
felsefe bölümleri puanı çok düşük. Felse-
fe, ilgi duyanlardan ziyade bir şekilde üni-
versite okumak isteyenlerin girdiği bir bö-
lüm halinde. Dolayısıyla felsefe hakkettiği 
yerde değil Türkiye’de. Dolayısıyla Türki-
ye’de felsefe de yok diyebiliriz. Akademik 
felsefe farklı, biz özgür felsefe yapıyoruz. 
Akademik felsefede uyulması gereken bir 
takım  müfredatlar  var. Onu ne kadar felse-
fe olarak kabul edebiliriz? Felsefe tarihi ya-
pılıyor evet ama felsefe yapılmıyor. 

• Peki felsefenin olması, daha iyi felse-
fecilerin yetişmesi, insanların felsefeye ilgi 
duyması için neler yapılmalı sizce?

Felsefeye ilgi duyulması gerek. Bu-
nun için de özgür olmak gerek. Özgür ola-
bilmek için de felsefe gerek. Böyle bir du-
rum... ‘Felsefe halkın ayağına gitmeli mi?’ 
diye bir soru var mesela. Bizim toplumun 
felsefeye gitmesi lazım.  Felsefe yapabil-
mesi için insanın, kendi içinden gelmesi la-
zım, teşvik edemezsiniz yani. Ön yargılı ol-
mamak lazım felsefeye karşı.  Bir de ‘dolu’ 
gelmeyeceksin felsefeye. Belli bir ideoloji-
nin altında gelirsen o zaman dinlediğini an-
layamazsın. İdeolojileri, dini inançları her 
şeyi bir kenara bırakıp gelmek lazım. 

Caddebostan’da 
bir felsefe okulu;

ödülleri
Metin Göktepe

sahiplerini buldu

l Erhan DEMİRTAŞ

Noesis Noesis Felsefe 
Atölyesi, Kadıköy’de 16 
yıldır ücretsiz felsefe 
seminerleri düzenliyor

l Gökçe UYGUN

K
Noesis seminerlerinde bir yandan 

konuşmalar yapılırken, arka planda 
klasik müzik çalıyor

Leman Toykar

Metin 
Göktepe

ÖZEL 
DERS

Dilek Demirel
0531 835 03 05

"AKILLI TAHTA" ile öğrenciye özel 
ilkokul- ortaokul ve lise seviyelerinde 

İngilizce özel ders

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

Eğlenerek, keyifle öğreniyorum

KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür.
Mehmet Yavuz  TARLAKAZAN
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GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 
● 22 NİSAN  CMT  MAŞUKIYE - SAPANCA (HEREKE DAHİL)  (Kumanya &Yemek) 
● 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  
 (Kumanya-Yöresel Yemek )
● 01 MAY PZT /  21 MAYIS PZR KARACABEY LONGOZ -DANS EDEN AYILAR- 
GÖLYAZI( Kumanya- Org  Yemek )
● 06 MAY CMT. MUDANYA- TRİLYE - KUMYAKA (Yemekli )
● 07 MAYIS PZR.  ZEYREK- FENER - BALAT ( Yemekli - Ulaşımlı )

● 28 NİSAN- 1 MAYIS CUMA-PZT. AMASYA -ÇORUM -
TOKAT-HATTUŞA ( 2 Gece-3 Gün )
● 04-07  MAYIS PERŞ-PZR  '' LEZZET DURAĞI KASTAMONU '' & SİNOP
( 2 Gece- 3 Gün)  
● 05-06 MAYIS CUM-CMT  KIRKLARELİ-  EDİRNE - KAKAVA 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 ) 

üfusun demografik olarak yaşlanması son 
yüzyılda ön plana çıkan en önemli sorunlar-
dan biri haline geldi. Toplumsal yapının değiş-
mesi ve bilimin ilerlemesiyle beraber,  dünya 

genelinde yaşlı nüfus hızla artıyor. Yapılan son çalışma-
lar, şu anda genç nüfusa sahip olan Türkiye’nin de yaşlan-
ma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Türkiye’de 1990 yılında 
yaklaşık 2,5 milyon olan yaşlı nüfus Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun verilerine göre, 2014 yılında 6,2 milyona ulaştı. 
Türkiye’de nüfusun yaşlanma eğiliminin devam edeceği ve 
Türkiye’nin 2023 yılında çok yaşlı nüfusa sahip ülkeler sı-
nıflamasına dâhil olacağı öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün raporuna göre, yaşlanma eğiliminde olan Türkiye’de,  
2014 yılı itibariyle 14 milyon 377 bin olan İstanbul nüfusu-
nun yüzde 6’sını 65 yaş üzeri bireyler oluşturuyor. Toplam 
nüfusu 482 bin olan Kadıköy’deki bu oran ise yüzde 17. Bu 
sonuçlara göre, İstanbul’da yaşlı nüfus oranın en yüksek 
olduğu ilçenin Kadıköy olduğu gözlemleniyor. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından aktif yaşlanma olarak 
açıklanan süreçte kişilerin yaşam kalitesini yükseltme 
amacıyla sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların 
en üst düzeye çıkarılması öngörülüyor. Kadıköy Belediye-
si de bu amaçlar doğrultusunda yaşlıların yaşam kalitesini 
arttırmayı hedefliyor. Yaşlı Dostu Kentler Ağı’na katılan Ka-
dıköy Belediyesi, sosyal politikalarını geliştirirken, yereli an-
layarak, yerelden gelen ihtiyaçlara yönelik çözümler üreten 
bir anlayışla hizmet veriyor. 

SAHA ARAŞTIRMASI YAPILDI
Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı Sosyal Servis Birimi, Kadıköy’de yaşayan 65 
yaş ve üzeri bireylerin (yaşlı vatandaşların) ihtiyaçlarını be-

lirlemek ve taleplere uygun politikalar belirlemek için 2016 
yılı boyunca saha araştırması yaptı. Kadıköy’de yaşlılık po-
litikalarının geliştirilmesi amacıyla gerçekleşen bu çalışma-
da, yaşlıların fiziksel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal ilişki kurma 
imkânı, çevre durumu, sosyal ve ekonomik durumları göz 
önüne alınarak yaşlanma konusu çok boyutlu olarak de-
ğerlendirildi. Araştırmanın bulguları, Kadıköy Belediyesi’nin 
yaşlılık politikalarının geliştirilmesinde kullanılacak. 

210 KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
2016 yılı boyunca, sosyal inceleme amacıyla gidilen ha-
nelerin bin 115’i meslek elemanları tarafından Durum Tes-
pit Raporu ile değerlendirildi. Bu hanelerin 282’sinin 65 yaş 
ve üzeri bireylerin talep ve ihtiyaçlarından oluştuğu tespit 
edildi. Evde sağlık, evde temizlik, evde kuaförlük, sıcak ye-
mek, ulaşım desteği, evde destek hizmetleri, sosyo-kül-
türel faaliyetlere katılım en çok talep edilen ve onaylanan 
destek modelleri oldu. Bu çalışmanın yanı sıra, Kadıköy’ün 
21 mahallesinde, 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşan 210 ör-
nek üzerinden incelemeler yapılarak, yaş alan Kadıköy’ün 
yaşlılık olgusuna, yaşlılık politikalarına, aktif yaş alma ala-
nına yönelik sosyal doku analizinin yapılması hedeflendi. 
Gerçekleştirilen araştırma ile Kadıköy’deki yaşlı bireylerin 
sağlık, sosyal ilişkiler, yaşam memnuniyeti değerlendirme-
leri ve yerel yönetimlerinden beklentilerinin, sağlık, kültür 
ve sosyal hizmetlere erişimlerinin, kurum bakımına veya 
yerinde ve aktif yaş alma konularına bakış açılarının tespiti 
de yapıldı. Alan araştırmanın sonuçları, 1-3 Aralık 2016 tari-
hinde 8. ODTÜ Sosyoloji Kongresi’nde ve Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından 1-3 Mart 2017 tarihlerinde Macaristan’ın 
Pecs şehrinde gerçekleşen “Sağlıklı Şehirlerin İnşası: Sür-
dürülebilir, Kapsayıcı ve Esnek” temalı Sağlıklı Şehirler Ağı 
Yıllık İş ve Teknik Konferansı’nda paylaşıldı.

“EN FAZLA ÖĞRETMEN”
Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 
bağlı Sosyal Servis Birimi, 145 kadın, 65 erkek olmak üzere, 

65 yaş ve üzeri toplam 210 kişi ile gö-
rüştü. 147 kişi 30 yıldan fazla süredir 
Kadıköy’de yaşadığını ve Kadıköy’ü çok 
sevdiğini, aidiyet duygusu hissettikle-
rini belirtti. Yaş almış bireylerin medeni 
durumları değerlendirildiğinde ise 210 
kişiden yüzde 47’sinin eşinin vefat et-
tiği,  yüzde 38’inin evli olduğu, yüzde 

7’sinin bekâr, yüzde 5’inin boşandığı gözlendi. Eğitim du-
rumları değerlendirildiğinde, en çok ilkokul veya lisans me-
zunu yaş almış bireylerle görüşüldüğü tespit edildi. Çalış-
ma durumlarına bakıldığında ise, yüzde 28’inin hiç çalışma 
hayatına katılmadığı, çalışma hayatına katılmış kişilerin ise 
çok çeşitli meslek ya da sektörlerde çalıştığı gözlemlendi. 
Meslek grupları içerisinde, aynı meslek grubundan olan ki-
şilerin en çok öğretmenlik mesleğine sahip olduğu görüldü. 

“YÜZDE 33’Ü YALNIZ YAŞIYOR”
Konut durumlarına bakıldığında, en çok ev sahibi olan ki-
şiyle görüşüldüğü, hanede yaşayan kişi sayılarına bakıl-
dığında ise yüzde 37’sinin hanede iki kişi yaşadığı, yüz-
de 33’ünün yalnız yaşadığı, geride kalanın ise iki veya daha 
fazla kişi ile birlikte yaşadığı tespit edildi. Araştırmanın so-
nuçlarına göre, 210 kişiden 84’ünün 2 çocuğu olduğu, 21 
kişinin ise hiç çocuk sahibi olmadığı açıklandı. Araştırmaya 
dâhil olan 168 kişinin ise torun sahibi olduğu öğrenildi. 

“YARISI NADİREN DIŞARI ÇIKIYOR”
Sosyal ilişki ve yaşam pratiklerine bakıldığında, yaşlıların en 
çok tek başına, sonra ise çocukları ya da eşiyle vakit geçir-
dikleri öğrenildi. 118 kişi “hayatta beni en çok ayakta tutan 
şey ailemdir” dedi.  Ev işi yapmak, televizyon izlemek ve ki-
tap/gazete okumak ev içerisinde en çok yaptıkları akti-
viteler olurken, ev dışında ise park veya yeşil alanlar ya da 
çarşı/pazarda vakit geçirdiklerini söylediler. 
Görüşülen 65 yaş üstü bireylerin yarısı genelde evde ol-
duğunu ve nadiren dışarı çıktığını belirtti. Bunun nedenle-
rine bakıldığında, daha çok sağlık problemleri olan kişilerin 
uygun ve eşit yaşam standartlarına sahip olamamasından, 
sosyal destek mekanizmaları daha zayıf kişilerin psikolo-
jik nedenlerden veya gelir düzeyi daha düşük olan bireylerin 
ekonomik nedenlerden kaynaklı dışarı çıkmadıkları görüldü.

65+ FORUM’DAN ÇIKAN SONUÇLAR
Mart ayında gerçekleşen, 65+ Kadıköy Forumu ile 65 yaş 
ve üzeri Kadıköylülerle Yaşlı Dostu Kadıköy konuşuldu, 
öneriler paylaşıldı. Forumdan, gerçekleştirilen saha çalış-
malarını destekleyici sonuçlar çıktı. Kadıköylü 65 yaş ve 
üzeri bireyler aşağıdaki konulardan rahatsız olduklarını ifa-
de ederken, taleplerini de iletti. Katılımcı ve sosyal beledi-
yecilik anlayışı ile hizmet üretmeye önem veren Kadıköy’ün 
yaşlı nüfusla ilgili hizmet ve politikalarının geliştirilmesini ve 
uygulanmasını sağlamada, bu çıktılar kaynak olacak.

NEDEN RAHATSIZ OLUYORLAR?
Foruma katılan yaşlı vatandaşlar, bozuk ve işgal edilen kal-
dırımlardan rahatsız olduklarını belirtti. Kentsel dönüşüm-
den kaynaklanan gürültü ve tozdan da şikâyetçi olan Ka-
dıköylüler,  çevre kirliliği, trafik sonunu, bisiklet yollarının 
yetersizliği ve otopark sorununu da dile getirdi. Vatandaşlar 
ayrıca toplu ulaşım konusunda sorunlar yaşandığını belirte-
rek, eski Salı pazarının da kaldırılmasından şikâyetçi oldular. 

● Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri 210 bireyle yüz yüze yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Vatandaşların en çok, 
fiziksel olarak başkalarına muhtaç olmaktan ve Alzheimer’a yakalanmaktan korktukları tespit edildi

ALZHEİMER’DEN 
KORKUYORLAR
Raporda sağlık alanında da verilere 
yer verildi. Görüşülen kişilerin çoğu, 
yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıklara sahip 
olduklarını belirtti. Ancak araştırmaya 
katılan vatandaşların en çok fiziksel olarak 
başkalarına muhtaç olmaktan ve akıl 
sağlığını kaybetmekten (Alzheimer gibi) 
korktukları tespit edildi. 46 kişi ailesinde 
Alzheimer teşhisi konmuş birey olduğunu 
da belirtti.  Sağlık durumuna çok iyi 
diyenlere nedeni sorulduğunda “hayata 
pozitif bakarım, her şeyimi kendim yaparım, 
spor yaparım, yürüyüşe çıkarım, kendimi 
bırakmam” gibi benzer ifadeleri belirttiği,  
sağlık durumum çok kötü diyenlerin ise 
yalnızlığından, yaşadığı rahatsızlıklardan, 
ağrılarından ve kullandığı ilaçlardan 
bahsettiği gözlemlendi. Yaşlanma sürecinin 
ilerleyen dönemleri için, yüzde 89’u evinde, 
yüzde 11’i ise huzur evinde yaşamak 
istediğini belirtti.
Yapılan araştırmalarda yaşlı bireyin sosyal 
uyumuyla bu faktörler arasında olumlu 
bir ilişki olduğu belirlendi. Yaşlı bireyin 
çocuklarla ve gençlerle iletişim kurması 
ve yakın arkadaşlarıyla sosyal ilişki içinde 
olması, yaşam memnuniyetini arttırıcı 
olduğu tespit edildi. 
“Günlük yaşamınızı nasıl geçiriyorsunuz" 
sorusuna ise yandaki tabloda gördüğünüz 
cevaplar verildi. 

NE TALEP EDİYORLAR?
Foruma katılan vatandaşlar Kadıköy’de daha 
iyi koşullarda yaşamak için taleplerde bulundu. 
Taleplerin arasında, gezi, spor, müzik ve kitap okuma 
faaliyetlerinin yapılması ön plana çıktı. Ayrımcılığı 
önleyici farkındalık çalışmalarının da yapılmasını 
isteyen yaşlı bireyler, yol ve kaldırımların düzenli hale 
getirilmesini, toplu ulaşım olanaklarının arttırılmasını 
ve çarşı ve pazara gitmek için ring servislerinin 
hizmete sokulmasını talep etti. 
Teknolojiyi yakından tanımak ve kullanmak için 
destek talep eden vatandaşlar, gezici kütüphane 
isteğinde de bulundular. 

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri bireyler (yaşlı 
vatandaşlar) için yürüttüğü mevcut hizmetler şu şekilde: 
● Sosyal Servis Birimi’nde görev alan meslek elemanları tarafından (sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog) ile hanelere durum tespiti / sosyal incele-
me yapılarak ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler geliştiriliyor. 
●65 yaş ve üzeri bireyler için evde kuaförlük ve temizlik hizmeti veriliyor. 
● Sosyal Servis'te görev alan meslek elemanları tarafından evlerinde psi-
ko-sosyal danışmanlık hizmeti veriliyor,  ilgili kurum ve kuruluşlara yönlen-
dirmeler yapılıyor. 
● Eğitim merkezlerinde 60 yaş üstü kişilere yönelik kurslar düzenleniyor.  
● Engellilik ile yaşlılığın bir arada olduğu durumlarda ayni destekler yapılıyor.  
(Tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi, erzak vb.) 
●Gönüllü evlerine aylık, sağlık eğitimleri veriliyor. 
● Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal hizmet temelli kuşaklar 
arası buluşmalar düzenleniyor.  

sonuçları açıklandı

Kadıköy Yaşlılık 
Araştırması 

N
Mahalle bazlı merkezler

Ayrımcılığı önleyici farkındalık çalışmaları
Gezi faaliyetleri
Spor faaliyetleri
Yüzme havuzu

Müzik faaliyetleri
Kitap okuma faaliyetleri

SOSYAL DESTEKLER VE 
SAĞLIK DESTEKLERİ

Evde sıcak yemek desteği
Alışveriş desteği

Ulaşım desteği
Evde temizlik desteği

Evde kuaförlük desteği
Evde destek hizmetleri 
(psiko-sosyal, refatçi, 

tadilat vb.)
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Öğretmen

armara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenli-
ği Anabilim Dalı tarafından; Kadı-
köy Belediyesi Yuvaları ve Mar-

mara Üniversitesi Prof. Dr. Ayla Oktay Okul 
Öncesi Eğitim Uygulama Birimi öğretmenle-
rine yönelik okul öncesi eğitim konularında 
14 haftalık bir program dâhilinde eğitim se-
minerleri düzenlenmeye başlandı. Program ile 
üniversite ve yerel yönetim yuvalarında gö-
rev yapan öğretmenlerin karşılıklı görüş ve 
deneyimlerini paylaşma, bilgi ve becerileri-
ni artırma ve yenileme amaçlanıyor. Marma-
ra Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul 
Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda görev 
yapan 12 öğretim üyesi her iki kurum öğret-
menlerine tazeleyici erken çocukluk dönemin-
de yeni ufuklar açıcı farklı konularda Marmara 
Üniversitesi Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Önce-
si Eğitim Uygulama Birimi ev sahipliğinde se-
minerler verecek. 

60 ÖĞRETMEN YARARLANACAK
Öğretmen Eğitim Programı’nın ilk dersi 10 

Nisan Pazartesi günü Eğitim Bilimleri Enstitü-
sü Müdürü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabi-
lim Dalı Başkanı ve Yetişkin Eğitimi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ozana Ural’ın açılış ko-
nuşmasıyla başladı. 

İki etaptan oluşan Öğretmen Eğitim Prog-
ramının ilk etabı 10-18 Nisan, ikinci etabı 24 
Nisan-3 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek. 
Programdan, her iki kurumdan toplam 60 öğret-
menin yararlanması hedefleniyor. 

“BELEDİYE ÖNEM VERİYOR”
Okul öncesi öğretmenliğinin çok önem ve-

rilmesi gereken bir alan olduğunu, düzenledik-
leri öğretmen eğitimi programında okul öncesi 
eğitimine yönelik anlatılacak konuların özen-
le seçildiğini söyleyen Prof. Dr. Ozana Ural, 
“Kadıköy Belediyesi çok önemli bir iş yapıyor. 
Okul öncesi eğitimine, yuva eğitimine önem 
veriyor” dedi.

Özellikle Marmara Üniversitesi Prof. Dr. 
Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama 
Birimi’nde eğitimleri vermeyi tercih ettikle-
rini belirten Prof. Dr. Ural, “Çünkü, hem Ka-

dıköy Belediyesi hem Marmara Üniversitesi 
yuvasının öğretmenlerinin bir arada olmasını 
istedik. Bilgi ve tecrübelerini paylaşsınlar iste-
dik. Konusunda uzman birbirinden değerli öğ-
retim üyelerimiz okul öncesinde büyük önem 
arz eden alanlarda seminerler verecekler. Bu 
alanlara ilişkin bilgileri tazelemek, yenilemek 
lazım. Standart bir hizmet içi eğitim değil. 14 
haftalık bir program hazırladık” diye konuştu.

Prof. Dr. Ural, Mayıs ayında Kadıköy Be-
lediyesi’nin çocuk yuvalarını gezeceklerini de 
belirtti.

Kadıköy Belediyesi yuvalarından öğretmen 
eğitimi programına katılan öğretmenler, Kadı-
köy Belediyesi ve Marmara Üniversitesi’nin 
okul öncesi eğitime yönelik öğretmen eğitimi 
programı hazırlamasının faydalı olacağını söy-
lediler.

MESLEKİ GELİŞİM
Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü 

Dr. Zeynep Süzme, Kadıköy Belediyesi ola-

rak okul öncesi eğitimine verdikleri önem ne-
ticesinde sürekli öğrenme ve sürekli gelişme 
amacıyla Marmara Üniversitesi Atatürk Eği-
tim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü iş-
birliği ile belediye kreşlerindeki öğretmenlerin 
bilgi birikimlerini geliştirmek, çocuğun kişili-
ğinin oluştuğu bu dönemde çocuk gelişimine 
daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla deği-
şik mesleki konularda Kadıköy Belediyesi Ço-
cuk yuvaları öğretmen ve idarecilerine yönelik 
“Öğretmen Eğitimi”  başlattıklarını belirtti.

Kadıköy Belediyesi çocuk yuvası 
öğretmenleri Marmara 
Üniversitesi uzmanları
 tarafından verilen 
Öğretmen Eğitimi
Programına katıldı

Eğitimi
l Mustafa SÜRMELİ

M başladı
Programı

Maarit Rossi, Varkey Foundation tarafın-
dan organize edilen ‘Küresel Öğretmen 
Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist arasına gir-
meyi başaran Finlandiyalı bir matema-
tik öğretmeni. Rossi, matematiği daha 
eğlenceli hale getirmek için 30 yıldır ça-
lışıyor. Derslerini görselleştiriyor. Öğ-
rencilerinin grup çalışmalarıyla ilgi çeki-
ci problemlere çözüm yolları aramasını 
sağlıyor ve korkulan bu dersin öğrenci-
lere daha ‘anlamlı’ gelmesi için konularla 
hayat arasında bağlantı kuruyor. Kadıköy 

Belediyesi, deneyimlerinden yararlan-
mak için Rossi’yi ilçenin matematik öğret-
menleriyle buluşturuyor. 14 Nisan  Cuma 
günü saat 17:00 - 19:00 saatleri arasında 
Kozyatağı Meclis Binası Konferans Salo-
nu’nda, Finlandiyalı matematik öğretmeni 
Maarit Rossi tarafından ilçede eğitim ver-
mekte olan matematik öğretmenlerine ve 
Kadıköy Belediyesi’nin çocuk etüt mer-
kezlerinde görev yapan öğretmenlerine 
“Matematik Öğretiminde Yeni Yollar” eği-
tim semineri  düzenlenecek.

Geçtiğimiz hafta bahçesini Kadıköylü çocuklara açan Kadıköy Belediyesi, 
23 Nisan öncesi çocukları bir kez daha misafir etti. Göztepe’de bulunan 
Özel Anakent Okulu ve İhsan Sungu İlkokulu öğrencileri 12 Nisan Çar-
şamba günü Kadıköy Belediyesi’ni ziyaret etti. İki grup halinde 90 ilkokul 
öğrencisine Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetleriyle ilgili sunum gerçekleş-
tirildi. Sunumun ardından öğrenciler, derslerinde işledikleri yerel yöne-
timler konusuyla ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na soru 
sordular. 

“NASIL BELEDİYE BAŞKANI OLDUNUZ?”
Çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Nuhoğlu, so-
rulan tüm sorulara yanıt verdi. Öğrencilerin derslerinde öğrendikleri ne-
ticesinde en çok merak ettikleri ise “Nasıl Belediye Başkanı oldunuz?” 
sorusu oldu. Nuhoğlu, çocukların ortak sorusuna şöyle yanıt verdi: “Be-
lediye Başkanı her 5 yılda bir halk tarafından seçilir. Yani sizin anneleriniz 
babalarınız tarafından. Anne ve babanız her beş yılda bir Belediye Baş-
kanı ve 45 kişilik Belediye Meclisini seçmek için oy kullanıyor. Ben de bu 
oylar ile Belediye Başkanı oldum.”

“GÖREV VE YETKİLERİNİZ NELER?” 
Öğrencilerin bir diğer merak ettiği soru ise Belediye Başkanı’nın görev 
ve yetkilerinin neler olduğu oldu. “Belediye Başkanının görevi koordinas-
yonu sağlamaktır.” diyen Nuhoğlu, “Belediyemizde 3 bin 500’e yakın in-
san çalışıyor. 28 tane müdürlüğümüz ve Belediye Meclisimiz var. Bele-
diye Başkanı aslında tüm bu koordinasyonun en üstündeki insan oluyor. 
Belediye Başkanı halkın 5 yıllık ihtiyaçlarının belirlenmesine öncülük edi-
yor ve kurum içinde yapılan işlerin doğru yapılmasını takip ediyor.” ceva-
bını verdi. 

“KİMLERDEN YARDIM ALIYORSUNUZ?”
Nuhoğlu, “Belediye çalışmalarında kimlerden yardım alıyorsunuz?” so-
rusunu soran bir çocuğa şu şekilde cevap verdi: “Çalışmalarımızda tüm 
Kadıköylülerden yardım alıyoruz. Başta Belediye Meclisi ve müdürlük-
lerimiz olmak üzere kendi birimlerimizden, kültür merkezlerimizden, 21 
mahallemizden, 21 muhtarımızdan, sivil topum örgütlerinden, sendika-
lardan ve derneklerin düşüncelerini alarak kolektif bir akılla çalışmaları-
mızı yürütüp, başarılı oluyoruz.”  Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Ay-
kurt Nuhoğlu, çocuklara kitap hediye etti.

"Küresel öğretmen" Rossi Kadıköy’e geliyor

Nuhoğlu cevapladı
İlköğretim öğrencileri, derslerinde işledikleri “yerel 
yönetimler” konusunu yerinde öğrenebilmek için 
Kadıköy Belediyesi’ne ziyarette bulundu

l Kaan DERTÜRK
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adıköy Belediyesi Karikatür Evi’ne söy-
leşiye gelen karikatürist, komedyen Ser-
kan Yılmaz’la Gazete Kadıköy okuyucu-
ları için röportaj yaptık. Başta Penguen’de 

uzun yıllar çizdiği Dudullu Postası olmak üzere şu ara-
lar yeni medya aracılığıyla çok sayıda takipçisi olan 
komik ve işe yarar mucitlikleri üzerine konuştuk.

• Penguen okuyucusu sizi çok iyi biliyor, tanıyor. 
Gazete Kadıköy okuyucuları için de biraz kendiniz-
den bahseder misiniz?

Her karikatürist gibi küçük yaşta başladım. Çok 
küçük yaşta Gırgır Dergisi’nden Ankara’ya bir pos-
ta çeki gelince onore oldum ve araya hayat girdi; bir 
sürü meslekte çalıştım. Okul, askerlik derken 24 yaşı-
ma geldiğimde işten sıkıldım ve o dönemde bir kari-
katür dergisine götürdüm işimi… Emrah Ablak gülün-
ce, yıllardır okuduğum adam gülünce işler değişti, bir 
umut çıktı onun peşine düştüm. Amatör karikatürist-
lik bir buçuk yıl sürdü. Sonra Fermuar dergisinde bir 
yıl çizdim. Oradan Penguen dergisine geçtim. 9-10 yıl 
gibi de Penguen dergisindeyim.

• Karikatürist kimli-
ğinizin yanında kendi-
nizi “mucit- müyendiz” 
olarak da tarif ediyor-
sunuz. Pamuk şekeri 
makinesi icadınızı, buz-
dolabı kapısı tamiri yap-
manızı  sosyal medya-
dan biliyoruz.

Bu “mucit-müyen-
diz”lik tabii ki; şu mo-
dern çağda hadron çar-
pıştırmıyorum. Ama 
Orta Çağ cihazları yapa-
biliyorum. Kaynak makinem, dikiş makinem, değişik 
alet edevatım var. Onlarla evde basit pamuk şekeri ma-
kinesi, stop motion makinesi, otomatik flüt gibi şeyle-
ri çıkarabiliyorum. Hem benim için keyifli oluyor hem 
de insanlara güzel geliyor. İyi hissediyorlar galiba, dö-
nüşleri öyle oluyor.

SIRADA İNGİLİZ BİSİKLETİ VAR
• Yeni medya ile birlikte mi buluşlarınızın farkına 

vardınız. Yoksa daha öncesinde de böyle küçük bu-
luşlarınız var mıydı?

Çocukken ilk elektronikçide başladım. Elektro-
nikle orada tanıştım ve sevdim, mekaniği de. Eski-
den cihazlar, teypler mekanikti. Elektronikçideyken 
ben ilk odamın kapısına şifre kartı gibi bir şey koy-
muştum. Ama şifre kartı, yalancıktandı. Tabii ki bir 
şifreleme yoktu. Odanın kapısına böyle bir şey yaptı-
ğından dolayı evde de “manyak bu, deli bu” diye anı-
lıyorsun. Kendi hayatımda da tamir ve benzeri işler-
le de işime yaradı bu durum. Taşırmayan damacana 
pompasını gerçekten çalışsın diye yapmıştım. Taşar 
ya damacana pompası. Mıknatıslarla valflerin üzeri-
ne bir şeyler takarak yapmıştım. Şimdi işte instagram, 
twitter ile birlikte işe dönüştü sanki. Gayet güzel olu-
yor. Şimdilerde İngiliz bisikleti yapacağım. Bir teker-
liği büyük, bir tekerliği küçük, hani Abdülcanbaz’ın 
bindiği var ya, ondan yapmayı planlıyorum. Geçen-
lerde kız kardeşim söyledi, “İngiliz bisikleti yap ve 
frank giyip Kadıköy’de gez” demişti. Şimdilerde ak-
lımda bu var, akılda böyle şeyler tutmak hele şu dö-
nemde akıl sağlığına iyi oluyor.  

• Bahane Kültür Kafe’de “İnsan Hayvanı” adıyla 
bir uğraş içindesiniz. Biraz bu projenizden de söz ede-
bilir misiniz?

Beş senedir stand-up 
yapıyorum ama karikatü-
ristin hayatı durağan bir 
hayat oluyor, durup çizi-
yorsun. Mesut Süre, rad-
yocu arkadaşım, onlar ya-
pıyorlardı ben de ne kadar 
keyifliymiş diye onlardan 
sonra bir iki çıktıktan son-
ra dört, beş yıldır da küçük 
bir yerde muhabbet ihtiya-
cımı gideriyorum. Ben an-
latıyorum, karşı taraf da 
gülüyor. 

“KÖR GÖZE PARMAK” 
•”Dudullu Postası”nı sekiz yılı aşkın süredir ya-

zıyor, çiziyorsunuz. Peki, Dudullu Postası nasıl orta-
ya çıktı?

Amatör karikatürist iken dergiye ilk girdiğimde kö-
şemde Batman, Süpermen çiziyordum. Bir gün Metin 
Üstündağ beni odasına çağırdı. “Sen niye çiziyorsun 
onları?” diye hafiften de kızdı böyle. “Sen çevreni çi-
zeceksin” dedi. Adamın kitaplarını da okumuşum yani, 
onun bakış açısıyla bakmaya çalıştım kendime de, çev-
reye de. Sabahlamadan sonra o zamanlar Dudullu’da 
oturuyordum. Sabah 6.00-7.00 gibi Dudullu’ya geri 
döndüğümde abinin biri kepenk açıyordu. Benim de 
kafam o dalgınlıkta. Ben çevremi nasıl çizeceğim çev-
remde neyi çizeceğim derken abiye bakıyordum böyle 
kepek açarken eğildiğinde çatal da gözüküyordu. Bir 
anda, baktığımı görünce “Lan”  dedi. Ben de çok salak 
bir durumda kaldım. Eve koştum,  asansöre bindiğim-
de şakayı anlamıştım. Şaka bendim. Benim oturduğum 
yer ve durumum. Bir gazeteci gibi düşündüm kendimi, 
madem ben böyle bir algıdayım. “Ben yüksek algıyı!” 
temsil ediyorum. Bulunduğum yer ve benim çatışmam 
ikimizi de komik duruma düşürüyordu. Gazete kurdum 
kafamda, Dudullu Postası diye bir şey yaptım. Sadece 
halka değil gazetecinin hatasına da “kör göze parmak” 
şeklinde davranıyordu benim gazetem. Tabii “kör göze 
parmak” davranışına karşı taraf da parmak batırıyor. 
İlk böyle çıktı ama sonra gündemde olan olayları Du-
dullu’ya çekip tekme tokat girmek de hoşuma gitti. 
Çünkü orada bir şey söyleyeceksen daha sert söylüyor-
sun ve dediğin şey daha çok ortaya çıkıyor.

• Bu kadar zamana ve mizah dergilerinin deği-
şen okuyucu profiline 
rağmen nasıl bu kadar 
okunur ve güldürebilir 
olmayı başardınız?

Dediğim gibi ken-
dime değil de çevre-
ye inanıyorum. Çünkü 
olan olaylar değişiyorsa, 
ben değişen şeyi söylü-
yorum. O yüzden de bir 
süredir Dudullu Postası 
yerine Seko Yazılar ya-
zıyorum. Aynı yöntem-
leri kullanıyorum. Kendi 

bulunduğum noktada çıkan komik saçmalıkları söylü-
yorum.  Çünkü benim işim bakıp söylemek. Şu anda 
burada bir saçmalık oluyor diye karnımdan hissettiğim 
anda, bu his doğru his diyorum ve onu yazıyorum.  Bu 
bir yarış değil, olanı söyleme görevi her hafta. 

• Dudullu Postası her hafta  “basına saldırı,” “fo-
toğraf makinelerimizi kırdılar” başlıklarıyla okuyucuy-
la buluşuyor. Bu mizahi dili yakalamanızda düzenli ta-
kip ettiğiniz yerel gazete ya da gazetelerin etkisi var mı?

Ben bir şeyi takip etmek yerine yaşamanın daha 
doğru olduğunu düşünüyorum. Yerel gazetelerde bası-
na saldırı çok olmaz ama büyük basın böyle aslında. Du-
dullu Postası, büyük bir basındır. Kendisini büyük bir 
basın görür. Bu yüzden de “basına saldırısı” olur. Çünkü 
en olmayacak yerlere en olmayacak şekilde girer.

“MİDENDE HİSSETMELİSİN”
• Karikatür Evi’ne çok sayıda genç ve çocuk amatör 

karikatürist yoğun ilgi gösteriyor. Dünden bugüne kari-
katüre ilgide ne tür değişiklik ya da farklılıkların olduğu-
nu düşünüyorsun. Amatör karikatüristlere ne önerirsin?

Eleştirme kaygısı seni zorlar. Birini eleştirmek 
için bakıyorsun ve bu bakış eleştirilecek bir bakış. Ben 
eleştirilecek şeyleri bulmak zorunda değilim, kendile-
ri geliyorlar. Kendisi gelen şeyi çizebilirim. Kendisi 
çarpmalı bana ki, ben görmeliyim. Amatör karikatürist 
arkadaşlar sordukları zaman bu yönde cevap vermeye 
çalışıyorum. Çok doğal bir iş bu, gördüğünü kimsenin 
söyleyemediğini midende hissettiğin. Ama herkes bu-
nun farkında, çünkü hepimiz insanız. Herkes hemen 
hemen her şeyin farkındayken bir anda onu sen söyle-
diğin zaman işte o zaman karikatürist bakış açısına sa-
hip oluyorsun. 

“Mucit-
müyendiz”, 

karikatürist ve 
komedyen 

Serkan Yılmaz, 
Kadıköy’e 

geldi. Biz de 
boş durmadık; 

“en büyük 
rakibimiz” 

Dudullu 
Postası’nın çizeri 

Yılmaz’la keyifli 
bir söyleşi yaptıkFo
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Gazete Kadıköy’e

ONUR ÜNLÜ DİZİSİNİ ÇEKECEK
• Okuyucularınızı sevindirecek başka bir haber var ki;  yakın zamanda “Dudullu 
Postası” Onur Ünlü’nün yönetmenliğinde dizi oluyor. Peki, yılların mizahi yazı dizisini 
televizyon dizisine uyarlamaya nasıl karar verdiniz?
Onur Ünlü ile tanıştım, çok iyi bir adam. Yaptığı işlere bakıyorum, alt metinlerde 
çok büyük ustalığı var. Saygı duyuyorum. Ama kontrol bende değil, tam olarak 
ne olacağını bilmiyorum. Ben bir senaryo metni yazmıştım. Birkaç kere denendi. 
Yapımcıda duruyordu. Onur Ünlü bakmış, hoşuna gitmiş. Senaryoyu da kocaman bir 
panoda çalışmıştım. Odanın birinin tamamını mantar pano ile kapladım. İplerle falan 
karakterleri birbirine bağladım. Filmlerde gördüğümüz şey ama gerçek hayatta neden 
olmasın dedim. Yapmak o kadar da saçma değil.  Yaptım ve götürdüm. Alındı ve başka 
bir şeye çevrildi. Yarın ne olur tam olarak bilmiyorum ama böyle bir şeyin gelmiş 
olması bile benim için yeterli.  
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konuştu!

Twitter: @yilmazserkan
Instagram: serkan.yilmaz_



HAFTANIN 
PUSULASI

OPERA

TİYATRO

KİTAP

ALBÜM

DVD

SÖYLEŞİ

SERGİ

Güzel Helen 

Taranta Babu’ya Mektuplar

Aşk ve Cinayet Tarifleri

Athena / Geberiyorum

Pink Floyd / The Wall 

Ferhangi Şeyler

Adorno Felsefesi

Dünya Sanat Günü Sergisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, J. Of-
fenbach’ın unutulmazı eseri Güzel Helen 
(La Belle Hélène)’in prömiyerini 15 Nisan 
Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası’nda yapıyor. Bu göste-
ride eğlenmemek çok zor. Parodi ve ima 
son noktada. Operet, Isparta Kraliçesi ve 
Menelaos’un eşi Helen’in, Truva Kralı’nın 
oğlu Paris ile kaçış hikayesini gülünç bir 
şekilde ele alır. Bu olay Truva Savaşı’nın 
çıkmasına sebep olmuştur.  Operet, 15 Ni-
san saat 20.00’deki prömiyerinin ardından 
18-19-21-22 Nisan günlerinde de Süreyya 
sahnesinde olacak. Kaçırmayın!

Kendi ülkesinde kendi dilini istediği gibi 
kullanamadığı için Asya ve Afrika dillerine 
merak saran, Roma’nın halk mahallele-
rinden Garbatella’da üç katlı bir evin oda-
sını kiralayan bir yazarın odada bulduğu 
mektuplar... Gallalı zencinin, Taranta Babu 
adındaki karısına yazdığı mektuplar... 
Mektupları yazan Habeşli delikanlıyla 
mektupları bulan iki adamın aynı odada 
fakat farklı zamanda geçen hikâyesine 
Nazım Hikmet Ran’ın eşsiz cümleleriyle 
tanık oluyoruz. 15 Nisan Cumartesi 20.30 
Caddebostan Kültür Merkezi. Bilet Fiyat-
ları: Tam 35 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL

Huzurlarınızda Tannie Maria… 
Yemek pişirmeyi çok pek çok, 
yazı yazmayı da az biraz seven bir 
kadın. Yaşadığı küçük kasabanın 
yerel gazetesi için bir yemek tarif-
leri köşesi hazırlıyor ve bir yandan 
da verdiği tarifler üzerinden hayatı 
yeniden tanımlıyor. 
Sakin, sessiz mutfağında kayısı 
marmeladı yaptığı bir gün yakın 
arkadaşı Harriet’in beklenmedik 
şekilde çıkagelmesi tüm yaşa-
mını değiştiriyor. Tannie Maria 
henüz farkında değil ama Harriet 
o gün ona yepyeni ve çok farklı iki 
tarifin, aşk ve cinayet tariflerinin, 
ilk malzemesini getiriyor.  Entrika, 
çikolatalı kek ve dostluğun çok 
lezzetli bir karışımı olan bu kitap, 
hem leziz tarifleriyle damağınız 
için hem de temposu hiç düşme-
yen öyküsüyle dimağınız için tam 
bir iştah açıcı… (Tanıtım Bültenin-
den) Ruhun Gıdası Kitaplar / 352 
sf / 24 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız 
bilgiye göre Edebiyat alanında çok 
satan kitaplar şöyle: 
● Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâ-
yeler / Elena Favilli / Hep Kitap / 
224 sf / 39 TL
● Işığın Yolu / Nilüfer Devecigil / 
Doğan Kitap / 236 sf / 21 TL
● Hayat Ağacı: Makaleler / Gönül 
Alpay Tekin / Yeditepe Yayınları /
 672 sf / 60 TL

Athena, müzikal üretimine bir 
yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz 
aylarda sosyal medya üzerinden 
yayımladıkları “Ses Etme” video 
klibi ve şarkısı ile büyük ses 
getiren grup, Pasaj Müzik etike-
tiyle Apple Music’te yeni single’ı 
“Geberiyorum”u yayınladı.
Ali Kocatepe tarafından bestele-
nen, Nazım Hikmet Ran’ın “Gün-
ler” şiirini kendi düzenlemesi ile 
yeniden yorumlayan Athena, ünlü 
şairin fotoğrafının yer aldığı single 
kapağını geçtiğimiz günlerde ilk 
defa sosyal medya hesaplarında 
yayınladıktan sonra, binlerce kişi 
tarafından beğeni ve paylaşımda 
bulunuldu.

Ruhu doyuran şarkılar:
● Idir / Adrar Inu
● Betül Bilgin / Seriday
● Celtic Tides / Ann Innis Aigh

The Wall, İngi-
liz rock müzik 
topluluğu Pink 
Floyd’un 1979 
yılında yayınladığı 
aynı adlı albüme 
1982 yılında Alan 
Parker tarafından 
çekilen, animas-
yonları da olan, 
pek fazla diyalog 
olmayan, albü-
mün müziklerinin Hey You ve The 
Show Must Go On dışında tamamının 
bulunduğu bir film. Başoyuncu Bob 
Geldof’dur. Animasyonlar efsane 
sanatçı Gerald Scarfe tarafından 
yapılmış. Bu efsane grubun efsane 
filmi yeniden stoklarda.

Kendi ülke-
sinde kendi 
dilini istediği gibi 
kullanamadığı 
için Asya ve 
Afrika dillerine 
merak saran, 
Roma’nın halk 
mahallelerinden 
Garbatella’da 
üç katlı bir evin 
odasını kirala-
yan bir yazarın 
odada bulduğu 

mektuplar... Gallalı zencinin, Taranta Babu 
adındaki karısına yazdığı mektuplar... 
Mektupları yazan Habeşli delikanlıyla 
mektupları bulan iki adamın aynı odada 
fakat farklı zamanda geçen hikâyesine 
Nazım Hikmet Ran’ın eşsiz cümleleriyle 
tanık oluyoruz. 15 Nisan Cumartesi 20.30 
Caddebostan Kültür Merkezi. Bilet Fiyatla-
rı: Tam 35 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL

“2400. Yılında Aris-
toteles” temasıyla 
başlayan ve aylık 
temalarla kronolojik 
şekilde ilerleyen 
TESAK Çarşamba 
Akşamüstü Söyleşi-
leri, Batı felsefesi ve 
düşünce tarihi alanında, değerli konuşma-
cıların katılımıyla devam ediyor.
Nisan ayı programında dünya savaşları 
ve felsefe ilişkisi üzerinden 20’nci yüzyıla 
uzanıyoruz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğan Yaşat’tan, Frank-
furt Okulu’nun felsefi mimarlarından The-
odor W. Adorno’nun, yaşadığı yüzyıla ve 
özellikle savaş sonrası Almanya’ya dam-
gasını vuran felsefi düşüncesini dinliyoruz. 
19 Nisan Çarşamba 18.30’da TESAK’ta. 

Venüs Sanat Galerisi her yıl olduğu gibi bu 
yılda değerli sanatçıların katılımıyla 4’ün-
cüsünü düzenlediği resim sergisiyle Dünya 
Sanat Günü’nü kutluyor. 17 Nisan’da 

açılacak sergi, 
28 Nisan tarihine 
kadar ziyaret 
edilebilecek. Ser-
gide İran, Rusya, 
Azerbaycan ve 
yurdumuzun çe-
şitli bölgelerinden 
usta sanatçıla-
rın eserleri yer 
alacak. 
0216 565 3572

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

KADIKÖY’DE
GÜZEL!Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan’ı unutulan so-

kak oyunlarını yeni nesil çocuklara tanıtan et-
kinliklerle kutluyor. 2 Nisan’da başlayan Sokak 
Oyunları Şenliği 9 Nisan’da Sahrayıcedid 23 
Nisan Parkı’nda yapıldı. 23 Nisan Pazar günü 
de 13.00-16.00 saatleri arasında Rasimpaşa 
Mahallesi Duatepe Sokak’ta çocuk kahkahala-
rı yükselecek.  
 
HAYVAN DOSTLARA ZİYARET
Kadıköy Belediyesi, çocukları Geçici Hayvan 
Barınağı’ndaki hayvanlarla da buluşturacak. 
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 çocuklar-
la birlikte oyunlar oynanıp piknik yapıldıktan 
sonra hayvan sevgisi ve “Satın Alma Sahiplen” 
temalı 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 
grupları için 12.00-15.00 saatleri arasında ka-
rikatür atölyeleri olacak.  Atölyelerde karika-
türe, karikatür çizimine dair kısa bilgilendirme 
ve çizim çalışması gerçekleştirilecek.
Ayrıca 23 Nisan Pazar günü saat 14.00-16.00 
saatleri arasında kısa animasyon seçkisinden 
oluşacak animasyon film gösterimi ve söyleşi 
etkinliği olacak.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA ŞENLİK
22 - 23 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri Öz-
gürlük Parkı’nda 11.00-18.00 saatleri arasında 
“23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenlenecek.  
Çocuklar dev şişme oyun parkurlarında dile-
dikleri gibi oynayabilecek. Saat 13.00 itibariy-
le interaktif sahne performansları; kukla gös-
terisi, Dj eşliğinde oyunlar, illüzyon gösterisi ve 
akrobat gösterisi izleyebilecekler. Kadıköy Be-
lediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK) 
Eşini Bul Oyunu, Muzipo Kids Ziverbey “Eğlen-

celi Parkur Etkinliği”,  Empati Sahnesi, Kybele 
Arkeoloji Atölyesi etkinlikleri ile çocuklar eğ-
lenceli 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 öğrenci-
leri, “Paletimde 23 Nisan Şiirleri” resim yarış-
ması ödül töreni ve konser etkinliği, interaktif 
dans etkinliği, pop orkestrası ve ritim gurubu 
ile Özgürlük Parkı’nda olacak.

Kentte halihazırda devam eden büyük bir film 
festivali var ama Kadıköy, hiç bitmeyen film 
festivaliyle her hafta dünya sinemasından ör-
nekleri ve belgeselleri beyaz perdeye taşıma-
ya devam ediyor. İşte bu hafta ücretsiz olarak 
izleyebileceğiniz dört özel film: 

◆ ÇİÇEKLER ANE İÇİN
Kadıköy Belediyesi, Instituto Cervantes ortak-
lığı ile İspanya sinemasından çeşitli örnekleri, 
Nisan ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirme-
ni Sanat’ta izleyicisiyle buluşturuyor. Bu hafta 
programda José María Goneaga’nın 2014 yapı-
mı “Çiçekler Ane İçin” adlı filmi var. Ane’nin ha-
yatı bilinmeyen bir kişiden her hafta evine bir 
buket çiçek gelmeye başlamasıyla birlikte de-
ğişir. Bu arada Lourdes ve Tere’nin yaşamları 
da bu gizemli çiçeklerden etkilenir. Hayatların-
da çok önemli olan birinin anısına bilinmeyen 
bir kişi tarafından her hafta bir buket gönde-
rilmektedir. Bu, üç kadının hayatının çiçeklerin 
gelişiyle birlikte değişmesinin hikâyesidir. (17 
Nisan Pazartesi 20.00 Yeldeğirmeni Sanat)

◆ MALEGAON’UN SÜPERMEN’LERİ
Belgesel Sinemacılar Birliği de Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde her salı, ücretsiz belgesel 
gösterimlerine devam ediyor. Bu hafta “Ma-
legaon’un Süpermen’leri”ni izleyeceğiz. Bom-
bay’dan 100 mil kadar uzakta bulunan teks-
til bölgesi Malegaon’da, yönetmen Nasir, ev 

yapımı muzip filmleriyle yöre halkını çok he-
yecanlandırmaktadır. Bugüne kadarki en he-
yecanlı projelerinde Nasir, çalışkan aktörleri, 
yazarları ve ekibi ile birlikte Supermen of Ma-
legaon’u çekmeye karar verir. Çektikleri film, 
şehri kurtarmak için nehre atlayan bir kahra-
manın hikâyesini anlatmaktadır. Belgesel film 
yönetmeni Faiza Ahmad Khan ise bu süreci 
takip eder. Supermen of Malegaon, izleyiciye 
sinemanın ve film yapım sürecinin zevkini ve 
heyecanını yeniden hatırlatacak. (18 Nisan Salı 
20.00 Barış Manço Kültür Merkezi)

◆ VİVA ZAPATA! 
Jose Marti Küba Dostluk Derneği İstanbul Şu-
besi, film gösterimlerinde kıtanın önemli ülke-
lerinden Meksika’ya uzanıyor. Davetleri şöyle: 
“John Steinbeck’in senaryosunu yazdığı, Elia 
Kazan’ın yönetmenliğini üstlendiği 1952 tari-

hi Viva Zapata! filmiyle Meksika’nın yarım kal-
mış devrimine göz atacağız. Marlon Brando, 
Jean Peters ve Anthony Quinn’in başrollerini 
üstlendiği Türkçe altyazılı gösterilecek filmi, İs-
tanbul’daki tüm Küba dostları ile birlikte izle-
mek isteriz.” Film gösterimleri ücretsiz ancak 
salonun kapasitesi 42 kişi ile sınırlı! (18 Nisan 
Salı 20.00 Jose Marti Küba Dostluk Derne-
ği Bahariye)

◆ TOPRAĞIN ÇOCUKLARI
Köy Enstitüleri’nin yıldönümü nedeniyle gös-
terilecek film, bu unutulmayan eğitim sistemi-
nin hikayesini anlatıyor. 1935’lere gelindiğinde 
halkın en büyük yoksunluklarından biri de eği-
timdir. Savaştan henüz çıkmış ve ayağa kalk-
maya çalışan bir ülkenin çocukları, yoktan var 
etmeyi öğrenirler. Cumhuriyet düşü, rönesans 
gibi eğitimle insan devrimini gerçekleştire-
cektir. Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Ali Yü-
cel, İsmail Hakkı Tonguç, insan devrimi ışığının 
eğitimde olduğunu düşünürler. Yüzde sekseni 
okuma yazma bilmeyen insanlardan oluşan bir 
ülkenin, mutlak ve sarsılmaz birliğinin yegâ-
ne temeli eğitimdir. Bu temel hep birlikte atıla-
caktır ki sağlam olsun. (21 Nisan Cuma 20.00 
Barış Manço Kültür Merkezi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, 
Kadıköy’de çok özel 
etkinliklerle kutlanıyor

Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 
33.’sünü düzenlediği “Ço-
cuk Şenliği”, 18 Nisan Salı günü 
başlıyor. Etkinlikler, 18-23 Ni-
san 2017 tarihleri arasında tüm 
Şehir Tiyatroları sahnelerin-
de ücretsiz olarak gerçekleş-
tirilecek.  33. Çocuk Şenliği’n-
de konuk tiyatro ekiplerinin 11 

oyunu ve Şehir Tiyatroları’nın 9 
oyunu sahnelenecek. Şenlikte 
çocuklara yönelik düzenlene-
cek 3 konserin yanısıra tiyatro-
nun usta simaları masal oku-
ma etkinliklerinde çocuklarla 
bir araya gelecek; resim, ya-
zarlık, ses eğitimi, heykel, dans, 
tasarım, yoga, pilates, müzik 

gibi konularda gerçekleştirile-
cek 25 atölye çalışması çocuk-
larımızı farklı sanat dalları ile 
tanıştıracak. Şenlik kapsamın-
da 23 Nisan Pazar günü Kadı-
köy Haldun Taner Sahnesi’nde 
saat 15.00’te “Alaaddin’in Sihirli 
Lambası” oyunu çocuklarla üc-
retsiz buluşacak.

Kadıköylü Patika Sahaf, 23 
Nisan nedeniyle Çocuk Kitap-
ları Mezatı düzenliyor. Çağ-
rıları şöyle: “Çocuğa el kaldı-
ranların çoğunlukta olduğu 
ülkemizde çocuğun da el kal-
dırmasının vakti geldi de geçi-
yor! 22 Nisan Cumartesi günü 
14.00-15.00 arası  Sanatçı-

lar Sokağı’nda Patika Sahaf’ta 
tüm çocuklar, Mersin’deki 
Kuzucubelen Ortaokulu’nda 
okuyan arkadaşlarının da bir 
kütüphanesi olabilmesi için 
Çocuk Kitapları Mezatımız-
da el kaldıracaklar. Çocuklar 
için düzenlediğimiz mezatın 
tüm geliri Kuzucubelen Orta-

okulu Kütüphanesi’ne aktarı-
lacaktır”
Aynı gün yazar Eser Köker 
de Okuma Etkinliği’nde ken-
di çocuk öyküsüyle çocuk-
larla birlikte olacak. Elinizde-
ki kitapları mezattan önce de 
Patika Sahaf’a bırakabilirsiniz. 
0216 346 78 51

GELENEKSEL 33. ÇOCUK ŞENLİĞİ

ÇOCUK KİTAPLARI MEZATI

SEMTTE FİLMLİ GÜNLER
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“Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir?” 
diyor yamacımı şereflendiren… ‘Biz hangi sava-
şın ve kimin savaşının çocuklarıydık acaba’ diye, 
aklımın sesli sessiz köşesinden geçirirken: ‘Han-
gi kitaptan yahut hangi film repliğinden’ diye so-
ruyorum. ‘Senin yazar Chuck Palahniuk’ın ‘Dö-
vüş Kulübü’nde, Tyler Durden’in kelamı…’ deyip, 
müziğin sesini açıyor. Fonda acılar deryası ha-
yatıyla (ABD'li şarkıcı, şarkı sözü yazarı, piyanist, 
insan hakları savunucusu) Nina Simone. 

“Ain't Got No i Got Life” bu şarkıyı (ergenus 
hallerimde) ilk duyduğu-
mu ve sonrasında Simo-
ne’un hayatını merak etti-
ğimi hatırlıyorum. (Erken 
içimden geldi notu: ‘Ben 
yaşamı aldım, Ben özgür-
lüğü aldım, Ve kimse bun-
ları benden alamayacak’ 
diyen şarkının sözlerine 
bir vakit düşersiniz.) Nasıl 

bir ses ki, sözlerini bilmeseniz bile melodiyle ha-
yatın demini algılatabiliyor. Caz, blues ve soul’un 
şukelası Simone, 1950-60’lar Amerika’sında, 
ataerkilliğe meydan okumuş, pek çok şarkısın-
da da siyahi kadınların çektiği işkenceyi anlat-
mıştı. Efsanevi caz vokalisti olarak tanımlanan 
Simone, protest kişiliği, yatıştırıcı sesi, 10 daki-
ka uzunluğundaki “Sinnerman” (aşkın karak-
teristiğini çizen) şarkı sözleriyle akıllara kazındı. 
Hayatı değil belki ama ölümü huzurlu -uykuda- 
oldu. (Es notu: Belki bilahare, Simone’un haya-
tının anlatıldığı filme de bakarsınız. Ama şimdi-
lik kulakların biat ettiği Simone’u dinlemeye ve 
günün şerbetliğine dalmaya devam!)

“SEVMEKTEN ÖLDÜ DESINLER”
Memleketim coğrafyasının gündemi ma-

lum; öyle kafayı yerden kaldırıp, omuzları gök-
yüzüne dikemiyor, ‘inadına’ umut türküleri-
ne düşemiyor insan… ‘Kimilerine göre tuhaf bir 
hayat yaşadı’, denilen (1989) 41 yaşında ölen, 
Fransız oyun yazarı Bernard Marie Koltes; ‘Hayır 
diyen insan hâlâ biraz mutludur’ demiş… İçim-
den de dışımdan da Koltes’in bu sözü geçti, en-
sesi serin, aklı derin, pek sevgili okur! Niye’sine 
ise belki bir vakitler düşeriz, şimdilik devam! İn-
sandan yana değil ama sanattan hala umudu-
nu kesmeyenlere selam olsun deyip, mevzuyu 
beni güzel eden bir rotaya bağlamak istiyorum.

“Ne yapalım, sert coğrafyada 
büyüdük, kalbimiz sulanınca ye-
şermeyelim mi? Şehrin batağında 
şarkıcılık hayalleri kuran Gönül'ün 
hayaline ortak edemediği Musta-
fa'sı, mahalleden arkadaşı Sevda'sı, 
pavyon sahibi Hamdi'si ve renga-
renk Ahmet'iyle anlattığı bir yükse-
lememe hikayesi. Arabeskin, pav-
yon ışıklarının, yitip giden masalların 
mum ışığında, oyuncunun anlatıcıya dönüştü-
ğü bir anti-melodram. -Masal işte, sevmekten 
öldü desinler! -Onun bir suçu yok. -Kimin? -Ma-
salın...” 

(Bu da var notu: Ben, her zaman masalların 
sonunun eksik kaldığını düşünenlerdenim. Ma-
salın sonu dedikleri yerde, asıl ‘başlangıç’ hika-
yesi vardı ki umudu h(p)iç etmemek adına tam 
da orada masalı bitireyazdılar. Bizler de sandık 
ki o prens ve prenses ‘sonsuza kadar, hep mut-
lu oldular’. İnandık ya da inanmak işimize geldi, 
orası dilemma… Haybin inanmalar fanisi!)

“Sevmekten Öldü Desinler” böyle bir alt 
metinden veriyor seyircisine hemhalini… Adıyla 
insanın sol yamacını cız ederken, seyrine daldı-
ğınızda kederi ve neşesini de gani ortaya seren 
bir oyun karşımızdaki. Fona yasladığı ise Yeşil-
çam nostaljisi… İstanbul’un kenar semtlerinden 
Neon Pavyon’a uzanan hikayade oyuncular; 

arabesk şarkıları kendi tarzların-
da yorumlarken, aslında biraz ha-
yattan biraz da bizden dökülüyor 
nağmeler. Oyun tadı damakta ka-
lan türden, ihtiyacım varmış diyor-
sunuz, ‘böylesi neşeli bir nefese’… 
Kısaca, iyi geliyor diyerek baştan 
merasimimi yapayım istiyorum. 

Oyunculuğu ve yönetmenli-
ğinin yanı sıra “Şekersiz” ve “Fü” 
gibi kaleme aldığı oyunlarıyla da 
dikkat çeken Murat Mahmutya-
zıcıoğlu’nun yazdığı “Sevmekten 

Öldü Desinler”in yönetmeni ise Kürt tiyatrosu 
dendiğinde akla ilk gelenlerden Destar Tiyat-
ro’nun kurucularından, “Disko 5No’lu”, “Cam-
baz’ın Cenazesi”nden us’lara ilişen Berfin Zen-
derlioğlu. Murat’ın kalemi ve Berfin’in algısıyla 
ortaya seyri temiz bir iş çıkmış. Nostalji yap-
mış dediysek öyle retinaya yaş konduranından 
değil, tiyatronun kendisiyle, oyun oynamak ve 
yaşamakla da günümüz insanına öylesine de-
fans alanları yaratıyorlar ki, tabii ki yakalayıp da 
anlayabilene! Kabul, birkaç yerde ‘burada olur 
mu denilen es’ler, hikaye kahramanlarının bö-
lünmeleri ve metinin içeriğinin her telden çalıp, 
seyir anlamında ‘giriş, gelişme ve sonuç’ şira-
zesinin dengesini kaydırmasına rağmen, oyun-
culuğundan sahnelenmesine, dekorundan ışı-
ğına ve müziklerine; ezcümle tüm ekibi tebrik 
ediyorum. Ki iyi bir müzikli oyunu sahneye ta-
şımak zordur. Mevzu, hikayeyi müziğin melo-

disine bırakmaksa “Sevmekten Öldü Desinler” 
bunun hakkını vermiş! Ve bunu da müzikli oyu-
nun tuzaklarına düşmeden yapmış. Dramaturg 
Nesrin Karadağ, müzikler Burçak Çöllü, kostüm 
Çağla Yıldırım, dekor Mirza Metin, ışık Alev To-
pal’a emanet. 

Oyunun yazarı Murat’ın kalemini sadece 
metinde değil, perde üzerindeki karakalem çi-
zimlerinde de görüyoruz. Hikayede başka bir 
ambiyans yarattığı kesin. Gelelim, her biri ken-
di kadrajında muazzam oyunculuklara: Ham-
di Alp, İbrahim Halaçoğlu, Meltem Yılmazkaya, 
Onur Berk Arslanoğlu ve Pınar Yıldırım. Bu per-
formansları, yeniden ve başka hikayelerde de 
görmek istiyoruz; sade seyirciler olarak rica-
mızdır. Enerjilerinin havaya yaydığı renk cüm-
büşünü görmeniz lazım, o türden. Ajandalara 
notumuzu aldıysak, tamamdır. Şimdilik eyval-
lah! Oyun programı için:  www.kadikoyemekti-
yatrosu.com

“Hayır diyen insan hâlâ biraz mutludur”
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

adıköy’de yaşayan grafik sanatçı-
sı Seda Mit, bu yıl İstanbul Film 
Festivali için çizdi. Kadıköy ve İs-
tanbul’daki günlük yaşama dair 

çok sayıda illustrayon çizimi bulunan Mit 
aynı zamanda İletişim Yayınları, Notos edebi-
yat dergisi ve Sabitfikir dergisi için de çizim-
ler yapıyor. İstanbul Film Festivali’ne seçilen 
belgesel film “Aşk Bitti” için çizimler yapan 
Mit ile İstanbul Film Festivali deneyi-
mini ve çizimlerine ilham kaynağı 
olan çok sevdiği Kadıköy’ü ko-
nuştuk.

◆ Çizimlerini yaptığın “Aşk 
Bitti” adlı film İstanbul Film 
Festivali’nde seyirci ile buluştu, 
ne hissediyorsun? 

Evet, İstanbul Film Festiva-
li’ne seçilen “Aşk Bitti” adlı bel-
gesel film için çizimler yaptım. Ge-
zi’yle eş zamanlı olarak Brezilya’da 
toplu taşıma ücretlerine yapılan zamların ar-
dından başlayan protestolara Gezi eylemleri-
nin gözünden bakan bir film. Sao Paulo so-
kaklarında yaşananları, farklı eylemcilerin 
hikâyeleriyle izleyiciye aktarıyor. Çok heye-
canlandığım, daha önce tecrübe etmediğim 
bir işti. Heyecanlı, hayal edemediğim bir çi-
zim süreci ve sonuç oldu benim için. Daha 
önce bu kadar büyük ekranda, yüzlerce seyir-
ciyle birlikte çizimlerimi izlememiştim. Çok 
güzel tepkiler aldım, mutlu oldum. 

◆ Sanırım çizimler üzerinden bir hikâye de 
anlatıyorsun, bundan bahseder misin?

Mert’in (Yönetmen) röportajları yapmak 
için Brezilya’ya giderken aklında “Gezi’yi na-
sıl aktarabileceğim” sorusu çıkıyor. Benim çi-
zimlerim o kısımda devreye giriyor. Film bo-
yunca ara ara çizimlerimi hareketli kamera 
ve stop motion tekniğiyle görüyoruz. Geziyi, 
Mert’in Brezilya’ya gidiş hikâyesini, korkma-
nın bulaşıcı olduğu bu günlerde, korkmamanın 
bulaşıcı olduğu o günleri hatırlamanın bizlere 
umut vereceğine olan inancımla çiziyorum. 

◆ Yaptığın işi nasıl tanımlıyorsun. Çizer 
misin, grafiker mi?

Aslında ikisi de. Program kullandığım, 
grafikerlik yaptığım işler de oluyor. Sadece 
çizim yaptığım işler de. Çizer olarak yaptık-
larım beni daha çok mutlu ediyor. Bu yüzden 
çizer denilebilir. 

“BANA İLHAM VERİYOR”
◆ Yıllardır Kadıköy’de yaşıyorsun. 

Yaşadığın semti de anlatan birçok 
çalışman var. Kadıköy ile nasıl 

bir bağın var? 
Kadıköy’ün tam ola-

rak tanımlayamadığım fark-
lı bir enerjisi var. Genç nü-
fusun yoğun olduğu, üretken 
bir yer. Burada yaşamayı se-

viyorum. Bana ilham veriyor. 
Yaşadığım, vakit geçirdiğim bir 

yer olduğu için doğal olarak çi-
zimlerimde burayı konu ediniyorum. 

Bununla birlikte hızlı dönüşümüne tanık ol-
duğum da bir yer. Bu da beni üzüyor. Çok de-
ğil, bundan 5 yıl kadar önce Moda Cadde-
si’nde, Çarşı’da, Yeldeğirmeni’nde rahatlıkla 
yürünebiliyordu. Şimdiyse, buralarda yürü-
mek bir meziyet. Yeni açılan kafeler, dükkân-
lar, mekânlar tam anlamıyla bir cazibe merke-
zi haline getirdi burayı. Bu değişimle birlikte 
kiralar da arttı. Sadece Kadıköy’de değil baş-
ka semtlerde yaşayan birçok insanın muzda-
rip olduğu konular bunlar maalesef. 

◆ Kişisel işlerinin yanında toplumsal me-
seleler için yaptığın çalışmaların da var. İçin-
de yer aldığın projelerden bahseder misin?

Çeşitli karma ve kişisel sergiler açtım. 
Geçen yıl düzenlenen 6.Kadıköy Caz Gün-
leri için çizimler yapmıştım. Nâzım Hikmet 
Kültür Merkezi’nin etkinlikleri için çizim-
ler yaptım, hala da yapıyorum. Yakın zaman-
da Muhtelif müzik gurubunun, Kafka isim-
li şarkılarının klibi için çizimlerimden oluşan 
maskeler yaptım. Yakın zamanda çıkan, be-
nim için önem taşıyan 2016 İş Cinayetleri Al-
manağı’nın kapağını çizdim. Bunların dışında 
çocuk kitapları ve kitap kapaklarına düzenli 
olarak çizmeye devam ediyorum.

“BU MEKANLAR UMUT VERİYOR”
◆ Yaptığın işin Türkiye'de bir karşılığı 

var mı, değer görüyor mu?
Yaptığımız işin dünyadaki kadar olma-

sa da Türkiye’de bir karşılığı var. Son zaman-
larda sanat, edebiyat dergilerinin çoğalması, 
çizimlere daha çok yer verilmesi bu anlam-
da güzel oldu. Çizerlerin bir kısmı yani şanslı 
olanlar istedikleri yerlerde istedikleri çizimle-
ri yapabiliyor, görece değer görüyorlar. Fakat 
birçok meslektaşımın illüstratörler dünyasın-
da istediği çizgiyi yakalayamadığını, piyasa-
nın çarkları arasında yeteneklerini körelttikle-
rini üzülerek izliyorum.

◆ Karikatür Evi'ni takip ediyor musun? 
Evet, etkinlikleri, söyleşileri takip ediyo-

rum. Böyle güzel yerlerin açılması, yaşadı-
ğımız şu zamanda umut, mutluluk veriyor 
insana.

◆ Kadıköy'de başka neler yapılabilir?
Bence gayet güzel etkinlikler yapılıyor. 

Murallar, Caz Günleri, sinema gösterimle-
ri, konserler, Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün 
düzenlediği etkinlikler… Hepsini yakından 
takip edip, fırsat buldukça katılmaya çalışı-
yorum. Fikir alışverişi yapılabilecek toplan-
tılar yapılıyor. Aklıma geldiği zaman gidip 
konuşabileceğim bir yerin olması iyi geli-
yor insana. 

Kadıköylü grafik 
sanatçısı Seda Mit’in 
çizimlerini yaptığı “Aşk 
Bitti” adlı belgesel film 
bu yılki İstanbul Film 
Festivali’ne seçildi
l Erhan DEMİRTAŞ

K

 Nina Simone.

Sevmekten Öldü Desinler

SİNEVİZYON

Yaşamak Güzel Şey
Etrafındaki herkesten sürekli azar 
işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir 
adam, yaşadığı şanssız bir olayın 
ardından içinde bulunduğu hayatı ve 
dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta 
göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, 
yaşamdan tat almaya başlar. Müfit 
adeta bir anti kahramana dönüşmüştür.
Yaşamak Güzel Şey, Müfit Can 
Saçıntı’nın üçüncü filmi olarak 14 Nisan 
2017’de gösterime giriyor.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Şirinler 3: Kayıp Köy 11:00 Türkçe 13:10 
Türkçe 15:20 Türkçe 17:30 Türkçe 19:40 
Türkçe 21:50 Türkçe
Patron Bebek 11:10 Türkçe 13:30 Türkçe 
15:45 Türkçe 18:00 Türkçe 20:30 Türkçe
Kabuktaki Hayalet 11:15 13:40 16:10 
18:40 21:10 23:40 (Cm-Cts)
Hayat 11:15 13:40 16:10 18:40 21:10
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Koca Dünya 12:00 14:00 16:45 21:30
Neruda 19:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Moda Sahnesi
David Lynch: Yaşam Sanatı 12:00 17:30
Kırmızı Kaplumbağa 14:00 21:30
Neruda 15:30 19:30
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy
Şirinler 3: Kayıp Köy 11:30 Türkçe 12:30 
Türkçe 13:30 Türkçe 14:30 Türkçe 15:30 
Türkçe 16:30 Türkçe 17:30 Türkçe 19:30 
Türkçe 21:30 Türkçe
Baraka 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 11:15 
13:45 16:15 18:45 21:15
Kabuktaki Hayalet 11:30 14:00 16:30 
19:00 21:30
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

GEZİ’DEN SAO PAULO’YA 
Gezi eylemlerinin gözünden aynı tarihler-
de Brezilya’da başlayan ulaşım zammı pro-
testolarını anlatan belgesel, Brezilya’daki 
‘Aşk bitti! Burası artık Türkiye olacak!’ slo-
ganından esinlenildi. Yönetmen Mert Ka-
ya’nın, Brezilya’da bir yıl yaşadıktan son-
ra Türkiye’ye dönmesi ve Gezi eylemlerine 
katıldıktan sonra tekrar Brezilya’ya gitme-
sinden yola çıkan belgesel, sponsor olma-
dan, destek kampanyalarıyla üç yılda çekil-
di. Zam protestoları sırasında Sao Paulo’da 
yapılan eylemlerin görüntüleri, kentin so-
kakları, meydanları ve ‘direniş mekanları’nın 
anlatıldığı belgeselde farklı yaş grupları ve 
cinsiyetlerdeki eylemcilerle yapılan söyleşi-
ler de yer alıyor.
Gezi’den hafızalardaki kalan görüntülerin 
animasyonlarının da kullanıldığı belgeselde, 
‘temsili demokrasi krizi, kent hakkı, neo-li-
beral dönüşüm’ temalarına değiniliyor. 

Gezi ile Sao Paulo
sokaklarını buluşturdu

CIZIMLERI, 

Seda Mit
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ıldız Teknik Üniversitesi 
Kentsel Dönüşüm ve Planla-
ma Programı’nda yüksek li-
sans yapan ve aynı üniversite-

de Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 
Araştırma Görevlisi olarak çalışan Elif 
Kırpık, Kadıköy Tarihi Çarşı’yı içeren 
bir tez hazırlıyor. 

Kadıköy Kent Konseyi Sürdürülebi-
lir Kent çalışma grubu üyesi de olan Kır-
pık’ın tezinin adı;  “Toplum Katılım-
lı Coğrafi Bilgi Bilimi Uygulamalarının 
Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Kul-
lanımı: Kadıköy Tarihi Çarşı ve Çevre-
sinde Örnek Çalışma”. Kırpık, bu yüksek 
lisans tezinde; toplumun katılım süreçle-
rine internet sayesinde kolayca erişebil-
mesini sağlayan Toplum Katılımlı Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri’nin kentsel dönüşüm 
alanlarında uygulanabilirliğini analiz 
edecek. Yani vatandaşın toplantılar gibi 
geleneksel yöntemlere ek olarak, kendi-
lerini ilgilendiren süreçlere internet tek-
nolojisi aracılığıyla dahil olabilmesi ko-
nusunu araştıracak. 

“VATANDAŞ’ YOK”
Bu süreçlerden günümüzde en çok 

karşımıza çıkanı ise kentsel dönüşüm. 
Elif Kırpık’a göre kentsel dönüşüm ça-
lışmalarında temel eksik vatandaşların 
sürece katılamaması. “Dolayısıyla yerel 
değerlere önem verilmeden, yalnızca fi-
ziksel değişim yapılıyor. Yaşadığımız 
alanların sağlıklı hale gelmesi önemli bir 
konu fakat maalesef uygulamaların oda-

ğında ‘vatandaş’ yok. Bu soruna dikkat 
çekmek,  toplum katılımının ne kadar 
önemli olduğunu vurgulamak istedim” 
diyen Kırpık, araştırması için de Kadı-
köy’ün simgelerinden Tarihi Çarşı’yı 
seçti. Amaç çarşıyı kullanan Kadıköy-
lülerin ve bilhassa çarşı esnafının kent-
sel dönüşümden beklentileri ortaya çı-
karmak…

KADIKÖYLÜLERE 3 ANKET
Elif Kırpık, tez çalışması için Kadı-

köylülerin (burada yaşayan, kullanan ve 
çalışan esnaf) çarşıya ve kentsel dönü-
şüme yönelik görüşlerini analiz etmek 

için 3 anket hazırladı. Anketler 20 Ni-
san’a dek yanıtlanabilir. Elif Kırpık bu 
çalışmada ulaşmayı öngördüğü sonuçla-
rı da şöyle özetliyor; “Araştırma sonu-
cunda mekânsal bir veriye sahip olacağız. 
Kullanıcı anketleri farklı ilçelerden ge-
len kullanıcıların amaçlarının, ulaşım se-
çeneklerinin ve ziyaret sürelerinin değişi-
mini göz önüne sunacak. İşyerleri ve hane 
halkı anketleri ise hangi sokaklar üzerin-
de temel sorun ve memnuniyetlerin orta-
ya çıktığını, öncelikli sorun alanlarının 
tespitinin yapılmasına olanak verecek ve 
kentsel dönüşümden beklentileri ortaya 
koymuş olacak.”

“Yüzüklerin Efendisi” film serisindeki 
“Gandalf” rolüyle dünya çapında büyük 
bir üne kavuşan İngiliz oyuncu Ian McKel-
len, 36. İstanbul Film Festivali kapsamın-
da Onur Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye 
geldi. “Sir” ünvanlı oyuncu Ian McKellen 
Yüzüklerin Efendisi’nin yanında Richard 
III, Gods and Monsters ve X-Men filmle-
rindeki rolleri ile de tanınıyor.

77 yaşındaki aktörün yolu Kadıköy’den 
geçti. MCKellen, festival kapsamında Ri-
chard III’ün 8 Nisan Cumartesi günü 
16.00’da Kadıköy Rexx’teki gösterimleri-
ne katılarak sinemaseverlerle buluştu. 

YILDIZ ALPAR’I ZİYARET ETTİ
Ian McKellen, Kadıköy’deki film gös-

teriminin ardından sinemanın bulunduğu 
Sakızgülü Sokak’ta 1964’te Kadıköy’ün 
ilk bale okulunu açan, bale sanatının dua-
yenlerinden Yıldız Alpar’ı da ziyaret etti. 
1992’de İngiliz Kraliyet Dans Akademisi 
tarafından baleye katkıları ve başarıların-
dan dolayı dünyada iki kişiye verilen Özel 
Onur Ödülü sahibi olan, 2002 yılında ise 
yine İngiliz Kraliyet Dans Akademisi ta-
rafından dünyanın 5 okulu arasına giren 
Yıldız Alpar ile McKellen sohbet eder-
ken, öğrencilerin provasını da izledi.  Mc-
Kellen, gösteri sonrası Yıldız Alpar, bale 
öğretmenleri Oya Barbara Karanis, Aylin 
Kalem, Öykü Menşan ve bale öğrencile-
riyle fotoğraf çektirdi.

Dünyaca ünlü sanatçının kendilerini 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Yıldız Alpar, “Film festivali kap-
samında Türkiye’ye geldiğinde, Türk ba-
lesine yapmış olduğum katkıları duymuş. 
60 yıllık bale okulunu merak etmiş ve 
bunu nasıl başardığımı merak etmiş. İn-
giliz Kraliyet Dans Akademisi tarafından 
baleye katkılarımdan dolayı dünyada iki 
kişiye verilen Özel Onur Ödülü sahibi ol-

mam, 2002 yılında ise yine İngiliz Krali-
yet Dans Akademisi tarafından dünyanın 
5 okulu arasında yer aldığımı öğrenmiş ve 
ziyaret etmek istemiş” dedi.  

108 FİLMDE OYNADI
Ian McKellen, sinemadaki başarısının 

yanı sıra oynadığı birçok tiyatro oyunun-
daki performansıyla, özellikle de başarılı 
Shakespeare yorumlarıyla öne çıkan Mc-
Kellen önemli bir Shakespeare oyuncusu 
olarak tanınıyor. McKellen bugüne kadar 
108 filmin oyunculuğunu, iki filmin sena-
ristliğini ve bir filmin de prodüksiyonunu 
üstlendi. British Council’ın FiveFilms4F-
reedom Elçisi olan Ian McKellen’a 1990 
yılında İngiltere’de “Sir” unvanı verildi. 
1991 yılında tiyatroya yaptığı katkılardan 
dolayı şövalye ilan edilen Sir Ian McKel-
len, altı Laurence Oliver Ödülü, bir Tony 
Ödülü, Altın Küre Ödülleri, SAG Ödülle-
ri, BIF Ödülleri, iki kez Satürn Ödülü, dört 
kez Drama Desk Ödülü ve iki kez Eleştir-
menlerin Seçimi Film Ödülü gibi pek çok 
ödüle layık görüldü, iki kez Oscar’a aday 
gösterildi. 

Carsı
Tez oldu
Y

l Gökçe UYGUN

KENTSEL 
DÖNÜŞÜM 
ŞEMSİYESİ

“Kentsel dönüşüm olgusu tek 
bir müdahale yöntemi sunmaz, 

şemsiye bir kavramdır. Ülkemizde 
genellikle ‘yıkıp yeniden yapma’ 

olarak algılansa dahi yaklaşık 
20 adet müdahale yöntemi var. 

Fakat hangi yöntem olursa olsun 
yalnızca fiziksel bir dönüşüm 

değil, ekonomik ve sosyal 
gelişmenin de olduğu yaklaşımlar 

benimsenmeli. Ülkemizdeki 
uygulamalarda temel sorun; 

yalnızca fiziksel dönüşüme 
önem verilmesi ve dolayısıyla 

soylulaştırma gibi toplumsal 
sorunların belirmesi…”

Anketlere gazetemizin web sitesinden 
ulaşmak ve yanıtlamak mümkün

Yüzüklerin Efendisi 
Kadıköy’e geldi
Kadıköy geçtiğimiz hafta sinemanın dünyaca 
ünlü ismini ağırladı. Kadıköy Rexx’teki film 
gösterimine katılan ünlü oyuncu Ian McKellen, 
Yıldız Alpar Bale Okulu’nu da ziyaret etti

YTÜ araştırma görevlisi Elif Kırpık, kentsel dönüşüme yurttaş katılımı ve Kadıköy Tarihi Çarşı’yı ele alan yüksek lisans tezi hazırlıyor 
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yurttaş katılım modeli
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Yerel yönetimlerde farkını ortaya koyan bir belediye olan 
Kadıköy Belediyesi’nin 33. doğum günü nedeniyle 10 Ni-
san Pazartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir 
kutlama gecesi yapıldı. Belediyenin şimdiki çalışanları, yö-
neticileri, emekli personeli, Kadıköy Gönüllüleri, CHP Ka-
dıköy üyelerinin katıldığı gecede buluşan Kadıköyseverler 
hem yeni yaşı kutladı hem geleceğe dair umut tazeledi.

PERSONELDEN KISA FİLMLER
Gecede ilk olarak belediye çalışanları arasında düzenlenen 
ve bundan sonraki yıllarda gelenekselleşmesi umulan Kısa 
Film Yarışması töreni yapıldı. Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, 
İmar ve Şehircilik, Plan Proje ve Yazı İşleri müdürlüklerinin 
katıldığı yarışmada, 5 kısa film izlendi. Kadıköy Belediye-
si’nin yoğun temposu içinde, işlerini aksatmadan amatör 
ruhla çekilen bu filmlerden, gecenin galibi ise İnsan Kay-
nakları Müdürlüğü’nün kısa filmi oldu. Ardından da beledi-
yenin son bir yıldaki projelerinin özetlendiği bir video gös-
terildi. 

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”
Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, belediyenin eğitimden spora sanattan sosyal ko-
nulara dek pek çok alanda Kadıköylüler için projeler üret-
tiğini anımsatarak, “Dile kolay 33 yıl olmuş… O zamandan 
bugüne yüzlerce kişi emek verdi bu kuruma. Birlik içinde, 
kolektif akılla işlerimizi sürdürüyoruz. Biz büyük ve güç-
lü bir aileyiz” dedi. Nuhoğlu, “Demokratik, çağdaş bir ülke-
de mutlu ve huzurlu yaşamak istiyoruz. Bu bizim hakkımız. 
Bunu tasarlama, projelerle yaşama geçirme iddiasıyla 3 yıl 
önce göreve geldik. Bu 3 yılda ülkede 4 seçim, 1 darbe giri-
şimi geçirdik. Anayasa, birlikte yaşamak demek. Ya tek ki-
şilik bir yönetimle karşı karşıya kalacaksınız ya da mevcut 
parlamenter sistem içinde kalacaksınız. Bunu vatandaş 
oylarıyla yapmak zorunda kalmamız beni ciddi derecede 
rahatsız ediyor. Yani bir ülkenin 80 milyon insanı kendi oy-
larıyla demokrasiden uzaklaştırmak, diktatörlüğe dönük 
bir yönetimin oylamasını yaptırmak doğru değil. Tarihte bu 
oylamayla karşı karşıya kalanların yaşadıkları zulüm, azap 
ve mağduriyet ortada. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında, 
Şili, Arjantin, Latin Amerika ülkelerinde yaşandı. Biz bunu 
yaşamayacağız, istemiyoruz. 80 milyon, 16 Nisan saba-
hı sandığa gidip, doğru tercihi yaparak tek kişilik yönetime 
hayır diyecek” diye konuştu.
Başkan’ın konuşmasının ardından, son bir yılda emekli olan 
personele teşekkür plaketleri sunuldu.

Yeni yasa 
aile kutlaması

Eğlenceli şarkılarıyla gecede sahne alan Suzan Kardeş 
sayesinde belediye personeli stres attı

Kısa film yarışmasına katılan beş müdürlüğün 
sözcüleri sahnede 

İstanbul’un önde gelen yerel 
yönetimlerinden Kadıköy 
Belediyesi, 33. yaşını çalışanları 
ve Kadıköylülerle birlikte kutladı
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ünyadan ve Türkiye’den 
yerel yönetim dene-
yimleri yazı dizimize 
İspanya’nın Mad-

rid Özerk Bölgesi (Comunidad 
de Madrid) içerisinde yer alan 
Getafe’nin yurttaş katılım mo-
deli ile devam ediyoruz. 

Madrid şehrinin bir uzantı-
sı olarak gelişen Getafe 2014 yılı 
verilerine göre, 173 bin 057 kişinin 
yaşadığı bir kent. Coğrafi olarak İber 
Yarımdası’nın orta kısmında bulunan şehir, Madrid’in 
13 km güneyinde yer alıyor. Kent, Madrid’e yakınlı-
ğının verdiği avantajla, Madrid Özerk Bölgesi içinde 
önemli bir sanayi merkezi konumunda.

Sendikal faaliyetlerin oldukça güçlü olduğu kent-
te 2011-2015 arası dönem hariç, 1979’dan beri sosyal 
demokrat bir siyasi parti olan İspanyol Sosyalist İşçi 
Partisi'ne (Partido Socialista Obrero Español) mensup 
belediye başkanlarınca yönetiliyor. Kentin ilk kadın 
belediye başkanı olan Sara Hernández Barroso da bu 
partinin adayı olarak, 2015 yılında göreve başlamış.

173 bin nüfuslu kent yerel yönetimde yurttaş katı-
lımını esas alıyor.  

GÖNÜLLÜ GETAFE
Gönüllü Getafe yurttaşların çeşitli kuruluşların ve/ 

veya belediyenin düzenlendiği etkinliklerde gönül-
lü olarak çalışmasını düzenlemek amacıyla oluştu-
rulmuş olan bir ağ. Gönüllü Getafe, herhangi bir 
koşul olmaksızın, tüm yurttaşların katılımına açık 
bir şekilde yürütülüyor. Gönüllülük faaliyetlerini 
düzenlemek için oluşturulan bu ağ sayesinde, gö-

nüllülerin çalışma yürütmeyi istedikleri ilgi alanla-
rı belirleyip çeşitli eğitim planları sunulabiliyor. 

ŞEFFAFLIK PORTALI
Şeffaflık Portalı (Portal de la Transparencia) adını 

taşıyan bir internet portalı sayesinde, belediye yapısı-
na ve iç işleyişine ilişkin, yurttaşlara detaylı bilgi ak-
tarımında bulunuluyor. Belediyenin, mali yapısına iliş-
kin raporlar, belediyenin kurumsal gündemi, kamudaki 
iş imkanları, kentin ve belediyenin idari mekanizmala-
rı, kiralanmış ya da satın alınmış resmi araçların listesi, 
belediyenin varlıklarına ve ödemelerine ilişkin bir en-
vanter, belediye meclis kararları gibi pek çok bilgiye bu 
platformda yer veriliyor. Bu portalda, yurttaşların, ku-
rum ve kuruluşların belediye yetkililerine yönelttikle-
ri sorulara ve bu sorulara yetkililerce verilen cevaplara 
ilişkin bilgiler de bulunuyor. 

Belediyenin resmi internet sitesinde, çeşitli siya-
si düşüncelerin paylaşılabileceği bir alan ve tartışma 
platformu da bulunuyor. Yurttaşın karar alma süreçle-
rine doğrudan katılımını arttırabilmek için, platformda, 
yurttaş katılımına ilişkin yönetmeliğe, belediye meclisi 
ve diğer katılım yollarına ilişkin bilgilere yer veriliyor.

 
BELEDİYE BÜTÇESİ AÇIK
Getafe’de belediye bütçesinin oluşturulması, yurt-

taş görüş ve önerilerine açık. Belediye sitesinde ayrıca 
kent sakini başına düşen bütçe fazlası (veya açığı), yatı-
rım miktarı, vergi geliri, borçluluk durumu, altyapı ya-
tırımı düzenli aralıklarla yayınlanıyor. 

Benzer bir yaklaşımla, şehir ve bölge planlaması-
na ilişkin yürütülen çalışmalar ve yapılan anlaşmalar da 
kamuoyuyla paylaşılıyor. Belediyenin çevre programı 
ve politikaları portal aracılığıyla paylaşılıyor. 

YURTTAŞ KATILIMI YÖNTEMLERİ
Getafe’de yurttaş katılım yollarının işlerlik kazan-

ması için, mahalle ve meclis toplantıları, katılımcı bütçe 
yapılması sağlanıyor. Bu mecralarda nasıl çalışma yü-
rütüldüğüne, nelere dikkat edilmesi gerektiğine ve kişi-
lerin süreçlere nasıl dâhil olabileceğine dair bilgilendir-
me broşürleri hazırlanıyor.

ÇOCUK VE GENÇ KATILIMI
Çocuk ve ilk gençlik çağındaki bireylerin beledi-

yenin karar alma süreçlerine doğrudan katılımını sağ-
lamak amacıyla, 9- 16 yaş aralığında, 60 kız ve erkek 
çocuk ve gençten oluşan Getafe Çocuk ve Ergen-Genç 
Katılım Komitesi belediyenin karar süreçlerine doğru-
dan katılım mekanizması olarak işliyor. Bu amaç doğ-
rultusunda, komite, iki haftada bir Cuma günleri Kent 
Merkezi’nde, oyunlar ve atölyeler aracılığıyla kendile-
rini ilgilendiren konularda öneri ve çalışmalarda bulun-
mak amacıyla bir araya geliyor. Yılda iki ya da üç defa, 
karar mercileriyle bir araya gelip fikirlerini ve önerileri-
ni paylaşıyorlar. “Sizin haklarınız sizin elinizde” adını 
taşıyan çizim ve öykü yarışmasının komisyonu, çocuk 
ve ilk gençlik çağındaki gençlerin katılımıyla oluşturul-
muş. Kentte Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün 
yıl dönümünde, her yıl bir şenlik düzenlenmekte ve söz-
leşme maddelerinin duyurusu yapılıyor. Gençlerin karar 
alma süreçlerine doğrudan katılımını arttırmak amacıyla 
ise Gençlik Meclisi oluşturulmuş. Gençlik Meclisi, çe-
şitli gruplarla işbirliği yapıyor. İzcilik gruplarından sos-
yalist gençlik örgütlerine, sanat topluluklarından Kızıl-
haç’ın gençlik örgütüne, spor kulüplerinin, sendikaların 
ve dini kuruluşların gençlik örgütlerine pek çok kurum 
ve kuruluş gençlik meclisinin içinde yer alıyor.

D
Sara 
Hernández 
Barroso

OY VERİRKEN 
bilinmesi gerekenler

Her seçmen sadece kayıtlı olduğu sandık-
larda oy kullanabilecek. Seçmen bilgi kâğıdı 
eline ulaşmayan vatandaşlar, e-devlet site-
sinden veya Seçmen Sorgulama mobil uy-
gulamasından oy kullanacağı yer ve sandık 
numarasını öğrenebilinecek. 
Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuri-
yeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye nüfus 
cüzdanınızı almayı unutmayın. Kimliği olma-
yan vatandaşlar;  geçici kimlik belgesi, resmî 
dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, 
pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, 
sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek 
yargı organı mensuplarına verilen mesle-
ki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik 
kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan 
resimli, resmî nitelikteki belgeler ile oy kul-
lanabilecek. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir 

kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kul-
lanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrı-
ca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdür-
lüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz 
etmesi gerekiyor. 

BUNLARA DİKKAT!
● Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi 
gibi cihazlarla oy verme kabinine girilmesine 
izin verilmeyecek. Bu tür cihazların oy ver-
me işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere 
sandık kuruluna bırakılması gerekiyor. 
● Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşır-
mayın. Birden fazla alana mühür basmayın. 
Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz ala-
na “TERCİH” mührünü basın ve mührün ku-
rumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta 
kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zar-
fa koyun. 

● Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seç-
men listesinde adınızın bulunduğu yerin kar-
şısına imzanızı atın.

ENGELLİ SEÇMENLER NE YAPMALI?
Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olan-
lar veya bedensel engeli açıkça belli olanlar o 
sırada sandık alanında bulunan akrabaların-
dan birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir 
seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. 
Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yar-
dım edemeyecek. 
Sandık kurulu başkan veya üyeleri ise, engelli 
seçmenlere yardım etmek amacıyla oy ver-
me kabinine giremeyecek ve oy kullanma sı-
rasında yardım edemeyecek. 
Görme engelli seçmenler ise istedikleri tak-
dirde yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası 
Şablonu” aracılığı ile oylarını kullanabilinecek. 

Pazar günü yapılacak Anayasa 
değişikliği referandumunda 

oy kullanırken dikkat etmeniz 
gereken neler?  Yüksek Seçim 
Kurulu’nun paylaştığı bilgileri 

okumakta fayda var
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Size bıkkınlık verecek kadar çok konuşmasa 
ve her gördüğünde sıkı sıkı, dahası ıslak ıslak 
öpmese varlığından keyif alacağınız insan-
lardandır aslında Uzun Ziya. Kendisini yıllardır 
kaptırdığını bildiğiniz tutkusu böyle düşün-
menize yeter. Bu samimiyetini saflığından al-
dığını anlamanız da zor değildir. Bu özellikle-
ri, içinizin sıkkın olduğu zamanlarda, uzaktan 
göründüğünde, yolunuzu değiştirmek iste-
menizi engellemez yine de. Cüssesi nedeniy-
le biraz uzaktan görünebilir çünkü. Böyle çok 
konuşması ve sizi adeta konuşmaya zorla-
ması birçok insanın birçok sırrına vakıf ol-
masını da sağlamıştır. Onu galiba bu yüzden 
mahallenin muhtarlığına da çok yakıştırmı-
şımdır. Fakat onun böyle bir hayali yoktur, bi-
lirim. Çünkü dünyası sadece otların ve bitkile-
rin dünyasıdır. O kadar ki kendisi için dünyada 
daha mühim hiçbir mevzu yoktur sanki. Her 
buluşmamızda ne yapıp edip sohbeti buralara 
getirir. Ya yeni bir ot keşfetmiştir ya herhan-
gi bir bitkinin özelliklerinden insan davranış-
ları ve ilişkileri hakkında çıkarılacak bir ders… 

Suphi ile ilgili o dokunaklı bilgileri veren 
de oydu. Kim bilir onları da neleri anlattıktan 
sonra öğrenmişti. 

Bir keresinde beni evine de davet etti. 
Gittiğim bir ev değildi aslında, bir çeşit kapa-
lı botanik bahçesiydi. Orayı evi gibi görmesi ve 
bana tanıtması pek manidardı yine de. Duy-
gulanmıştım. Ayrıca hissettiklerin anlamaya 
çalışmıştım. İnsan en çok tüm benliğiyle sı-
ğındığı yeri en hakiki evi olarak görmez miydi? 

Bir kaçış alanında mıydık? Sohbetimizde 
bu sorunun da cevabını almıştım. O bu bahçe-
den bir dünya inşa etmişti. Otların ve bitkilerin 
hangi ülkelere ait olduklarını, nerelerde kulla-
nıldıklarını, tarihlerini, Latince adlarını bile bili-
yordu. Birbirinden ilginç hikâyelerini de… Biraz 
da uyduruyor muydu? Uyduruyordu galiba. 
Söylediklerinin doğruluğu veya yanlışlığı hak-
kında karar verebilecek bilgiye sahip değildim 
ki… O bitkilerden birini kaynatarak yaptığı bir 
çay ikram etmişti. Fincanı önüme koyarken 
tuhaf tuhaf gülümsemeyi de ihmal etmemiş-
ti. Bir ara beni zehirleyebileceğini bile düşün-
düm. Uzak ihtimaldi. Böyle bir insan değildi 
çünkü. Ayrıca bunun için bir sebep de yoktu. 
Belki bir oyun oynamak istemişti. Çekine çe-
kine birkaç yudum aldım. Tadı güzeldi, içtikçe 
de güzelleşiyordu.

“Bugün kendini çok iyi hissedeceksin” de-
mişti.

“Sen kendini iyi hissedecek misin?” diye 
sormuştum bunun üzerine. 

Neden sormuştum, bilmiyorum. Sormuş-
tum işte. Belki de biraz daha fazlasını anlat-
masını beklemiştim. Bir his miydi bu? Bir ön-
sezi mi? Aldığım cevap bu soruyu daha da 
anlamlı kılıyordu.

“Benim artık kendimi çok iyi hissetmem 
mümkün değil. Bu bahçeyle idare ediyorum 
işte. Daha iyi olmalıydı. Çok daha iyi… Ama bu 
kadarını yapabildim işte…”

Bu kadarını yapabildim dediği bahçede 
beş yüzden fazla çeşit vardı. Laf arasında bu 
açıklamayı da yapmıştı. Bitkilerini çok zorlu 
bir iz sürme mücadelesi neticesinde edindi-
ğini söylediğinde… Çok da gezmişti bu arada…

Verdiği cevap karşısında bunu neden yap-
tığını da sormuştum. Uzaklara bakmak ister 
gibi bakışlarını kaçırmıştı. Uzun yıllar önce Pa-
ris Botanik Bahçesi’nde rastladığı bir kadın-
dan bahsetmişti sonra. Oraya bitkileri incele-
meye gelmiş bir kadından… Çok derin bilgilere 
sahipti. ‘Hayatın manasını bu bitkilerde bula-
caksın. Belki de hiç beklemediğin bir bitkide… 
Çok yakınındaki bir bitkide…’ demişti. ‘O ana 
kadar aramaya devam et… Bulduğunda da 
beni ara…’ Sonra da bir kağıda adını ve telefon 
numarasını yazmıştı. Çok etkilenmişti. Duy-
duklarına inanmıştı da… Tuhaf bir duyguydu… 
Hâlâ kurtulamadığı bir duygu. Aradığını bula-
mamıştı. Ama aramaya devam edecekti…

O günden sonra ona sokakta çok rastla-
dım. Beni bir daha bahçesine davet etmedi. 
Hayatın anlamını hâlâ bulamadı bence. Çünkü 
bulduğunda mutlaka söyleyecek, biliyorum.

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (40)

MARİO 
LEVİ

isikletliler Derneği, Kalp Sağlığı Haftası kap-
samında Türk Kalp Vakfı, Kadıköy Beledi-
yesi ve Academic Hospital işbirliğiyle bisik-
letin, kalp sağlığındaki yerine dikkat çekmek 

amacıyla Kadıköy’de etkinlik düzenledi. 9 Nisan Pazar 
günü pedallar Türkiye’nin birçok bölgesinde eşzaman-
lı olarak kalpler için döndü. Etkinliğin Kadıköy ayağında 
ise Kalamış Parkı’ndan yola çıkan yüzlerce bisikletli Bos-
tancı’ya dek bisiklet sürdü. Farkındalık etkinliğine Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. 

“FARKINDALIK İÇİN PEDALLA”
Etkinliğin ilk konuşmasını yapan Türk Kalp Vakfı 

Başkanı Kenan Güven, sporun, kalp hastalıklarının teda-
visi için büyük önem taşıdığını belirtti. Güven, “Her yaşta 
yapılabilen bisiklet sporu kalbimizin, hastalıklara karşı en 
büyük destekçisi oluyor. Kalp sağlığında bisikletin öne-
mine dikkat çekmek için Bisikletliler Derneği ile iletişi-
me geçtik. Bizlere destek verdiler. Kadıköy Belediyesi de 
her türlü çalışmamıza destek veriyordu. Kalp Vakfı Baş-
kanı olarak hem Kadıköy Belediye Başkanına hem tüm 
çalışma arkadaşlarına hem de Bisikletliler Derneği Baş-
kanı Murat Suyabatmaz’a teşekkür ediyorum. Bugün far-
kındalık için pedallayacağız.” dedi.

“KALBİMİZ İÇİN HAREKET EDELİM”
Güven’den sonra konuşan Türk Kalp Vakfı Yönetim 

Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bisikletliler Derneği üye-
si Kalp Doktoru Ali Serdar Pak ise bisikletin insanlık için 
büyük bir icat olduğunu belirterek, “Bu aletin faydaları say-
makla bitmez. İnsanlığa, kalbimize, çevremize, doğaya… 
Zaten bunları bildiğiniz için bugün burada bizimlesiniz ve 
birlikte bisiklet süreceğiz. Özellikle Kadıköy Belediyesi ol-
mak üzere destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. 
Kalbimiz için lütfen hareket edelim.” diye konuştu. 

“SPORUN YAŞI YOKTUR”
Bisikletliler Derneği adına konuşma yapan Başkan Mu-

rat Suyabatmaz, yüzlerce bisikletlinin pedallarını kalp sağ-
lığı için çevireceğini söyleyerek, “Bu tür farkındalık et-
kinlikleri bizlere bisikletin ne kadar önemli olduğunu 
gösteriyor. Hem sağlımız için hem de bedenimiz için 
faydalarını tüm Türkiye’ye duyurabilmek adına 
çok güzel bir etkinlik. Bu farkındalık etkinliğini 
yıllardır Türk Kalp Vakfı ile yapıyoruz ve yap-
maya devam edeceğiz. Bugün eski şampiyon 
83 yaşındaki Bedri Sakarya da bizlerle farkın-
dalık için pedal çevirecek. Sporun yaşı yoktur. 
Bugün bunu herkese göstereceğiz.” dedi.

“KENTLERİMİZ ÖLÜYOR”
Bisikletin, şehir hayatındaki kullanımına dik-

kat çeken bir konuşma yapan Aykurt Nuhoğlu ise, 

“Bisiklet aslında bir insan vücudundaki damarlar gibi bu 
yolları açacak. Kentleri de yaşayan organizmalar gibi dü-
şünmek lazım. Kentlerimiz ölüyor. Bu kadar yoğunluk, 
nüfus ve trafiği aşmanın yolları bisiklet yollarının artması 
ve bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasıdır. O anlam-
da yaptığınız bu etkinliklerin çok önemi var. Biliyorsunuz 
önümüzde bir referandum var. Bu sporun da referandum-
da oy kullanmaya ciddi bir katkısı olacak. Her bir birey 
gidip oyunu kullanarak, ülkemizin geleceğiyle, demokra-
sisiyle ilişkili tercih kullanacak. Bu güzel sabahta katıldı-
ğınız için teşekkür ederim.” dedi.

“SPOR, HERKES İÇİN VAR”
Gazete Kadıköy olarak 83 yaşında halen bisiklet süren 

Bedri Sakarya ile konuştuk. 1953 yılında lisanslı olarak 
bisiklet sürmeye başlayan Sakarya, 16 yıl boyunca aralık-
sız bir şekilde spor hayatına devam etmiş. “Yalnızca ay 
yıldızlı formayı giyebilmek için bu sporu yapıyordum.” 
diyen Sakarya, “Sporcu olduğum dönemde yurdumuzda-
ki tüm kürsülere çıktım. Bisiklet sporunu yaptığım zaman 
boyunca 9 kere İstanbul Şampiyonu ve 2 kere de Türkiye 
Şampiyonu oldum. Defalarca da ay yıldızlı formayı gerek 
yurtiçinde gerekse yurtdışında gururla taşıdım. Benim oğ-

lum da milli bisikletçidir. Ben inanıyorum ki spor 
yediden yetmişe değil, beşikten mezara 

kadar yapılmalıdır. Spor herkes için 
var. Ben de bugün bunun yapılabi-

leceğini gösterebilmek için bisiklet 
süreceğim.” diye konuştu.

10 kilometrelik bisiklet par-
kurunun tamamlamasından son-
ra etkinlikte yer alan bisikletli-
lerin katılabildiği çekiliş yapıldı. 
Bisikletliler, çekiliş sonucu Dal-

yan’da hafta sonu tatili, akıllı bi-
leklikler, kalp check – up’ı ve daha 

birçok sürpriz hediye kazandı.

Koşarak satranç 
oynamak ister misiniz?
Kadıköy parkları, hem aklını hem kaslarını çalıştıran oryantiring 
sporcularına antrenman imkânı sunuyor. Siz de bu sporu 
denemek isterseniz her salı yapılan etkinliklere davetlisiniz

Kadıköy merkezli Kuzey Geyikleri Doğa 
Sporları Kulübü, İstanbul’da çoğunlukla 
Avrupa yakasında yapılan oryantiring et-
kinliklerini Anadolu yakasına taşıdı.

“Koşarken satranç oynanan bir spor” 
olan oryantiringte, katılımcılar bilinme-
yen bir alanda ellerinde harita ve pusula-
larla bırakılıyorlar. Amaç yönünüzü bulup 
rotanızı iyi ayarlayara ve önceden yerleş-
tirilmiş kontrol noktalarına (turuncu beyaz 
flamalar) uğrayarak en kısa sürede parku-
ru bitirebilmek. İskandinav ülkeleri çıkış-
lı bu spor İstanbul’da çoğunlukla Belgrad 
Ormanı’nda yapılıyor. İstanbul gibi her ba-
kımdan stresli bir kentte, ormanda vakit 
geçirip bir yandan da zihinsel/bedensel bir 
spor yapıyor olmak elbette önemli ama ya 
oraya dek gidemeyenler? İşte onlar için de 

yaklaşık 2 yıl önce kurulan ve merkezi Sö-
ğütlüçeşme’de bulunan Kuzey Geyikleri 
Doğa Sporları Kulübü devreye girdi. Ku-
lübe bağlı sporcular, her salı akşamı saat 
17.30-19.30 arasında Göztepe’deki Özgür-
lük Parkı'nda antrenman yapmaya başladı-
lar. Nisan ayı boyunca bu parkta olacaklar, 
Mayıs ayında Fenerbahçe Parkı’na geçe-
cekler, daha sonra da Kalamış Parkı’nda 
olacaklar. Çoğunluğu milli sporcu olan or-
yantiring sporcuları, olimpiyatlara Kadıköy 
parklarında hazırlanıyorlar. Bu antremanlar 
Kadıköylülere de açık. Yaş sınırı olmayan 
bu sporu deneyimlemek isteyenler de cüzi 
bir ücret karşılığında (harita-pusula için) 
bu antremanlara katılabilirler. Burada yak-
laşık 3 kilometrelik bir parkur var. Yürüye-
rek yarım saat, koşarak 15 dakika civarı sü-
ren bu parkur da keyifli ve hareketli bir salı 
akşamüstü için vaat ediyor.
https://www.kuzeygeyikleri.com/sali

Pedallar
kalpler için döndü

Bisikletliler Derneği, 29. Kalp Sağlığı Haftası’nda 
bisiklet kullanımına dikkat çekmek için “Pedallarımız 

kalplerimiz için dönüyor” etkinliği düzenlendi 

B
l Kaan DERTÜRK

l Gökçe UYGUN

Kalbinizi kırmayın 
hipertansiyona dikkat edin
Kardiyolog Dr. Nuri Çağlar, hipertansiyonun kalp 
ve damar sistemini olumsuz etkilediğini söyledi

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana 
Beşe Sağlık Polikliniği’nin 
Kalp Sağlığı Haftası kap-
samında düzenlediği sağlık 
seminerinde konuşan Kar-
diyolog Dr. Nuri Çağlar hi-
pertansiyonun kalp ve damar 
sağlığına etkisini anlattı.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe 
Sağlık Polikliniği uzmanlarından Kar-
diyolog Doktor Nuri Çağlar, “Tansi-
yon hastalığı sistemik bir hastalıktır. 
Tüm damarları olumsuz etkilemekte-
dir. Onun için ömür boyu tansiyon ta-
kibi ve tedavi yaptırmalıyız. Berabe-
rinde şeker hastalığı da varsa mutlaka 
daha titiz davranmalıyız ve tüm damar 
sistemini korumalıyız” dedi. 

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 12 
Nisan Çarşamba günü düzenlenen se-
minerde Dr. Nuri Çağlar, normal tan-
siyon değerlerinin 120’ye 80 olduğunu 
da belirterek, “120-140 arası ve 80-90 
arası da yüksek normaldir. Ama 140-90 
ve üzerine çıktığı taktirde kişi hipertan-
siyonludur” diye konuştu. Dr. Çağlar 

kötü huylu kolesterol olarak 
bilinen ve LDL olarak adlan-
dırılan kolesterol değerini de 
100 ve altına düşürmeye ça-
lıştıklarını ifade etti. Evde 
tansiyon ölçüm aletinin bu-
lunması ve kişinin evde tan-
siyon ölçümü yaparak tansi-
yon değerini takip etmesinin 
faydalı olduğunu söyledi. 

Dr. Nuri Çağlar yüksek 
tansiyonun hiç belirti vermeden rutin 
muayene sırasında da tespit edilebile-
ceğini belirterek, belirtileri de şöyle sı-
raladı: “Sıklıkla baş ağrısı yakınması 
vardır, kulak çınlaması, halsizlik, ça-
buk yorulma, göğüste sıkıntı hissi, çar-
pıntı, terleme ve sık idrara çıkma.”

Primer hipertansiyonda; yaş cin-
siyet, kalıtım, şişmanlık, şeker hasta-
lığı, aşırı tuz tüketimi, alkol ve sigara 
tüketimi ve stresin etkili olabileceğini 
ifade eden Dr. Çağlar, sekonder diye 
adlandırılan tansiyonda da aort koar-
tasyonu, gebeliğe ait hipertansiyon, 
kafa içi basınç artması, troid bezi, hi-
pofiz bezi, sürrenal bezi hastalıkları 
gibi nedenlerin tansiyona neden olabi-
leceğini belirtti.

l Mustafa SÜRMELİ

Bedri Sakarya
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Akustik bir caz manouche grubu olan 
Flapper Swing, sizleri caz müziğin “Altın 
Çağ”ına davet ediyor. Grup, repertuvarında 
Django Reinhardt besteleri ve 1920 
-1930’ların caz standartlarına yer veriyor.  
( 14 Nisan/20:30/Yeldeğirmeni Sanat)

İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı İÜDK Opera Anasanat 
Dalı Öğrencileri, ‘Bizim Sesimiz’ konseri 
düzenliyor.   Doç. Şebnem Ünal’ın 
konuşmacı olduğu konserde, piyanoda 
Verda Karaçil Cerit sahne alacak. Bu konser 
geçen yıl aramızdan ayrılan değerli besteci 
İlhan Baran ve Prof. Müfit Bayraşa’ya ithaf 
edildi. Ücretsiz etkinlik için davetiyeler, 
etkinlik tarihinden bir hafta önce 
Yeldeğirmeni Sanat’tan temin edilebilir. (15 
Nisan/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nın 26. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında Kadıköy Kent Konseyi Kadın 
Meclisi işbirliği ile Kent Orkestrası eşliğinde 
Beş Kalp Bir Nefes Topluluğu’nca ücretsiz 
bir konser verilecek. (19 Nisan/19:00/
Caddebostan Kültür Merkezi)

Fenerbahçe’deki Arsu Güzel Sanatlar 
Akademisi, ücretsiz 3 konser düzenliyor.  
15 Nisan günü saat 16:00'da Akansu 
Eray&Cansu Eray&Fatih Turan Çağdaş 
Müzik Resitali olacak. Aynı gün saat 18.00’de 
de İstanbul Composers Collective sahne 
alacak. 21 Nisan günü saat 18:00'da ise Ilgın 
Top& Çağdaş Özkan Keman Piyano Resitali 
yapılacak. Ücretsiz etkinlikler için 0216 
336 70 40 numaralı telefondan veya info@
arsuguzelsanatlar.com adresine e-mail 
göndererek rezervasyon yapılması gerekiyor. 
(15 ve 21 Nisan/16.00-18.00/Arsu)

Borusan Quartet sezonun son konserinde 
iki ünlü konuk sanatçıyla birlikte sizleri 
muhteşem bir müzik akşamına daha 
davet ediyor. Önce Mendelssohn’un 2. 
Yaylı Çalgılar Beşlisi’nin seslendirileceği 
konserde Borusan Quartet, Avusturyalı 
viyolacı Gerhard Schulz’la birlikte çalacak. 
Çaykovski’nin Floransa Anıları adlı 
başyapıtında Quartet’e katılacak olan ikinci 
konuk sanatçı ise ünlü viyolonselci Valentin 
Erben. (17 Nisan/20:00/ Süreyya Operası)

Bir dönemin popüler müzisyenlerinden Atilla 
Yelken yönetimindeki  Nostaljik Pop Korosu, 
60-70 ve 80’li yılların unutulmaz şarkılarını 
seslendirecek. Konser ücretsiz. (18 
Nisan/20.00/Kadıköy Halk Eğitim Merkezi)

Sanat Müziği'ne unutulmaz eserler 
kazandıran udi bestekâr Hüsnü Üstün’ün 
eserleri, sanatçının kendisi ve Sanat 
Müziği'nin güçlü sesi Nihal Arda tarafından 
yorumlanacak. Kadıköy Kültür Sanat 
Derneği’nin bu konseri ücretsiz. (18 
Nisan/20:00/Caddebostan Kültür Merkezi)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

endine has tavrı ve üslubuy-
la ve en az kendi kadar öz-
gün olan hayran kitlesiyle, 
Türkiye’nin önemli figürle-

rinden Müslüm Gürses ve onun “evlatla-
rı”, 7 Nisan Cuma günü, Tasarım Atölyesi 
Kadıköy’de Atölyealtı tarafından gerçek-
leştirilen “Yoksulluğun Sosyolojisi, Top-
lumsal Değişim ve Müzik” adlı söyleşiye 
konu oldu. Etkinlikte, “Müslüm Baba’nın 
Evlatları” belgesel gösteriminin ardındın 
belgeselin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu ve 
“Müslüm Baba MARX’ın KAPİTAL’i-
ni öğretiyor” yazı dizisinin sahibi Prof. 
Dr. Fuat Ercan arabesk müziğin kodları-
nı masaya yatırırken, “Müslüm Baba”nın 
yıllar içinde gerçekleşen değişimiyle Tür-
kiye’nin değişimi arasındaki ilişkiyi ince-
ledi.

MÜSLÜMCÜLER ANLATIYOR
Etkinlik, Vuslat Saraçoğlu’nun yönet-

menliğini yaptığı “Müslüm Baba’nın Ev-
latları” belgeselinin gösterimiyle başladı. 
İzleyenleri, “hayranlık” durumunu anla-
mak için kullanılmış tüm kalıp ve kav-
ramları bir kez daha düşünmeye davet 
eden “Müslüm Baba’nın Evlatları”, Tür-
kiye’nin en önemli arabesk sanatçıların-
dan biri olan Müslüm Gürses’i ve hayran-
larının müzikal bir tercihin ötesinde bir 
kimlik ve varoluş biçimi olarak gördüğü 
“Müslümcülüğü” konu alıyor. Belgeselde 
eşi çok az görülebilecek cinsten bir bağlı-
lık ve sevgi türünün sahibi “Müslümcüler” 
“babalarını” kendi sözcükleriyle anlatıyor.

Vuslat Saraçoğlu’nun belgeseli çek-
meden önce Boğaziçi Üniversitesi’nde 
yüksek lisans yaparken müzik sosyolojisi 
çalışıyormuş ve projelerinden biri “Müs-
lümcülerle” ilgiliymiş. Çalışması sırasın-
da “Müslümcülüğün” aşina olunan hiçbir 
hayranlık kalıbıyla alakası olmadığını gö-
ren ve “Bunun mutlaka bir belgeseli ya-
pılmalı” diyen Saraçoğlu, belgesel için 
kolları sıvadığını söylerken şöyle devam 
ediyor: “Bu düşüncem altı yıl içinde kay-
nadı gitti. Ara sıra aklıma geliyordu ama 
boyumu çok aşan bir iş olduğunu düşünü-
yor, cesaret edemiyordum. Müslüm Gür-
ses’in hastalığının ilk dönemlerinde hay-
ranlarının hastane önünde beklediklerini 
duydum haberlerden. ‘Bunları muhakkak 
kaydetmek lazım’ diye düşündüm ve bu 
şekilde işe girişmiş oldum. Sonra Müslüm 
Bey’in sağlık durumunun kötüye gitme-
siyle süreç maalesef hızlandı ve ben bel-
geseli çeker halde buldum kendimi.”

“GÜRSES’İN BABALIĞI…”
Birçok şarkıcının sonradan sahip ol-

duğu sıfatların popüler kültürün onlara 
yapıştırdığı sıfatlar olduğunu, halkın biz-
zat onlara yakıştırdığı sıfatlar olmadığı-
nı söyleyen Saraçoğlu, Müslüm Gürses'in 
“baba”lığının, bizzat halktan alınmış bir 
tanımlama olduğunu anlattı. Saraçoğlu, 
Gürses’e ‘baba’ denmesinin sebebini şöy-
le açıkladı: “90’lı yıllarda çıkan ‘Evlat’ 
şarkısı... ‘Sev bütün insanları, say bütün 

insanları, kin gütme unut gitsin, geçmişte 
olanları... Bir karıncayı bile incitme sakın 
evlat’ şeklinde sözleri var. Bu öğüt içeren 
şarkının da çok sevilmesiyle ‘baba’ sıfatı 
iyice yerleşti yanılmıyorsam.”

KAPİTAL ÖĞRETİYOR
Prof. Dr. Fuat Ercan, Karl Marx’ın Ka-

pital’inin dünyayı ve Türkiye’yi çok iyi 
açıkladığını düşünerek birçok kongre ya 
da konferansta Kapital üzerine sunumlar 
yapmış. Akademik dünyaya elinden gel-
diğince Marx’ın eserinin yaşanan dünyayı 
anlamamıza ne kadar çok kaynaklık ede-
ceği ve dahası geliştirilecek alternatif po-
litikalara ne kadar çok kaynaklık edeceği-
ni anlatmaya çalışan Ercan, bu konuda çok 
başarılı olduğunu düşünmezken, “Müs-
lüm Baba” bir banka reklamında “ihtiya-
cım var” diye televizyon ekranlarında kar-
şısına çıktığı andan itibaren o reklama, 
Müslüm Baba’nın itirazdan ihtiyaca dönü-
şen çığlığına ne kadar çok ihtiyacı olduğu-
nu anlamış. Bu reklam, Karl Marx’ın Ka-
pital’ini ama bundan hareketle de güncel 
olarak yaşadığımız kapitalizmi anlatma-
sını oldukça kolaylaştırmış ve “Müslüm 
Baba MARX’ın KAPİTAL’ini öğretiyor” 
yazı dizisi doğmuş.

İTİRAZDAN İHTİYACA
Ercan yazı dizisine başlamasına se-

bep olan, “itirazdan, ihtiyaca dönüşüm”ü 
şöyle anlatıyor: “Reklamla ilgili açılma-
sı gereken nokta reklama konu olan cıngı-
lın, Müslüm Gürses’in daha önce “İtirazım 
Var” şarkısının dönüştürülerek kullanıl-
mış hali olmasıdır. İtirazdan ihtiyaca dö-
nüşüm de bana Türkiye’deki dönüşümü 
tartışmaya açma fırsatı veriyor. Müslüm 
Baba’nın itirazı aslında Türkiye’nin kır-
dan kente gelen, ya da kentte olup da ar-
tık verili üretme biçiminde ayakta kalama-
yanın ruh halini bize veriyordu. ‘İtirazım 
var bu zalim kadere, itirazım var bu son-
suz kedere, feleğin cilvesine, hayatın sil-
lesine, dertlerin cümlesine, itirazım var.” 

Ercan, tarım toplumlarının binlerce yıl 
içinde oluşmuş kendine özgü sosyal gü-
vence sistemlerinin olduğunu ve her şeyin 
yüz yüze ilişkiler dolayında gerçekleştiği-
ni söylerken, Müslüm Baba’nın itirazının, 
1960’larla birlikte hızlanan ve 1970’ler-
de belirleyici olan yersiz yurtsuz edilme 
sürecine itiraz olduğunu belirtiyor. Müs-
lüm Baba “itirazım var” derken bu itirazın 
“bana cehennemi aratmıyor” diye tanım-
ladığı bir dünyaya karşı olduğunu açıkla-
yan Ercan, şöyle devam ediyor: “Kapita-
lizm ve kapitalizmin işlerliği olan sermaye 
birikimi gerçekleştiği ölçüde kitlelerin bir 
şeyleri tüketme ihtiyacı da artıyor. İtira-
zın yükseldiği dönemde itiraz, en temel 
ihtiyaçlara ulaşamamaya ilişkin bir itiraz. 
Ama şimdi Müslüm Baba’nın ihtiyaç de-
diği şeyler aslında itiraz olan döneme göre 
daha çok istek. Şimdi Müslüm Baba da 
bizlere detaylı bir istek listesi sunuyor: 
‘İhtiyacım var şu uzun tatile, İhtiyacım var 
bir güzel perdeye, dünyanın bilgisine, yeni 
bir elbiseye, mutlu günler görmeye, ihtiya-
cım var. Yatak yorgan setine, LCD TV’ye, 
home theater sisteme ihtiyacım var.”

Mehmet Selim Baki ve Dr.Yeliz Baki 
tarafından imkânları sınırlı çocuklara 
karşılıksız müzik eğitimi olanağı 
sağlamak amacıyla 2005’te kurulan 
Barış için Müzik Vakfı, dünya çapında 
yürütülen “El Sistema” müzik projesinin 
bir parçası olarak çalışmalarını Türkiye’nin 
farklı illerine yayıyor. 
Barış için Müzik, 2014’te imzalanan bir 
dostluk anlaşmasıyla, uluslararası El 
Sistema ağının resmi bir parçası olarak 
kabul edildi ve “El Sistema Türkiye” 
unvanını aldı. Venezüella’da ekonomist, 
piyanist ve besteci José Antonio 
Abreu’nun 1975 yılında başlattığı ve 
kendisinin deyimiyle “yoksulluk ve suçla 
mücadele eden sosyal bir sistem” olan 
El Sistema, şu an dünyada klasik müzik 
adına gerçekleştirilen en önemli proje 
olarak kabul ediliyor. Barış için Müzik 
Vakfı’nda orkestraların şefliğini El Sistema 
Türkiye’nin eğitim direktörlüğünü de 
yürüten Felix Briceno yapıyor. Barış için 
Müzik Vakfı, daha çok çocuğun sanata 

erişimini arttırma amacıyla, 2016 yılından 
itibaren çalışmalarını Türkiye’nin farklı 
bölgelerine yaymaya başladı. Sırasıyla, 
İzmir, Bursa ve Adalar’da eğitimlere 
başlayan Barış için Müzik çatısı altında, 
şu an beş farklı merkezde, yaşları 7-20 
arasında değişen 400’e yakın genç 
ücretsiz müzik eğitimi alıyor.
Kuruluşundan bu yana çalışmalarını 
sürdürdüğü Fatih’in Edirnekapı semtindeki 
merkezinde bugüne dek imkânları 
sınırlı 6.000 çocuğun yaşamına müzikle 
dokunan Barış için Müzik, Gürer Aykal, 
Sascha Goetzel, Cem Mansur gibi şefler 
ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 
Selanik Megaro Gençlik Orkestrası, 
Leipzig Operası Çocuk Korosu gibi senfoni 
orkestraları ve koroları ile İstanbul’un yanı 
sıra Salzburg, Leipzig, Selanik, Milano ve 
Viyana gibi şehirlerde konserler verdi.
www.barisicinmuzik.org

l Alper Kaan YURDAKUL
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SÖYLEŞİLERE DEVAM
Yaklaşık iki yıla yakındır faaliyet halinde olan, güzel sanatlar fakültesinde okuyan 
resim ve heykel öğrencilerinin oluşturduğu Kadıköy’de faaliyet gösteren Atölyealtı, 
söyleşilere devam edecek. Program ise şöyle: 
❚ Doğan Çetinkaya / 18 Nisan Salı 19:00 / “Türkiye'de Tarih Yazımı ve Sınıf Kavramı”
❚ Sadık Usta / 12 Mayıs Cuma 19:00 / “Yeniden Ütopyalar Zamanı”
❚ Begüm Özden Fırat / Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik (Haziran)
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astanın halinden hasta anlar sözü gerçek 
oldu. Yıllardır Kadıköy’de fırıncılık yapan 
Erkan Karataş(42), yaşadığı rahatsızlık üze-
rine gittiği doktorda yapılan tetkikler sonu-

cunda unlu gıdalarda bulunan gluten maddesine alerjisi 
olduğunu öğrendi. Doktoru ona glutensiz gıdalarla bes-
lenmesini, ilaçlarını da düzenli olarak kullanmasını söy-
ledi.  Erkan Karataş doktorunun tavsiyelerine uydu, bir 
yandan da glutensiz gıdalarla nasıl besleneceğini araştır-
maya koyuldu. Yıllardır fırıncı olan Erkan Karataş, ken-
disi için glutensiz ekmek yapmaya karar verdi.

Erkan Karataş, “Dede mesleğimiz fırıncılık. Doktor 
bana glutensiz beslen dedikten sonra ne yapabilirim diye 
araştırdım. Çölyak hastası değilim ama alerjim var glu-
tene. Madem fırıncıyım glutensiz ekmek yapayım de-
dim. Çok iyi bir hamur ustası olmama rağmen gluten-
siz ekmek konusunda bir an çaresiz kaldığımı hissettim. 
Glutensiz ekmek yapma konusunda eğitim aldım. Şim-
di ekmek yapıyorum. Çevremdeki çölyak hastası olanla-
ra tanıttım, ikram ettim, beğendiler. İlerde alerjen olma-
yan bol tahıllı olarak ekmek yapacağım çölyak hastaları 

için. Hatta kurabiyeler, gevrekler yapaca-
ğım. Hastalık hayatı inanılmaz kısıtlı-
yormuş. Hiç tahmin etmezdim. Şim-
di çok iyi anlıyorum” dedi. 

Erkan Karataş’ın ağabeyi Er-
can Karataş da kardeşinin rahat-
sızlığından sonra konuya daha 
çok önem verdiklerini, Kadı-
köy’ün pek çok yerinden Yelde-
ğirmeni’ndeki Çağrı Ekmek Fı-
rını’na glutensiz ekmek almak 
için gelenlerin olduğunu belirterek, 
“Uzak yerlerden gelen çölyak hastala-
rını düşünerek Kadıköy’de başka semt-
lerde de şube açmak istiyoruz” dedi.

YILLAR SONRA SANDÖVİÇ KEYFİ 
14 yıldır çölyak hastası olduğunu, doyasıya 

ekmek yiyemediğini, yıllarca ekmeğini ken-
disi yapmaya çalıştığını anlatan Gülümser  
Efe Çetin,  evine çok yakın olduğu için her 
gün Erkan-Ercan Karataş kardeşlerin fı-
rınından ekmek aldığını söyledi. Efe Çe-
tin, “14 yıl sonra ilk defa sandviç yaptım. 
Sabah kahvaltısında ekmek arası yapıp, 
sandviç yapıp yiyebildim. Ailem çok mut-

lu. Eşim özellikle mutlu. Çünkü eve un ta-
şımaktan yorulmuştu. Erkan ve Ercan Beyle-

re çok teşekkür ediyorum. Umarım benim gibi 
çölyak hastası olan daha çok kişi faydalanır” diye 

konuştu. 

Kadıköy’de unlu mamullerle bir-
likte 85 kadar fırın olduğu tah-
min ediliyor. Kadıköy Beledi-
yesi halk sağlığını da dikkate 
alarak fırıncı esnafının özel-
likle hijyen konusunda bi-
linçlenmesi için eğitim se-
minerlerini, denetimlerini son 
yıllarda arttırdı. 

Son olarak geçtiğimiz haf-
ta Kadıköy Belediyesi Brifing Sa-
lonu’nda fırıncı esnafına yönelik seminer 
düzenlendi. Fırın ve unlu mamuller üreti-
mi yapan işyerlerinin ve çalışanlarının hij-
yen eğitiminde; ekmek ve unlu mamullerin 
imalatından satışına kadar olan aşamalar-
da hem üretim malzemeleri hem de çalışan 
bakımından dikkat edilmesi gerekenler fı-
rın esnafına ayrıntılı olarak anlatıldı. 

Kadıköy Belediyesi Veteriner 
Müdürü Teoman Aslan ile Ve-
teriner Müdürlüğü uzmanlarının 
bilgilendirdiği esnaftan, imalat-
hanede çalışan personelin sağlık 
kontrolleri ile personele hijyen 
eğitimi almasına özen gösterme-
si istendi.

ÇOK FAYDALI
Seminere katılan Kadıköy fırın esnafın-

dan Alim Uzun,  “Kadıköy Belediyesi’nin 
seminerinde hijyen konusunda özel-
likle bilgilendirildik. Yeni bilgiler 
öğrendik. Çok faydalı oldu. En 
önemlisi ve dikkat ettiğim, ek-
meğin satışı sırasında ekmeğin 
direkt temas edilecek ortam-
da satışa sunulmaması oldu. 
Bir camekânın arkasında satışa 
sunulması gerekiyor. Fırınımız-
da hemen bunu yaptırdık. Bu eğitim-

ler böyle devam ederse çok mü-
kemmel olur. Çünkü daha çok 

bilinçleniyorum. Belediye 
ilaçlama da yapıyor, ilgile-
niyorlar. Bu ilgiden memnu-
nuz” dedi. 

Fırın sahibi Mehmet Te-
mirci de yaklaşık 25 yıllık fı-

rıncı olduğunu, son yıllarda 
Kadıköy Belediyesi’nin fırınlara 

yönelik hijyen ve denetimlerini art-
tırmasından memnuniyet duyduklarını an-
lattı. Temirci, “Bu eğitimlerin aslında çok 
sık yapılması lazım. İşyerlerinde de ya-
pılması lazım. Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu bir- iki ay önce fırınımızı ziya-
ret etti, konuştuk, sorunlarımızı anlattık. 
Toplantıyı çok faydalı buluyoruz. Fırınlara 

daha fazla denetim yapılmalı” dedi. 

HİJYEN KONUSUNDA
Kadıköy Belediyesi Vete-

riner İşleri Müdürlüğü uzman-
ları fırınlarda sağlık açısından 
uyulması gereken kuralları şöy-

le özetledi:Ekmekler direkt tema-
sı önleyecek şekilde camekan arka-

sında satışa sunulup, açıkta bırakılmamalı 
İmalathane ortamının dezenfektasyonu ve 
araç gereçlerin hijyeni sağlanmalı Çalışan-
ların sağlık muayeneleri yapılmalı Kişisel 
hijyen kurallarına uyulmalı, işyeri kıyafe-

ti giyilmeli İmalathane veya depoya 
camlardan haşere girişini önleye-
cek önlemler alınmalı

Ekmek taşıma araçlarının ve 
sepetlerinin hijyenine dikkat edil-
meli, ekmek sepetleri gelişigüzel 

şekilde ortalıkta, yerde bırakılma-
malı. Un deposundaki hijyen koşul-

ları sağlanmalı.

  

Birleşmiş Milletler tara-
fından otizm konusunda 
farkındalık oluşturmak, 
bilinçlendirme çalış-
maları yapmak ama-
cıyla dünyada her yıl 
nisan ayı ‘Otizm Farkın-
dalık Ayı’, 2 nisan günü 
ise ‘Otizm Farkındalık 
Günü’ olarak anılmak-
tadır. Peki otizm nedir, 
nasıl anlaşılır?

Otizm, otizm spekt-
rum bozukluğu (OSB) 
grubunda, çocukluk ça-
ğının gelişimsel nöropsikiyatrik bozuklukla-
rından biridir. Belirtileri yaşamın ilk 3 yılında, 
yani erken çocukluk döneminde başlamak-
tadır, bu nedenle de otizmde erken tanı ko-
nulması çok önemlidir. Erken tanı ve uygun 
olan doğru bir eğitim ile otizmdeki belirtilerin 
çoğunda belirgin iyileşmeler olduğu artık bi-
linmektedir. Temel belirtileri çocuğun *sos-
yal–duygusal gelişiminde  aksama, *konuş-
ma gecikmesi veya dil gelişiminde sorunların 
varlığı ile *tekrarlayıcı, sınırlı, basmakalıp ilgi 
alanı ve davranışlardır.

 İletişim etkileşim sorunlarından bazıları; 
başkaları ile etkileşime geçmeme, seslenince 
bakmama, duygu düşünce paylaşmama, göz 
teması yokluğu veya azlığı, sosyal gülümse-
meye karşılık vermeme, paylaşılmış sosyal 
bir oyun oynamama, ortak dikkatin yetersiz-
liğidir. Bu çocukların sosyal ilişkileri ve sosyal 
gelişimleri diğer çocuklardan farklıdır. Sürek-
li olarak iletişim kurmaya isteksiz ve yalnız 
kalma tercihi olabilir, yalnız zaman geçirme-
yi sevebilirler. Kişilerarası iletişimde de so-
runlar vardır. Bu alandaki aksamalar konuş-
manın hiç gelişmemesi, gecikmiş konuşma, 
yetersiz sözcük dağarcığı, ses tonu farklılık-
ları ve papağan gibi kelime ve sözcük tekrar-
larıdır. ‘Ben, benim’ gibi zamir kullanımlarında 
zorlukları da sıklıkla yaşayabilirler. Hekime 
sıklıkla ailelerin ilk dikkatini çeken konuşma 
gecikmesi ile başvuru 2-3 yaş aralığında ol-
maktadır.

Diğer sıkıntı yaşanılan bir alan da tekrar-
layıcı davranışlar sergilemeleridir. Bunlar el 
çırpma, eşyaları döndürme, kendi etrafın-
da dönme, sallanma, zıplama, dönen eşyalara 
aşırı bir ilgi gösterme, aynı kelime veya cüm-
leyi tekrarlama gibi davranış kalıpları olabil-
mektedir. Her gün aynı düzene bağlılıktan 
dolayı ufak değişimlere yoğun tepkiler ver-
me, koku, ses gibi duyusal uyaranlara aşı-
rı yoğun öfke nöbetleri veya hiç tepki verme-
me gibi hassasiyetleri olabilmektedir. Kısıtlı 
gıda alımı, çok seçici olup her gün aynı şeyi 
yeme alışkanlığı görülebilmektedir. Çoğu 
otizmli bireyde bilişsel yetersizlikler de eşlik 
etmektedir. Garip yürüme şekli, sakarlık gibi 
motor hareketler gözlenebilir. 

**Normal gelişen bir bebeğin/çocuğun 
sosyal duygusal alan ile dil gelişiminde her-
hangi bir aksama fark ettiğinde veya şüp-
helendiğinde aileler mutlaka bir uzmana da-
nışmalıdır, erken tanı ve doğru bir eğitim ile 
otizmde belirgin iyileşmeler olmaktadır. Do-
layısıyla otizmde en önemli ilk aşama aslında 
erken tanıdır, riskli her vakaya en erken yaş-
ta müdahale önemlidir, erken eğitimin et-
kinliği fark edildiğinden zaman kaybı mutla-
ka önlenmelidir.

Her otizm tanısı almış olan birey birbirinin 
aynısı olmayıp yukarıdaki belirtilerde de gö-
rüldüğü gibi birçok farklı ve karmaşık özel-
likler gösterebilmektedir. Bazı bireyler be-
lirtilerden hafif etkilenirken diğerleri belirgin 
sıkıntı ve zorluk yaşayabilmektedir. Bazı ço-
cukların gelişimi baştan itibaren aksama 
gösterirken diğerlerinde önceleri normal bir 
gelişim izlenip sonrasında bir gerileme olabil-
mektedir. Gerileme tariflenen vakalarda ge-
nellikle bu duraksama dönemi 12-24. aylar 
arasında olmaktadır. Bu karmaşık güçlükler 
nedeniyle gereksinim duyulan destek düzeyi 
ve eğitim de bireyden bireye farklılık göste-
rebilmektedir. Yine de bu çocukların çoğunun 
temelde etkileşim, iletişim ve kısıtlı ilgi gibi üç 
alanda belirgin sorunlar yaşadığı söylenebilir.  

DEVAMI HAFTAYA

OTİZM nedir? 
Nasıl anlaşılır?

 Neler yapılmalıdır?

Dr. Timur Şefketoğlu
Çocuk ve Ergen 

Psikiyatri Uzmanı
Kadıköy Belediyesi 

Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi

Yılların fırıncısı alerjisi 
olduğunu öğrenince glutensiz 
ekmek üretmeye başladı. 
Ekmekler çölyak hastalarından 
büyük ilgi görüyor

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü tarafından fırın esnafına 

yönelik seminer düzenlendi

ÇÖLYAK HASTALARI

H

için

üretiyor

Fırıncılara

semineri
hijyen 

l Mustafa SÜRMELİ

 Mehmet Temirci

Alim Uzun

Erkan Karataş Ercan  Karataş

ekmek

Kadıköy Belediyesi 
Veteriner Müdürü 

Teoman Aslan

Merhum Hüsnü Uysal ve Merhume Hayriye Uysal'ın 
oğlu, Rahmetli Ayşe, Mustafa, Sultan, Rasim, Nurettin 

ve Halime, Hayrettin Uysal'ın kardeşleri,
Seyfettin Uysal ve Gülçin Uysal Tahiroğlu'nun kıymetli 

babaları, Ayşe Uysal ve Ercüment Tahiroğlu'nun 
kayınpederleri, Burak, Serkan, Çağlar, Pınar, Ece ve 

Rahmetli Efe'nin dedeleri,
Semahat Uysal'ın 65 yıldır biricik eşi

Cumhuriyet Aydını

HÜSAMETTİN UYSAL'ı 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Babamız 5 Mart 2017'de, 40 gün önce vefat etti.
O anılarıyla hep yanımızda olacak, huzur içinde 

uyusun, mekanı cennet olsun.

AİLESİ

ACI KAYBIMIZ
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HEYECANI
2. AMATÖR LİG 
HEYECANI
2. Amatör Futbol Ligi’ndeki Kadıköy takımları 
ligde doludizgin ilerliyor. Haydarpaşa ve 
Kozyatağı deplasmandan 1 puan çıkarırken, 
Erenköy Gençlik, Erenköy Acar, Hasanpaşa, 
Feneryolu bu hafta puan kazanamadı.
14. grupta 
Erenköy Gençlik altıncı hafta maçında Kartal 
Yunus ile karşılaştı ve maçtan 2-1 mağlup 
ayrıldı. Haydarpaşa Demir ise deplasmanda 
karşılaştığı İstanbul Ağrı Spor ile 2-2 berabere 
kalarak, deplasmanda 1 puan kazanmayı 
başardı. Haydarpaşa Demir üçüncü sırada.
Erenköy Gençlik gelecek haftayı maç 
yapmadan geçirecek. Haydarpaşa Demir 
ise Kavakpınar ile oynayacağı maçı kazanıp 
şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde 
etmek istiyor.
15. grupta  
Geçtiğimiz haftayı beklemediği bir 
mağlubiyetle tamamlayan Kozyatağı bu 
hafta deplasmanda Ataşehir Yoncaspor ile 
karşılaştı ve 1-1’lik skorla deplasmanda 1 
puan kazanmayı başardı. Kozyatağı puanını 
11’e yükseltti ve 5. Sırada yer aldı. Kozyatağı 
haftaya 2 beraberliği bulunan ve yenilgisi 
bulunmayan Pendik Esenyalı ile karşılaşacak.
16. grupta 
Erenköy Acar 7. hafta maçında Üsküdar 
İcadiye ile karşılaştı ve maçtan 8-1 
mağlup ayrıldı.  Feneryolu ise Rivaspor 
deplasmanından 9-1’lik mağlubiyetle döndü. 
Erenköy Acar 8. Hafta maçında Şile ile 
karşılaşacak. Feneryolu ise Tokatköy ile 
karşılaşacak.
18. grupta 
Hasanpaşa 7. hafta maçında Beykoz Göllü 
Köyü ile deplasmanda karşılaştı ve maçtan 5-1 
mağlup ayrıldı. 
Hasanpaşa 8. Hafta maçında Fetih Kelkit ile 
karşılaşacak.
U19 1.(19 Yaş altı) Ligi 
Haftanın maçlarında Kadıköy takımları 
istenilen sonuçları alamazken, Bostancı 
haftayı 1 puanla tamamladı.
18. Grupta  
Bostancıspor 11. Hafta maçında İdealtepespor 
ile karşılaştı ve maçtan 1-1-‘lik skorla 1 puan 
kazandı. Bostancı 12. Haftada Acıbadem 
Üsküdar ile karşılaşacak.
19. Grupta 
Kozyatağı 12. Haftada Sancaktepe maçından 
3-0 hükmen mağlup ayrıldı.
22. Grupta 
Koşuyolu 12. Hafta maçında Dolayoba ile 
karşılaştı ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. 
Koşuyolu Selimiye ile deplasmanda 
oynayacak. 
23. Grupta
Fikirtepe Dumlupınar 10. Hafta maçında 
Kaynarca deplasmanından 3-0 hükmen 
mağlup ayrıldı. 
U16
Haftanın maçlarında Koşuyolu bol gollü maçta 
başarılı bir performans sergiledi ama bu 
kazanmaya yetmedi. Yel değirmeni ligdeki 
başarılı performensını sürdürdü ve haftayı 1 
puanla tamamladı.
U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı 11. Hafta maçında 
lider durumdaki Pendik Esenyalı ile karşılaştı. 
Maçta istediği oyunu sergileyemeyen Kadıköy 
ekibi 4-1 mağlup oldu ve 3 puanla 7. Sırada 
yer aldı. Bostancı 12. Haftada Paşabahçe ile 
karşılaşacak. 
U16/B
18. Grupta Koşuyolu 11. Haftanın maçında 
Balkan Yeşilbağlar ile karşılaştı ve toplamda 9 
golün atıldığı maçta Kadıköy ekibi maçtan 5-4 
mağlup ayrıldı. Koşuyolu 14 puanla 5. Sırada 
yer aldı.
Koşuyolu 12. Haftada Pendik Doğan ile 
karşılaşacak.
19. Grupta Yeldeğirmeni Anadolu Kartalları 
ile deplasmanda oynadığı maçtan 2-2 
beraberlikle ayrılırken elde ettiği 1 puanla 
puanını 14’e yükseltti ve 5. Sırada yer aldı.
Yeldeğirmeni 12. Hafta maçında Karabekirspor 
deplasmanına gidecek.

Ne diyordu Orhan Veli? “Gemliğe doğru de-
nizi göreceksin, sakın şaşırma!” Bu şiiri ‘Ka-
dıköy diline’ çevirmek isterseniz Fenerbahçe 
burnuna gitmeniz gerek. Çünkü orada Fener-
bahçe ve Galatasaray kulüplerinin tesisleri-
ni dip dibe, bayrakları yan yana dalgalanırken 
göreceksiniz, sakın şaşırmayın! 

Malum, Türkiye’de sporun en köklü reka-
betidir Fenerbahçe-Galatasaray mücadele-
si. Yüzyılı aşkın süredir karşı karşıya gelirler. 
Hangi sporda olursa olsun heyecan yaratırlar, 
ilgi çekerler, gündem oluştururlar. Daha doğ-
rusu ‘dı’, yani heyecan yaratırlar-dı, ilgi çeker-
ler-di, gündem oluştururlar-dı... Artık daha 
çok korku, gerginlik ve endişenin kaynağı on-
lar. Neredeyse her maçta bir şiddet olayı ya-
şanıyor, her kapışmada bir kıvılcım çıkıyor, 
her karşı karşıya geldiklerinde canımız sıkılı-
yor. Elimiz böğrümüzde korku içinde bekliyo-
ruz. Yöneticiler ayrı bir sorun kaynağı, öfke-
li taraftar ayrı, yangına körükle giden medya 
ayrı... Hayır, bir derbi için gerek-şart sayılan 
yüksek tansiyondan bahsetmiyorum. Her 
seferinde bunun ötesine geçiyoruz. 

Malum, yaşı 70’leri aşmış futbol meraklı-
larına sorduğunuzda başka bir gerçeklik an-
latırlar bize. Ütülenmiş pantolonlardan, kra-
vatlardan bahsederler. Herkesin yan yana 
oturduğu maçları unutamazlar. Birbiriyle for-
ma değişen kaptanlardan sitayişle bahsedil-
diği günlerdir onlar. Oysa bu inanca rağmen 
tarihe baktığınızda da pek iyi şeyler çıkmı-
yor. Onlar karşı karşıya geldiğinde kıvılcım-
lar saçılıyor. 

Mehmet Yüce, Tamsaha’nın 124. sayı-
sında ne güzel hatırlatıyor. Yıl 1924. Aylardan 
Ağustos. İki takım çıkıyor meydane. Olaylar 
birbirinden şahane! Son dakikada verilen bir 
penaltı kararı yüzünden iki takım birbirine gi-
riyor. Taraftarlar sahaya iniyor. Hakem maçı 
tatil ediyor. Çıkan vukuat nedeniyle Fener-
bahçe o zamanki futbolun yönetimine kar-
şı bayrak açıyor, ligden çekilmekle tehdit edi-
yor, milli takıma oyuncu göndermeyeceğini 
söylüyor! Bu ilk değil, sonuncusu da olmaya-
cak. Tarihçi Doğan Çetinkaya’nın yine Tamsa-
ha’nın 5. sayısında aktardığını göre 1930’larda 
bir derbide tam 17 futbolcu ihraç ediliyor! Yani 
tarihe böyle geçiyor bu derbi: “Şedit derbi!”

Ama geçmişin iyi bugünün kötü görün-
mesinin ayrı bir nedeni var. O zamanki vu-
kuatlar daha çok “sahalarımızda görmek is-
temediğimiz olaylar” kapsamında. Yani işin 
‘icabı’ değil. Asap bozucu şeyler. Bugün ise 
iş çok farklı noktalara gitti. Arada iyilikler gö-
rünce şaşırıyoruz. Asıl olan şiddet, korku, 
centilmenlik istisna. Daha da kötü yanı şu: Bu 
iki güzide kulübümüz pek farkında değiller 
ama bu kimlik artık onları çok yıpratıyor. 

Sadece futbol değil her rekabetten çı-
karttıkları kargaşayla, hızla prestij ve güç 
kaybediyor. Bıraksalar kürek yarışında bile 
kavga edecekler diyeceğim. Onu zaten yap-
tılar. Hem de kaç kez! Geçen sezon Tahkim’de 
bitti. Görünen o ki, bir zamanlar Union Club 
sahası olan Papazın Çayırı’nda tarihin belki 
de en önemli maçlarına çıkan Fenerbahçe ve 
Galatasaray artık birbirlerinin karşısına çık-
tıkça eriyor. Ne kötü değil mi?

23 Nisan’da yine Galatasaray-Fener-
bahçe maçı var ligde. İkisinin de pek bir iddi-
ası da yok, umudu da. Çıkacaklar sahaya, biz 
gene korku içinde seyredeceğiz. Bu sefer ge-
rilmezler belki. Fenerbahçe Burnu’nda o iki 
bayrak yan yana ne güzel dururken, -Kala-
mış havasında esinlenirler ve sakinleşirler. 
“Bir tatlı huzur” verirler. Hem o gün çocuk-
ların bayramı; 23 Nisan. Daha önce 19 Mayıs’ı 
(2007) “sulu derbi” haline getirip zehretmiş-
lerdi. Belki bu sefer çocuklar uğruna insaf 
ederler. Ne var bu kez neşe dolsa insan? 

23 Nisan Derbisi

BAĞIŞ 
ERTEN

adıköy Belediyesi’nin sabah 
sporlarına ilgi yoğun. Yazın 
parklarda büyük bir coşkuyla 
devam eden sabah sporları, yo-

ğun ilgiye bağlı olarak havanın soğuk ve 
yağışlı olduğu günlerde de belediyenin ka-
palı alanlarında sürdürülüyor.

Şu günlerde Kadıköy Belediyesi Ev-
lendirme Dairesi’nin spor yapmaya uygun 
olan geniş salonlarını sabah sporu için ayı-
ran Kadıköy Belediyesi, havaların ısınma-
sıyla birlikte parklarda sabah sporunu baş-
latacak. 

Sabah sporu Kadıköy Belediyesi’nin 
spor eğitmenleri eşliğinde haftanın 5 günü 
sabah 07.00-08.00 arasında yapılıyor. Yıl-
lardır keyifle sabah sporlarına katıldığını, 
spor sayesinde güne güzel başlayıp, enerjik 
tamamladığını söylüyor katılımcılar. Sabah 
sporları sayesinde arkadaşlık da oluşmuş. 
Spor dışında da görüşüyor, mutlu günde zor 
günde bir arada olmaya gayret ediyorlar. 

SPOR VARSA HASTALIK YOK
Haftanın ilk gününde sabahın ilk ışık-

larıyla spor yapmaya gelen Mecit Burma-
lı duygularını şöyle ifade ediyor: “Bu ener-
ji tarif edilmez, yaşamak lazım. Çünkü 25 

senedir spor yapıyorum. Buraya geldiğin 
zaman bütün hafta bütün sıkıntılarını üs-
tünden atıyorsun. Gayet dinamik oluyor-
sun. Her şeye pozitif bakıyorsun. Onun için 
çok güzel herkese tavsiye ederim muhak-
kak gelsinler.” Mecit Burmalı spor imkan-
larının daha da genişletilmesini de Kadıköy 
Belediyesi’nden talep ediyor. 

25 yıllık emekli olduğunu, yaklaşık 40 
yıldır bisiklet kullandığını, 20 yıldır da spor 
yaptığını söyleyen Nazan Çağlar, “Gençler 
çalışma hayatından vakit yok diyorlar ama 
bence değil. İsteseler vakit bulabilirler. Ben 
yıllardır yapıyorum sporu. Tansiyon hasta-
sıymışım haberim yoktu.  Fakat sporun sa-

yesinde tansiyonumu yendim. Şu an ilaç 
kullanıyorum fakat son derece sağlıklıyım” 
dedi. 78 yaşında olduğunu, 25 senedir spor 
yaptığını ve kendini çok zinde hissettiği-
ni söyleyen Türkan Karademirci de “Gayet 
zindeyim bir hastalığım falan yok çok şü-
kür. Haftada 5 gün spora gidip geliyorum. 
Hiç evde iş varmış diye düşünmüyorum, evi 
su götürse hemen spora koşuyorum önce. 
İnsanlara herkese söylüyorum önce spor. 
Çok memnunum Kadıköy Belediyesi’nin 
sağladığı imkânlardan” diye konuştu.

Kazım Ergüzel ise “Genç yaşımdan beri 
hayatım hep spor. Yıllardır buraya geliyo-
rum. Çok çok iyi. Haftanın 5 günü geliyo-

ruz. Gelmediğimiz gün rahatsız oluyoruz 
inanın. En güzeli spor, en iyi doktor” dedi.

TÜM KASLAR ÇALIŞIYOR
Kadıköy Belediyesi’nin konusunda uz-

man spor eğitmenleri, her gün vücudun fark-
lı noktalarına yönelik hareketler yaptırıyor. 
Eklemler ve bütün kasların çalışması sağla-
nıyor. Isınma hareketlerinin ardından germe 
hareketlerine geçiliyor. Dumbell, yer hare-
ketleri, tae bo ve dahası… Belde oluşan yağ-
lanmanın önlenmesine yönelik egzersizler de 
unutulmuyor.  

Sabah sporlarına katılmak için Kadıköy 
Belediyesi’nin 0216 542 50 00 iletişim nu-
marası aranarak, Gençlik Hizmetleri Spor 
Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.

Kadıköy Belediyesi Basketbol Takımı, bu 
sene ilk defa katıldığı BC Cup’ta oynadığı 
8 maçın 7 sini kazanarak yer aldığı D 
Grubunu lider tamamladı.  3 hafta sonra 
başlayacak Top 16 grubunu da lider 
bitirmeyi amaçlayan Kadıköy Belediyesi 
Basketbol Takımındaki ana hedef; ilk defa 
katıldığı bu turnuvada final oynamak.  
Grubun son maçında  89-49 gibi farklı 
bir skorla sahadan galip ayrılan Kadıköy 
Belediyesi’nde  Bedirhan Şahin, gösterdiği 
yüksek performansla hem maçın en iyi 
oyuncusu hem de turnuvada haftanın en iyi 
oyuncusu seçildi.  Basketbolseverlerin çok 
yakından tanıdığı, milli basketbolcu Bekir 
Yarangüme’yi de kadrosunda bulunduran 
Kadıköy Belediyesi’nin turnuvada oynadığı 
seyir zevki yüksek basketbolla güçlü 
rakipleri arasından sıyrılarak finale kalması 
beklentisi söz konusu.

Kadıköy Belediyesi, potada 
D Grubunu 8’de 7 yaparak 
lider tamamladı

Kadıköy 
Belediyesi 
ilk 16’da

Spor bahane
arkadaşlık şahane

Kadıköy Belediyesi’nde yaz kış demeden ücretsiz spor faaliyetleri devam 
ediyor

K

Denizde Arama Kurtarma Derne-
ği-Search and Rescue (DAK-SAR), 
geçtiğimiz günlerde kurtarma eği-
timlerinden birini daha gerçekleştir-
di. Eğitim kapsamında gerçekleştiri-
len kurtarma tatbikatında, DAK-SAR 
ekibi, senaryo gereği Kalamış sahili-
nin yaklaşık 2 mil açığında gece ka-
ranlığında kaza geçiren bir teknede-
ki kazazedelere, yardım anonsundan 
sadece 7 dakika gibi kısa sürede ula-
şarak başarılı bir kurtarma tatbikatı 
gerçekleştirdi.  Senaryo gereği deni-
ze düşen kazazedeler kurtarıldı, ka-
zazede tekne DAK-SAR botları ile 
Kalamış Marina’ya çekildi. 

16 YIL 1850 VAKA
Denizciler Dayanışma Derne-

ği bünyesinde 2001 yılında, kıyılar-
da denizi amatör ve eğlence amaç-
lı kullanan ve herhangi bir şekilde 
(kaza, yangın, hastalık, arıza) deniz-
de başı derde giren kişilere acil yar-
dım ve can kurtarma hizmeti vermek 
amacıyla kurulan DAK-SAR, 16 yıl-

da yaklaşık bin 850 kazaya müdaha-
le etti ve can kaybı yaşanmadan ka-
zazedeleri kurtarmayı başardı.

DAK-SAR merkez istasyonu Ka-
lamış Marina girişinde bulunuyor. 
Görev alanı ise Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı’nca belirlenen Kalamış 
Marina merkezli 12 deniz mili yarı-
çaplı daire içindeki deniz sahası. 

DAK-SAR kurtarma üyeleri 
denize aşina, mümkünse denizci-
lik geçmişi olan, fiziken yeterli ka-
dın ve erkek gönüllülerden oluşu-
yor. Bot kullanacak olanların ise en 
az amatör denizci ve telsiz ehliyet-
lerinin bulunması şart. Adaylar 10 
günlük teorik eğitim ve arkasından 
pratik deniz eğitimlerine tabi tutu-
luyor. Yapılan sınavı geçenler staj-
yer kurtarma personeli oluyor. 2001 
yılından beri yaklaşık 1200 kişiyi 
denizde arama kurtarma konusun-
da eğiten DAKSAR, belirlenen gö-
rev sahasında yardım anonsundan 
en geç 20 dakika içinde kaza yeri-
ne ulaşıyor.

DAK-SAR, deniz arama kurtarma 
eğitimlerinden birini daha gerçekleştirdi 

kurtarma eğitimi

Nefes kesen

Yüzme yarışlarının 
başarılı takımı
Kadıköy Nihat ışık İlkokulu 2016 - 2017 Eğitim 
Öğretim Yılı Şehit Ömer Halisdemir sezonu 
Kadıköy İlçesi Okullararası Yüzme Turnuvasına 
Minik Erkekler ve Kızlar A ve B kategorilerinde 
katılarak, 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya 
ve takım olarak da ilçe üçüncülüğü kupasını 
kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Okul 
Müdürü Kadir Arık sportif başarı elde eden 
öğrencileri için okulda bir tören düzenlerken, 
öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti. 

Kadıköy Lisesi 
Kadıköy Şampiyonu

Bu yıl değişik sportif branşlarda büyük başa-
rılara imza atarak adından söz ettiren İstanbul 
Kadıköy Lisesi, yeni bir başarı daha elde etti.

Kadıköy İlçesi Liseler Arası Erkek Voley-
bol Takımları Şampiyonası’nda finalde İstan-
bul Anadolu Lisesi’ni 3-0’lık skorla yenen İs-
tanbul Kadıköy Lisesi, şampiyon oldu. Erenköy 
Kız Lisesi’nin kapalı spor salonunda oynanan 
maçın ardından kupa ile okullarına dönen öğ-
renciler için okul bahçesinde bir tören düzen-
lendi. İstanbul Kadıköy Lisesi Erkek Voleybol 
Takımı, finale kadar Suadiye Hacı Mustafa Tar-
man Lisesi’ni 2-0, Hayrullah Kefoğlu Anadolu 
Lisesi’ni ise 2-0 yenerek zirveye çıktı. Okulun 
beden eğitimi öğretmeni Elif Arifağaoğlu’nun 
çalıştırdığı İKL Erkek Voleybol Takımı’nı şam-
piyonluğa ulaştıran kadro şu oyunculardan olu-
şuyor: Deniz Üngör, Edin Hacı, Utku Apay-
dın, Barış Topaç, Koray Onsekiz, Efe Koyuncu, 
Göktuğ Atahan, Caner Doğanbaş, Erol Annaç, 
Mertcan Şimşir, Kadir Nail Yılmaz, Ozan Gür-
büz, Berke Erulaş, Utku Burbut, Ata Korel.

l Mustafa SÜRMELİ

l Nusret KARACA
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
14 - 21 NİSAN 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“HEDEF BELİRLEME”
Rehber Öğretmen Ayça ERDOL

15 Nisan 2017/10:00
Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“DÜNYA SES GÜNÜ”
Şef Efsun ÖZTOPRAK
17 Nisan 2017 / 20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri  

"AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI "
Toplum Sağlığı Eğitim Koor. Birgül 

DURMUŞ
17 Nisan 2017/ 13:00

Yer:Merdivenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

"BİRLİKTE TAKI YAPIYORUZ "
18 Nisan 2017/ 14:00

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

“EBRULİ ESİNTİLER KARMA KORO”
Şef Ebru PAÇAMAN 

18 Nisan 2017  / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

“NOSTALJİ POP KOROSU”
Şef Atilla YELKEN 

-18 Nisan 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“OZON TEDAVİSİ VE VARİS”
Dr. Sezai ÇELİK

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

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“SEVİLDİĞİ YERDE DURMAK”
Şair – Yazar Erol GÜNGÖR

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

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“MEÇHUL ŞAHESER 
(HONORE DE BALZAC)”

Okuma Atölyesi
Moderatör  Aslan EYİ
20 Nisan 2017 / 13:00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“DİZ AĞRILARI”
Op.Dr.Adnan KONAR
20 Nisan 2017/ 14:00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“MÜZİKLİ SÖYLEŞİ”
TRT ve Devlet  Sanatçısı Mustafa 

SAĞYAŞAR
20 Nisan 2017/ 14:00

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

“BİLİNÇLİ FARKINDALIK”
Uzman Servet AYCAN
21 Nisan 2017/14:30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“ HAYATIN SEMBOL DİLİNİ OKUMAK”
Kiş.Glş.Uzm.Meltem GÜNER

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

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“MODERNİTE’NİN SORUNLARI VE 
POSTMODERN DÜŞÜNCE”

Doç Dr. Haluk BERKMEN
21 Nisan 2017/14:00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

Gönüllülerden konserler

MODALI TÜRKÜLER

ÂŞIK VEYSEL ANILDI

Göbeklitepe ve inanç

5 SESLİ 5 SAZLI PROGRAM
Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev sa-
hipliğinde “5 Ses 5 Saz” Programı Caddebos-
tan Kültür Merkezi’de gerçekleşti.
Programda, İstanbul Okan Üniversitesi 
TSM Konservatuarı öğretim Görevlileri Mü-
dür-Doçent Çetin Körükçü, Yrd. Doç. Göknil 
Bişak Özdemir ve Öğr. Gör. Sıla Erol yöneti-
minde öğrenciler sahne aldı. 

Genç yetenekli öğrenciler Türk Sanat Müzi-
ğinin unutulmaz eserlerini hem çaldı, hem de 
söyledi.  Gecenin sunumunu Müzik Gönüllüle-
ri üyesi İnci Deniz yaptı. Program sonunda İs-
tanbul Okan Üniversitesi Konservatuar öğ-
rencileri, hocaları Çetin Körükçü, Göknil Bişak 
Özdemir ve Sıla Erol ile gecenin final şarkısını 
birlikte söyledi.

Sindirim sistemine DİKKAT!

Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komi-
tesinin organize ettiği  “Sindirim Sistemi ve 
Karaciğer Hakkında Bilmemiz Gerekenler ” 
konulu sunum Gastroenteroloji, İç hastalıkları 
uzmanı Prof. Dr. Cem Kalaycı tarafından ger-
çekleştirildi.

Prof. Dr. Cem Kalaycı sindirim sistemi hasta-
lıklarının, sıklıkla yemek borusu, mide, pank-
reas ve kalın bağırsakta meydana geldiğini, bu 
hastalıklar ve karaciğer yağlanması, hepatit B, 
hepatit C konusunda tanı ve tedavi yöntemle-
ri olarak son yıllarda çok önemli değişikler ve 

gelişmeler olduğunu söyledi.
İnsan vücudunda erken teşhise müsait önle-
nebilir kanserlerden birinin kalın bağırsak ol-
duğunu, arada bir kontrol edilmesi gerektiği-
ni belirtti.
Kan testi ile kalın bağırsağın kontrol edile-
meyeceğini, dışkıda gizli kana baktırıldığın-
da, gizli kan çıktığı takdirde kolonoskopi yap-
tırılmasının şart olduğunu, 50 yaşından sonra 
herkesin bir kere kolonoskopi yaptırmasını, 
eğer polip yok ise, normal çıkarsa 10 yıl sonra 
tekrarlanmasını önerdi. 
Dr. Cem Kalaycı Çölyak hastalığını ince bağır-
sağın glutana ( çavdarda, buğdayda ve arpa-
da bulunur) olan hassaslığıdır diye tanımladı.
Mide rahatsızlıkları, gastrit, ülser, reflü, kolit 
tanılarının mide endoskopisi ile teşhis edilip, 
tedavi edildiğini anlattı.
Prof. Dr. Cem Kalaycı CKM salonunu dolduran 
misafirlerin tüm sorularını ayrıntılı olarak ce-
vaplandırdı.

Moda Gönüllüleri Türk Halk Müziği korosunun seslendirdiği türküleri katılımcılara 
keyifli dakikalar yaşattı. Moda Gönüllüleri Başkanı Ayşenur Atakişi “Büyük emeklerle 
hazırlanan bu güzel akşam için Sayın hocamız Şef Tümer Avcı’ya, tüm korist 
arkadaşlarımıza, tüm saz arkadaşlarımıza, davetimizi onurlandıran tüm misafirlerimize 
sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Kriton Curi Parkı Gönüllüevi’nde Eğitim Kül-
tür Komitesi ile Müzik Komitesi’nin ortakla-
şa programladığı 18 Mart Çanakkale zaferi-
ni kutlama ve Âşık Veysel’i anma etkinlikleri 
gerçekleştirildi. THM sanatçısı ve koro şefi 
Nurettin Karakuş ile koristler zafer türküle-
ri seslendirdi. 

Şair yazar Ahmet Polat önce Çanakkale sa-
vaşı hakkında bilgi verdi. 
Ardından Âşık Veysel’in yaşam öyküsünü an-
lattı. Saz sanatçısı Özlem Keskin, Âşık Vey-
sel’in eserlerini sazı ile seslendirdi. Program 
hep bir ağızdan okunan İzmir marşıyla sona 
erdi.

Moda Gönüllüleri, gazeteci Zeki Sözer’i ko-
nuk etti. Sözer geçen yıl birinci bölümü ger-
çekleştirilen GöbekliTepe ile ilgili bilgiler verdi.
Göbeklitepe’nin mimarisi, Göbeklitepe’de 
bulunan kalıntılar ve üzerindeki semboller, 
avcı-toplayıcılıktan tarıma geçiş konusunda 

arkeolojinin geleneksel görüşünün sorgulan-
ması  inancın ve tapınmanın tarihi, insan tü-
rünün tarihi, Afrika kıtasından başlayan bü-
yük göç, bereket hilali, İbrahim Peygamberin 
Göbeklitepe ile ilişkilendirilmesi konuları ko-
nuşuldu. 

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ve De-
rimli - Körküsü Köyü Sosyal Yardımlaş-
ma ve Kültür Derneği, “İhtiyaç Sahibi 
Kalmasın” projesi kapsamında, Anado-
lu’daki yurttaşlara sosyal yardım des-
teği veriyor. Gençlik Kolları yönetimin-
de görevli Yasemin Karakaya “Sevmek 
ve yardım dünyanın en güzel duyguları-
dır” dedi.  Proje desteği nedeniyle Kadı-
köy Belediyesi ve Gönüllülere teşekkür 
eden Karakaya  “Sosyal yardımlarımız 
devam edecektir”  şeklinde konuştu.

Erenköy Gönüllüleri kalabalık bir gönüllü grubuyla bir kültür gezisi dü-
zenledi. Balat Meryem Ana Kilisesi ziyaret edildikten sonra, tarihi Ago-
ra meyhanesine ve Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine gidildi ve yapıl-
makta olan bir vaftiz töreni izlendi. Eyüp’te verilen yemek ve dinlenme 
molası sonrasında, Piyer Loti’ye teleferikle çıkan ve manzaranın tadını 
çıkaran grup daha sonra Eyüp Sultan’da dua etti. İstiklal caddesinde bu-
lunan Madame Tussauds mumya müzesi gezinin son durağıydı.

Gönüllüler bu hafta da pek çok  özel konser gerçekleştirdi…

MÜZİK VE AŞK’A DAİR
Caddebostan Gönüllüleri, CKM’de Bağdat Musiki Topluluğunu konuk etti. Şef Sevinç 
Çelebi’nin hazırladığı ve sunduğu Müzik ve Aşk’a Dair adlı konserde vatan ve sevgiliye 
duyulan aşk, evlat sevgisi ile Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi hikayelerle ve 
müzikle katılımcılara sunuldu. 

FENERYOLU’NDA “YANGIN”
Feneryolu Gönüllüevi yangınla ilgili bir et-
kinlik düzenledi. İtfaiye teşkilat amiri İsmet 
Yulmaz, evlerimizde, binalarımızda karşıla-
şabileceğimiz yangın riskleri, yangın hisse-
dildiği an neler yapılması gerektiği, yangın 
tüplerinin çeşitleri, yangın tüpünün doğ-
ru kullanılması konularında faydalı bilgiler 
verdi. Gönüllü Başkanı Meltem Çokça, “Se-
minerimizi yoğun istek üzerine ileriki gün-
lerde bir kez daha tekrarlayacağız.” dedi.

ÇOCUKLARA ZİYARET
Dünya Down Sendromu Farkındalık Gü-
nü’nde Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve En-
gelliler Komitesi, Göztepe’ de bulunan 3-6 
yaş arası çocukların eğitim gördüğü Sev-
gi Özel Eğitim Anaokulu’na ziyarete gitti-
ler. Çocuklar, palyaço ile oynadı yüzlerini 
boyadı. Hep birlikte pastalarının mumlarını 
üfleyerek eğlenceli, mutlu saatler geçirdi.

FOTOĞRAFTA IŞIK
Fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman Fener-
bahçe Gönüllüevi’nin konuğu oldu. 
 Fenerbahçe Gönüllü Evi, Fenerbahçe Fo-
toğrafçılık Kulübü’nün usta fotoğrafçılar-
la söyleşilerinin devamı olarak İbrahim Za-
man’ı mahalle gönüllüleriyle buluşturdu. 
“Fotoğrafta Işık” temalı söyleşi, fotoğrafa 
gönül vermiş katılımcılara ışık ustası İbra-
him Zaman tarafından fotoğraflarla sunul-
du. Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri Baş-
kanı Ferah Diker ve fotoğrafçılık & grafik 
eğitmeni Ahmet Tanju, Fenerbahçe Fotoğ-
rafçılık Kulübü’nde usta fotoğraf sanatçıla-
rıyla fotoğraf sanatına ilgi duyanları buluş-
turmaya devam edecek.

MEHMET AKİF ERSOY’A SELAM
Caddebostan Gönüllüleri, Altan Akışık ile 
“Milli Şair M.Akif Ersoy, İstiklal  
Marşı ve Çanakkale Zaferi” konulu bir söy-
leşi gerçekleştirdi. Akışık, Mehmet Akif 
Ersoy’un akılcı ve bilime inanan bir insan 
olduğunu, amacının milletini kurtarmak ol-
duğunu ifade etti.  Çanakkale Zaferi ile ilgi-
li etkinlik günün önemini anlatan türküler-
le son buldu.

ZEYTİN EFSANESİ
Merdivenköy Gönüllüevi’nde Biyolog Sefa 
Orcan tarafından zeytin ve zeytinyağı ne-
dir, nasıl yapılır ve zeytinden elde edilen 
yan ürünler nelerdir konularında bilgiler 
verildi. Katılımcıların ilgisi yoğundu. Sof-
ralarımızı süsleyen yemeklerimizi tatlan-
dıran, sağlığımızı koruyan zeytin ve iyi bir 
zeytinyağının faydaları konularında yararlı 
bilgiler aktarıldı.

ANADOLU’YA DESTEK

Gönüllü geziler

EDİRNE GEZİSİ
Feneryolu Gönüllleri İğneada, Dupnisa mağarası, Longoz 
ormanları ve Edirne gezisi düzenledi. Gönüllüler hem 
doğanın uyanışını keşfetti hem de tarihine hayran oldukları 
Edirne’yi bir kez daha ziyaret etti.
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SOLDAN SAĞA:
1-Sinemalarda geçen ay vizyona giren ‘Aşk Uykusu’ adlı filmin yönetmeni… Mecazen, 
Brezilyalı futbolcu. 2-Yılmaz Güney’in bir filmi… Sodyum elementinin simgesi… Kısa 
çorap… Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve biçimde olan (giysi). 3-Eski Mısır’da 
bir güneş tanrısı… Seyrüsefer… Okyanus… “Yaz bahar ayında bir … verdiler / Yandım 
gittim ala karlı dağ iken” (Karacaoğlan). 4-Yılaşırı, iki yılda bir… Mavera… Raksı meslek 
edinmiş kadın. 5-Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri… Zülfü Livaneli’nin, çoksatanlar 
listelerinde yer alan son romanı. 6-At vb. hayvanların sırtına, eyerin altına konulan 
keçe, meşin ya da kalın kumaş parçası, belleme… Gece yapılan sinema ya da tiyatro 
gösterisi… Adale… Şimdi, henüz, daha, hala. 7-Koray soyadlı rock müzik şarkıcısı… 
Milimetrenin kısa yazılışı… Uyma, boyun eğme… Halk dilinde giysi. 8-Bir nota… 
Güney Amerika ülkelerine özgü bir yük hayvanı… Yalabık soyadlı aktör… Yabancı 
paraların ulusal para cinsinden değeri… Taraf. 9-Anlayış, mantalite… Devlet Deniz 
Yolları’nın kısaltması… Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan nefgesli çalgı. 10-Yazım… 
Japonya’da bir kent… Siirt’in bir ilçesi… Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu. 
11-Vücut, beden, boy bos… Kuzu sesi… Özel yer… Edebiyatta, dörtlük. 12-İstanbul’un 
kısa yazılışı… Doğa seslerine benzer seslerle yapılan kelime… Bir işi para kazanmak 
için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli (kimse). 13-Erişmiş, başarmış, ulaşmış… 
Tehlikeli, endişe veren durum… Eski dilde hasta… Bir nota. 14-Bakır elementinin 
simgesi… Yankı bilimi... Oyunda kazanılan her parti… Adams soyadlı aktris. 15-İnmiş, 
indirilmiş… Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi... Övme… Mısır’ın plaka işareti. 16-Kurşun 
boruların ağzını açmakta kullanılan takoz… Kendini bir şeye sahip kılmak, elde etmek, 
iktisap etmek… Keçeden yapılan çadır. 17-Felç… İsviçre’nin başkenti... Yansız, tarafsız. 
18-Eskiden dervişlerin giydiği kolsuz, kısa aba, hırka… İskambil destesinin en altındaki 
kağıt… Telefonda hitap sözü… Engele. 19-Halk dilinde ağabey… Halk dilinde yağmur… 
Kuzeyle ilgili… İşaret, alamet. 20-Mertebe, derece, paye… İçinden su akıtmak için 
toprak kazılarak yapılan açık oluk… ‘… ve Çocukları’ (Bertolt Brecht’in bir oyunu).

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-1915-2005 yılları arasında yaşamış, toplumsal gerçekçi içerikli figüratif resimleriyle 
tanınmış ünlü ressam… Sezen Aksu’nun bir şarkısı. 2-Dolaylı olarak anlatma, 
sezdirme… Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yayılan gezi… Fin 
hamamı… Akümülatörün kısa yazılışı. 3-Yücel soyadlı ressam… Çoğunlukla parklarda 
ve bahçelerde oturulacak sıra… Mesaj… Alışkanlık, huy. 4-‘Ben Sana Mecburum’un 
şairi… Bir tür zamk… Neodim elementinin simgesi. 5-Tarihte, İran’da bir kent… 
Ekmek, nimet… Bir nota… Belirti, iz, ipucu. 6-Güzel kokulu bir meyve… ‘Varolmanın 
Dayanılmaz Hafifliği’, ‘Ayrılık Valsi’, ‘Şaka’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar. 7-Baş, 
ser… Eski Türklerde çocukları koruyan tanrıça… Nokta ve çizgilerden oluşan bir 
alfabe kullanan telgraf dizgesi… İnsansız hava aracı anlamında kısaltma. 8-Esin… 
İlave… Gösteri amacıyla ya da bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde 
yapılan toplantı… Manyetik rezonansın kısa yazılışı. 9-Bazı mantarların üreme 
organı… Tümör… Bir cihaza, bir alete otomatik bir işleyiş kazandırmak için gerekli 
olan düzen… Bozma, feshetme, ayırma, kesme. 10-Japon tiyatrosunda geleneksel 
bir tür… Otonom, muhtar… Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula… Boyut. 
11-Elektrik ya da telefon tellerinin bağlandığı kap… Alınmış bir şeyi geri verme… Yayla 
atılan çubuk… Güldürü niteliğinde kısa oyun. 12-Özbekistan’da bir kent… Müzikte 
opusun kısa yazılışı… İlgi eki… Titreyiş, ürkme. 13-Otomatik para çekme makineleri 
için kullanılan kısaltma… Fazıl önadlı piyanist, besteci… Sultanahmet’te büyük bir 
sarnıç… Duman lekesi. 14-Eskiden bezekçilikte kullanılan bir tür sedef… Rutenyum 
elementinin simgesi… Yapım... Fakat, lakin. 15-Uşak’ın bir ilçesi… Oğuz Atay’ın bir 
romanı. 16-İskambilde birliye verilen ad… Güreşte bir oyun… En önemli nokta, öz… Su, 
ab… Dahil… Yaşa anlamında kullanılan ünlem. 17-Coşku gösteren, coşkuya kapılan… 
Esmer… ‘… derisinden post olmaz’ (Atasözü). 18-Ezgi, türkü, nağme… Benzin, gaz 
yağı, mazot vb. sıvı yakıt… Sazı kurmaya yarayan burgu. 19-Alın ya da boynuzla 
vuruş… ABD’deki ulusal basketbol liginin kısaltması… İşlik… Çayda bulunan ve kafein 
niteliğinde olan etkili madde. 20-Masraf… Coğrafyada, kıta… güreşte rakibi kucağa 
alıp ayağını yerden kesme.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Sema Kaygusuz, Dinamik 2-Cm, Kur, İlanen, Boğa 3-Amaç, Doruk, Vehim, Ra 4-Risale, Al, Mavi Boncuk 5-Lor, Aşiyan, Hapis, Oto 6-Eğitmen, Miri, Ok, An 
7-Tl, Renktaş, Rop, Slip 8-Tuval, Arkaç, Fonem, Au 9-Af, Gri, Nikita, Emek 10-Oylama, Of, Visamiral 11-İleri, Ekin, Mezitli 12-Ab, Gr, Linotip, Rna, Ak 13-Nisaiye, Er, Zloti 14-Star, 
Atardamar, Klapa 15-Sel, Emisyon, Taç, İn 16-Oklava, Monoton, Opal 17-Ali, Yol, Mi, Jelatin 18-İnanç, Lukata, Harika 19-Elti, Ole, İlinti, İzin 20-Kınakına, İzahlı, Mta.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Scarlett Johansson 2-Emimoğlu, Bitek, İlk 3-Asri, Vali, Sallantı 4-Akça, Trafalgar, Alain 5-Ku, Lamel, Meri, Evin 6-Ardeşen, Gar, Yama, Çok 7-İnkar, 
İleti, Lı 8-Giray, Trio, Asmolen 9-Ululamak, Feneryolu 10-Sak, Nişan, Kordon, Ki 11-Un, Çivit, Anomali 12-Zevahir, Kinizm, Titiz 13-Neva, Ofis, Plato, Ana 14-Hipopotam, Oranj, Th 
15-İbibik, Namert, Ehil 16-Nomos, Se, İznik, Ola 17-Ağ, Almeria, Lipari 18-Marconi, Mat, Fanatizm 19-Aut, Paella, Likit 20-Kr, Koy, Uk, İkbal Nana.

Yaşam

Ahmet Mahir Çoruh (Yas 9) Espri: Erhan  Çizen: Baturalp Topbas

Berna Kara

Garanti süremden
on yıl götürdün

evladım.

Koca Firavunuz
bir uzaylıdan
kısa kaldık.

O kadar piramit yaptık
bir selfie çekiliriz.KARiKATÜR EViKARiKATÜR EVi

Haluk Çelebi (Yas 8)

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü ve ülkemizde atık piller konusunda tek 
yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir Pil Üre-
ticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)’ın ortakla-
şa yapmış olduğu kukla gösterisi geçtiğimiz gün-
lerde Caddebostan Kültür Merkezi’nde anaokulu 
öğrencileriyle buluştu. 
Karma Drama tiyatro ekibinin 4-6 yaş grubuna 
uygun olarak senaryosunu yazdığı kukla göste-
risi ‘Tapi ile Topi’ atık pillerin evsel atıklardan ayrı 
toplanması, çevreye zararları ve geri dönüşümün 
önemini konu alıyor.  Kadıköy’de bulunan anao-
kullarından 315 öğrencinin izlediği kukla gösteri-
sinde; atık pil haline gelen Tapi ile Topi’nin çöp te-
nekesinden kaçarak Atık Pil Toplama kutusuna 
ulaşma ve geri dönüşüme gitme maceraları ço-
cuklar tarafından neşe ve ilgiyle izlendi. 

“Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendis-
liği Kulübü” tarafından geçen yıl ilki düzenlenen 
“Marmara Mekatronik ve İnovasyon Günleri” 
isimli robot yarışmasının ikincisi 27-28 Nisan 
günlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe 
Kampüsünde düzenleniyor. Türkiye gene-
lindeki vakıf üniversiteleri, devlet üniversite-
leri, meslek yüksek okulları ve lise öğrencileri 
ile yurtdışından uluslararası üne sahip üniver-
sitelerden de izleyici ve yarışmacıların yer al-
dığı geçen yılki etkinlikte katılımcılar projelerini 
sergilemiş ve robotlarını kıyasıya yarıştırmıştı. 
Bu yıl yine aynı heyecan ile 27-28 Nisan 2017 
tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe 
Kampüsünde ikincisi yapılacak olan etkinlikte 

katılımcılara;  Sumo 
Robot Kategorisi, Mini 
Sumo, Mikro Sumo, 
Mega Sumo, Arazi Robot Kategorisi, Multikop-
ter Robot Kategorisi, Serbest Proje Katego-
risi, Festo Görev Tamamlama Proje Kategori-
si, Lisans Bitirme Tezi Proje Kategorisi olmak 
üzere 8 farklı kategoride yarışma imkânı sunu-
luyor. Bunun yanında yarışmalar ile eş zam-
anlı olarak düzenlenen kariyer günlerinde de 
alanında iddialı firmalar katılımcılarla bir araya 
getirilecek.
Kayıt yaptırmak ve Başvurmak için: http://
mig.etkinlik.marmara.edu.tr/ sayfasını zi-
yaret edebilirsiniz. 

Robotlar

geri dönüşüm
Kukla gösterisiyle

Kadıköy Belediyesi, atık 
pilleri konu alan “Tapi ile 
Topi” adlı kukla gösterisini 
çocuklarla buluşturdu

Göztepe’de yarışacak
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Amatör Günleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde usta çizer Behiç Pek 
buluşmaları ile  devam ediyor. Amatör çizerlerin karikatürleri, 15 günde bir 

gazetemizin Amatör Köşesi’nde sizlerle buluşacak
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n yıldır Kadıköy’de yaşayan ve 
Athena ve Gözyaşı Çetesi adlı 
müzik gruplarında bas gitar ça-
lan Umut Arabacı, bir yıl önce 

sokakta karşılaştığı ve Nazo adını verdi-
ği köpeği ile mutlu bir hayat sürüyor. Kadı-
köy’den Caddebostan sahiline kadar bisikle-
ti ile Nazo’yu gezdiren  Arabacı ile bakıma 
ihtiyacı olan Nazo’yu sahiplenme hikâyesi-
ni dinledik. 

Arabacı, “Tabii ki ‘saatin alma sahiplen’ 
diyorum. İnsan en yakın dostunu satın alma-
malı. Dostluk iyi günde ve kötü günde bera-
ber olmaktır” diyor. 

• Nazo ile nasıl karşılaştınız, onu sahip-
lenme fikri nasıl oluştu?

Kadıköy kar altındaydı. Havanın kar ya-
ğışlı olması dışında benim için sıradan bir 
gündü, günlük alışveriş için dışarı çıkmıştım. 
Alışverişten dönerken Nazo’yu sokakta bes-
leme yapanların bıraktığı  bir parça mamayı 
yerken gördüm. Genelde bütün sokak köpek-
lerine selam verdiğim gibi Nazo’ya da selam 
verdim ve devam ettim. Apartmana gelene ka-
dar beni takip ettiğini fark edemedim. Apart-
man kapısını açtığım an içeri girip uyku pozis-
yonuna geçti. O kadar yorgundu ki, ben de ne 
yapacağımı bilemez halde Nazo’ya bakakal-

dım. Nazo ile kısa bir konuşma yaptım. Apart-
manın içinde durmasının imkânsız olduğunu, 
komşuların bundan hoşlanmayacağını, isterse 
benimle eve gelebileceğini ama gelmek iste-
mezse de burada kalmasının imkânsız olduğu-
nu ona anlatıp merdivenlere yöneldim. Bir üst 
katta durup apartmanı dinlemeye başladım, ve 
süperiz! Önce merdivenleri çıkan sokak köpe-
ğinin tırnaklarından gelen çıtırtılar, ardından 
da hayret, merak ve sakinlik ifadelerinin hepsi 
yüzünden okunan koca kafalı bir sokak köpe-
ği geldi. Böylece dostluğumuz başlamış oldu. 
Nazo’yu eve alıp ısıttım, 8 saat deliksiz uyu-
masını seyrettim.

• Daha önce evcil ya da sokak hayvanı bes-
ledin mi? Hayvanlarla ilişkin hep iyi miydi?

Çocukluğumu Zonguldak’ta kedi, köpek, 
toz, toprak içinde geçirdim. İlkokula başladı-
ğım yaşlarda bahçemizde yaşayan Çarli adın-
da bir çoban köpeğimiz vardı. Zincire bağ-
lı olmak istemeyen ama insanlarla arası iyi 
bir köpekti. Zincirden kaçtığı bir gün tasmalı 
olmasına rağmen maalesef donemin Zongul-
dak Belediyesi tarafından tüfekle vurularak 
öldürüldü. İlk büyük hayal kırıklığım sanı-
rım bu olaydır. 

“DÜZENLİ BİR HAYATIM OLDU”
• Nazo’yu sahiplendikten sonra hayatın-

da neler değişti?
Doğrusunu söylemek gerekirse benim 

için radikal değişiklikler olmadı. Konserim 
olmadığı her gün bisikletle sahile giderdim, 
simdi Nazo da bana katıldı. Müzisyen olmam 
bana en tenha saatlerde dışarı çıkma lüksü-
nü sağlıyor. Nazo’nun katılması bana biraz 
daha sorumluluk yükledi ve bundan hiç bir 
zaman şikâyet etmiyorum. Nazo sayesinde 
sabah erken uyanıyor, sahilde sporumu yapa-
biliyorum. Beni evden çıkmaya motive etti-
ği için daha düzenli uyuyorum, daha düzen-
li besleniyorum. Bunun da psikolojik olarak 
bana gayet olumlu geri dönüşü oluyor do-
ğal olarak. Kendim için yapmak istemedi-
ğim günlerde bile Nazo için kendimi sokağa 
atıyorum ve bu boş günlerimde bile bana bir 
motivasyon sağlıyor. 

• Siz de ‘satın alma sahiplen’ diyenler-
den misiniz?

Evet, tabii ki ‘Satın alma sahiplen’ diyo-
rum. İnsan en yakın dostunu satın almama-
lı. Dostluk iyi günde ve kötü günde beraber 
olmaktır. Siz kötü bir durumdaki bir sokak 
köpeğini sahiplendiğinizde bilin ki o da her 
şartta sizin yanınızda olacak. Hayvanları sa-
tın alarak kirli bir ticaretin parçası olmayın. 
Birçok köpek sahibinin düşünmek istemediği 
ya da göz ardı ettiği bir gerçek var. Cins kö-
pekler çok kötü şartlarda bu pazara yeni köle-
ler imal etmek için zorla çiftleştiriliyor. Sizin 
bir petshopta gördüğünüz o sevimli Golden 
yavrusunun annesi bir köle ve sizin ihtiyaçla-

rınız yüzünden durmadan ve durmadan zor-
la çiftleştiriliyor. ‘Onu  kafesten kurtardım’ 
yalanına da bir son verilsin. Siz o yavruları 
aldıkça yerine hemen yeni köleler imal edi-
liyor. Eğer bir köpeği kafesten kurtarmak is-
tiyorsanız, bir barınağı ziyaret edin. 

“GÜZELLİĞİ PAHA BİÇİLEMEZ”
• Kadıköylüler bu konuda duyarlı sanı-

rım, ne dersiniz?
Yanılmıyorsam Goethe’nin bir sözü var-

dı. “Bir semtin sokak hayvanları sizden kaç-
mıyorsa orada yaşayın; çünkü komşularınız 
güzel insanlardır.” Bu söz benim için Kadı-
köy halkını özetliyor. En azından kötü insan-
lar Kadıköy’de hala azınlıkta. Böyle güzel 
insanların yasadığı bir yerde Kadıköy Bele-
diyesi de kendine yakışan hassaslıkla  çalı-
şıyor. Dilerim ki bu daim olur ve her dönem 
Kadıköy Belediyesi hayvan hakları konusun-
da çalışmalarıyla tüm ülkeye örnek olmaya 
devam eder.

• Bir sokak köpeği ile yaşamak zor mu, 
ev yaşantısına alışması güç olmuyor mu?

Cevaplaması oldukça zor bir soru. Köpe-
ğin bakımını yapmak aslında çok kolay ama bu 
sorumluluğu almak zor sanırım. Ama hayatını-
za getireceği güzellik paha biçilemez. Bunu bir 
köpekle yaşamadan anlamanız imkânsız. Gün-
de iki kez beraber sokakta turlayacak zamanı 
bulabiliyorsanız, bana göre köpek bakımı ile il-

gili başka dert edeceğiniz bir şey yok. 
• Sizin deneyiminiz biraz da sokak hay-

vanlarını sahiplenme meselesi için bir ör-
nek aslında?

Sokaktan bir hayvan sahiplenmek ko-
nusunda şüpheleri olan insanlar için en gü-
zel örneklerden biri Nazo olabilir. Nazo eve 
geldiğinden beri hiç bir eşyaya zarar verme-
di, tek bir sefer bile kakasını çişini eve yap-
madı. Bizim ev yaşantımıza neredeyse bir 
iki gün içinde mükemmel bir şekilde adap-
te oldu. Sokakta büyüyen hayvanlar şüphe-
siz ki çok zeki oluyorlar. Hayatta kalmak için 
iyiyi kötüyü  ayırt etme yetenekleri gelişiyor, 
mimiklerinizden sizin ruh halinizi takip ede-
biliyorlar. Gözlerinizin tam içine bakarak her 
söylediğinizi anlıyorlar. O yüzden eğer bir 
köpek almayı düşünüyorsanız tavsiyem so-
kakta yetişmiş bir köpeğe yuvanızı açmanız. 
Ne kadar kolay öğrendiğine her gün hayret 
edeceksiniz. Kendinize bir iyilik yapın ve bir 
barınağa gidip köpeklerle biraz vakit geçirin. 

• Sizi bu şekilde görenler nasıl tepki veriyor?
 Hayal edin, Bağdat Caddesi boyunca 

bisikletimi sürüyorum, sol bileğimde Na-
zo’nun zinciri takılı ve yanımda koşuyor. Sa-
dece bize gülümseyen insanlar görüyorum. 
Sonra sesleri duyuyorum “anne köpeğe bak, 
kocaman!, anne ne kadar güzel değil mi?”. 
Sonra bir yerde duruyoruz, gelen geçen her-
kes gülümsüyor. 

Umut ve Nazo
Sıkı iki dost:

Karlı bir günde karşılaştığı sokak köpeğini 
sahiplenen Kadıköylü müzisyen Umut 
Arabacı, sokaktan bir hayvan sahiplenmek 
konusunda şüpheleri olan insanlar için 
kendi hikâyesini örnek gösteriyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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