
Çocuklar eğlendi 
büyükler sevindi

Köy Enstitüleri 
unutulmadı

Dere davasında 
önemli iddia

Belediye’den evde 
temizlik hizmeti

 Atatürk’ün armağan ettiği 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 97’nci yılı, Kadıköy’de 
coşkuyla kutlandı. Çocuklar güldü, 
eğlendi, şarkılar söyledi, oyunlar 
oynadı  l Sayfa 8'de

 Cumhuriyet devriminin en 
önemli kilometre taşlarından Köy 
Enstitüleri’nin 77. yılı, sergi, panel 
ve konserle anıldı. “Köy Enstitüleri 
kapatılmasaydı ne olurdu?” 
sorusunun cevabı arandı  l Sayfa 2’de

 CHP’li İBB Meclisi üyesi Namık 
Kemal Ceylan, Şule İdil Dere’nin 
ölümünde ‘asli kusurlu’ olarak 
gösterilen bir görevlinin terfi 
ettirildiğini iddia ederek soru 
önergesi verdi  l Sayfa 4’te

 Kadıköy Belediyesi, yaşlı ve ihtiyaç 
sahibi bireyler için “Evde Temizlik 
Hizmeti” başlattı. Beş aydır devam 
eden uygulama kapsamında dört 
kişilik temizlik ekibi, 48 haneyi belli 
periyotlarla temizliyor   l Sayfa 12’de
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Kadıköy’ün eski köşklerini yeniden hayata kazandıran Kadıköy Belediyesi, 
Osmanağa Mahallesi’ndeki bir arsayı satın aldı. Belediye, 

bir zamanlar arazide yer alan tarihi köşkü aslına uygun inşa edecek. 
Yapı, Kent Konseyi ve Sosyal Yaşam Evi olarak kullanılacak  l Sayfa 4'te

yeniden yapılacak
Tarihi köşk

30 Nisan Dünya Caz günü 
kapsamında ücretsiz olarak 
düzenlenecek mini festival 
Yeldeğirmeni Caz Baharı’nda 
5 farklı etkinlik yapılacak  
l Sayfa 11'de

Kadıköy Kent Konseyi, baharın müjdecisi 
Hıdrellez’i 5 Mayıs günü Yoğurtçu 
Parkı’nda düzenleyeceği ücretsiz bir 
şenlikle kutlayacak l Sayfa 7'de

Yeldeğirmeni’nde caz ve bahar Yoğurtçu’da 
Hıdrellez Şenliği

“Umutsuz olma 
lüksümüz yok”
Gazetecilik mesleğinin en 
önemli isimlerinden biri 
olan Orhan Erinç, meslek 
hayatının 60. yılına girdi. 
İlkokul yıllarından beri 
Kadıköy’de yaşayan Erinç 
ile Kadıköy anılarından 
siyasete, gazeteciliğin güncel 
sorunlarından politikaya keyifli 
bir söyleşi yaptık   l Sayfa 10'da 

Baharda 
kuşlar gibi :))

FERYAL PERE  13'te

“Kendimden başka 
her şey oldum”

BETÜL MEMİŞ  7'de

Gördüklerimiz
Göremediklerimiz (41)

MARİO LEVİ  10'da

Kadıköy Belediyesi daha yeşil bir 
Kadıköy için çalışmalarını sürdürüyor. 

İlçenin park ve bahçelerine meyve fidanları 
dikilirken okullarda da öğrencilere meyve 

fidanları dağıtılıyor. Uygun alanlarda 
ise doğal tarımın yapıldığı topluluk 

bahçeleri oluşturuluyor  l Sayfa 5’te iCin

Daha
yesil

KadıkOy 

İşçinin emekçinin
bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 
vesilesiyle DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile emekçilerin 

gündemini konuştuk. 12 yıldır 1 Mayıs haftasını şenlendiren 
Uluslararası İşçi Filmleri Festivali ve pek çok çizeri buluşturan 1 

Mayıs Karikatürleri Sergisi de sayfalarımızda!   l Sayfa 3 ve 16'da



umhuriyet devriminin en önem-
li kilometre taşlarından, Eğitmen 
Kursları ile başlayıp Köy Enstitü-
leri ile süren eğitim atılımının 77. 

Yılı Kadıköy’de anılıyor. Köy enstitüleri dö-
nemine ilişkin tüm zenginlikleri, birikimleri 
yeni yüzyıla taşımayı, köy enstitülerinin ye-
tiştirdiği tüm aydın ve sanatçıların birikimle-
rini yeni anlayışlarla değerlendirmeyi amaçla-
yan Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, 26 
Şubat Çarşamba günü “Bilimsel Demokratik 
Eğitimin Özgün Kurumu Köy Enstitüleri” adlı 
bir panel düzenledi.  Emekli edebiyat öğret-
meni, yakın tarih araştırmacısı Cengiz Öksüz 
ve Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevli-
si, Sosyolog Firdevs Gümüşoğlu’nun konuş-
macı olarak katıldığı panelde Köy Enstitüleri 
dinleyicilere anlatıldı. Derneğin 22 Nisan’da 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde açtığı, köy 
enstitülerini fotoğraf ve belgelerle anlatan ser-
gi ise 19 Mayıs’a kadar devam edecek.

EN ÖNEMLİSİ KİTAP OKUMAK
Konuşmacıların aktardığı bilgiye göre, 

köy enstitülerinde eğitim, kurama dayan-
mıyor. Yani kuramdan uygulama değil, uy-
gulamadan kuram çıkartılıyor. “İşin içinde 
eğitim” ilkesine uygun olarak kişi, iş ile sı-
nanıyor. Öksüz’ün aktardığına göre köy ens-
titülerinin amacı sadece öğretmen yetiştirmek 
değil, köye yararlı eleman yetiştirmek. “Dışa-
rıdan köyü canlandırmak aydınlatmak müm-
kün değil” diyen Öksüz, şöyle devam ediyor: 
“Köyün içinden çıkacak insanlar kendi arka-
larında kalanları aydınlatacaklar. Dolayısıy-
la köy enstitüleri sadece eğitme yetisine sa-
hip insan değil; demirci yetiştiriyor, duvarcı 
yetiştiriyor, sıvacı yetiştiriyor, aşıcı yetiştiri-
yor, sağlıkçı yetiştiriyor, ziraatçı yetiştiriyor, 
veteriner yetiştiriyor. Dolayısıyla hem sebze-
cilik, hem meyvecilik, hem arıcılık, balıkçılık 
yapan nesiller yetişiyor. Önce 21 yere açılı-
yor bu okullar. 3 ile 1 okul düşecek şekilde… 
O yörenin tarımsal, zirai, coğrafi özelliklerine 
göre programlar hazırlanıyor. Dersler haftada 
44 saat ve bunun 22 saati kültür dersi. 11-11 
bölünmüş ziraat ve teknik dersler. Köy ensti-
tülerinde tekniğe, müziğe,  resme, beden eği-
timine ve en çokta kitap okumaya önem ve-
riliyor.”

Firdevs Gümüşoğlu’nun aktardığına göre, 
Köy Enstitüleri’nin en büyük hedeflerinden 
biri de özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek-
ti. Gümüşoğlu yoksulların ve ezilenlerin ses-
sizlik kültürüne sahip olduğunu söylerken, 
köy enstitülerinin “sessizlik kültürüne kar-
şı bir başkaldırı hareketi olduğunu şu sözler-
le anlatıyor: “Biz bir köye araştırmaya gitti-
ğimiz zaman, onun bilgisinden faydalanmaya 
çalıştığımızda, ‘ben bilmem’ derler. Bu ka-
dınlarda daha yaygındır: ‘Ben bilmem beyim 
bilir’ der, eşine yönlendirir. Sessizlik kültü-
rü yoksulların ve ezilenlerin kültürüdür. Köy 
enstitüleri tam da bu sessizlik kültürüne kar-
şı bir başkaldırıdır aynı zamanda. Nitekim 
Mahmut Makal’ın bu konuyla ilgili bir anla-
tısı var: İsmail Hakkı Tonguç sınıflarına ge-
liyor ve devletin vatandaşa karşı görevlerini 
soruyor. O zaman Makal okula yeni başlamış 
küçük bir çocuk. Ayağa kalkıyor fakat yanıt-

layacak cesareti kendinde bulamadığından 
susup kalıyor. Bunun üzerine Tonguç diyor 
ki: ‘Çocuğun konuşamamasını bir hata say-
mıyorum. Bunlar yüz yıllardır sustukları için 
elbette birden bire konuşamazlar. Onları ko-
nuşmaya ve düşünmeye alıştıracağız.’ Nite-
kim Makal, eserleri 10’u aşkın dile çevrilen 
bir aydın oluyor.”

İŞİ USTALARINDAN ÖĞRENDİLER
Köy Enstitüleri ile birlikte gelen bir yeni-

lik de usta öğreticiler… Yetkin ve üretim ya-
pan birçok alandan insan, köy enstitülerinde 
eğitim veriyorlardı. Sabahattin Ali’yle Aşık 
Veysel onlarca usta öğreticiden sadece ikisi. 

Gümüşoğlu’nun aktardığına göre, 1940’lı 
yıllara baktığımızda kız çocukların eğitim al-

ması köylülerin gözünde büyük bir tabu. Fa-
kat Köy Ensitütüsü öğretmenleri bu tabuyu 
yıkmak için Anadolu’yu karış karış dolaşa-
rak köylülerin kapısını çalıyor ve aileleri ikna 
için çabalıyorlar. Nitekim bu çabalar sonu-
cunda binlerce kız çocuğu köy enstitülerine 
kazandırılıyor. Gümüşoğlu, kız çocuklara uy-
gulanan “pozitif ayrımcılığın” 1940’lı yılla-
ra bakıldığında Türkiye için büyük bir başarı 
olduğunu söylerken, Cengiz Öksüz o kız ço-
cuklarıyla ilgili şunları dile getiriyor: “Bu fo-
toğraflarda gördüğümüz kızlarımız okudular, 
öğretmenlik yaptılar, bilgilerini yeni kuşakla-
ra aktardılar. Bu ‘laikçi teyzeler’ diye bıyık 
altından gülüp alay edenler var ya... İşte laik-
çi teyzeler bunlar. Laikliği özümsemiş, Tür-
kiye’nin nereye gittiğini bilen ve bu konuda 

hassasiyeti olan insanlar işte bunlar. Çünkü 
bunlar biliyorlar ki eğitim ortadan kalkarsa, 
laik cumhuriyet ortadan kalkarsa, bu önce ka-
dının başına biner. Bunu bildikleri için hassa-
siyetleri vardı.” 

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ YÖNETİYOR
Öksüz’ün aktardığına göre köy enstitüle-

rinde hiyerarşi yoktu. Öğrenciler de yönetim-
de söz sahibiydiler. Bunun vücut bulmuş hali 
ise Cumartesi akşamları düzenlenen “eleştiri 
geceleri”. Öksüz, köy enstitülerindeki öğren-
cilerinin yönetime katılımını, “Cumartesi ak-
şamı eleştiri gecesi oluyor. Bu eleştirilerden 
müdürlere kadar nasibini alıyor. Ünlü yaza-
rımız Talip Apaydın’ın anlatısına göre, İsmet 
İnönü köy enstitülerini ziyarete geldiğinde 
öğle yemeğinde İnönü’ye özel yemek çıkıyor. 
İnönü gittikten sonra cumartesi toplantısında 
örenciler bunu eleştiriyor. ‘Cumhurbaşkanına 
özel yemek yapıldı. Ben bunu eleştiriyorum. 
Bu yanlış’ diyor. Okul müdürü söz alarak İnö-
nü’nün şeker hastası olduğunu ve özel yeme-
ğin bu sebepten yapıldığını söylüyor.” Böy-
le bir hesap verilebilirlik söz konusu. Zaten 
okuldaki bütün öğretmenler öğrencilerle bir-
likte aynı yemeği yiyor. Öğrenciler zaten yö-
netimde. Her aşamada öğrenci var.” sözleriy-
le anlatıyor.

ENSTİTÜLER KAPANDI GÖÇ BAŞLADI
Cengiz Öksüz’e göre Türkiye’de köyler-

den kente göçün ve bunun sonucunda şehir-
lerdeki gecekondulaşmanın, çarpık yapılaş-
manın artmasının sebeplerinden biri de köy 
enstitülerinin kapatılması. Öksüz bu görüşü-
nün sebebini şöyle açıklıyor: “Köy enstitüle-
ri eğer kapatılmasaydı üniversiteleşecek, köy 
enstitülerinin yakınlarında yeni yüksek köy 
enstitüleri açılacaktı. Bölge okulları açılacak-
tı. Bu öğrenciler önce akademiye sonra üni-
versiteye gideceklerdi. Zaten köy enstitüleri-
nin programından kaynaklı çok yetkin kişiler 
olacak çocuklar çevrelerine ışık yayacaklardı. 
Köy enstitüleri bunun dışında bulunduğu böl-
gede tarıma ve hayvancılığa büyük katkılar-
da bulunuyordu. Mesela, tohumluk buğday, 
damızlık hayvan, tavuk, civciv veriyorlar-
dı köylülere. Bölge okulları da örnek çiftlik-
ler olacaktı. Dolayısıyla tarım bitmeyecek, 
1950’den sonra köylüler topraktan kopup, 
akın akın göç etmeyeceklerdi büyük şehirle-
re. Tarım, hayvancılık ve eğitim ülkenin her 
tarafına yayıldığı için bölgelerde dengeli bir 
nüfus dağılımı olacaktı. Dolayısıyla bu kent-
lerin azmanlaşması gecekondulaşması olma-
yacaktı. 1950’lerde Türkiye’de okuma yazma 
bilmeyen kalmayacaktı. 1960lı yıllarda 8 yıl-
lık eğitime geçilecekti.”

“İMECE SİHİRLİ BİR SÖZCÜKTÜR”
Öksüz’ün aktardığına göre, köy enstitüle-

rinin hedeflerinden biri de dayanışma ruhunu 
arttırmak ve imece kültürünü topluma benim-
setmek. Öyle ki bazı köy enstitüsü binala-
rı bile köy enstitüsü öğrencileri ve mezunla-
rı tarafından imece usulüyle yapılmış: “İmece 
sihirli bir sözcüktür. Köylü yaşamında imece 
önemli bir yer tutar. 1941 yılında 15. köy ens-
titüsü olarak kurulan Hasanoğlan Köy Ensti-
tüsü daha önce açılan 14 köy enstitüsü öğren-
cisi ve mezunu tarafından inşa edilerek tarihte 
az rastlanır bir imece örneğidir. Hatta Adapa-
zarı depreminde depremden sonra yıkılan ev-
lerin bir bölümünü de Arifiye köy enstitüsü 
yapıyor. Devlet 6 yıl için köy enstitülerine 51 
milyon para veriyor. Bu bütün binalar ahırlar 
kümes hayvanları vs. 51 milyon lirayla yapı-
lıyor. Yani bunlar yük olmuyorlar devlete. Bir 
zamandan sonra her köy enstitüsü kendine ye-
tecek kadar ürün elde etmeye başlıyor. Turşu-
sundan tutun da peynirine kadar…”
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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 İLANLARI
25/04/2017 tarihinde Nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ayşeli ÖZER

16/04/2017 tarihinde nüfus 
cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Canan DAĞYELİ

Yıldız Teknik Üniversitesi (İ.D.M.M.A. 
Kadıköy Mühendislik Yüksekokulu)

Gündüz Mimarlık Bölümünden 1981-1982 
Eğitim-Öğretim yılında almış olduğum 

2150 no’lu diplomamı kaybettim. Yerine 
geçerli belge alacağımdan, hükümsüzdür.

Hüseyin Gazi KALENDER

Sessizlik 
kUltUrUne
bir baSkaldırı:
KOY ENSTiTuLERi
Köy Enstitüleri, kuruluşunun 77. Yılında “Bilimsel Demokratik Eğitimin 

Özgün Kurumu Köy Enstitüleri” adlı panelde anıldı

l Alper Kaan YURDAKUL

C

NİYE KAPATILDI?
1940 yılında açılan, 1946 yılında programı 
değiştirilen köy enstitülerinin, 1954’te kapatılması 
senelerdir tartışma konusu. Öksüz, enstitülerin 
kapatılmasının sebeplerinden birinin, dönemin 
toprak ağlarına tehdit oluşturmasına diğer 
sebebinin ise 2.Dünya Savaşı yıllarında 
Türkiye’nin Amerika’yla yakınlaşması olarak yorumluyor: 
“Köy enstitüsünden çıkan öğrencinin eli işliyor. Kafası da işliyor. Zaten sorun 
burada. Bir insanın hem eli hem kafası işler ise o insan tehlikelidir. Kime karşı tehlikelidir? 
Köyde kim yetkiliyse ona karşı tehlikelidir. Onlar da toprak ağları yani egemenlerdir.  Bunu 
hemen sezmişlerdir. Ve o zaman CHP içinde bulunan toprak ağaları köy enstitülerine büyük 
bir muhalefet yapmışlardır. Köy enstitülerinin kapatılışını anlatabilmek için 1940’lı yıllarda 
Amerika’yla yapılan silah anlaşmasını, 46’da Truman Doktrinini, 48’deki Marshall Planını 
47’deki Dünya Bankasını 48’deki IMF’yi anlatmak gerekiyor. 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye 
dümenini batıya doğru kırıyor. Amerika’yla ilişkiye başlıyor. Dolayısıyla Amerikalı uzmanlar 
46’dan sonra 5 yıllık kalkınma planlarını ve köy enstitülerini  Sovyet sistemine benzeterek 
uygulamaların kaldırılmasını talep ediyor… Önerilerin içinde Karabük demir çelik tesislerinin 
kapatılması bile var. Ki Kırıkkale silah fabrikasını kapattırmışlardır.”

DOSTLAR KOROSU 

BÜYÜLEDİ
1936 yılında kurulan, Türkiye’nin köklü 
korolarından Ruhi Su Dostlar Korosu, panelin 
ardından sahneye çıkarak dinleyicilerin 
kulağının pasını sildi

Firdevs Gümüşoğlu Cengiz Öksüz



eferandumu geçirdiğimiz, 1 Ma-
yıs Emek ve Dayanışma günü-
nün yaklaştığı bu günlerde işçi 
sınıfının gündemi de bir hayli yo-

ğun. Bir taraftan yasaklanan grevler, bir ta-
raftan kıdem tazminatı hakkının kaldırılma-
sı derken, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verileri 
de yüzleri güldürmedi. Verilere göre Türki-
ye’de işsizlik son 7 yılın en yüksek oranına, 
%12,7’ye ulaştı. Biz de DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu’na, kıdem tazminatının kal-
dırılacağı iddiasını, kiralık işçi yasasını, artan 
işsizliği ve çocuk işçiliğini sorduk.

• Referandum sonrası emekçinin günde-
mi nedir?

Emekçinin gündemi, kuşkusuz her şeyden 
önce emeğin haklarının güvence altına alına-
bileceği bir demokratik ülke ve bir demok-
ratik rejimdir. Bir kişinin ağzından çıkacak 
sözün kanun olacağı bir ülkede emekçilerin 
hakkından söz edilemez. O nedenle demok-
rasi işçinin ekmeğidir diyoruz biz. Demokrasi 
olmadan emeğin hakları olmaz. Emeğin hak-
ları olmadan da demokrasi olmaz. Taşeron 
çalıştırma artık esas çalıştırma biçimi halini 
aldı. Ve taşeron işçilere her seçim döneminde 
kadro vaadi verenler, her seçim dönemi geç-
tikten sonra bunu unutuyorlar ve bugün Tür-
kiye’de 3 milyona yakın taşeron işçi var. Sen-
dikalı olma, toplu iş sözleşmesi, grev hakkını 
kullanma gibi temel sendikal haklar da bugün 
fiilen kullanılamaz durumda. Bugün 100 işçi-
den sadece 5 tanesi sendikalı. Tüm bunlar işçi 
sınıfının temel gündemleridir.

“YAPISAL DÖNÜŞÜM ŞART”
• Kayıtsız çalışan çocuk işçi sayısı her 

sene artıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? 
İş cinayetlerini meclis her sene açıklıyor. 

Orada iş cinayetlerinde hayatını kaybeden Su-
riyeli çocuk işçilerin sayılarının arttığını gö-
rüyoruz. Çocuk işçiliği meselesi Türkiye’nin 
çok temel gündemlerinden bir tanesi. Anato-
mik olarak, fiziksel olarak gelişimini tamam-
lamış çocukların çalışması buna mecbur bıra-
kılması asla kabul edilemez. Biz DİSK olarak 
çocuk işçiliğinin tümden ortadan kalkması 
gerektiğini, bunun yapılabilmesi için de Tür-

kiye’de çalışma yaşamında yapısal bir dö-
nüşümün yaşanması gerektiğini söylüyoruz. 
Yani açlık sınırının altındaki asgari ücret dü-
zeltilmeden, güvencesiz çalışma ortadan kal-
dırılmadan, çocuk işçiliğiyle de gerçek an-
lamda mücadele edilemez. Çünkü bundan 30 
sene önce bir evde bir kişi çalıştığında aldığı 
ücret 3-4 kişilik bir haneyi geçindirebilirken, 

bugün böyle bir şey söz konusu değil. 1400 
lira asgari ücretin olduğu bir ülkede bir evde 
bütün çocuklar çalışarak ancak geçimini sür-
dürebiliyor.

“TEŞVİKLE İŞSİZLİK ÇÖZÜLMEZ”
• Bir de açlık sınırının altında olarak be-

lirttiğiniz asgari ücretle bile çalışamayanlar 
var. Son açıklanan işsizlik rakamları 12,7 ile 
son 7 yılın en yüksek seviyesinde. Bunu neye 
bağlıyorsunuz? 

Türkiye’de yatırım yapılmıyor bugün. İş-
sizlikle mücadele adı altında bir istihdam se-
ferberliği başladı. İşverenlere teşvikler üze-
rinden işsizlik önlenmeye çalışılıyor. Oysa 

biz biliyoruz ki teşviklerin arttırıldığı hiçbir 
dönemde işsizlik azalmadı. İşsizliliğin azal-
ması için birincisi, yatırım gerekir. İktidar her 
yerde yaptığı yollarla köprülerle övünüyor. 
Ama daha bir tane fabrika açtıklarını görme-
dik. Yatırımın olması için de güven istikrar ve 
demokrasi şarttır. Yurttaşlar da yatırımcılar 
da harcama yapmak için siyasi istikrar ortamı 
arar. Bir diğer nokta da kalıcı adımlar atılması 
isteniyorsa, iş saatlerinin düşürülmesi lazım-
dır. Yasal çalışma saati 45 saat haftada fakat 
ortalama 50-52 saat çalışıyor Türkiye’de işçi-
ler. Yıllık bir ay ücretli iznin herkes için kul-
landırılması. Tüm bunlar işsizliği düşürecek 
temel adımlardır.

• Kıdem tazminatının kaldırılması gün-
demde. Şu an henüz net bir şey yok fakat siz 
de endişelerinizi dillendirdiniz. Ne düşünü-
yorsunuz bu konu hakkında?

Kıdem tazminatı meselesi, Türkiye’de 42 
yıllık bir gündemdir. Referandumdan son-
ra ikinci gün tekrar gündeme getirdiler bunu. 
Önümüzde şu an resmi bir taslak yok. Bildiği-
miz esas olan ve bakanın sürekli söylediği şey 
kıdem tazminatının fona devredilmesi. Kıdem 
tazminatı işverenle işçi arasındaki iş ilişkisi-
nin sona ermesiyle ilgili bir meseledir. Yani 
kıdem tazminatı işçinin işverende beklettiği 
13.ay ücretidir. Ve kıdem tazminatı işvere-
nin sorumluluğundadır. Eğer siz bunu işvere-
ni sorumlu olmaktan çıkartıp bir fona devre-
derseniz, bunun adı kıdem tazminatı olmaz. 
Bir emeklilik fonu, bir dayanışma fonu ola-
bilir ama kıdem tazminatı olmaz. Bu kıdem 
tazminatını gasp etmek demektir. İkincisi ba-
kan kıdem tazminatının miktarı konusunda 30 

günden geri adım atmayacağız diyor. Böyle 
bile olsa fona devredildiğinde kıdem tazmi-
natı miktarı çok ciddi bir biçimde düşmekte-
dir. Bugün kadın işçiler evlendiğinde, erkek 
işçiler askere gittiğinde bu haktan faydalana-
biliyor. Fonda bu tamamen ortadan kalkacak. 
Bir de işçilerin yüzde 75’i şu an kıdem taz-
minatı alamıyor diyorlar. İşçilerin kıdem taz-
minatını alamama sebebi mevcut kıdem taz-
minatı sistemimiz değil, işverenlerin işçileri 
taşeron kayıt dışı girdi-çıktı yaparak bu hak-
larından mahrum etmesi ve hükümetin buna 
sessiz kalması. İşverenler iflas bindiriyor 
ödeme haczine düşüyor, kıdem tazminatını 
ödemiyor. Bu konuda devlet güvence verme-
lidir. Örneğin köprü yaparken üstlenen firma-
ya köprüden belli bir geçişi garanti ediyorlar. 
Aynı şeyi işçiye de yapsınlar.

“İNSANLIK ONURUNA AYKIRI”
• Kiralık işçilik yasası meclisten geçti ve 

uygulanmaya başladı. Siz meclise geldiği sü-
reçte yasaya muhalefet etmiştiniz. Temel iti-
razınız nedir?

Kiralık işçi yasası meclisten geçtiğinde 
bu ülkenin başbakanı yoktu. Ahmet Davu-
toğlu’nun istifa ettiği gün yasayı geçirdiler. 
Yani ülkenin başbakanı bile yokken sermaye-
nin istekleri söz konusu olduğunda, hükümet 
bu kararı çıkardı. Bu yasa tümüyle insanlık 
onuruna aykırıdır. Kemal Sunal filmlerinde-
ki amele pazarları vardır ya “ya ben, ya ben” 
diye sorduğu, tamamen bütün çalışma rejimi-
ni bir amele pazarı haline getiren. İşçinin iş-
verenin çalışma koşullarının bile belli olma-
dığı, taşerona rahmet okutacağı bir sistemdir 
bu. Biz anayasa mahkemesine iptal başvuru-
larımızı yaptık. 
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GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 28 NİSAN- 1 MAYIS CUMA-PZT . HATTUŞA- AMASYA - TOKAT  (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 (1 Gece -2 Gün)
• 13 - 14 MAYIS CMT-PZR ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI - SÖGÜT (1 Gece- 2 Gün)
• 19 - 20 MAYIS CUM-CMT. KIRKLARELİ ŞENLİKLERİ- İĞNEADA LONGOZ ORMANI - LİMANKÖY (1 Gece -2 Gün) 

• 07 MAYIS PZR. POYRAZLAR GÖLÜ - AKYAZI (Kumanya -Yemek)
• 29 NİSAN CMT YUVACIK BARAJ GÖLÜ & DOĞA GEZİNTİ (Kahvaltı& Yemek)
• 30 NİSAN PZR İPEK BÖCEĞİNİN EVİ OSMANELİ - SAKARYA KIYISI 
 (Kumanya-Yöresel Yeme)
• 01 MAY PZT / 21 MAYIS PZR KARACABEY LONGOZ - DANS EDEN AYILAR- GÖLYAZI 
(Kumanya- Organik Yemek)
• 06 MAY CMT. MUDANYA- TRİLYE - KUMYAKA (Balık menülü)
• 07 MAYIS PZR. / 28 MAYIS PZR ZEYREK- FENER - BALAT (Yemekli - Ulaşımlı) 

İzmir Bayındır Çiçek Festivali bu yıl 3- 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. “Çiçeğin hikâyesi 
burada başladı” ana temasıyla gerçekleştirilecek festival, bu yıl 20’nci kez ziyaretçilerini 

ağırlayacak. Büyük bir coşku ve renkli görüntülere sahne olması beklenen festivalde, onur konuğu 
il olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyeleri yer alacak. Festival kapsamında 

şehir merkezine tanıtım stantları kurulacak ve sosyal projelerine ilişkin etkinlikler yer alacak.

Kadıköy
Bayındır Çiçek Festivali’nde 

Etkinlik duyuruları da artık sesli
Kadıköy Belediyesi’nin Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, kültür 

merkezlerindeki etkinlikleri de sitesinden sesli duyurmaya başladı. Şimdiye 
kadar gönüllü seslendirmenleri sayesinde onlarca kitabı görme engelli 

üyeleriyle buluşturan  Sesli Kütüphane, gelen talep doğrultusunda 
belediyenin aylık etkinliklerini de sesli paylaşmaya başladı. Görme 

engelli bireyler http://www.gormeengelliler.kadikoy.bel.tr adresine 
girerek aylık etkinlik programını dinleyebilecek. 

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü arifesinde, emekçilerin gündemini konuştuk

l Alper Kaan YURDAKUL

R
RAKAMLARLA 
ÇOCUK İŞÇİLİK…
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK)/Genel-İş 
Sendikası’nın hazırladığı “Türkiye’de 
Çocuk İşçi Olmak” başlıklı rapor 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda yayınlandı. Rapora göre, 
Avrupa ülkeleri içerisinde çocuk 
yoksulluğunda en kötü ülke olan 
Türkiye’de çalışma hayatında iki milyona 
yakın çocuk var.
Rapordaki veriler özetle şöyle:
■ Avrupa Düzeyinde Çocuk Yoksulluğu 
Oranları’nda, Türkiye 25,3 ile en yoksul 
çocukların yaşadığı ülke.
■ 15-17 yaş arası çalışan çocukların 
yüzde 80’e yakınının kayıt dışı 
çalıştırıldığı Türkiye’de 2016 yılında 
çocuk işçi sayısı 4 sene önceye göre 103 
bin artarak 709 bin oldu.
■ Raporda Suriyeli çocuklar ile çocuk 
emeği sömürüsü derinleştiği, Türkiye’de 
geçici koruma kapsamında 2 milyon 969 
bin 669 Suriyeli’nin, 1 milyon 358 bin 
904’ünün yani yüzde 45,75’inin 18 yaşın 
altında olduğu, Suriyeli çocuklarında 
yarıya yakınının eğitim olanaklarından 
yararlanamadığı için kayıt dışı 
sektörlerde çalıştığı belirtildi.
■ Suriyeli çocuklarla birlikte çocuk işçi 
sayısı bir buçuk milyonu aştı.
■ 2012 yılında 32 çocuk iş 
cinayetlerinde hayatını kaybetmişken 
bu sayı 2016 yılında 56’ya yükseldi.

Kadıköy'de her yıl olduğu 
gibi bu yıl da, '96 1 Mayısı'nda 

hayatını kaybeden işçiler 
anılacak. Anma töreni, 

29 Nisan Cumartesi günü 
saat 15.00'te Söğütlüçeşme'de 
düzenlenecek. 1 Mayıs Mitingi 

ise bu yıl Bakırköy Halk 
Pazarı'nda yapılacak

Demokrasi
iSCinin ekmeğidir
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KITAPLARINIZ, 
kütüphaneleriniz, ESKI EVRAK 

ve fotoğraflarınız alınır.

Tel: 0535 517 07 21

Geçtiğimiz yıl Gençlik Sanat Merkezi ve 
Karikatür Evi’ni hizmete açarak hem eski 
eserlerin korunmasını sağlayan hem de Ka-
dıköylüler için sosyal yaşam alanı yaratan 
Kadıköy Belediyesi, bu yıl da benzer bir 
proje hazırladı. Osmanağa Mahallesi Ha-
sırcı Sokak’ta bulunan bir arsayı satın alan 
Kadıköy Belediyesi, bir dönem arazide bu-
lunan tarihi köşkü yeniden Kadıköylülere 
kazandıracak. 

Kadıköy Belediyesi’nin satın aldığı 
arsa Yoğurtçu Parkı’na paralel olan Hasırcı 
Sokak’ta bulunuyor. Arazi üzerinde bir dö-
nem eski eser statüsünde olan bir köşk ol-
duğu biliniyor. Ancak köşkün 1986 yılında 
tamamen yıkıldığı tahmin ediliyor. Kadı-
köy Belediyesi, köşkü Koruma Kurulu ta-
rafından onaylı projelerinden yola çıkarak, 
aslına uygun olarak yeniden inşa edecek. 
Yapının toplam kullanım alanı yaklaşık 
1200 metrekareden oluşacak. Köşkün ge-

niş bahçesinde tüm Kadıköy 
halkının yararlanabileceği 
bir kafe yapılması planlanı-
yor. Projede ayrıca 200 kişi 
kapasiteli konferans/ tiyatro 
salonu yer alacak ve tüm hal-
kın kullanımına açık olacak. 

SOSYAL YAŞAM EVİ
Yaşlı bireyler ile ilgili 

örnek projeleri hayata geçi-
ren Kadıköy Belediyesi, il-
çeye kazandırılacak bu yapı-
yı Sosyal Yaşam Evi olarak 
kullanıma açacak. Toplam 5 
kattan oluşan köşkün ayrıca 
çatı katı da olacak. Köşkün 
bitişiğinde yer alması planla-
nan cam yapı 4 kattan oluşacak. Alanda yer 
alan farklı fonksiyonların bir araya gelme-
siyle çok sayıda kullanıcıya ulaşması he-
defleniyor.

 
“ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu yeni proje hakkında konuştu. Ka-
dıköy’e ve Kadıköylülere yeni bir hizmet 
binası ve sosyal yaşam alanı kazandırdık-
larını söyleyen Nuhoğlu, “Burayı Sosyal 
Yaşam Evi olarak kulacağız. Aynı zaman-
da Kent Konseyi’ni de buraya taşıyacağız. 
Sosyal yaşam merkezleri belirli bir yaşın 
üzerindeki kesimlerin kullandığı mekân-
lar ancak burası her yaş grubundan vatan-

daşımızın kullanacağı çok 
merkezli bir mekân ola-
cak. Kent Konseyi’ne çok 
önem veriyoruz.  Tüm sivil 
kimliklerin, düşüncelerinin 
yer aldığı bir yapılanma. 
Toplumsal anlamda de-
mokratik örgütleme bence 
en önemli. Bu örgütleme-
lerden biri de Kent Konse-
yi” diye konuştu. 

Önümüzdeki yıllar-
da aktif yaşlanma ile ilgi-
li projelere hız verileceği-
ni ifade eden Nuhoğlu, “ 
Günümüzde hem çocuk-
ların ve gençlerin eğitimi-
ne önem veriliyor hem de 

yaş ortalaması yükseliyor. Yaşlı bireyler 
için daha sosyal, daha güçlü ve daha sağ-
lıklı ortamlar yaratmamız gerekiyor. Yaşlı 
vatandaşlarımıza yaşamlarının her alanla-
rında destek olmak zorundayız. Sosyal ya-
şam merkezleri ilgili çok fazla çalışma yü-
rütüyoruz. Aktif yaşlanma ile ilgili de proje 
üretmeye devam ediyoruz. Dünyada da ne-
ler yapılıyor, hangi projeler hayata geçiri-
liyor. Bunu da takip ediyoruz. Sosyal ya-
şamla ilişkili projelerimiz sürekli devam 
edecek. Yani ‘bir tane yaptım bitti’ diye dü-
şünmek doğru değil. Kadıköy’de 65 yaşın 
üzerinde 81 bin vatandaşımız yaşıyor. Bu 
yüzden biz de buna yönelik proje üretmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

Kadıköy

Osmanağa Mahallesi’nde bulunan bir arsayı 
satın alan Kadıköy Belediyesi, bir dönem 

arazide bulunan tarihi köşkü yeniden 
Kadıköylülere kazandıracak. Yeniden inşa 

edilecek köşk Kadıköy Kent Konseyi ve 
Sosyal Yaşam Evi olarak kullanılacak

Kaçak bodrum 
katları yasallaşıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, turizm sektörünün teşviki ve 
nitelikli özel eğitim, özel sağ-
lık, özel sosyal kültürel tesis ve 
turizm alanlarının oluşturulma-
sı gerekçesiyle imar planların-
da değişik yaptı. 2005 yılında 
onaylanan mevcut imar planla-
rında değişikliğe gidilerek, ya-
pılan yeni planlarla özel eği-
tim, özel sağlık, özel sosyal 
kültürel tesis ve turizm alan-
larındaki kaçak bodrum katla-
rı yasallaştırıldı.

Plan notlarıyla verilen em-
sal artışlarına CHP’li üyeler ta-
rafından itiraz edildi. Düzenle-

me “Yapı kullanma izin belgesi 
almış yapıların 1. ve 2. bodrum 
katlarında uygulanır” notu ek-
lenerek AKP meclis üyelerinin 
oylarıyla geçti. 

Plan notu değişikliğine iliş-
kin konuşan Kadıköy Beledi-
yesi ve İstanbul İBB Meclis 
Üyesi Ülkü Koçar, “İstanbul 
genelinde ne kadar kaçak bod-
rum kat varsa, plan notu yaza-
rak yasal hale getiriyoruz. Bu 
kanun çıkarmaktan daha ko-
lay” dedi. Koçar Kadıköy’e 
emsal artışı getirmemek için 
itirazlarının devam ettiğini be-
lirterek “Dava açacağız” dedi.

3 yaşındaki Şule İdil Dere, 12 
Mayıs 2016’da parkta yürüdüğü 
sırada yaya-bisiklet yolunda ça-
lışma yapan İBB'ye ait hafriyat 

kamyonunun ezmesi sonucu hayatını kaybet-
mişti.Şoför M.K., Dere’nin cenazesi henüz 
defnedilmemişken, yalnızca bir gün sonra, 
13 Mayıs 2016’da serbest bırakılmıştı. 

TERFİ İDDİASI
Geçtiğimiz şubat ayında hazırlanan bilir-

kişi raporuna göre, kamyon şoförüyle birlik-
te İBB iştiraki olan Deniz Hizmetleri Müdür-
lüğü’nde görev yapan 3 işveren vekili ve bir 
saha şefi ile İSTAÇ A.Ş.’den sorumlu müdür 
ve saha şefi ‘asli kusurlu’,  iki şirketin iş gü-
venliği uzmanları da tali kusurlu bulunmuştu. 
Bu isimler arasından devlet memuru olanlar 
için valilikten izin istendi. İstanbul Valili-
ği’nden henüz soruşturmaya izin verilmedi. 
Dere davasında bütün bu gelişmeler yaşanır-
ken, CHP’li Kadıköy Belediye Meclisi üyesi 

Namık Kemal Ceylan, konuyla il-
gili önemli bir iddiada bulundu. 
İBB Başkanlığına yazılı soru 
önergesi veren Ceylan, ‘asli 
kusurlu’ bulunan yedi isim-
den idari sorumlu M.T.’nin be-
lediyede teftiş kurulunun başına 
getirildiğini öne sürdü. Ceylan,  
“M.T.’nin terfi ettirilmesi doğruy-
sa, aile bir kez daha yıkılmıştır. İBB 
başkanına sormak isterim, savcılığın hakkın-
da soruşturma açtığı kişinin, teftiş kurulunun 
başına getirilmesi doğru mudur?” diye sordu. 
Ceylan ayrıca başkanlık makamına, “Adı ge-
çen M.T. olay zamanı bölgede görevli miy-
di? M.T. 12 gün sonra teftiş kuruluna atan-
dı mı? Bu kuruldan olayın aydınlatılması için 
iki kişi görevlendirildi mi? Savcılığın hak-
kında soruşturma açtığı kişinin, teftiş kurulu-
nun başına getirilmesi doğru mudur? 10 aydır 
verdiğimiz soru önergesine neden yanıt ala-
mıyoruz?” sorularını yöneltti. 

“BU BİR SUÇTUR”
Konuyla ilgili gazetemize açıklama ya-

pan Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Artık 
şaşırmıyorum. Ben başından beri yaşanan-
ları ihmal değil bir suç dizisi olarak görüyo-
rum. Belediye dereyi temizlemek için bir iş 
yapıyor. Elbette bunlar yapılmalı. Ama bu-
nun için gereken önlemleri almadı. Yoğurt-

çu Parkı gibi bir parkta bunu yap-
mamanın kendisi ihmal değildir 
suçtur. Bu ihmal diyerek hafif-
letmenin gereği yok.” dedi.

İstanbul Valiliği’nin he-
nüz bilirkişi raporunda kusur-
lu bulunan memurlar hakkında 

soruşturma izni vermediğini ha-
tırlatan Aslan, “Savcılık başlattığı 

soruşturma gereği İBB’nin ilgili ku-
rumlarına birtakım sorular yöneltti. 2 günde 
verebilecekleri cevapları neredeyse 62 gün-
de verdiler. Bilirkişi raporu açıklandıktan 
sonra Savcılık, rapora göre sorumlu görülen 
İBB yöneticileri hakkında dava başlasın is-
tedi ve 9 şubatta Valiye başvurdu. Validen 
onay bekliyoruz davanın başlaması için. 
Bu kadar da saçma. Yani suçlar ve 
saçmalıklarla dolu aklın alamadı-
ğı bir olay” diye konuştu.

“Bu olayda kusursuz olan 
tek kişi İdil” diyen Aslan, 
“Ben bunu özellikle söylemek 
istiyorum. Yani Kadıköy gibi 
merkezi bir ilçede Kadıköy’ün 
gözde parklarından biri Yoğurt-
çu Parkı. Burada bebeklerini bebek 
arabasına koyup orada yürüyerek uyu-
tanlar var. Yürüyüş yapan kadınlar, gençler 
var.  Kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyen 
de var. Belediyenin parkta bir yaşam olduğu-

nu düşünerek önlem alması gerekiyordu. Bu 
konuda hiçbir fikri olmayan belediyenin üst 
düzey yöneticileri burayı dağ başı zannedi-
yorlar.  Bu kent yaşamını hiç bilmeden mü-
dahaledir.” şeklinde konuştu. “İstanbul’da 
son bir yılda en az 20 kişi hafriyat kamyonla-
rının marifetiyle hayatını kaybetti” diyen As-
lan, “İBB sürekli cinayet işliyor, Valilik de 
bunu görmüyor. Acılı, öfkeli bir anne olarak 
ben böyle düşünüyorum” dedi.

İBB’den şimdiye kadar hiçbir açıklama 
yapılmadığını söyleyen Aslan,” Başarı öy-
külerini anlatıp dururken bu can kayıpların-
dan hiç söz etmiyorlar. Hiç kimse bu kadar 
fütursuzca davranamaz. Kent yaşamının be-
lirli kuralları var. Ben vatandaş olarak ku-

rallara uyuyorsam, yöneticiler de kuralla-
ra uymalı. Yoksa böyle kent suçları, 

can kayıpları sürer.  İlk günden 
beri şoförü asla muhatap alma-
dım. Hala da muhatabım de-
ğil. Ama azıcık aklı varsa ‘bu-
rada gerekli önlemi almadınız, 
beni eğitmediniz, bu işi be-

ceremediniz’ diyerek İBB’ye 
dava açar. Artık aday olmasalar 

da şimdi özür dileyerek istifa etse-
ler de artık bu suçun üstünü örtmemele-

ri için elimden geleni yaparak yaşarım. Ha-
yat hiç kimse için bu kadar kolay olmamalı." 
şeklinde konuştu.

Namık Kemal Ceylan, İBB Meclisi’ne 
başka bir yazılı soru önergesi daha 
sundu. Altıyol’dan Eminönü vapur 
iskelesine kadar uzanan caddenin 
kaldırımlarının ve tretuvarlarının bozuk 
olduğunu söyleyen Ceylan, 2014 
yılında Meclis Başkanlığına konuyla 
ilgili soru önergesi verdiğini, önergeye 
verilen cevapta ise İBB’nin söz konusu 
alan ile ilgili 2014-2015 yıllarında bir 
yenilenme yapmayacağını aktardı. 
Ceylan, önergede şu görüşlere yer verdi: 
“Yenilenmenin programınızda olmadığını 
ve bütçe ayırmadığınızı söylemiştiniz. 
Geldik 2017’ye ana caddede çukurlar 
ve kotlar oluştu. Esnaf ve Kadıköylüler 
biz meclis üyelerine ‘İBB Kadıköy’ü 
üvey evlat mı görüyor? Bizden emlak, 
temizlik, çevre vergisini almasını biliyor’ 
diye yakınmakta. Günde on binlerce 
insanın gezdiği merkezi bölgeye bu 
durum yakışmıyor.” Ceylan, rıhtım 
bölgesinin de fiziki olarak bozulduğunu 
ifade ederek, en kısa zamanda gerekli 
hizmetin yapılmasını talep etti. 

?Kaldırımlar 
ne zaman 
yapılacak
Söğütlüçeşme 
Caddesi’ndeki kaldırımların 
bozuk olduğunu söyleyen 
CHP Meclis Üyesi Namık 
Kemal Ceylan, en kısa 
zamanda gerekli hizmetin 
yapılmasını talep etti 

terfi mi aldı?
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İBB’ye ait hafriyat kamyonunun ezerek öldürdüğü Şule İdil Dere’nin ölümünde ‘asli 
kusurlu’ olarak gösterilen bir görevlinin, teftiş kurulu başkanlığına terfi ettirildiği iddia edildi

Kusurlu bulunan kiSi

Namık Kemal 
Ceylan

Nesrin Aslan

Şule İdil Dere

yeni proje
Belediyesi'nden
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“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, 
son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeye-
cek bir şey olduğunu anlayacak.”

Kızılderili atasözü tüm dünyada haklılığını gösterme-
ye başlıyor. Irmaklar kuruyor, balıklar azalıyor ve kent-
lerde neredeyse ağaç kalmadı. Meyveyi dalından koparıp 
yiyen bir neslin yerini meyve ağaçlarını bile tanımayan 
bir nesil aldı.

Kontrolsüz devam eden kentsel yenileme çalışmaları, 
yeşil alanları yok ederken insanların doğa ile bağlarını da 
koparıyor. İnsanlar paranın yenmeyecek bir şey olduğu-
nu hala anlamış değil… 

Doğanın var olmadığı hiçbir sistemin sürdürülebilir 
olmadığı bilinciyle çalışmalar sürdüren Kadıköy Beledi-
yesi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadıköy’de 
artık parklara, bahçelere, okullara meyve fidanları dikili-
yor. Uygun olan alanlara permakültür ve topluluk bahçe-
leri yapılıyor.

PERMAKÜLTÜR BAHÇELERİ ARTIYOR
Dayanışma ve gönüllülük esasına dayanan projenin 

başrolünde çocuklar var. Geçtiğimiz yıl Saint Joseph Li-
sesi öğrencilerinden gelen istek üzerine Fenerbahçe Par-
kı’nda bin 200 metrekarelik geniş ve örnek bir permakül-
tür, doğal tarım bahçesi yapan Kadıköy Belediyesi başka 
okul ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda toplu-
luk bahçeleri yapımına katkı sağlıyor. Yeni bahçelerin to-
humları ise, Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Parkı’ndaki 
permakültür bahçesinde üretilen organik sebze tohumla-

rından sağlanıyor. Kadıköy’de Fenerbahçe Parkı Perma-
kültür Bahçesi dışında kısa sürede irili ufaklı dört tane 
permakültür ve topluluk bahçesi oluşturuldu.

Özellikle çocuklar için doğa ile tanışma, bitkileri ta-
nıma, üretim, dikim ve bakımlarını öğrenme ve çevre bi-
lincinin kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan 
proje kapsamında gerçekleştirilen başka bir çalışma da fi-
dan dikimi. Belediye “Senin De Dikili Bir Ağacın Olsun” 
isimli proje ile meyve fidanı dikmek isteyen tüm okulla-
ra destek oluyor.

Parklara çocuklarla birlikte meyve ağacı diken Kadı-
köy Belediyesi bu çalışmayı okul bahçelerine taşıdı. Ka-
dıköy’de bahçesi uygun olan okullara hem meyve fidanı 
dikiliyor hem de topluluk bahçesi yapılıyor. Proje kapsa-
mında Kadıköy’de 160 meyve fidanı dikildi.

Projenin bir diğer ayağı ise çocukların kendi bahçele-
rine fidan dikmesi. “Senin De Dikili Bir Ağacın Olsun” 
projesi kapsamında, çocuklar kendi bahçelerine belediye 
tarafınan verilen fidanları dikiyor. Meyve fidanının so-
rumluluğunu alan çocuklar, fidanın bakımını, sulaması-
nı yapıyor ve fidanın büyümesini fotoğraflıyor. Çocuklar 
fidanların gelişimi ile ilgili de öğretmenlerine bilgi veri-
yor. Öğretmenler de belediye ile bu bilgileri paylaşıyor.

Permakültür bahçe çalışmalarına katılan ve çocuklar-
la birlikte fidan diken Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu projeyi çok önemsediklerini belirterek şöyle ko-
nuştu: “İnsan doğanın sahibi değil, doğanın bir parçası. 
Doğadaki tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız zaman 
hem kendi ömrümüzü hem de diğer canlıların ömrünü 

uzatmış oluyoruz. Doğayı koruduğumuz olan geleceği-
miz de korumuş oluruz. Bunun için hepimizde sahiplen-
me duygusunun gelişmesi gerekiyor. Biz bu işe çocuklar-
la başladık. Çocuk doğayı tanıdığı, emek verdiği zaman 
koruyup sahip çıkabilir. Örneğin çocuklarımız parkla-
ra, okullarına ya da kendi bahçelerine meyve fidesi di-
kiyor. Bu fideler onları diken çocuklarla birlikte büyüye-

cek. Çocuklar o fidelerin bakımını yapacak, büyümesini, 
meyve vermesini izleyecek. Hep sorumluluk taşıyacak, 
hem de sahiplenecekler. Ağaç diken çocuklardan doğayı 
katleden yetişkinler çıkacağını düşünmüyorum. Bu çalış-
ma aynı zamanda bir beton yığını haline getirilmek iste-
nen kentimizde biyolojik çeşitliliği arttırmaya ve devam-
lılığına katkı sağlayacak bir çalışma.” 

Şener Birsöz İlkokulu ve Kadıköy Belediyesi 
birlikteliğiyle Şener Birsöz İlkokulu’nda “Di-
kili Bir Ağacım Var Projesi” hayata geçirildi. 

Şener Birsöz İlkokulu’nda 20 Nisan 2017 
Perşembe günü gerçekleştirilen fidan dağıtım 
töreninde elma, kiraz, ayva, armut gibi mey-
velerden oluşan 110 fidan öğrencilere ücretsiz 
dağıtıldı. Meyve fidanlarına kavuşan öğrenci-
ler kadar ebeveynlerin de heyecan ve mutlulu-
ğu görülmeye değerdi.

Törende öğrenciler, ormanlar ve ağaçların 
önemi konusunda şiir ve yazılarıyla duyguları-
nı ifade ettiler. Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu da yaptığı konuşmada, “Kadı-
köy Belediyesi olarak yaptığımız bu proje çok 
önemli bir proje. Sadece bunu çok az bir meyve 
ağacı olarak görmeyin. Bunu sizden örnek alıp, 
milyonlarca çocuk hayata geçirecektir. Bu an-
lamda çok başarılı bir proje. Hepinize projeniz-
de başarılar diliyorum” diyen Aykurt Nuhoğlu, 
çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nı kutladı. 

ÖĞRENCİLER VE VELİLER MUTLU
Öğrencilerden Sıla Ceylan, “Hiç ağacım ol-

mamıştı. İlk defa bir ağacım olduğu için mutlu-
yum. Eve gidince fidanımı dikeceğim.” derken, 
meyve fidanını alan Mehmet Efe Gündüz, “İlk 
kez bir ağacım olacak. Çok heyecanlıyım. Yeri 
hazır. Teyzemlerin bahçesine dikeceğiz. Ben 
bakacağım. Annemin evde bir sürü çiçeği var. 
Nasıl bakılacağını öğreneceğim.” dedi.

Çocuklara fidan dağıtılmasından çok mut-
lu olduğunu, söyleyen Mehmet Efe’nin an-

nesi Zeynep Gündüz de “Kadıköy Belediyesi 
çocukları sevindirdiği için teşekkür ederiz. Do-
ğaya ağaçlar kazandırıldığı için çok mutluyuz. 
Allah razı olsun” dedi. 

Sezai Ateş de kızı Ayşe Zehra’nın mutlu-
luğuna tanık olurken, Ayşe Zehra ilk defa bir 
ağacı olacağını ve kiraz fidanı istediğini söy-
ledi. Ayşe Zehra çok mutlu ve heyecanlı oldu-
ğunu belirtti. 

Velilerden Bülent Göl Kadıköy 
Belediyesi’nin böyle bir çalışma-
ya katkıda bulunmasının kendile-
rini mutlu ettiğini ifade ederken, 
oğlu Ekin de Kadıköy Belediye-
si’ne teşekkür etti. Babası Yük-
sel Coşkun ile fidanını alan Onur 
da daha önce de ağaçları olduğu-
nu, ağaçları, ormanları çok sev-
diğini söyledi. Armut fidanı alan 
Onur, “Bahçemize dikeceğim. Sula-
yacağım, yetiştireceğim. Bir de erik fida-
nım olsaydı” dedi. Yüksel Coşkun 
da çocukların mutluluğundan ve 
doğa hakkında bilgilendirilme-
sinden çok memnun olduğunu, 
çok güzel bir fikir olduğunu 
söyledi. Öğrencilerden Ba-
tuhan Yüksel “Ağaç dikme-
yi çok istiyordum. Bahçemiz 
var. Yeri hazır. Kiraz fidanı al-
dım” derken, torunu Batuhan’ın 
mutluluğuyla mutlu olduğunu ifa-
de eden Nazan Çakar da Kadıköy Be-
lediyesi’ne teşekkür etti. Öğrencilerden Rana 
da bir ayva fidanı aldığını, fidanı hemen dikip 
sulayacağını söyledi ve Kadıköy Belediyesi’ne 
teşekkür etti. 

DOĞAYI TANIMALARI İÇİN
Okul Müdürü Adem Kırıştı, “Çocukların 

sofrasında yediği meyvenin nasıl sofraya geldi-
ğini çocukların kendi gözleriyle, birebir yaşa-
yarak görmesi en büyük mutluluğumuz” dedi. 

Projenin derste ortaya çıktığını belirten Öğ-
retmen İlhan Şimşek, “Çocuklara nohut ağacı 
gördünüz mü? diye sorduğumuzda sınıfın bü-

yük bölümünün el kaldırdığını fark ettik” 
derken, çocukların doğayı tanıması 

için böyle bir proje başlattıklarını 
anlattı. Şimşek, “Dikili Bir Ağa-
cım Var” projesi sayesinde be-
tonlaşma arasında çocukların 
toprağa dokunacağını, kendile-
rinin ağaç yetiştireceğini doğa-
ya, çevreye karşı daha duyarlı 

olacaklarını ifade etti. 
Kadıköy Belediyesi’nin sür-

dürülebilir bir çevre anlayışı çerçe-
vesinde biyolojik çeşitliliği arttırmaya 

ve devamlılığına katkı sağlayacak olan, 
meyve ağaçları dikimleri ile perma-

kültür ve topluluk bahçeciliği çalış-
malarını başlattığını belirten Kadı-
köy Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü Erol Yılmaz, “Öncelik-
li amacımız; doğa ve insanların 
bir arada uyum içinde var olması, 

gıda, enerji, barınma gibi temel in-
san ihtiyaçlarının sürdürebilir çevre 

anlayışı ile karşılanması gerektiği bi-
lincine ulaşılması. Amacımız, özellikle 

çocuklar için doğa ile tanışma, bitkileri tanıma, 
üretim, dikim ve bakımlarını öğrenme ve çev-
re bilincinin kazandırılmasına katkı sağlamak” 
dedi.

OKULLARA MEYVE AĞACI
Kadıköy Belediyesi ilçedeki okullardan gelen talepler 
doğrultusunda ağaçlandırma ve bahçe çalışmalarına katkıda 
bulunmaya devam ediyor.
● Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri ile okul bahçesine 10 
adet meyve ağacı, İnönü İlkokulu ve Kaptan Hasanpaşa İlkokulu 
bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve ağacı, 50. Yıl Tahran 
Anadolu Lisesi bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve 
ağacı dikimi yapıldı.
● Öğrencilerle birlikte 15 parkta toplam 83 adet meyve ağacı 
dikimi yapıldı. 
● İsmail Hakkı Tonguç Çocuk Yuvası öğrencileri ile 10 adet meyve 
ağacı, Fenerbahçe Çocuk Yuvası öğrencileri ile kreş bahçesine 6 
adet meyve ağacı, Bahriye Üçok Ekolojik Kreşi öğrencileri ile kreş 
bahçesine 12 adet meyve ağacı dikimi yapıldı.
● Sahrayıcedit Sosyal Yaşam Evi bahçesine yaşlılar ve çocuklar 
ile birlikte 5 adet meyve ağacı, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı 
Merkezi çocukları ile birlikte bahçelerine 5 adet meyve ağacı 
dikimi yapıldı.
● Adımını yeşil atan okullar projesi kapsamında, enerji ve suyunu 
azaltan, atıklarını geri dönüştüren okullardan olan Zühtüpaşa 
İlkokulu bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve ağacı, 
Bahariye Ortaokulu bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve 
ağacı, Moda İlkokulu bahçesine öğrencilerle birlikte 5 adet meyve 
ağacı dikimi yapıldı.

PERMAKÜLTÜR BAHÇELERİ
Kadıköy Belediyesi, okullarda permakültür ve topluluk bahçeciliği 
çalışması da yaptı. Permakültür ve topluluk bahçesi yapılan yerler şöyle: 
● Fenerbahçe Parkı’nda 1.200 metrekare
● İnönü İlkokulu ve Kaptan Hasanpaşa İlkokulu bahçesinde 150 
metrekare
● 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi bahçesinde 120 metrekare
●  Eğitim Mahallesi’nde kompost yapımı ve permakültür eğitim ve 
atölyelerinin olduğu, içinde permakültür alanı da bulunan ve 1.500 
metrekare alana sahip olan Kemal Sunal Ekolojik Yaşam Parkı  yapılacak.

KADIKÖY’DE

BELEDİYEDEN ÇOCUKLARA FİDAN
● Mustafa SÜRMELİ

PROJELERİ

Kadıköy Belediyesi, Şener Birsöz İlkokulu’nda “Dikili Bir Ağacım Var” projesi kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıttı

Nazan Çakar ve torunu 
Batuhan Yüksel

Onur ve babası 
Yüksel Coşkun

YEŞİL ÇEVRE



HAFTANIN 
PUSULASI

SÖYLEŞİ

SOKAK PARTİSİ

KONSER

KERMES

KİTAP

ALBÜM

DVD

Çiftçiler, Sokaklar, Mücadele

Senaryo Yazarlığı ve Mizah

İstanbul’da Yazar Olmak

Bahara Merhaba Partisi

Adamlar

Kadıköy Anadolu’da Kermes

Çocuklar yararına Kermes

Geçmişin Gölgesinde

Deniz Tekin / Kozakuluçka

Yaşamın Kıyısında

17 Nisan 1996’da Brezilya’da toprak refor-
munu gerçekleştirmek için mücadele eden 
Topraksız Kır İşçileri’nden (MST) 19’u, şir-
ket ve devletin güvenlik güçleri tarafından 
acımasız bir şekilde katledilir. Bu sırada 
küresel çiftçi örgütü La Via Campesina 
(Çiftçi Yolu) Meksika’da II. Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirmektedir. Acı haber Genel 
Kurul’da duyurulur, herkes çok üzgündür.
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Sosyal Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu, 
17 Nisan anısına, Metin Yeğin tarafından 
hazırlanan film gösterimi ve söyleşi etkin-
liğini düzenliyor. Metin Yeğin’in konuşmacı 
olarak katılacağı etkinlik 28 Nisan Cuma 
20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde. 

Yazarlık becerilerini 
Behzat Ç. senaryosu 
ile taçlandırmakla 
birlikte halen OT 
Dergi’de yazmayı 
sürdüren Birol 
Tezcan’la senaryo 
yazarlığının genel 
hatları, diğer yazın 
türlerinden ayrılan 
özellikleri, dramatik 

yapı üzerine bir söyleşi. Ayrıca senaryo 
yazarken mizah öğelerinin kullanımı, 
özellikle günümüzün mizah anlayışı 
ile birlikte değerlendirilecek. 29 Nisan 
Cumartesi 15.00’te Karikatür Evi’nde.

Gazetemizin de yazarı olan edebiyatçı 
Mario Levi, “İstanbul’da Yazar Olmak” 
başlıklı bir söyleşiyle Tarihçi Kitabevi’ne 
konuk oluyor. Söyleşi 29 Nisan Cumartesi 
16.00’da moda Caddesi No104/A’daki 
Tarihçi Kitabevi’nde.

Kozyatağı Bayar Caddesi esnafı ve küçük bir 
gönüllü grubun katılımıyla “Bahara Merhaba 
Partisi düzenleniyor. 29 Nisan Cumartesi 
11.00’de başlayacak partide gün boyu çeşitli 
ikramlar ve kısa atölyeler ile katılımcılara 
güzel bir gün yaşatmayı hedefleyen ma-
halleli ve esnaf aynı zamanda sokağa da 
hareket kazandırmak arzusunda. 

Başarılı grup Adamlar, 6 Mayıs’ta Kadıköy-
Sahne’de müzikseverlerle buluşuyor.
Adamlar, Türkçe sözlü müzikler üretiyor. 
“Singer–Songwriter”“ geleneğinden gelse 
de bu müzik oldukça farklı birçok janrı bir 
potada topluyor. Hip-hop’tan uzun havaya, 
tangodan rock’ın en damar hallerine girip 
çıkan bir dalgalanma içinde seyreden mü-
zikler sonuçta kompakt bir karakteri sizlere 
sunuyor. Bilet fiyatı: 45 TL

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, 
okulun bahçesinde bir kermes düzenliyor. 
3-4-5 Mayıs günlerinde düzenlenecek 
ve bir şenlik havasında gerçekleştirilecek 
kermese herkes davetli. 

Çocuklar Hepimizin Eğitimi ve Öğreti-
mi Destekleme Derneği, eğitim bursu 
verecekleri çocuklar yararına 13-14 Mayıs 
Cumartesi ve Pazar günü Fenerbahçe 
Khalkedon karşısında 10:00-20:00 aralı-
ğında bir kermes düzenliyor. 

Geçmişinizden, geçmişinizdekilerden ve 
köklerinizden gelen karanlık bir mut-
suzluğun altında eziliyorsanız güneşin 
varlığına inanabilir misiniz? Peki ya aşkları 
yüzünden lanetlendiğini düşündüğünüz 
bir aileniz varsa, hiç korkmadan aşkın 
kollarına bırakabilir misiniz kendinizi?
Geçmişin Gölgesinde kalmayı kabul 
etmek ya da ışığın peşinden koşmak 
arasında kalan Lena ile gerçek aşkı ilk kez 
bulan ve kaybetmemek için her şeyi ya-
pabilecek Lucas’ın hikâyesi bazen bir peri 
masalına bazen de bir kâbusa dönüşüyor.
Lena ve Lucas’ın yolculuğunda; isimleri 
“ışık” anlamına gelen bu kadın ve adamın 
birbirlerini bulmaları ile başlayan öykü-
lerine şahit olacak, gölgeyi yaratan ve 
yok eden ışığın nerede saklı olduğunu 
göreceksiniz. Kadıköylü yazar Gülçin 
Özbek Kuyumcu, Geçmişin Gölgesi ve 
Geçmişin Ruhu kitaplarıyla huzurunuzda. 
(Tanıtım Bülteninden) Müptela Yayınları / 
432 sayfa / 23 TL 

D&R Kitap ve Müzik’ten aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu: 
● Sen On Yedi Yaşımsın / Miraç Çağrı 
Aktaş / Olimpos Yayınları / 160 sf / 15 TL
● Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan 
Kitap / 160 sf / 17 TL
● Liseden Arkadaşlar / Selçuk Aydemir / 
Küsurat Yayınları / 224 sf / 20 TL

Son dönemde özellikle dijital platform-
larda paylaştığı kayıtlar ile dikkat çeken 
Deniz Tekin, ilk stüdyo albümü Koza-
kuluçka’yı Avrupa Müzik markasıyla 7 
Nisan 2017’de yayımladı.  “Kozakuluçka” 
albümünde vokal performansının yanı 
sıra söz yazarı ve besteci olarak da öne 
çıkan Deniz Tekin, albümünde versiyonlar 
ile birlikte 9 şarkıya yer verdi. Kendisinin 
dışında söz yazarı ve besteci olarak Aziz 
Zafer Tekin’in bir şarkısını yorumlayan 
genç müzisyen, bir de Ahmet Kaya & 
Yusuf Hayaloğlu klasiği “Beni Vur”a farklı 
bir yorum kattı.
 Tüm düzenlemelerde kendisinin yanı sıra 
müzisyen arkadaşları Sezer Özdem, Ozan 
Fırat Tişkaya, Sinancan Yaren, Emin İnal 
ve Cem Ömeroğlu imzasını gördüğümüz 
Deniz Tekin’in “Kozakuluçka” albümü 
Oya Erkaya supervisorlüğünde bir yılda 
tamamlanırken, yapım tasarımını Gülba-
bamusic, Ahmetcan Taşdemir ve Cansın 
Angı üstlendi. 
 
Ruhu doyuran şarkılar: 
● Eser Yenenler / Ah Bir Joker (Mirkelam 
Şarkıları)
● Can Kazaz / Bunca Yıl
● Ferman Akgül / Yürüyorum İçimde

Interstellar, Korkak Robert 
Ford'un Jesse 
James Suikasti 
gibi filmlerle dik-
kat çeken Casey 
Affleck'e En İyi 
Oyuncu dalın-
da Oscar ödülü 
getiren filmde, kar-
deşinin ölümünün 
ardından amcası 
olarak, öksüz kalan 
yeğenine bakmak 
zorunda kalan 
depresif bir adamın 
öyküsü anlatılıyor.

Glueheads#6 Istanbul Sergisi, 29 Nisan Cumartesi 
saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi 
Kadıköy (TAK)’ta açılıyor. 
Deniz Beşer, Funda Özgünaydın, Şeyda Temel, 
Hilal Can, Özge Enginöz, Kerem Durukan, Anelor 
Robin, Kıvılcım Güngörün ve Tutku Bulutbeyaz’un 
oluşturduğu Glueheads, gezgin bir çağdaş kolaj 
projesi. Kolaj işleri ve araştırma süreçleri her şehre 
özel ve farklı gerçekleştiriliyor.
Her GlueHeads sergisi farklı kolaj teknikleri üzerine 
çalışan farkı sanatçılar tarafından düzenleniyor. Her 
sergiyi/zine'i farklı gerçekleştirmek ve konsepti 
özgün tutmak adına, Glueheads etkinlikleri her 
seferinde farklı galerilerde, farklı sanatçı gruplarıyla 
yapılıyor.
Proje, Fransa doğumlu, Berlin'de çalışmakta 
olan freelance küratör ve sanatçı; Anelor Robin 
tarafından yürütülüyor. Anelor şu ana kadar 
gerçekleştirmiş olduğu sergileri büyük ölçekte 
farklı sanatsal içeriklerden oluşan kolajlar olarak 
yorumladı. Ulaştırılan işlerin kaynağı, yaşı veya 
mecrası farketmeksizin mümkün olan en iyi sanatçı 
ve eser uyumunu sağlamaya çalıştı. Kendisine göre 
kolaj, tüm sanat ve yaratım süreçlerinin temelini 
oluşturuyor.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi kursiyerlerinin 
bir yıl boyunca 
Kadıköy’ü anlattıkları 
resimler, “Hayat Boyu 
Kadıköy” sergisi ile 
sanatseverlerle buluştu

Kadıköy, bu kez başrolde kendisinin oldu-
ğu bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kadı-
köy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin, 
bir yıl boyunca Kadıköy’ü resmetmesiyle 
oluşan “Hayat Boyu Kadıköy” sergisi, 25 
Nisan Salı günü merkezin sergi salonun-
da açıldı. Merkezin resim öğretmeni Se-
vinç Köstepen’in öğrencileriyle birlikte 
hazırladığı sergi, 2 Mayıs Salı gününe dek 
görülebilir. Kadıköy ile özdeşleşen boğa 
heykeli, tramvay, Bahariye, Moda burnu, 
Beşiktaş İskelesi ve daha pek çok ayrıntıyı 
içeren 100 farklı çalışma, 46 kursiyer tara-
fından yapıldı. 

“RESMETMEYE ÇALIŞTIK…”
Serginin açılış konuşmasını Kadıköy 

Halk Eğitim Müdürü Hülya Narsap yap-
tı. Merkez olarak yıl içinde 60 farklı re-
sim kursu açtıkları ve kurslara da 920 kur-
siyerin katıldığı bilgisini paylaşan Narsap, 
şöyle devam etti: “Bugün Sevinç Köste-
pen öğretmenimizin üç farklı kurstaki kur-
siyerlerle birlikte gerçekleştirdikleri güzel 
çalışmaları paylaşmak üzere buradayız. 
Sergimizde resimlerimizi konu olarak içe-
risinde yaşadığımız semti seçtik ve sergi-
mize de ‘Hayat Boyu Kadıköy ‘ismini ver-
dik. Kadıköy, tarihin en eski semtlerinden 
biri. Çarşılarıyla, simitçileriyle, balıkçıla-
rıyla, çiçekçileriyle ve tarihi güzellikleriy-
le bu çok kültürlü semtimizi resmetmeye 
çalıştık. Başta kurslarımızın açılmasında-
ki desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne, Kadıköy halkına en iyi şe-
kilde hizmet vermemiz için bizimle işbir-

liğinde çalışan Kadıköy Belediyesi’ne, 
idareci arkadaşlarıma ve sergiyi hazırla-
yan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.”

“YAŞAM BOYU EĞİTİM”
Sergiyi hazırlayan Sevinç Köstepen ile 

konuştuk. Uzun yıllardır resim öğretmen-
liği yapan Köstepen, halk eğitim merkez-
lerinin yaşam boyu eğitim verdiğini be-
lirterek, “Burada göreceğimiz çalışmalar 
çok özeller. Çeşitli mesleklerden insan-
lar, içinde kalmış ukdeleri ya da hayalleri-
ni resimlere taşıdılar. Bu yıl da Kadıköy’ü 
kendimize konu olarak seçtik. Çünkü Ka-
dıköy’deyiz. Buranın geçmişten gelen 
ince ince işlenmiş tarihi bir dokusu var. 
Kursiyerlerimizle birlikte yaptığımız ça-
lışmayla herkes kendi gördüğü Kadıköy’ü 
resmetti. Halk eğitim merkezleri, insan 
hayatında eğitimin asla bitmediğinin aksi-
ne yaşam boyu sürdüğünün en büyük ka-
nıtıdır.” dedi.

ÇAYA DAVET

● Kaan DERTÜRK

Dünyada en çok çayın tüketildiği ülke olan Türkiye’de ilk kez bir çay 
festivali düzenleniyor. 29-30 Nisan tarihleri arasında Haydarpaşa Garı’nda 
gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, çay kültürünü her 
yanıyla konuklarına yaşatacak. Farklı ülkelerin çaylarını tadabilme fırsatı, 
çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet toplantıları, uygulamalı atölyeler, 
yarışmalar, konserler ve eğlence aktiviteleri festival programında yer 
alacak. Sunay Akın’ın çay ve edebiyat üzerine yapacağı keyifli bir sohbet 
ile renk katacağı etkinlikte  dünyadan ve Türkiye’den çay markaları, çay 
ile bağlantılı diğer sektör temsilcileri stant alanında çay 
severlerle buluşacak. Marmara Babil’in organize 
ettiği 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali’nin 
biletleri, Biletix üzerinden satışa çıktı. Bilet fiyatları 
tek gün için 15 TL,  iki gün için 25 TL olarak  satılıyor. 
 Ayrıntılı program için: http://cayfestivali.com/

kolaj
sergisi açılıyor

Haydarpaşa Garı’nda

GEZGİN
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“Oynar gibi yaşamalı, oyunlar oynamalı” demiş 
(Sokrates dönemi) Platon... Hayatı ve yaşamak 
denen çoğu zaman külfetli olan serüveni han-
gi yakadan kucaklıyoruz, işte orası biraz karışık 
ama (Sokrates öncesi) Heraklitos’a göre de ev-
ren bir oyuncaktan ibaretti. İkisi de Yunan M.Ö. 
insanları, bugüne düşen ‘ayna’da kelamları ‘altın’ 
değerinde, lakin çağın fanisi olan bizler, ne ka-
dar uyum sağlayabiliyoruz önce evrene, sonra 
da kendimize, işte bu tam bir dilemma! Ve 1883-
1957 yılları arasını şereflendirmiş, yine bir Yu-

nan şahanesi olan Nikos 
Kazancakis da demiş ki: 
‘Bütün dünya yüreğime 
ağırlık veriyor, nereye gi-
deyim?’ Bu şahsına mün-
hasır filozoflar, nasıl aklına 
geldi derseniz de; Kadı-
köy’de gecenin aktığı bir 
saatte, fona müziğin dö-
şendiği bir mekânda ta-

nıştığım genç bir sihirbazdan... ‘Masada göre-
ceklerin göz yanılsamandır, tıpkı hayat gibi’ dedi 
ve biraz evvel gördüğümü sandığım ve ‘bu’ dedi-
ğim hiç bir sayı ve renkteki kağıt tutmadı! Genç 
sihirbaz öğrenci de yetiştiriyor, ama benim şim-
dilik sihirbazlar dünyasının efsununu çözmeye 
niyetim yok; sihirleri öğrenmekten çok, inanma-
yı tercih edenlerdenim, diyelim. Gecenin motto-
sundan çıkardığımsa, Yunanlı filozofların vaktin-
de dillendirdikleri (ve boyunlarında kolye olarak 
ayna taşıdıkları-beni nasıl görüyorsan, aslında 
gördüğün sensin); insan insanın aynasıdır... Ez-
cümle, o aynaya tahammülümüz var mı? (İçim-
den geldi notu: Bu da haftanın, bana düşüp de 
size ulaşan sorusu olsun!) 

İşçi sınıfına mensup bir kadın: Leyla Taşçı
Gelelim, haftanın tiyatro seyirliğine... Fakat 

rahata düşmeyiniz, zira karşımızdaki oyun, gaze-
telerin ‘üçüncü sayfa’ hikayelerinden biridir. Hani, 
bir kaç dakika göz gezdirip, hoop hayata kaldığı 
yerden aktığımız haberlerden...

Oyunun adı “Antabus”... (Bu da var notu: 
Peki, nedir bu ‘antabus’; alkol bağımlılığının teda-
visinde kullanılan ilaçlar grubunda yer alıyor.)

 “Gelin Başı”, “Hanımların Dikkatine” ve son 
olarak “Kul” kitaplarından tanıdığımız Seray Şa-
hiner'in kaleminden (2014’te) çıkan “Antabus”, 
yaşadığımız şiddet ortamının kaynaklarını, bu 

şiddetin yarattığı in-
sanlık hallerini anla-
tıyor. Romanın kah-
ramanı, işçi sınıfına 
mensup genç bir ka-
dın: Leyla Taşçı. 

“Ben, Leyla Taş-
çı. Bir kamyonetin ar-
kasında tanıştım İs-
tanbulla. Derme çatma 
bir evde yaşadım, küçük yaşta çalışmaya başla-
dım. Evlat oldum, kardeş oldum, eş oldum, anne 
oldum. Kendimden başka her şey oldum. Ben, 
gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde denk 
geldiğiniz binlerce kadından biriyim... ‘hayatımı 
yazsam roman olur’ derler ya, öyle… Valla...”

Şahiner’in aynı adlı kitabından uyarlanan 
“Antabus”a tiyatroda can verense, bir kez daha 
oyunculuğunu konuşturan Nihal Yalçın. Yaşa-
yarak, oynamadan nasıl anlatılır derseniz, işte 
bu oyunda Yalçın’ın performansı buna örnek-
tir, diyebilirim. Son yıllarda izlediğim, oyunculuk 
kadrajında ‘işte budur’ dedirten bir iş çıkarmış 
Yalçın, adeta ‘Leyla’ ve ‘Leylalar’ karşımızday-
dı, o derece!

Oyun, İstanbul’a göç eden bir ailenin genç 
kızı Leyla Taşçı’nın yaşadıklarını, aslında hepi-
mizin bildiği ya da sandığı, üçüncü sayfa ha-
berlerinden aşina olduğu hikayesini anlatıyor; 

çocuk yaştan itibaren çalışmak zorunda 
kalan, tecavüze uğrayan, bunu dillendire-
meyen, alkol bağımlısı bir adamla evlen-
mek zorunda bırakılan, şiddet gören bir 
kadın... Romanın alaycı bir dili vardı, yö-
netmen bu dili tiyatro sahnesinde de kul-
lanmış, ki ben bir izleyici olarak ‘rahatsız 
oldum’. Yapmak istedikleri yani bilinçli bir 
tercih eyvallah da; lakin, bu anlatılan ger-
çek hayatta bir canlıya-insana eşitlenin-
ce, hele ki yaşadığımız coğrafyada, o ka-
dar çok Leyla Taşçılar’la yüzleşince ve 

karşılaşınca, izleyenlerin her repliğe gülmesi bir 
süre sonra, ‘peki, şimdi bu oyun, bu hikaye ba-
na-bize (bu gülenlere) ne vermek istiyor?’ fikri-
ne kapılıyorsunuz. Hele ki o tiyatro- bilet parası-
nı vermiş kiteleye bakınca; kimin hikayesini kime 
anlatıyorsunuz, dedim ve bir süre sonra amiya-
ne tabirle ‘belgesel-çaplı vodvil izleyen izleyici-
ler’in yüzünü gördüm. Keşke bu oyun, hikâyeye 
düşen kadınlara, adamlara ulaşabilse...

İnsan yaşarken acı da, anlatırken traji-ko-
mik olur, bunu kişisel hayatımızdan deneyimle-
dik, kabul. Ayrıca hikâyenin kitaba düşen surette 
karşılığı muhakkak vardır ama tiyatro jargonuna 
düşen yansımasının hiç de karşılığını bulduğu-
nu düşünmüyorum. Ki Şahiner, vakti zamanında 
annesinin konfekisyon atölyesinde de çalışmış, 
oradan beslendiği de açık, tüm bu gözlemler 
hayatta dolayısıyla romanda karşılığını bulmuş 
ama tiyatroda ortaya çıkanın bu olmaması ge-
rektiğini düşünüyorum.

Hadi, şimdi çevirin sayfayı...
Çünkü; oyun, daha giriş selamını: “Hepi-

niz oradaydınız be! Toplum yani siz, hepiniz, 
oradaydınız, gördünüz, üzüldünüz, ah’ladı-
nız, vah’ladınız ve hayatınıza devam ettiniz”, 
bu tondan verince ve devamında da sizler, 
karı koca ilişkisinde ve şiddetinde ‘taraf’ ol-
muyorsunuz, ama aslında tam da bu sessiz-
liğinizle ‘erkek tarafı’ oluyorsunuz, diyerek 
sarsıyor. Sonrasında, insan bu sarsılmadan 
devam etmek istiyor ama ne yazık ki tüm hi-
kayenin ortaya çıkardığı melodi, beyin lobla-
rında benim için yanmaya, başkaları için gül-
melere bırakıyor... 

‘Antabus’ hikayenin özüyle iyi bir meta-
for olmuş, hikaye dinamikleri ve anlatımı da 
bu seyrinde devam etseydi, ‘benim için’ der-
dini ‘en iyi anlatan metin’lerden olacaktı. Fa-
kat yaşadığımız coğrafyada, üst kat komşu ya 
da mahallede Leyla’ya denk düşen o kadar çok 
yaşam-kadın varken, ‘bir oyun izledim, bla bla 
oldum’ olamıyorsunuz’. Son kertede, seyrine 
düşün, kendi hayatınızdan az da olsa sıyrılıp, 
yeni dünyanın eski dünyaya acı gülümsemesi 
hikayesinin siz de tanığı olun isterim. İlham Ya-
zar’ın yönetmenliğini üstlendiği, 90 dakika, tek 
perdelik oyunun ışık tasarımı Ece Aksel, ses 
tasarımı ise Deniz Güzelmeriç’e ait. Bugünün 
vedasını da Leyla’nın son repliği ile vermek is-
tiyorum: “Hadi, şimdi çevirin sayfayı”... 

Oyunu, 5, 17 Mayıs, Duru Tiyatro’da, 23 
Mayıs’ta da Moda Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

“Kendimden başka her şey oldum”
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

ürkiye ve dahi pek çok ülkede hala 
tabu konulardan olan kadınların 
adet (regl) dönemleri bir sergiye 
konu oldu. Kadıköy Barlar Soka-

ğı’ndaki Bina’nın içinde yer alan Havuz adlı 
mekanda, PMS (regl öncesi sendrom-premens-
truel sendrom) sergisi açıldı.

Biz de mekanı ziyaret ederek, serginin kü-
ratörü Meltem Şahin’le konuştuk. 28 yaşın-
da genç bir sanatçı olan Şahin, Bilkent’te gra-
fik tasarım okumuş. Ardından bursla gittiği 
ABD’de 2 yıl boyunca illüstrasyon pratiği ala-
nında master yapmış. Şu an İstanbul’da yaşı-
yor, freelance olarak grafik tasarım, illüstras-
yon işleri yapıyor. Şahin, kadın-erkek eşitliği, 
toplumsal cinsiyet,  kadınların toplumda yeri, 
kadınsal tabular gibi konularla ABD’de yüz-
leşmiş. Orada kadına, farklı cinsiyet ve cinsel 
yönelimlere olan hassasiyeti görüp, ardından 
Türkiye’ye dönüce bu ülkedeki kadınlara yö-
nelik tabu ve baskılar gözüne daha fazla bat-
maya başlamış ve böyle bir sergi yapmaya ka-
rar vermiş.

SİYAH POŞETTEKİ PED
Şahin, “Marketten ped aldığımızda siyah 

poşete konulup veriliyor, sanki ayıpmış gibi. 
Türkiye’de bırakın pms’i regl dönemi hak-

kında bile konuşulmuyor. İlk kez adet olan 
kız çocuklarına tokat atılıyor, kızlar daha ço-
cukken bile adet kanının görünmesi korkusuy-
la ‘arkama baksana’ kontrolleriyle büyüyorlar. 
Bunlar çok sinir bozucu. Böyle bir sergiye ihti-
yaç vardı” diyor.

Meltem Şahin, neden adet dönemi değil 

de öncesine odaklandığını da “Kadınlar regl-
den ziyade regl öncesinde daha hassas oluyor-
lar. Hormonal dalgalanmalar nedeniyle iniş çı-
kışlar yaşadığımız, ağlama krizlerine girdiğimiz 
bir dönem bu. Bu bizim doğamızda var. Ve biz 
bu sergiyle bu histerikliği kucaklıyoruz” yoru-
muyla açıklıyor. Tam da bu nedenle sergide sa-
dece kadın sanatçıların işlerine yer vermiş Şa-
hin; “Sanat camiasında kadın, sadece bakılan, 
resmedilen pasif bir konumda. Kadınların ak-
tif olarak bu dünyada yer almasına katkı sun-
mak istedim. Bizimle ilgili bir konuyu bizim ba-
kış açımızla izleyiciye sunmak…” Türkiye’de 
pms’in bilinmediğini vurgulan Şahin, “Bu ko-
nuda bir diyalog zemini yaratmak niyetimiz. Bu 
konu konuşulsun, bilmeyenler öğrensin, sorular 
sorulsun istiyoruz” görüşünü ifade ediyor.

19 KADIN 19 SENDROM 
12 Mayıs’a dek açık olan PMS sergisin-

de –Meltem Şahin dahil- 11’i Türkiye’den 
9’u farklı ülkelerden (Hindistan, ABD, Tay-
van, Güney Kore, Çin) toplam 19 kadın sanat-
çının eseri var. Aimee Chang, Aylin Ohri, Adi-
ti Damle, Cansu Topaloğlu, Cinyee Chiu, Ece 
Zeber, Ece Çiftçi, Elif Demir, Emily Joynton, 
İdil Ar, Işık Dikmen, Maily Degnan, Meltem 
Şahin, Mengyang Wang, Merve Atılgan, Nur-
banu Asena, Qieer Wang, Sena Kwon, Yiran 
Guo… Her bir kadın kendi kültürüyle, kendi 
deneyimleri üzerinden birer animasyon gif (ha-
reketli ilüstrasyon) hazırladı. 

Bu sergiyi konusunun yanı sıra ilginç kılan 
bir başka özelliği ise bir arttırılmış gerçeklik 
sergisi olması. Yani sergiyi ziyarete gelenler 
akıllı telefonlarına indirecekleri PMS aplikas-
yonu sayesinde duvarlardaki bu posterlerin ha-
reketli halini (GİF) görebiliyorlar. 

Şahin böyle bir sergileme şeklini neden 
seçtiğini de şu sözlerle anlatıyor; “Artırılmış 
gerçeklik teknolojisinde, çıplak gözle görüle-
bilecek katmanlar, akıllı cihazlarla bakıldığın-
da sonsuz yeni katmanlar doğuruyor. Yani ser-
giye gelenler de bu farkı katmanlar aracılığıyla, 
pms’i kadınların gözünden görebilecekler.”

Bu aplikasyonu şimdiye dek daha çok er-
kek kullanıcı/izleyicilerin indirmiş olmasın-
dan duyduğu şaşkınlık ve aynı zamanda mem-
nuniyeti dil getiren Meltem Şahin, kadınların 
yanı sıra erkekleri de ‘daha anlayışlı ve kadın 
dünyasından haberdar olabilmeleri’ için sergi-
ye davet ediyor.

Yerli yabancı 19 sanatçı kadın, Kadıköy’de açılan 
sergide, adet öncesi sendromlarını anlattı. Hormonal 
dalgalanmaların, bilumum dengesizliklerin, amaçsız 
ağlamaların ve histerikliğin kucaklandığı bu sergide, 
duvarlardaki posterler akıllı cihazlarda canlanıp, 
animasyon giflere dönüşüyor

T

SİNEVİZYON

Gelecek Günler
Avrupa’nın yükselişteki yönetmenle-
rinden Mia Hansen-Løve’a Berlin Film 
Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü 
getiren beşinci filmi Gelecek Günler / 
Thıngs To Come, güçlü bir kadın karak-
ter portresi sunuyor. Nathalie evli ve 
çocuklu, ayakları yere basan bir felsefe 
öğretmenidir. İlgi bekleyen yaşlı annesi, 
çok sevdiği işi ve yolunda giden evliliği 
arasında üçe bölünmüş olan hayatındaki 
taşlar, 25 yıllık kocası onu terk ettiğinde 
yerinden oynamaya başlar. Natha-
lie, kurmak için yıllarını verdiği hayatı 
bir anda kaybetmiştir. Orta yaştan 
sonra hayatın getirdiği değişikliklerle 
geleceğini nasıl kuracağını, hayatının bu 
yeni evresini nasıl karşılayacağını henüz 
bilmemektedir. Rotten Tomatoes tara-
fından 2016’nın Yabancı Dilde En İyi Filmi 
seçilen ve pek çok kaynak tarafından 
5 yıldızla taçlandırılan filmde Isabelle 
Huppert, etkileyici performansıyla sene 
boyunca pek çok ödüle layık görüldü. 
Film, 28 Nisan Cuma gününden itibaren 
Kadıköy Moda Sahnesi’nde 12.00-16.30 
seanslarında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Silence 11:30 14:45 18:00 21:15
Kolonya Cumhuriyeti 11:00 13:30 16:00 
17:00 18:30 19:30 21:00 22:00 23:30 
(Cm-Cts)
Son Macera 11:00 13:10 15:20 17:30 
19:40 21:50
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Blue 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Beden ve Ruh 12:30 16:45 21:00
Kolonya Cumhuriyeti 11:15 13:45 15:00 
16:15 17:15 18:45 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Kadıköy
Kolonya Cumhuriyeti 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:0021:00
Hızlı ve Öfkeli 8 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(0216) 3377400

Kadınlar
ni

l Gökçe UYGUN

anlatıyor

Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kül-
türel Miras ve Kent Belleği Çalışma 
Grubu, baharın müjdecisi Hıdrel-
lez’i özle bir programla kutlayacak.
Etkinlikler 5 Mayıs günü “Hıdrel-
lez'in Tarihi ve Kültürel Pratikleri 
Paneli” ile başlayacak.  Panel saat 
13.00’te Barış Manço Kültür Mer-
kezi’nde yapılacak panele, Martin 
Grave ( Mimar Sinan Üniversitesi 
Müzik Bilimcisi), Hacer Foggo (Av-
rupa Roman Hakları Merkezi Tür-

kiye Gözlemcisi), Hale Yılancıoğlu 
(Müzik Eğitimcisi), Gülten Yarba-
san (Avcılar Rumeli Balkan Kadın-
ları Derneği Başkanı) ve Özlem 
Kurtuluş (Avcılar Belediyesi Kon-
servatuvar öğrencisi) konuşma-
cı olarak katılacak. Aynı günün ak-
şamı da “Hıdrellez Şenliği” olacak. 
Yoğurtçu Parkı’nda 17.00’de başla-
yacak şenlikte;  sokak müzisyen-
leri, Ahmet Beyler Müzik Grubu, 
Grup Cemre, Dilek Turan Roman 
Ekibi sahne alacak. Mustafa Gökay 
Feray tulumuyla şenliğe renk ka-
tarken, Koro Bisanat da çok sesli 
Balkan şarkıları seslendirecek. 

Kadıköy’de 

kutlaması
HIDRELLEZ

Nikos Kazancakis

Antabus
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büyükler övündüÇocuklar sevindi,

COSKUSU

KADIKÖY’DE
23 NISAN

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 97’nci yılı, 
Kadıköy’de coşkuyla 
kutlandı. Nisan ayı 
boyunca sokak oyunları 
şenliği, parklarda 
şenlikler, atölyeler 
olmak üzere pek çok 
etkinlikte çocukları 
buluşturan Kadıköy 
Belediyesi 22 ve 23 Nisan 
tarihlerinde pek çok 
noktada çocuklar için 
etkinlikler düzenledi. 
Daha önce belediye 
bahçesini çocuklara 
açan belediye 
Rasimpaşa Mahallesi 
Duatepe Sokağı trafiğe 
kaparak çocuklar için 
hazırladı. Çocuklar 
sokakta trafik derdi 
olmadan diledikleri 
gibi oynadı. 
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Atatürk 
Anıtı’nda 

buluşma
Çocuklar için bir dizi etkinliğin düzenlendiği Kadıköy’de 

bu yıl da 23 Nisan sabahı resmi tören yapıldı. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi 

töreni Kadıköy Rıhtım’daki Atatürk Anıtı’na çelenk 
konulmasıyla başladı. Törene,  Kadıköy Belediyesi 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadık Aslan, siyasi parti temsilcileri, sivil 

toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. 

“TÜM ÇOCUKLAR iÇiN 
ÖZGÜRLÜK VE MUTLULUK”

Gerek dünyadaki savaşlardan gerek kıtlıktan kaynaklı, hayatını kaybeden, göç etmek 
zorunda kalan, sanatsal faaliyetlere katılma fırsatı bulamayan çocuklar için “bir ses, bir 

soluk” olmak isteyen gönüllü çocuklar, mesajlarını sanat yoluyla Kadıköy’de kalıcılaştırdılar. 
Seramik sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu’nun Kadıköy 

de bulunan atölyesine gelen 5 ila 13 yaş arasındaki 
çocukların gerçekleştirdiği, yapımı beş buçuk ay süren, 
“tüm dünya çocukları için özgürlük ve mutluluk” temalı 

proje kapsamında çocuklar, üzerlerinde mesajlarının 
yer aldığı 15x15 cm’lik karolardan oluşan 600 adet karo 

seramiği yaptı. Ve bu seramikler Koruyucu Çocuk Ruh 
Sağlığı Merkezi binasının dış cephesine uyguladılar. 

Atölye öğrencileri, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’nun da katıldığı açılış etkinliğinin ardından, 

kendilerinden yaşça küçük çocuklara seramik yapımını 
öğreten bir atölye gerçekleştirdiler.

SANAT ATÖLYELERİNDE 23 NİSAN

ÇOCUKLAR HAYVANLARLA BULUŞTU
Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinlikle, 
çocukları hayvanlarla buluşturdu. Leman Kaya İlkokulu öğrencileri, 

etkinlik kapsamında, Ataşehir’de bulunan Kadıköy Belediyesi Hayvan 
Barınağı’nı ziyaret ederek sokak hayvanları konusunda bilgilendirildi. 

Çocukların ziyaretine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
da eşlik etti. Çocuklar, ziyaretten sonra barınağın önünde kurulan 

masalarda hayvan sevgisiyle ilgili resimler çizdi.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir başka 
etkinlikte Suadiye Sanat Atölyelerinde 
gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi tarafından 
restorasyonu yapılarak geçtiğimiz yıl kasım 
ayında açılan Suadiye Sanat Atölyeleri’nde 
çocukların yaptığı resimler sergilendi. Çocuklar 
sanat atölyelerinde hem oynadı hem de 
atölyelere katıldı. 

KARiKATÜRLERLE 23 NiSAN
Eylül ayında hizmete açılan Kadıköy Belediyesi Karikatür 
Evi de çocukların 23 Nisan’da buluşma noktası oldu. 
Çocuklar 22-23 Nisan tarihlerinde Kadıköy Belediyesi 
Karikatür Evi’nde karikatürist Eda Oral,  Anıl Gürak Nuhsal, 
Ayşe Işın ve Erhan Candan yürütücülüğünde atölye 
çalışmalarına katıldı. 23 Nisan’a dair kendi karikatürlerini 
çizen çocuklar kısa animasyon seçkisinden oluşan 
animasyon filmleri izledi.  

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA 
ÖZGÜR KUTLAMA
22-23 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri 
Özgürlük Parkı’nda 11.00-18.00 saatleri arasında 
gerçekleşen “23 Nisan Çocuk Şenliği” çocuklara 
bayramı hissettiren en büyük etkinliklerden biriydi. 
Özgürlük Parkı’nda dev şişme oyun parkurlarında 
diledikleri gibi oynayan çocuklar,  interaktif sahne 
performanslarını, kukla gösterilerini, illüzyon ve 
akrobat gösterilerini keyifle izledi. 

“EMPATi SAHNESi”
23 Nisan Çocuk Şenliği’nde gerçekleşen 
“örnek” aktivitelerden biri “Empati 
Sahnesi”ydi. Görme ve bedensel engeli 
olmayan çocukların, görme ve bedensel 
engellilerin günlük hayatta yaşadıklarını 
daha iyi anlaması için kurulan stantlarda 
çocuklardan, tekerlekli sandalyeye binerek 
hazırlanan parkuru geçmesi, daha sonra 
gözleri kapatılarak hazırlanan parkurda 
bastonla yürümesi istendi. Empati 
Sahnesi’ni tekerlekli sandalyeyle ve bastonla 
yürüyerek geçen 11 yaşındaki Miray Demir 
yaşadığı tecrübeyi şöyle anlattı: “Engellerle 
yaşamanın tahmin ettiğimden çok daha zor 
olduğunu gördüm. Özellikle merdivenleri 
çıkarken çok zorlandım. Bu etkinlik engeli 
olan insanları daha iyi anlamam için çok 
faydalı oldu. Artık onlara yardımcı olmak için 
daha çok çaba sarf edeceğim.”

Aziz Levent Okçi (11) : 23 Nisan 
1920’de Cumhuriyet ilan edildi. 
Atatürk de çocukları çok sevdiği 
için bu bayramı biz çocuklara 
hediye etmiştir. Bugün burada 
sadece scootera bindim. 11 yaşında 
olduğum için buradaki oyuncaklarla 
oynamadım. Ela Dede: Bugün 23 

Nisan. Atatürk çocukları 
çok sevdiği için bu 

bayramı kutluyoruz. 
Bugün yüzümü 

boyattım. Oyuncaklarla 
oynadım. Bugün çok 

güzel bir gün.

Mert Cingisiz (13): Bu gün burada olduğum için çok 
mutluyum. Edirne Keşan’dan geldim. Ben küçükken 

bizim oralarda da kutlardık. Eski günler aklıma 
geldi. Bu gün burada herkes bize çok iyi davranıyor. 

Kendimi başbakan gibi hissettim. Herkesten Allah 
razı olsun. Özellikle Atatürk’ten.

Defne Gürel: 

Şişme kuleye bindim 

sonra da tırmandım. 

Annem bana 

pamuk şeker 
aldı.

ÇOCUKLAR 
BAYRAMINI ANLATIYOR
22-23 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri Özgürlük Parkı’nda 
gerçekleşen şenliğe ilgi yoğun oldu. Neşeleri gözlerinden 
okunan çocuklar heyecanlarını gazetemizle paylaştı: 

Elif Beyza Kınacı (10): 
Arkadaşlarımızla birlikte 

burada dinleyicilere şarkı 
söyledik. Bugün diğer 
günlerden daha farklı 

gibi. Kendimi daha mutlu 
hissediyorum.

OYUNLA 
ÖGRENDiLER
Kadıköy Belediyesi Kentsel 
Arama Kurtarma Takımı da 
çocuklara, depremden önce afet 
çantası hazırlamanın önemini 
anlatan bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Etkinlikte çocuklara dağıtılan 
kartlarda bulunan nesnelerle 
torbadan çekilen kâğıtlarda 
yazan ve afet çantasında 
bulunan nesnelerin eşleştirilmesi 
istendi. Bu sayede çocuklar 
afet çantasının önemini ve afet 
çantasında bulunması 
gereken malzemeleri oyun 
yoluyla öğrendiler.

ARKEOLOJiYLE 
TANIsTILAR
Çocuklara Arkeoloji’yi tanıtmak için 
Kadıköy’den yola çıkan Kibele Arkeoloji ve 
Çocuk Atölyesi ekibi de 23 Nisan Çocuk 
Şenliği’ndeydi. Ekip çocuklarla birlikte, 
kil toprağı kullanarak “eski insanların” 
hayatlarını sürdürebilmek için nasıl aletler 
yaptığını, göstererek anlattı. 

Kadıköy Kent Konseyi Çocuk 
Meclisi de Özgürlük Parkı’nda 
kurduğu stantta velilere, Kent 
Konseyi’ni ve Çocuk Meclisi’nin 
faaliyetlerini aktardı. Kadıköylü 
çocukların, kent yönetimine 
aktif olarak katılmaları, kendileri 
ve kentle ilgili sorunlarının 
çözümünde rol almalarını 
sağlamak, amaçlarıyla kurulan 
Kadıköy Kent Konseyi Çocuk 
Meclisi stantta üye kaydı yaptı.

KENT KONSEYi 
DE ALANDAYDI

“GELECEGiMiZ AYDINLIK OLACAK”
Amfi Tiyatro’da gerçekleşen “Paletimde 23 Nisan Şiirleri” Ödül Töreni ve Kadıköy 
Belediyesi 23 Nisan Oda Orkestrası ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Korosu 
konseri öncesinde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu çocuklara böyle 
seslendi: “Sevgili çocuklar, bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 
Kurulduğu şartlarda Türkiye dört devlet tarafından işgal edilmiş, Osmanlı İmparatorluğu 
parçalanmıştı. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktı ve Erzurum 
Kongresi, Sivas Kongresi nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. O kuruluşla 
beraber oluşan büyük iradeyle Türkiye Cumhuriyeti ulusal kurtuluş savasını 
verdi ve Cumhuriyet kuruldu. Meclis o büyüklüğüyle beraber ülkeyi bu günlere 
getirdi. Mustafa Kemal Atatürk, işte o önemli günü siz çocuklarımıza armağan 
etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun! Çocuklarımız müzikle, sanatla ilgilendiği müddetçe, 
sporla ilgilendiği müddetçe bu ülkede iyi insanlar yetişecek ve geleceğimiz aydınlık olacak. Hepinizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

KÜÇÜKLERDEN 
BÜYÜK PERFORMANS
Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Oda Orkestrası ve 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi 
Korosu Özgürlük Parkı içinde bulunan Amfi 
Tiyatro’da dinleyicilere unutulmaz bir konser 
verdi. Cumhuriyet marşlarının çalındığı 
ve söylendiği konsere Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. Çocuk 
Sanat Merkezi öğrencileri, konserden sonra, 
park meydanında, interaktif dans gösterisi, 
pop orkestrası ve ritim orkestrasıyla 
katılımcıları büyüledi.

SiiRLERi RESMETTiLER
Bu yıl 4.düzenlenen Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi önderliğindeki 
“Paletimde 23 Nisan Şiirleri” adlı  resim yaraşmasının ödül töreni 23 Nisan 
Pazar günü Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. Ödüllerin “7-9 yaş 
grubu” ve “10-13 yaş grubu”  kategorilerinde verildiği yarışmada çocuklardan 
23 Nisan şiirlerini resmetmeleri istendi. Yarışma sonucunda 8 çocuk ödüllerini 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun elinden aldı.  7-9 yaş grubunda 
Mansiyon Ödülü’nü Mustafa Aykın İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Taha Berk Demir, 
3.lük ödülünü Cenap Şehabettin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Belinay Deniz 
Hantaş, 2.lik ödülünü 23. Ekim İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Zeynep Telli ve 1.lik ödülünü 
Erenköy Işık okulu 1.sınıf öğrencisi Can Sait Özbudun almaya hak kazandı. 10-13 yaş grubunda ise 
mansiyon ödülü Çiftehavuzlar Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Cemre Güllü’nün, 3.lük ödülü Melahat Şefizade 
Ortaokulu 7.Sınıf öğrencisi Azra Ceyla Eren’in, 2. ödülü Nihat Işık İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cemre Ceren 
İlmen’in ve 1.lik ödülü Özel Koşuyolu Çağla İlkokulu 4.Sınıf Öğrencisi Zenep Alkışel’in oldu.

Alperen Kına (3): Bugün oyuncaklarla 
oynadım. Hep üzerlerinde zıpladım. 

Çok eğlendim.
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ünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim poli-
tikaları yazı dizimizde bu kez Paris 2. Dai-
re’deyiz. Paris 2. Daire’nin çocuklar ve eği-
tim politikalarına geçmeden önce kısaca 

yerel yönetimde “Daire” kavramını açıklamaya çalışalım. 
Osmanlı’da belediyeciliğin ilk örneği “Beyoğlu ve 

Galata Altıncı Daire-i Belediyesi”nin de örnek aldığı 
Daire Belediyesi (arrondissement municipal) adıyla anı-
lan yönetim birimi, Fransız idari yapısı içerisinde özgün 
bir yere sahip. İlk olarak 1795’te Paris için oluşturulmuş 
olup sonrasında Lyon (1852) ve Marsilya (1946) kentle-
ri için de uygulamaya konulmuş ve tarih içinde sayısız 
değişikliğe uğramış.

Fransa’nın idari yapılanma 22 bölge bu bölgelere 
bağlı 96 il, illere bağlı 323 daire, dairelere bağlı bin 995 
kanton, kantonlara bağlı 36 bin 529 komünden oluşu-
yor. Bunlar haricinde, üç büyük kentsel komüne - Paris, 
Lyon ve Marsilya- bağlı görev yapan 45 daire belediye-
si ve eskiden bağımsız olan şimdiyse bir başka komün-
le aynı çatı altında hizmet veren 730 birleşik komün bu-
lunuyor.

Paris’in en küçük dairesini oluşturan 2. Daire’de 
2013 yılı verilerine göre 23 bin 166 kişi yaşıyor. Paris 2. 
Daire üç idari mahalleden oluşuyor. 

Paris 2. Daire şehir merkezini oluşturan dairelerden 
bir olduğu için Paris ve Fransa’da kültür ve ticaret mer-
kezi konumunda. Aralarında Fransız Ulusal Kütüphane-
si ve Gaumont- Opera’nında bulunduğu çok sayıda tarihi 

ve kültürel binaların olduğu Daire, kentin ve ülkenin ti-
cari hayatında da önemli role sahip. Paris 2. Daire’de ço-
cuk bakımı ve eğitimi ile ilgili belediyenin verdiği des-
tek oldukça erken başlıyor. İşte bunlardan birkaç örnek;

AİLE VE HALK KREŞLERİ 
2. Daire sınırları içinde, aile kreşleri ve halk kreşle-

ri) olmak üzere iki farklı türde çocuk yuvası hizmet ve-
riyor. Belediye, her iki türde de çocuk yuvasına sahip. 
Tüm çocuk yuvalarının ücretleri ailenin gelir ve harca-
maları değerlendirilerek belirleniyor.

Thorel Belediye Halk Kreşi’nde 2,5-3 yaş arası sek-
sen sekiz çocuk hizmet alıyor. Çocuklar, 16 aydan kü-
çükler, 16-24 ay arası yaş grubunda olanlar ve 2-3 yaş 
aralığında olmak üzere üç farklı yaş grubuna ayrılıyor. 
Ön kayıt sistemi ile çalışan çocuk yuvası, hafta içi her 
gün, saat 07.45’ten 18.45’e kadar hizmet veriyor.

Belediyeye bağlı bir başka çocuk yuvası ise Grene-
tat Belediye Halk ve Aile Kreşi’dir. 2.5-3 Yaş aralığında 
yirmi iki çocuğa hizmet vermekte olan Grenetat Beledi-
ye Halk Kreşi, çalışma prensipleri ve organizasyon ya-
pısı itibariyle Thorel Belediye Halk Kreşi ile aynı özel-
liklere sahip.

Grenetat Belediye Aile Kreşi’nde çocuklara, Paris 
Belediyesi çalışanları olan dadılar tarafından, evde ba-
kım hizmeti veriliyor. Her iki yapıda da işler, bir pediat-
ri hemşiresi öncülüğünde yürütülüyor. 

Dairede hizmet veren bir başka çocuk yuvası ise 

Mail Birlik Kreşi. Kamu yararı güden ve 
çocuklara yönelik çalışmalar yürüten bir 
dernek tarafından yönetilen bu çocuk yu-
vasının finansmanı Paris Belediyesi tara-
fından sağlanıyor. 

ÇOKLU AĞIRLAMA MERKEZİ 
Çoklu-ağırlama merkezleri, yarı-zamanlı 

veya tam zamanlı olarak tek bir çatı altında ba-
kım hizmeti sunan kuruluşlar. Bu kuruluşlar, aynı 
anda hem çocuk yuvası hem de gündüz bakım evi işlevi 
görüyor. Paul Vergara-Marcelle Guillemot Çoklu-Ağır-
lama Merkezi, 2012’de açılmış. Merkezde bir derneğin 
yaptığı özel bir program uygulanıyor. 

Geçici süreyle çocukların bırakılabileceği bu mer-
kezler, 2,5-3 yaş aralığında, üçü kreş kısmında, 15’i 
gündüz bakım evinde olmak üzere toplam on sekiz ço-
cuğa hizmet veriyor. 15 aydan küçük altı çocukla 15 
aydan büyük 12 çocuğa ayrı şubelerde bakım hizme-
ti sunuluyor. Gündüz bakım evlerinde kalan çocuklara 
yemek de sunuluyor. Çoklu ağırlama merkezi, bir okul 
öncesi öğretmeni tarafından idare ediliyor. Görevli per-
sonel içinde okul öncesi öğretmenleri, çocuk bakım uz-
manları ve okul öncesi çocuk eğitimi konusunda eğitim-
den geçmiş hizmetli personel bulunuyor. 

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ
Gündüz Bakımevleri, 2,5 aydan altı yaşa kadar ço-

cuklara, okul öncesinde, yarı-za-
manlı olarak hizmet veriyor. Bu ba-
kımevleri, pediatri hemşireleri ya 
da okul öncesi öğretmenleri tara-
fından idare ediliyor. 08.30-17.30 
saatleri arasında hizmet veren ba-
kım evinden çocuklar en fazla beş 
gün süreyle yarım gün faydalana-
biliyor. Montmarte Gündüz Bakı-
mevi, altı aydan altı yaşa; Banque 
Gündüz Bakımevi ise üç aydan altı 
yaşa çocukların yanında engelli ço-
cukları da kabul ediyor. Gruplar, 

her yarım gün için, 20-25 çocuk-
tan oluşuyor. 

ANNE-ÇOCUK 
SAĞLIĞI MERKEZİ 

Anne-Çocuk Sağlığı 
Merkezi, doğumdan altı 
yaşına değin tüm çocuk-
lara ücretsiz hizmet sunu-
yor. Bu merkez, annele-

re çocuk bakımı, emzirme, 
ebeveynlik, beslenme, hij-

yen, çocuk gelişimi ve ben-
zeri konularda danışmanlık hiz-

meti sunuyor. Anne ve çocukların 
bir araya gelebildiği bir ortam yaratan bu 

merkez, ortak aktiviteler (bebek masajı, yürüme pratiği 
vb.) düzenleniyor. 

2. DAİRE’DE VEJETARYAN OKUL YEMEKLERİ
 Ocak 2009’dan bu yana, 2. Daire sınırları içindeki 

okullarda her hafta vejetaryan yemek servisi yapılıyor.  
Fransa Vejetaryan Derneği ve hayvan hakları alanında 
çalışma yürüten L214 Etik ve Hayvan adlı kuruluşlar 
tarafından yürütülen bu program başta haftada bir gün 
olarak başlamış.  Bugün ise her salı servis edilen etsiz 
ve balıksız bu menü şimdi perşembe günleri de sunulu-
yor ve bu günü dairede okuyan çocuklar için “Veji Per-
şembe”ye dönüştürmüş.

Paris 2. Daire ile ilgili Kadıköy Belediyesi Akade-
mi tarafından ayrıntılı hazırlanan kent profiline http://
www.kadikoyakademi.org/category/kent-profilleri/ 
sayfasından ulaşabilirsiniz.
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azetecilik mesleğinin en önem-
li isimlerinden biri olan Orhan 
Erinç, 60 yıldır gazetecilik ya-
pıyor. Meslek hayatı boyunca 

çeşitli gazete ve ajanslarda çalışan Erinç, 
2010 yılından beri Cumhuriyet gazetesinin 
bağlı olduğu Cumhuriyet Vakfı’nın yöne-
ticisi. 1943 yılından beri Kadıköy’de yaşa-
yan Orhan Erinç ile siyasetten gazetecili-
ğe oradan da Kadıköy’e uzanan bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Erinç, “Karamsarlık iyi bir 
şey değil. Hem bizim için biraz lüks olu-
yor. Mücadele edip kazanmak gibi bir zo-
runluluğumuz var” diyor

• Gazetecilik yaşamınızın 60.yılı. Çok 
uzun bir süre aslında, hatta bir ömür. Na-
sıl geçti bu 60 yıl, ne düşünüyorsunuz? 

İlk yıllarının iyi geçtiğini söylemek zo-
rundayım. Çünkü o zaman gazete-
cilik gerçek anlamıyla gazetecilikti. 
Daha siyaset öne geçmemişti. Ticare-
tin adı bile geçmiyordu. Ben gazeteci-
liğe 14 Şubat 1957’de Demokrat Par-
ti milletvekilliği Selim Ragıp Emeç’in 
Son Posta gazetesinde başladım ama 
haber haberdi. Bu okunur mu okunmaz 
mı diye kimse bakmazdı, haber kullanı-
lırdı. Ve Selim Bey herhangi bir müda-
halede bulunmazdı. Selim Beyi 1971’de 
kaybettik. Mezarı başında öğrendik ki 
Adnan Menderes arada kendisini ara-
yıp teessüflerini bildirirmiş. Ama ilk 
defa mezarı başında duyduk - ki ben ora-
da stajyer muhabiri olarak başladım, is-
tihbarat şefliği ve yazı işleri müdürlüğü 
yaptım. Selim Bey ağzını açıp çocuklar 
ne yapıyorsunuz da demedi. Gazeteciliğe 
bu koşullarda başlamış biri olarak doğru-
su bugünü çok yadırgadığımı itiraf etme-
liyim. 

• Peki, bu süreç ne zaman değişti? İk-
tidarla medya arasındaki ilişkinin birbi-
rine geçtiği yıllar meslek hayatınızdaki 
hangi döneme denk geliyor? 

Daha çok 1971’de örselenmeye baş-
ladı. 72’deki Anayasa değişikliğiyle daha 
sıkı bir rejim Türkiye’ye döndü. Ve iş 
adamlarının eylemli girişi başladı demek 
lazım çünkü ben bazı konulardaki yargıla-
ra pek katılmıyorum. Ben gazeteciliğe baş-
ladığımda Türkiye’de satılan gazete sayı-
sı 10’du. Bu 10 gazetenin 5’inin sahibi de 
iş adamıydı. Mesela Yeni İstanbul’un, Ak-
şam’ın, Tercüman’ın sahipleri… Vatan ga-
zetesinin büyük ortakları bir lastik firması-
nın Türkiye temsilcileriydi. Yani böyle bir 
yapı vardı ama o dönemde patronlarına ha-
yır diyebilen yazı işleri müdürü dönemi de 
vardı. Ve patronlar o dönemde başyazarlı-
ğa öykünerek mesleği kullanmayı cesaret 
edemezlerdi ya da utanırlardı. Ben niye bu-
raya geldiğimizi değerlendirirken, genelde 
patronlarına hayır diyen genel yayın yönet-
meni ya da yazı işleri müdürü döneminin 
kapandığını belirtmek ihtiyacı duyuyorum. 

“DAYANIŞMAYI ÖZLÜYORUM”
• Geçmişe bakınca nostalji mi yapıyor-

sunuz, yoksa gelecek daha iyi mi olacak 
diyorsunuz? 

Her dönemin kendine özgü tarafları 
var. Geçmişe özlem duyarsak orada kalmış 
gibi de oluyoruz. Oysa dünya, teknoloji 
ve haber algısı değişiyor. O açıdan geçmi-
şe özlem duymak bana biraz ters geliyor. 
Gazeteciliğe başladığımda Türkiye’de tü-
kenmez kalem yoktu. Şimdi öyle bir Tür-
kiye’yi nasıl özlerim. Ama arkadaşlık iliş-
kileri, gazetecilik dayanışması, mesleğe 
duyulan saygı açısından bakınca, insan o 
günleri aramadan da edemiyor. 

• Ama sizin, geleceğin iyileştirilmesine 
yönelik bir çabanız da var. 

Bir işin meslek olabilmesi kıdemlilerin, 
eskilerinin çok olmasıyla mümkün. Mese-
la bilgisayar mühendisliği daha yeni yeni 
meslek oluyor. 50 sene önce var mıydı? 
Yoktu. Eskiden gazetecilerle ilgili herhan-
gi bir yasal düzenleme söz konusu değildi. 
Ancak 1952’den sonra kör topal diyebile-
ceğimiz bir şey oldu. Gazetecilik, kuralları 
belli, çalışma koşulları ve ekonomik çıkar-
ları düzenlenmiş bir meslek haline ancak 
1961’de geldi. 212 sayılı yasayla yapılan 
değişiklikler bizim için çok önemli. Ama 
sonradan gazeteciliğe başlayan arkadaşlar 
yetersiz buluyorlar haklı olarak, çünkü ge-

lişme devam ediyor.
• 1963 ve 1981 yılları arasında Cum-

huriyet’te çalıştınız. Bir dönem ayrı kaldı-
nız. 2010 yılından beri de Cumhuriyet 
Vakfı’nın yöneticisiniz. Cumhu-
riyet gazetesi sizin için neyi 
ifade ediyor. Belli ki meslek 
hayatınızda başka bir yeri 
var?

Cumhuriyet benim için 
her şey demek aslında. 
1981’de ayrılma ihtiya-
cını duydum ama Cum-
huriyet’ten ayrıldığımın 
bilincine iki yıl sonra var-
dım. Sabah gazeteyi alınca 
iyiyse seviniyorsunuz. Oku-
run fark etmediği ama 

mesleki açıdan yapılan yanlışlıklar oluyor. 
‘Tüh ya niye böyle olmuş’ diyorsunuz. Bir 
gün dedim ki ‘tamam böyle diyorsun ama 

sen Cumhuriyet’te değilsin ki’. Ama 
bunu iki sene sonra söyle-

yebildim. Yani Cumhuri-
yet bizim için bir yaşam 
biçimi haline dönüş-
müş. 

• Kasım ayından 
beri başlayan bir dava 
süreci var, son durum 
nedir? 

Açık bir hukuk-
suzluk. İddialara göre 

Cumhuriyet yayın po-
litikasını değiştirmiş. 

Cumhuriyetin yayın 

politikasını değiştirmiş olması, basın yasa-
sının 11.maddesine göre çalışanla işveren 
arasındaki bir sorun. Bir iş hukuku soru-
nu ama ceza hukukuna taşınmış durumda. 
Vakfın yönetiminin seçiminin bilmem ne 
olduğu iddia ediliyor. Bu da Türk Mede-
ni Kanunu’na ve Vakıflar Kanunu’na göre 
bir hukuk sorunu. O da ceza sorunu haline 
dönüştürülmüş. Bu Cumhuriyet’e Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin bir saldırısı. Ama 
ne yazık ki bu saldırının yollarını döşeyen-
lerden kimileri de Cumhuriyet’in eski va-
kıf yöneticileri. Öyle bir sıkıntı var. Onlar 
‘Cumhuriyet FETÖ’cü oldu’ dediği za-
man, savcılık hemen bunlar FETÖ’cü ol-
muş diye bakıyor olaya. Ben en çok tabii 
Hikmet Çetinkaya’nın durumuna şaşırıyo-
rum. Çünkü Hikmet Çetinkaya 1970’ler-
den bu yana Fethullah Gülen’in neler yap-
mak istediğini Türkiye’de yazan kişi. Ben 
1998’de yazmışım mesela ilk yazıyı. 

“KİME DOKUNURSA DOKUNSUN…”
• İnsanların Cumhuriyet gazetesi-

ne sahip çıkması, yanınızda durması sizi 
mutlu etti mi? 

Elbette bizi sahiplenmeleri bir mutlu-
luk kaynağı. Biz gazetecilik yapmak için 
kurgulanmışız. Cumhuriyet’te bulundu-
ğum süreçte Cumhuriyet gazetesinin ara-
sının iyi olduğu hiçbir hükümet hatırla-
mıyorum. Ecevit hükümeti dâhil. Bir şey 
olmuşsa ve onun haberini bir arkadaşımız 
Cumhuriyet’te belgeli olarak yazmışsa o 
haberin çıkmasını önleyecek hiçbir güç 
yok. Haber doğruysa çıkar. Tek yapıla-
bilecek şey şudur; ‘Ya arkadaşlar bugün 
çok haber var. Bu haberi harcamayalım, 
yarına bırakalım’ demektir. Ama bu ha-
ber ‘Cumhuriyet’te çıkmaz’ gibi bir so-
nuç olmaz. Kime dokunursa dokunsun. 

• 3 Mayıs “basın özgürlüğü günü” 
ve hala gazeteciler gözaltına alınabili-

yor. 150’yi aşkın gazeteci şu an içeride. 
Ne düşünüyorsunuz?

Biliyorsunuz iktidarın ‘dindar ve kin-
dar’ bir yaklaşımı söz konusu. Başkaları-
na kindar olmasını öğütlerseniz, kendiniz 
de kindarsınız demektir. Yani yapılan yan-
lışların, hataların gizlenmesi ancak duyu-
rulmamasıyla mümkün hale geliyor. Arada 
onu duyurmaya çalışanlar olursa da sonuç 
bu oluyor Türkiye’nin giderek batı dünya-
sından soyutlanması da gündeme gelmiş 
durumda. 

• Kasım ayında yaşananlar korkuttu 
mu sizi?

Hayır. Korkmak için bir şey yapmış ol-
manız gerekiyor. Şimdi gazetecilik dışın-
da ne yapmışız. Suç işlemişiz diye bize so-
ruyorlar ama ‘bu başlığı niye attınız’ diye 
soruyorlar. Bir kere basın hukuku diye bir 
hukuk var. O hukuk da diyor ki 4 ay içinde 
dava açmazsan bir daha açamazsın. Bana 
3 sene önceki başlığı veya bu haberi niye 
koydunuz diye soruyorlar. Basın hukuku 
varsa bana bunu soramazsın. Sorarsa hu-
kuk yok demektir.

“12 EYLÜL’DEN GERİ”
• Gazetecilik deneyiminizden yola çı-

karak soruyorum. Türkiye siyasi tarihini 
de iyi bilen isimlerden birisiniz. Referan-
dum sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Bundan sonra nasıl bir Türkiye bek-
liyor bizi?

Trajikomik bazı şeyler oluyor. İktida-
rın da iddialarından biri 12 Eylül Anaya-
sası’nın hukuksuzluğuydu. Şimdi yapılan 
halk oylamasıyla 12 Eylül Anayasası’n-
dan da geri bir Anayasa sahibi olduk. Ola-
ğanüstü hal kalkar mı? Bence kalkmaz. 
Çünkü iktidar artık olağanüstü hal olma-
dan Türkiye’yi yönetme gücünde değil. 
Yani ne kadar geriye gittiğimizi tahmin et-
mek biraz zor. 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık. Hadi 
çocuk bayramını kutladığımızı kabul ede-
riz ama ulusal egemenlik bayramını nasıl 
kutlayacağız? Başlangıçta da askeri darbe-
ler yaşadık ama bu onlardan daha kapsam-
lı bir sivil darbeye dönüştü ve yapılışı da 
‘demokrasinin geliştirilmesi’ için. Ama bu 
oylama gösterdi ki iktidara karşı çıkabile-
cek güçler sandıkta birleşebiliyor. O ne-
denle karamsarlığı daha da azalttım ben. 

Karamsarlık zaten pek iyi bir şey değil 
hem de bizim için biraz lüks oluyor. 
Mücadele edip kazanmak gibi bir zo-
runluluğumuz söz konusu. 

28 NİSAN - 4 MAYIS 201710 Röportaj

Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

AYKURT NUHOĞLU
YAYIN KURULU

Onur TEMÜRLENK, Ayten GENÇ,
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ulaş YILMAZ

Haber Merkezi

Gökçe UYGUN
Mustafa SÜRMELİ, Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN

Baskı: İleri Haber Ajansı İletişim Matbaacılık Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 Yenibosna / İSTANBUL

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

Tel: (216) 348 70 60 
Reklam: (216) 345 82 02

www.gazetekadikoy.com.tr
www.facebook.com/gazetekadikoy

www.twitter.com/gazetekadikoy
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

Reklam: (216) 345 82 02 - (216) 338 61 33

Moda Çay Bahçesi’nde haftanın en azından üç 
günü, her seferinde en az üç çay içerek, ya-
şıtlarıyla hararetli memleket meselelerini tar-
tışmayı vazgeçilmez alışkanlıklarından bir ha-
line getirmiş Kelebek Aleko’nun, içindeki, çok 
derinlerine gömdüğü o insanı yıllarca göster-
memeye çalışması doğru muydu, yanlış mı, 
karar veremiyorum. Kimileri onu bu tercihine 
ya da ısrarına kaçış diyebilirdi, kimileri kendi-
ni müdafaa savaşı. Kimileri bir kırgınlığın, ki-
mileri bir hayata bağlanmanın ifadesi…  İhti-
mallerin hiçbirini göz ardı edemiyorum. Moda 
İlkokulu’nun önündeki durakta ineceği tram-
vayda Şefik Bey ile eski sigaralar üzerine ha-
raretli bir muhabbete girdiğini gördüğüm ak-
şam da bu ihtimalleri aklıma getirmiştim. Bir 
süre sonra sıkılmıştı. O hep öyleydi. Birden sı-
kılmaya başlardı. Girdiği hiçbir sohbet istedi-
ği sohbet değildi çünkü. Neden böyle yaptığı-
nı sorduğumda verdiği cevabı hiç unutmadım.

“Oyalanıyorum işte, ne yapayım… Haya-
tım öyle geçti… Oyalanarak…”

Sözlerinin ardında hayat bulan sızıyı öğ-
rendiğimde neden böyle bir tercih yaptığı-
nı daha iyi anlayacaktım. O zaman da benim 
içimi bir sızı kaplayacaktı.  da Hikâyesindeki 
karanlığı benimle bu yüzden paylaşmıştı çok 
büyük bir ihtimalle. İnsan yaşadıklarının biri-
lerinde kalmasını ister.

Çevresindekilere uzun yıllar Kumkapı’da-
ki bir meyhanede garsonluk yaptığını söyledi. 
Birçok meze tabağını ellerinde, masalar ara-
sında adeta dans ederek taşıma maharetine 
sahip olduğunu da... Lakabını bu becerisinden 
aldığını da… Aslına bakarsanız o sabah soh-
betlerini yaptıklarının hiçbiri onun bu zamanını 
bilmedi. O anlattı, dinleyenler de duyduklarını 
kabul etti. İtiraf edeyim, ben de o seyirciler-
den oldum. Aleko’nun böyle bir geçmişe sa-
hip olmama ihtimali var mıydı? Kim bilir… Ha-
yat bu… Bazen yaşadıklarınıza tutunmak için 
yalanlardan medet umabilirsiniz. Doğru yaşa-
dığınıza öncelikle kendinizi inandırmak için ta-
bii. Ya asıl doğrular? Onun böyle bir yalanla ya-
şaması hayatının o yalanı dikkate alındığında 
hiç mühim değildi. Altmışlı yıllarda buralardan 
gitmek zorunda kalan gençlik arkadaşları-
nı bir daha görmemenin içinde sık sık uyan-
dırdığı hasret de değildi. O masaların birinde 
baş başa çay içtiğimiz bir sabah sırrını açmış-
tı.  Sorularımı ve şüphelerimi doğuran benimle 
paylaştığı bu sır olacaktı artık. Çok kederliydi. 
Başlarken söyledikleri bu kederi dışa vurma-
ya fazlasıyla yetiyordu.

“Aşk için beklemek nedir bilir misin? Ama 
hakikaten beklemek… Öyle lafta değil… Yıllar-
ca beklemek…”

Sonra anlatmıştı gençlik yıllarında sev-
dalandığı kızı. Adı Süheyla’ydı. Aşkı karşılıksız 
değildi aslında. Ama şartlar… O şartlar… Evle-
neceği günün öncesinde bir sabah gizlice bu-
luşmuşlar, uzun uzun konuşmuşlardı. ‘Haya-
tın bu zamanı bize göre değil Aleko… Bir gün, 
belki bir gün birbirimize kavuşuruz. Bilmem 
beni bekler misin… Beklemezsen tabii anla-
rım. Bir yuva kurmak senin de hakkın. Hakkını 
helal et…’ demişti. Başka bir hayata gidiyordu. 
Kendisinden yirmi beş yaş büyük bir fırıncıyla 
evlendirilecekti. Onun da kalbi kırıktı… Bekle-
mişti Aleko. Yıllarca. Evlenmeden. Tek başına 
kalarak… Hayata bağlanmak için çapkınlıklar 
yaparak… Bu da oyalanmanın bir başka şek-
li miydi? Sonra da ortak dostlarından bir tra-
fik kazasında öldüğünü öğrenmişti. Otuz yıla 
yakın bir süre geçmişti aradan… Yaşayarak, 
yaşamaya devam ederek kendisini cezalan-
dırıyordu artık. Neden? Bu sorunun da bir-
çok cevabı vardı şüphesiz. Belki de asıl sorul-
ması gereken bu soru değildi. Bazı bekleyişler 
insanı selamete çıkarmıyor muydu yoksa? 
Süheyla’nın tam ne zaman öldüğünü hiçbir 
zaman öğrenemedim. Anlatılanlar arasında 
bu ince ayrıntı yoktu. Aleko’nun bu hikâyeyi 
de uydurup uydurmadığını da öğrenmeye ça-
lışmadım. Eğer bunların hepsi bir yalan idiyse 
hiç de fena sayılmayacak bir hikâyeciyle karşı 
karşıyayım demekti. 

Bana şimdi başka bir hikâye anlatmasını 
bu yüzden mi bekliyorum?

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (41)

MARİO 
LEVİ

Usta gazeteci Orhan Erinç, meslek hayatında 
60 yılı geride bırakıyor. 74 yıldır Kadıköy’de 
yaşayan Erinç ile gazeteciliği, Cumhuriyet 
gazetesini ve tabii ki Kadıköy’ü konuştuk

l Erhan DEMİRTAŞ

G

KADIKÖY’ÜN KÖŞKLÜ ZAMANLARI 
• 1943 yılından beri Kadıköy de yaşıyorsunuz. Buradaki 
hayat hikâyeniz nasıl başladı?
Ben ilk defa Kadıköy’de sosyal yaşamın içine 
girdiğimi düşünüyorum. 7 yaşında ilkokula başlarken 
döndük İstanbul’a. Göztepe Taş Mektebi’nde okula 
başladım. Pansiyonlu olduğu için parasız yatılı okuyan 
ve Türkiye’nin çok çeşitli illerinden gelmiş sınıf 
arkadaşlarımız vardı. Yani Türkiye insanını orada tanımaya 
başladım ve bu çok doğal geldi. Ben 60 yıldır gazetecilik 
yapıyorum ve bugüne kadar kimseye nerelisin diye 
sorduğumu hatırlamıyorum. 
• Bir arada yaşama kültürü vardı yani?
Hem bir arada yaşama kültürü hem de İstanbullu olma 
alışkanlığı vardı. Biz birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın 
dinini, mezhebini genç yaşta kaybettiklerimizin ölüm 
ilanlarından öğrenirdik. Öyle bir merakımız da olmazdı. 
‘Bu kimdir, nedir?’ diye sormazdık. Sınıfımızda Rum 
arkadaşlarımız da vardı Ermeni arkadaşlarımız da. Ve hiç 
onları dışlayan bir yaklaşım söz konusu olmazdı.
• Mahalleniz nasıldı? Oynar mıydınız?
Ben Kadıköy’ün köşkler dönemini yaşayanlardanım.
Sizin de eviniz köşk müydü?
Biz Cemal Paşa’nın köşkünde kiracıydık çocukluk 
yıllarımdan hatırlıyorum. Elektrik vardı ama 
Çiftehavuzlar’da lambalar hava gazıyla yanardı. Bir 
görevli akşamları çakmakla onları yakardı. Gözcübaba’da 
üç tane futbol sahamız vardı. Kadıköy’ün Fenerbahçe’den 

sonra en kıdemli takımı olan 1912’de kurulmuş Hilal 
Gençlik Kulübü vardı. Orada lisanslı futbolcuydum. Orada 
yaz maçları yapardık. Merdivenköy ve Kurbağalıdere’nin 
çevresi bomboştu. Oraya köpekleriyle avcılar gelirdi. 

“KOMŞULUK İLİŞKİSİ ZAYIFLADI”
• Kaç yılına kadar sürdü peki bu anlattıklarınız? Ne zaman 
değişmeye başladı Kadıköy?
Herhalde 60’lı yılların başında. Bir de tabii köprü öncesi 
ve köprü sonrası diye ikiye bölmek gerekiyor diye 
düşünüyorum. Çünkü 73’ten önce araba vapuru ile araçlar 
karşıya geçer gelirdi. O nedenle de bu tarafın nüfusu 
Üsküdar falan da dâhil 800 bin dolayındaydı. Ama köprü 
yapıldıktan sonra sadece belki Kadıköy 800 binden fazla 
oldu. Bölünmesine rağmen. 
• Çocukluğunuz ve gençliğinizdeki Kadıköy’le şimdiki 
Kadıköy arasında nasıl bir fark var?
Tabii var. Biz eski eser kavramına, daha doğrusu 
korunması gereken eser kavramına çok geç ulaştık. Pek 
çok köşk gözümüzün önünde yıkıldı ve yerine apartman 
blokları yapıldı. Kadıköy’ün en önemli kayıplarından biri 
odur. Parmakla gösterilecek kadar az köşk kaldı. Tabii çok 
kalabalıklaştı, çok katlı binalar, komşuluk dayanışmasını 
ya da duygusunu zayıflattı. Sokağımızda oturanları 
tanırdık bir süre sonra dışarıdan gelen yabancıların 
hangi eve misafir olarak gittiklerini bile bilirdik. Bu kadar 
yakınlık vardı. Teyzeler, amcalar annemizin arkadaşı ya da 
babamızın arkadaşıydı. Elinde fileyle bir şey götürüyorsa 

hemen koşardık elinden alırdık, yardım ederdik. Böyle bir 
mahalleli dayanışması vardı. Kadıköy’ün iyi taraflarından 
biri yeşilliğini kaybetmemiş olması. Hem çocukların hem 
de gençlerin fikri gelişmelerine, bilgilenmelerine verilen 
önem Kadıköy’ün önemli ayrıcalıklarından biri. 

VAPURDAKİ DOSTLUKLAR
• Bir de Kadıköy, Çetin Altan ve Çetin Emeç gibi 
gazetecilerin, aynı zamanda sizinle akran olan Cemal 
Süreya gibi şairlerin yaşadığı bir yerdi. Sizin dostluğunuz 
var mıydı Kadıköy’deki gazetecilerle ya da şairlerle?
Çetin Emeç’i gazeteciliğe başladığım gün tanıdım. Son 
Posta’nın yazı işleri müdürüydü. Çetin’in vurulduğu yerle 
bizim evin arası 3 metre falan. Oktay Akbal, Çetin Altan, 
Cemal Süreya ve Sadullah Usumi vardı hem milletvekili 
hem Cumhuriyet yazarı. Yani şimdi aklıma gelmese bile 
Sirkeci vapuruna binip Kadıköy’e geçerken rastlaştığımızda 
selamlaştığımız arkadaşlarım, ustalarım çoktu. 
• Ben de vapurda kurulan dostluklar ile ilgili bir soru 
hazırlamıştım. Siz erken davrandınız. 
Gençliğimde Bağdat Caddesi’nde tramvay, üst 
Göztepe’de tren vardı. Bizim bindiğimiz tren 08.46’da 
gelirdi Göztepe’ye. Cağaloğlu’na gidenler o trende olurdu. 
Kadıköy Sirkeci vapurunda da herkesin bir yeri vardı. 
Gazeteci arkadaşlar toplanırdık. Eksik birini gördüğümüz 
zaman ‘Allah Allah acaba hasta mı’ diye kuşkulanırdık. 
Çoğu zaman grup halinde yürüyerek Cağaloğlu’na 
giderdik.

Hayır 
diyen
yazı işleri 
müdürü 
kalmadı

1968 yılında Orhan Erinç, Behçet 
Kemal Çağlar'ın dersini izlerken

Erinç, 1963'te  Tıp Tarihi Müzesi'nde 
Prof. Dr. Süheyl Ünver'le birlikte
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Uluslararası grubu 
BLOUZouki ile İstanbul 
sokaklarında 3 yıldır müzik 
yapan Fransız müzisyen 
Hugo Labattut, gezginliği, 
sokak müzisyenliğini ve 
İstanbul sevgisini anlattı

na ve eğlenceli grubuna Bahari-
ye’de rastlamış olmalısınız. Fransız 
gezgin müzisyen Hugo Labattut ve 
grubu BLOUZouki’den bahsediy-

ruz. Sokakları sıcak ezgileriyle şenlendiren bu 
enerjik grup; İtalya’dan Alessandro Tomei (da-
vul),  İran’dan Arash Khoadayarı (harmonika) ve 
Nadi Gharıbnavaz (bas) ve Türkiye’den Ersin Er-
çin’den (banjo, elektrikli gitar) oluşuyor. 
Hugo Labattut ile İstanbul günleri, müziği ve 
grubu hakkında söyleştik.
◆ Bizde bir espri vardır ‘Fransız kalmak…’ diye. 
Okurlarımız size Fransız kalmasın, kendinizi ta-
nıtın lütfen. 
Şarkıcı ve söz yazarıyım. 15 yaşımda müzi-
ğe başladım. Şimdi 30’um yani yaşamımın yarısı 
müzikle geçti. Yerel bir okulda gitar öğrendim, li-
seden sonra müzik okulunda teori eğitimi  aldım. 
◆ Müzik size neler ifade ediyor?
Müziğin anlamı bana her şey! Sabah kalma se-
bebim. Delikanlılığımdan beri o hep benimleydi. 
Müzik bana ihtiyacım olan her şeyi veriyor. Üz-
gün ya da neşeli olduğumda, her durumda… Mü-
zisyen olmanın en iyi tarafı insanlara ne kadar 
verebileceğini keşfetmek. Her çaldığımda farke-
diyorum ki insanların buna çok ihtiyaçları var.
Türkiye’deki müzikleri nasıl buluyorsunuz, be-
ğeniyor musunuz?
Türkiye’de müzisyenler (ve tüm insanlar) mü-
zikle ödüllendirilmişler! Yaklaşık 1000 tane ye-
rel şarkı var herkesin bildiği. Ve bu şarkıların ülke 
tarihinin bir parçası. Bu çok önemli. Türkiye’nin 
benim için bu kadar özel olmasının nedenlerin-
den biri de bu. Fransa’da böyle bir şey yok, keş-
ke olsaydı. 
◆ Ne kadar süredir İstanbul’da yaşıyorsunuz, 
neden buradasınız?
Benim hayatımın büyük kısmı seyahatle geçi-
yor. 3 yıl oldu İstanbul’a geleli. 8 yıl önce Polon-

ya’da tanışıp arkadaş olduğum Ersin sürekli beni 
davet ediyordu, o vesileyle geldim. Ama hep bu-
rada değilim. Genelde yaz mevsiminde Avrupa 
sokaklarında çalıyorum. Eylül-Mayıs arası İstan-
bul’da oluyorum.
◆Gezgin bir müzisyen olmanıza rağmen grubu-
nuz BLOUZouki’yi İstanbul’da kurdunuz. Neden?
İstanbul, Avrupa’nın şehirleriyle karşılaştırınca 
bir müzisyene farklı seçenekler sunan bir kent. 
Boğaz hayatımda gördüğüm en büyülü yer... 
BLOUZouki’nin anlamı nedir?
Blues ve buzuki’nin (Yunan müziğinin belli başlı 
çalgılarından. Gitar ve bağlamanın karışımı) Gru-
bun ilk zamanlarında buzukiyi daha fazla kulla-
nıyordum. Şimdi blues, swing, country ve başka 
müzik türleri. Hepsini kendi tarzımızla çalıyo-
ruz. Elbette ki Yunanlılar gibi buziki çalamayız ki 
tam olarak da istemediğim şey de bu. Kendi tar-
zımızla çalıyoruz. Kopya değil, öyle olsa berbat 
olurdu!
◆ Sokak grubu olmak, sokaklarda müzik yap-
mak nasıl bir şey?
Hayatımdaki en iyi şey! Pek çok insanla tanışı-
yoruz, her türlü insana sunuyoruz müziğimizi. 
Zengin, fakir,  avukat, garson… Farketmez. Gi-
riş parası yok bizi dinlemek için. Herkes eşit. Bu, 
hatırlamamız gereken en önemli şey.
Van Gölü’ndeki Kürt gemiciler hakkındaki şar-
kınızın hikayesini merak ettim..
Tatvan’dan Van feribotuna binmiştim. Tekneleri 
ve denizcileri çok severim çocukluğumdan beri. 
Denizde olmak muhteşem bir an benim için. Bu 
şarkı da doğallığında geldi ve çok sevdim
◆ Sizi kimler dinliyor peki? 
Blues ve benzer tarzda müzik sevenler muhte-
melen bizi de sever. Bence müziğimizin anahtarı 
enerji! Bunu herkes hissedebilir barda ya da so-
kakta. Müzik insanları mutlu eder. Bizi dinlemek 
için en iyi sebep!

◆3 tane albümünüz var. Biraz anlatır mısınız 
onları?
İlki akustik bir albümdü ‘İstanbul Yolunda’ isim-
li. Tüm şarkıları  1 günde kaydetmiştik. Bu 3 yıl 
önceydi. Hala dinlerim. Bana İstanbul’daki ilk za-
manlarımı ve bestelerimi hatırlatır. İkinci albü-
mün adı  "Je déménage" (Taşınıyorumt). Porte-
kizce ve  Türkçe şarkılardan oluşuyordu. Geçen 
yıl, hayatımda pek çok değişikliğin olduğu bir 
dönemde yaptık bu albümü.  Farklı ülkelerden 14 
müzisyenle alıştık. Bana, İstanbul’u temsil eden 
bu müzisyenlerle şarkılarımı paylaşmak çok 
önemliydi benim için. 3. albümü de henüz bitir-
dik. İsmi "Hobos". Amerika’da trenlere atlayıp, 
daha az para ile daha iyi bir hayat kurmaya çalı-
şan gezginler için kullanılan terim. Benim hayatı-
mı da benziyor bu. 
◆ Genelde Kadıköy merkez, Moda, Caddebos-
tan’da konserler veriyorsunuz. Kadıköy’ü sevi-
yor olmalısınız..
 Evet. Kadıköy, Beşiktaş gibi açık fikirli semtle-
ri seviyorum. Sokakta çalmak için uygun yer-
ler, halk kabul ediyor sizi. Sanırım sokaklarda-
ki yabancı tek grup biziz. Bence insanlar bundan 
hoşlanıyor.  Zabıta ile sorun çıkınca, insanların 
bizi savunması bize iyi hissettiriyor.
◆ Kadıköylüler sizi nerede/ne zaman dinleyebilir?
Şanlıysanız bize Bahariye’de rastlarsınız!
◆Yakında İstanbul’dan ayrılacakmışsınız. Ne-
den acaba? Geri dönecek misiniz? Gruba ne 
olacak? Dağılacak mı?
Mayıs sonu gidiyorum. Çünkü durumlar giderek 
zorlaşıyor burada. Kiralar pahalılaşıyor,  barlar 
kapanıyor. Kış çok soğuk oluyor, sokakta çala-
mayız. Şimdilik Lizbon’a gidiyorum. Ama mut-
laka döneceğim. Çok şarkılar yazdım bu şehir 
hakkında. Çok özleyeceğim.  Hayır, iki üye be-
nimle geliyor. Başka müzisyenler bulacağız ora-
da, İstanbul’daki gibi çalmaya devam edeceğiz.

Hazırlayan: Gökçe UYGUN
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Dans gününde
DANSLAR
ŞARKILAR

Sesler Hazinesi Orkestra ve Solistleri, 
‘’Danslardaki Düetler’’ adlı bir program 
hazırladı. 29 Nisan Cumartesi günü 
saat 20.00’da ücretsiz olarak Yelde-
ğirmeni Sanat’ta yapılacak olan etkin-
likte, soprano Pınar T. Çulha ve bari-
ton Niyazi Ölmez dansların içinde yer 
alan düetleri seslendirecek. Kakape-
dia dans grubu da bir gösteri suna-
cak.İstanbul Devlet Opera ve Bale-
si de  'Dünya Dans Günü Etkinlikleri' 
kapsamında ‘’Sondan Önce-3 Aşk - 4 
Mevsim’’ adlı neoklasik – modern bale 
eserlerini sahneleyecek. Her yönüy-
le aşk’ı anlatan bu eserin prömiyeri 29 
Nisan Cumartesi saat 20.00’de Sürey-
ya Operası’nda gerçekleşecek. Aynı 
mekanda ertesi gün (30 Nisan Pazar) 
saat 13.00’te ise Mimar Sinan Üniver-
sitesi Devlet Konservatuarı ve İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale 
Bölümü öğrencileri Dünya Dans Günü’ 
nü kutlayacaklar.

TENIS KORTUNDA DANS
Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Be-
lediyesi Koşuyolu Gönülleri ve Ay-
tunç Bentürk Dance Academy Dans 
ve Spor Kulübü iş birliği 29 Nisan Dün-
ya Dans Günü’nde Koşuyolu Parkı’n-
da kutlama programı organize edildi. 
17.00-19.00 saatleri arasında yapıla-
cak olan ücretsiz etkinlikte, toplumu 
spor ve dans konusunda bilinçlendir-
mek, spor ve dans aktivitelerine teşvik 
etmek ve dansı sevdirmek amacı ile 
parkın tenis kortunda çeşitli dans gös-
terileri yapılacak. Kalkedon Flamen-
ko grubu da dang günü kapsamında bir 
gösteri sunacak. Grubun yıldsonu gös-
terisi 29 Nisan günü saat 20.30’da Ka-
dıköy Halk Eğitim Merkezi’nde olacak. 

29 Nisan Dünya Dans 
Günü Kadıköy’de çeşitli 

etkinlikler kutlanacak

ve

 UKULELE GÜNÜ
30 Nisan Pazar günü 16.00-22.00 
arasında ‘’Ukulele Buluşması’’ 
olacak. Bu enstrümanla ilgilenen 
herkes Moda sahildeki (Şifa 
Sokak'tan aşağı inen merdivenlerin 
dibinde çimenlerde) bu ücretsiz 
etkinliğe davetli. 

Bahar,

geliyor
Yeldeğirmeni'nde bahar, 30 Nisan 
Dünya Caz Günü'nde festival ta-
dında bir etkinlikle kutlanıyor; ‘’yel 
değirmeni Caz Baharı’’. 

Bu sene ilki düzenlenen Yeldeğir-
meni Caz Baharı, 5 farklı mekan-
da Dj performansları, konserler 
ve fotoğraf sergisinin bulundu-
ğu dopdolu programıyla cazsever-
leri bekliyor. Beş farklı konseptle 
sokakları dolduracak caz severleri 
karşılayacak ücretsiz mini festiva-
lin programı şöyle:
11:00-15:00: DJ Barthez Eşliğinde 
Caz Brunch - No 39
13:00-19:30 : "Jazz In Town by Or-
çun Kaya" Caz Fotoğrafları Ser-
gi Açılış Kokteyli - The Badau İs-
tanbul
15:00-19:30 : "TheDuo" Akustik 
Caz Konseri - Bitro Coffee / Shop 
/ Performance
19:30-21:30 : Baturay Yarkın Trio 
feat. İpek Göztepe - Hangart
21:00-00:00 : "Cazcı Balık" - Ka-
labalık

30 Nisan Dünya Caz günü, 
Kadıköy’de ücretsiz festivalle kutlanacak

O

Hugo Labattut
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 Kadın genital 
organlarındaki mikrobiyal 

durumu ve cinsel bulaş 
durumunu ortaya koyan 

FEMOFLOR 
testlerinden sonra, erkeklerde 

mikrobiyal durumu ve 
cinsel bulaş durumunu moleküler 

yöntemle ortaya koyan 
ANDROFLOR 

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

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

www. gelisimlab.com.tr                gelisim@gelisimlab.com.tr 

  

Aşı olmak sadece çocuklar 
için değil erişkinler içinde 
oldukça önemli. Marmara 
Üniversitesi Geriatri 
Bölümü’nden Uzm. Dr. Aslı 
Tufan Çinçin ileri yaşlarda 
aşı olmanın önemini 
şöyle anlattı: “İleri yaşla 
birlikte kronik hastalıkların 
artması ve bağışıklık 
sisteminde ortaya çıkan 
değişiklikler enfeksiyon 
riskini arttırmaktadır. 
Özellikle üst solunum 

yolu enfeksiyonları kolaylıkla alt solunum yoluna 
ilerlemekte ve zatürreeye sebep olmaktadır. 
Zatürree yaşlılarda ölüme sebebiyet vermektedir. 
Yapılan çalışmalar çocukluk çağında olduğu gibi 
ileri yaşta da aşılamanın çok önemli olduğunu 
göstermiştir. Bu sebeple diyabet, kronik kalp 
hastaları, KOAH, astım hastaları, bağışıklık sistemi 
zayıflamış kişilerde ve 65 yaş üstü yaşlılarda 
aşılama takvimi oluşturulmuştur. Bu doğrultuda 
önerilen aşılar şöyle;

1- Zatürree aşısı (Pnömokok aşısı): Her 
mevsim uygulanabilir. Daha önce hiç aşı 
olmamışsa önce konjuge 13 değerli pnömokok 
aşısı yapılması, 1 yıl sonra 23 değerli polisakkarit 
aşı yapılması önerilir. Özel durumlarda bu süre 
2 aydır. Zatürre aşısına; Marmara Üniversitesi 
Pendik Eğt.Arş. Göztepe Eğt.Arş. Siyami Ersek, 
Koşuyolu Kalp, Haydarpaşa Numune, Fatih Sultan 
Mehmet, Kartal Eğt.Arş. Ümraniye Eğt.Arş. gibi 
hastanelerden ulaşılabilmektedir. Ücretsiz aşıdır.

2- Tetanoz: 10 yılda bir olunmalıdır. Ücretsiz 
aşıdır.

3- Influenza (grip): Her yıl Eylül-Ekim-Kasım 
döneminde önerilmektedir

4- Hepatit B: Enfeksiyon geçirmemiş yani 
doğal bağışıklığı olmayan bireylerde yapılacak ilk 
doz ardından 1. ve 6. aylarda tekrar edilmek üzere 
toplam 3 doz şeklinde yapılmalıdır. Ücretsizdir.

5- Herpes Zoster: 65 yaş üstü 1 doz. 
Zona hastalığı ve sonrasında zonaya bağlı 
komplikasyonları önlemek için yapılır. 

6- Meningokok: Riskli bireylerde, riskli 
coğrafyalara seyahat edeceklere 1 doz yapılır.

İleri Yaşta Aşı Olmak

Uzm. Dr. Aslı 
Tufan Çinçin

Marmara Üniversitesi 
Geriatri Bölümü

İDRAR KAÇIRMA ŞİKAYETİNDE
ÇOK BOYUTLU TEDAVİ

PELVİK TABAN STİMULASYONU

Sağlıkta Buluşma Noktanız...

Şair Arşi Cad. No: 6 Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL
444 0 664 - 0216 449 09 41

info@medipoint.com.tr
www.medipoint.com.tr

Merkezimizde CGF tedavi uygulaması yapılmaktadır
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imliğinde doğum tarihi 
00.00.1336 yazıyor. Yani hicri 
takvime göre doğum tarihinin 
not edildiği yıllardan geliyor. 

Şerife Gök, miladi takvime göre 99 yaşın-
da. Yaşını sorduğumuzda 100’e az kaldı di-
yor ama ne kadar kaldığı çok da umurunda 
değil, “Yaşıyoruz işte” deyip geçiyor. 

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Ti-
yaran köyünde eşiyle ve 8 çocuğuyla geçir-
diği uzun yılların ardından, bundan tam 37 
yıl önce, çocuklarıyla birlikte, eşinin ölme-
den kısa bir süre önce yaptırdığı Hasanpa-
şa’daki eve taşınıyor. Oğlu, gelini, 5 torunu 
ve 3 küçük çocuğuyla birlikte, tek katlı bu 
küçük evde yaşam mücadelesi veriyorlar. 

Yıllar geçiyor, İstanbul değişirken 
yaşamlar da değişiyor. Kentsel dönü-
şüm tüm kenti sarıp sarmalarken Ha-
sanpaşa’nın bu iki sokağındaki tek veya 
iki katlı, bahçeli evler, unutulmuş gibi, 
o eski günler hiç bitmemiş gibi yerli ye-
rinde duruyor. Torunlar büyüyor, herkes 
kendi yuvasını kuruyor. Artık sadece to-
runlarının değil mahallelinin de “babaan-
nesi” Şerife Gök, tüm ısrarlara rağmen 
çocuklarının yanına yerleşmek yerine, o 
çok sevdiği evinde yalnız yaşamayı ter-
cih ediyor. Neyse ki çocukları, torunları, 
komşuları sık sık ziyaretine geliyor, ih-
tiyaçlarını gideriyor, onu olabildiğince 
yalnız bırakmamaya özen gösteriyor. Bir 
asırlık ömre nice savaşlar, darbeler, yı-
kımlar, mutluluklar, sevinçler, özlemler, 
göçler sığdıran bu kadın, devletin kendi-
ni sadece “borçlarda” ve “vergilerde” ha-
tırlamasından rahatsızlığını referandum 

günü seçimini yaptıktan sonra oradaki-
lere seslenerek gösteriyor: “Ben 100 ya-
şındayım, sandığa geldim, reyimi verdim 
ama devlet bizi sadece rey günü hatırlı-
yor. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl ya-
şıyorsun? diye soran yok!”

“DEVLET BENİ DUYDU MU?”
Referandumdan birkaç gün sonra Ka-

dıköy Belediyesi evine temizlik ekibi gön-
derince Şerife nine “Devlet beni duydu 
mu?” diye soruyor şaşkınlıkla. Oysa bele-
diyenin yaşlı ve yalnız yaşayanlar için ge-
liştirdiği yeni bir projesi bu. Sosyal Des-
tek Müdürlüğü’ne bağlı dört kişilik bir 
ekip, önceden randevu alınan evlere gidip 
tüm temizliğini yapıyor; camlar siliniyor, 
mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuk-
lar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler 
atılıyor. Tüm malzemelerini de belediye 

görevlileri getiriyor, birkaç saat içinde evi 
“çiçek gibi” yapıp çıkıyor. Şerife Gök de 
böyle ifade ediyor temizlik sonrası duygu-
larını: “Oh evim çiçek gibi oldu”. 

Memnun kalıp kalmadığını soruyo-
ruz şöyle diyor: “Kızlarım sağolsunlar her 
hafta geliyor, temizliğimi yemeğimi yapı-
yorlar, bana çok iyi bakıyorlar ama onlar 
da artık yaşlı. Çok yoruluyorlar. Belediye-
nin beni hatırlaması çok mutlu etti. İnşal-
lah hep gelirler, beni unutmazlar.”

Belediyenin temizlik görevlileriyle de 
sohbet ediyor Şerife nine. Kulakları duy-
masa da sorular soruyor, anlatıyor, sık sık 
Kürtçe “Xwede ji we razî be (Allah sizden 
razı olsun)” diyip teşekkür ediyor. 

Bastonuna yaslanıp temizlik görevlile-
rini kapıya kadar uğurlarken bir hizmetten 
yararlanmanın mutluluğuyla el sallayıp 
“Yine gelin ben buradayım” diyor. 

“Bir Dileğim 
Var” Konseri

Kanser tedavisi gören çocukların dileklerini 
gerçekleştirmek için oyuncu Alper Türedi’nin 
sosyal medyada başlattığı “Bir Dileğim Var” 
projesi kapsamında gerçekleşen konserde, 
ünlü sanatçılar kanser tedavisi gören çocuklar 
yararına şarkı söyledi.
Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
konserde, “Bir Dileğim Var” projesinde yer alan 
Zara, Kibariye, Selami Şahin, Kıraç, Ayla Çelik, 
Gökhan Tepe, Merve Özbey, Çağatay Akman 
sahne aldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun 
da katıldığı etkinlikte konuşan Alper Türedi, 
2002 yılında lösemi tedavisi görürken 
kaybettiği kızı Ülkü İrem’in anısına 2014 
yılında plansız, programsız şekilde sosyal 
medyada “Bir Dileğim Var” isimli bir grup 
kurduğunu belirtti. Türedi, “Amacım Türkiye 
genelinde kanserle mücadele eden çocukların 
dileğini gerçekleştirerek, onların bu zorlu 
yolda gülümsemelerine sebep olabilmekti. 
Bugüne kadar Edirne’den Elazığ’a kadar, 
22 ayrı hastanede 566 çocuğun dileğini 
gerçekleştirdik. Nakit para toplamadan, 
attığımız her adımı görüntüleyerek ve bütün 
dilekleri çocukların kendi ağzından bire bir 
öğrenerek gerçekleştirdik” dedi. 

Bir
asırlık

100 yıllık ömrünün neredeyse 
40 yılını Hasanpaşa’daki 

küçük evinde geçiren Şerife 
Gök, Kadıköy Belediyesi’nin 

“Evde Temizlik” hizmeti 
karşısında unutulmadığını 

görmekten mutluydu

K

Kadıköy Belediyesi kreşlerindeki çocuklarla Kadıköy Be-
lediyesi Sosyal Yaşam Merkezi üyeleri “Kuşaktan Kuşağa 
Çocuk Oyunları Şenliği”nde buluştu. 25 Nisan Salı günü 
Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Çocuk Yuvası’ndaki şen-
likte çocuklar ve yeni arkadaşları gün boyu misket, origa-
mi, seksek, çatlak patlak, gazoz kapağı, halat çekmece, deve 
cüce oynadılar, resim ve bez bebek yaptılar. Çocuklar 23 
Nisan şarkısı ile Hayat Bayram Olsa şarkısını da seslendirdi.

Güneşli bir havada çocuk yuvasının bahçesinde gerçek-
leştirilen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, sosyal ya-
şam merkezinden gelen yeni arkadaşları da onlara oyunlarda 
ayak uydurmaya çalıştı, kimi de güneşli yaz havasını fırsat 
bilip dinlenmeyi tercih etti. Limonata, kurabiye etkinliğe tat 
katarken, şenlik sonunda çocuklar, sosyal yaşam merkezin-
den gelen yeni dostlarını kâğıt helva ile uğurladılar. 

ÇOCUKLUKLARINA DÖNDÜLER
Kuşaktan kuşağa çocuk oyunları şenliğine katılan sosyal 

yaşam merkezi üyeleri çocuklarla çocuk olup, çocukluk yıl-
larına döndüklerini belirtti.  

Necla Hanım, “En son 10 sene önce herhalde yeğenim 
için uçurtma yaptığımı hatırlıyorum. Şimdi de kısmet bu-
güneymiş. Çocuklarla çocuk olmak büyük bir zevk aslında. 
Hava da çok güzel. Çocuklar için de güzel bir yer burası.” 
dedi. Metin Turhan, “Güzel bir gün. 79 yaşındayım. Torun-
larım geldi aklıma. Çocukların oyunlarını izlemek, mutlu-
luklarını görmek bizleri de mutlu ediyor” derken, Ayten Çe-
tinkaya, Gülseren Gürkan, Nesrin Günay yeni arkadaşlarıyla 
hoş vakit geçirdiklerini belirtip, çocukluk yıllarına döndük-
lerini ifade ettiler. Kadıköy Belediyesi’ne böyle bir imkân 
sağladığı için teşekkür ettiler. 71 yaşında Oktay Çavuşoğlu 
da çocuklarla mendil kapmaca ve misket oynadıklarını,  Ka-
dir Özel de en son 57 yıl önce minder kapmaca oynadığını, 
çocukluğuna döndüğünü söyledi. 

Bez bebek yapan Seyyide Kalay, çocukların mutlulu-
ğuyla büyüklerin de mutlu olduğunu belirtirken Nurten 
Yaşayan, “Nostalji yapıyoruz, eski oyunları çocuklara öğ-
retiyoruz. Şimdiki gibi çok oyuncaklarımız yoktu. Gazoz 

kapaklarıyla oynardık. Çelik 
çomak oynardık. Kendi yap-
tığımız oyuncaklarla bez be-
beklerle oynadık. Sanki aynı 
yaştayız” dedi. Kadıköy Be-
lediyesi çocuk yuvalarından 
Öykü, Kerem ve Ali de şen-
likte doyasıya oyun oynayıp 
eğlendiklerini, yeni arkadaşla-
rını da çok sevdiklerini anlattı.

Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok 
Ekolojik Kreşi bu hafta kuşakların 

buluşmasına ev sahipliği yaptı

Çocuklarveyaşlılar

l Mustafa SÜRMELİ

buluştu

KİMLER 
FAYDALANABİLİR?

❚ Kadıköy Belediyesi’nin Evde Temizlik 
hizmeti 17 Kasım 2016’da başladı. 
❚ Öncesinde dört kişilik bir temizlik 
ekibi istihdam edilip kendilerine 
hizmetin niteliği,  etik ilkeler, hizmet 
verecekleri kesimin yaş özellikleri, 65 
yaş üstü bireylerin hakları, ihtiyaçları ve 
beklentileri gibi konularda farkındalık 
eğitimleri verildi. 
❚ Beş aydır 48 haneye düzenli olarak 
ayda bir kez evde temizlik hizmeti 
veriliyor.
❚ Hizmet götürülen bireylerin profiline 
bakıldığında 75 yaş üstü yalnız yaşayan 
kadınların çoğunlukta olduğu,  daha 
sonra sırasıyla 75 yaş üstü yalnız 
yaşayan erkekler, 75 yaş üstü sağlık 
sorunu bulunan çiftler, yaşa bağlı 
sağlık sorunları nedeniyle bakımını 
sürdürdükleri anne ya da babası 
olan 65 yaş üstü bireylerin yer aldığı 
görülüyor. 
❚ Hizmet götürülen haneler çoğunlukla 
sosyal destek sistemleri olmayan 
( kendilerine destek olabilecek 
çocukları, yakınları, akrabaları 
bulunmayan), yaşa bağlı sağlık 
sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da 
ekonomik yetersizlikler nedeniyle 
hanenin hijyen koşullarını sağlamakta 
desteğe ihtiyacı olan 65 yaş üstü 
yalnız yaşayan bireyler ve çiftler, 
engeli ya da kronik sağlık sorunu olan 
yalnız yaşayan bireyler veya çiftlerden 
oluşuyor.
❚ Evde temizlik hizmetinden 
yararlanacak haneler;  sosyal servis 
meslek elemanlarınca (Sosyal Hizmet 
Uzmanı, Sosyolog, Psikolog) ikamet 
adreslerinde yapılan sosyal inceleme 
sırasında evde temizlik desteğine 
ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler 
arasından seçiliyor. Sosyal inceleme 
sırasında hane, meslek elemanlarınca 
çok yönlü değerlendirilip her bir birey 
hakkında içinde bulunduğu koşula göre 
karar veriliyor.

l Gürbüz ENGİN

Evde Temizlik Hizmeti için, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Servis birimine 
0216 542 50 00/ 1232-1221-1282-1517 numaralı telefonlardan ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Cınarın 

mutluluğu
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2. AMATÖR LİG 
Haydarpaşa Demir şampiyonluğa ilerliyor. 
Kozyatağı ligde başarılı performansıyla dikkat 
çekiyor. Feneryolu deplasmanda berabere kaldı 
ve 1 puan kazandı. 
14. grupta 
Geçen haftanın en gollü maçları arasındaki 
maçta Kavakpınar’ı 8-0 mağlup eden 
Haydarpaşa Demir 8. Hafta maçında Pendik 
Doğan deplasmanına gitti. Haydarpaşa Demir 
deplasmanda 3-0 galip gelerek puanını 22’ye 
yükseltirken grup birincisiyle arasında sadece 
1 puan var.
Bu hafta İstanbul Ağrı Spor ile karşılaşan 
Erenköy Gençlik ise deplasmanda 2-1 mağlup 
oldu. Erenköy Gençlik 7 puanla 6. Sırada 
bulunuyor.
Haydarpaşa Demir 9. Hafta maçında Küçüksu 
Yeni Mah. ile deplasmanda karşılaşacak. 
Erenköy Gençlik ise Kavakpınar ile 
deplasmanda oynayacak.
15. grupta 
Kozyatağı ligde başarılı gidişini sürdürüyor. 
Galibiyetlerle yoluna devam eden Kozyatağı 
9. Hafta maçında Kirazlıtepe ile deplasmanda 
karşılaştı ve maçı 4-1 kazandı. Kozyatağı 
kazandığı 3 puanla puanını 15’e yükseltti ve 5. 
Sırada yer aldı. 
Kozyatağı 10. Hafta maçında FK 1864 ile 
karşılaşacak. 
16. grupta 
Erenköy Acar 9. Haftada Riva Spor 
deplasmanında oynadığı maçta 2 gol bulmasına 
rağmen 5-2 mağlup oldu.
Feneryolu ise Çekmeköy Çarşı ile deplasmanda 
oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak 1 puan 
kazandı ve ilk puanını kazandı.
Erenköy Acar 10. Hafta maçında Tokatköy 
deplasmanına gidecek.
Feneryolu 10 hafta maçında deplasmanda 
Örnekspor ile karşılaşacak. 
18. grupta 
Hasanpaşa ligin ikinci yarısında 10. Haftada 
Ortadağspor ile karşılaştı ve maçtan 7-0 
mağlup ayrıldı. 
Hasanpaşa 11. Haftada Maltepe Belediye ile 
karşılaşacak.
U19 (19 Yaş altı) 1. Ligi 
18. Grupta  
Bostancı, Beykoz Çavuşbaşı ile karşılaştığı 
maçta deplasmanda olmasına rağmen 4 gol 
buldu ama maçtan 5-4 mağlup ayrıldı.
Bostancı 14. Hafta maçında Ortaçeşme ile 
karşılaşacak.
22. Grupta 
Koşuyolu ligde 14. Hafta maçında Dudullu ile 
karşılaştığı maçta 8-0 mağlup oldu.  
U16
Yel değirmeni ligde başarılı performansıyla 
dikkat çekiyor ve galibiyetlere devam ediyor.
U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı, deplasmanda 
karşılaştığı Kartal Çavuşoğlu maçını 1-0 kazandı 
ve puanını 6’ya yükseltti. 
Bostancı 14. Hafta maçında ligde bir sıra 
üstündeki Çakmakspor ile karşılaşacak. 
U16/B
18. gruptaki Koşuyolu deplasmanda 
Ortadağspor ile oynadığı maçı 4-1 kaybetti. 
Koşuyolu 14. Haftada İstanbul Altınordu ile 
karşılaşacak.
19. Grupta Yel değirmeni, Gümüşsuyu ile 
karşılaştı ve maçı 2-1 kazanarak puanını 20’ye 
yükseltti. 
Yel değirmeni 14. Haftada deplasmanda 
Üsküdar Salacak ile karşılaşacak.

Badminton Şampiyonları Kadıköy’den
2016-2017 eğitim-öğretim yılı 
içerisinde yer alan sportif etkinlikler 
Kadıköy’de tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl 
çeşitli branşlarda çok sayıda derece alan 
İstanbul Kadıköy Lisesi(İKL) ülkemizde 
yeni yeni tanınan ve ilgi görmeye 
başlayan badminton sporunda da atılım 

içinde. Kadıköy Kız Badminton takımları 
arasında düzenlenen ve heyecanlı 
maçlara sahne olan turnuvanın 
şampiyonu İstanbul Kadıköy Lisesi oldu.
Finale gelene kadar zorlu maçlar 
oynayan İKL’li badmintoncular 50. Yıl 
Tahran Anadolu Lisesi, Erenköy Kız 
Anadolu Lisesi, İstanbul Atatürk Fen 
Lisesi takımlarını mağlup ettikten sonra 
şampiyonluğa ulaştı. 

l Nusret KARACA

İşin içinden kolayca çıkamazdık:
Erguvanlar açtığı için mi Fenerbahçe şampi-
yon olurdu, Yoksa Fenerbahçe şampiyon ol-
duğu için mi erguvanlar açardı?
Çok güzel zamanlardı.
Yenildiğinde daha çok seviyorum cümlesi ha-
vada uçuşurdu:)
Yalaaann...denemezdi, ama ispatı zordu, pek 
yenilmezdik!!!
Sonra 3 Temmuz 2011 oldu,
Boğazımıza bir yumru oturdu, anlatmakla 
geçer oldu ömür! Ama öyle kuvvetli bir sevgi, 
bu sayede sağlanan öyle bir dayanışma,
Haklılığına öyle bir inanç vardı ki...
Arada başımıza iyi şeyler de geldi.
Bu bahsin en kıymetlilerinden biri,
Hiddeti de sevgisi de gözümüzün nuru mer-
tebesinde tutulan, Gitme ihtimali akla gelince 
bile ürperten, Bu uğurda yollara yatarız, uça-
ğın önüne atlarız benzeri zihin açıcı
hayallere daldıran biri...
Şahsen ben maruz kaldığım haber bültenle-
rinde bağırıp çağıranlara
“Sen kimsin, kimsin? Sadece Obradoviç beni 
azarlayabilir” diyorum, oh:)
İşte Obra reisimiz ve yavruları üst üste se-
vinçlere gark ettiler.
Devamını umuyoruz, bekliyoruz.
Bu sene boynu bükük ayak topu ile iştigal 
eden yavrularımız da,
Arada havai fişek sevinçleri yaşatıyor.
Aman ne zevksiz derbi, bir elalemin derbisine 
baaak bir bizimkine diyen
Pinokyolar, istedikleri kadar önemsizleştir-
meye çalışsınlar, İki tarafın gerçek aşıkları için 
durum öyle değildir. Hiç olmamıştır.
Arkadaşlarımla çıktığım  bir seyahate denk 
gelen Son Galatasaray maçını, rüya gibi bir 
şehirde izledim.
Gülü bardağ içindeydi.
Kıvrım kıvrım suları, şahane insanları, kavak-
ları, ikramları, Nezaketleri ile göz yaşartan 
bir şehirdi. Dört dağ içindeydi, heykeltraşlar 
yontmuştu sanki, öyle güzeldi dağları.
Ve ben ordayken kanaryam ezeli rakibini 
yendi. Artık mecburen her deplasmanda orda 
olmam gerekiyor:))
Orası da bir nevi Kadıköy zaten…
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin de 
söylenir, İzmir marşından sonra yarı resmi 
Ataşehir Arena şarkısı
“"Baharda kuşlar gibi...” de. Yalnız galiba,
Fenerbahçe coşunca çiçekleniyor her yer.
Aksi ispat gerektirir:)))
Sevmek böyle bir şey. İnsanı da, kuşu da, gü-
zelim memleketini de. Bağlandığın renkleri 
de. Çok yaşa sen sevmek fiili!

Baharda kuşlar gibi:))

FERYAL 
PERE

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz 
yıl ilki gerçekleştirilen Kadıköy Belediyesi 
Olimpiyatları’nın ikincisi başladı. 

Kadıköy Belediyesi personelinin katı-
lacağı ve futbol, tenis, masa tenisi, tavla, 
dart ve bocce branşlarında gerçekleştirilen 
turnuvada müsabakalar Kadıköy Belediye-
si Kalamış Spor Merkezi’nde 24 Nisan  – 
26 Mayıs 2017 tarihlerinde 17:00-20:00 sa-
atleri arasında düzenleniyor. Maç saatleri 
personelin çıkış saatlerine göre ayarlandı ve 
maçlar 17.30-18.00-18.30-19.00 saatlerin-
de oynanıyor. Kadıköy Belediyesi’ne bağ-
lı tüm müdürlükler ve bağlı birimler arasın-
da yapılan futbol turnuvası 24 Nisan 2017 
Pazartesi günü oynanan 3 maçla başladı. 
Turnuva maçları Kalamış Spor Merkezi 
halı sahalarında yapılıyor. İmar Müdürlüğü 
ile Spor Müdürlüğü arasında oynanan maç 
2-2 berabere tamamlandı. İlk tur lig usulü, 
ikinci tur ise çapraz eşleşme ile eliminas-
yon sistemine göre oynanacak. Takımlar 7 
as, 5 yedek oyuncudan oluşabilecek. Grup 
maçları tek devreli lig usulü üzerinden oy-
nanacak. 

Turnuvada şampiyon takım, finalist ta-
kım, en centilmen takım, gol kralı olan 
oyuncular kupa madalya ve hediyeler ile 
ödüllendirilecek. Tenis maçları da Turnu-
va Kalamış spor merkezi tenis kortlarında 
yapılan maçlarla başladı. Turnuva; kadınlar 
ve erkeklerde 18, 35 ve 45 yaş üstü katego-
rileri ile çiftler kategorilerinde düzenlene-
cek. İlk tur lig usulü, ikinci tur ise çapraz 
eşleşme ile eleminasyon sistemine göre oy-
nanacak. Grup maçları tek devreli lig usu-
lü üzerinden oynanacak. Masa Tenisi, Dart, 
Tavla ve Bocce turnuvaları da Kadıköy Be-
lediyesi Olimpiyatları kapsamında yer alan 
diğer branşlar arasında yer aldı. 

G. Kızıltopraklılar U12 final 
grubunda 2’de 2 yaptı
Kadıköy’deki basketbol kulüplerinden 
Genç Kızıltopraklılar U12 yaş 
kategorisinde Dudullu Org. San. Spor 
Kulübü ile Caferağa Spor Salonu’nda 
oynadığı maçı 35 – 17 kazandı.
İstanbul A Ligi U12 erkekler ligi final 
grubu ilk maçına çıkan Kadıköy 
kulübü maça hızlı başladı ve ilk 
periyotu 18 – 2 önde tamamladı. 
İkinci periyot karşılıklı basketler 
ile geçildi ve devreyi 26 – 6 önde 
kapattı. Üçüncü periyodu da 33 – 12 
tamamlayan Genç Kızıltopraklılar, son 
periyodu da iyi oyunuyla tamamladı. 
Genç Kızıltopraklılar maçtan 35 
– 17 galip ayrılarak final grubuna 
galibiyetle başlamış oldu.

İKİNCİ GALİBİYET
Genç Kızıltopraklılar U12 yaş 
kategorisinde geçen hafta Ataşehir 
Yıldızları Spor Kulübü ile yaptığı maçı 
da 58 – 17 kazandı.
İstanbul A Ligi U12 erkekler ligi final 
grubu ikinci maçına çıkan Kızıltoprak 
maça hızlı başladı ve ilk periyotu 15 
– 4 önde bitirdi. İkinci periyotta da 
üstün oynayan taraf olan takımımız 
devreyi 31 – 6 önde kapattı. Üçüncü 
periyodu 40 – 17 tamamlayıp son 
periyotu da iyi oyunuyla bitiren 
Kızıltoprak maçtan 58 – 17  galip 
ayrıldı.

Kadıköylü öğrenciler Türkiye 
Şampiyonluğu yolunda yarı final 
maçlarını birinci sırada tamamlayarak 
önemli bir virajı daha geçti
Kadıköylü öğrenciler voleybolda önemli bir başarı ser-
giliyor. Okul Sporları İstanbul Gençlik Hizmetleri Ve 
Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul  İl 
Şampiyonası turnuvasında, Kadıköy Atacan Eğitim Ku-
rumları Anadolu Lisesi Genç “B” Kız Voleybol takımı 
İstanbul’da 33 okulun katıldığı müsabakalarda oynadı-
ğı maçları namağlup kazanarak Anadolu Yakası Bölge 
Şampiyonu oldu. 

Bu başarının ardından İstanbul’da düzenlenen yarı fi-
nal ve final müsabakalarında mücadele eden öğrencile-
rimiz İstanbul 2.si oldu ve bu başarıyla Türkiye Şampi-
yonası yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde etti. 

TÜRKİYE’DE İLK 8 TAKIM ARASINDA
Kadıköylü öğrenciler 7-10 Nisan 2017 tarihleri ara-

sında 14 ilden 8 erkek, 8 kız olmak üzere toplam 16 ta-
kımdan 250 sporcunun yeraldığı, Tokat Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen 
2016-2017 Okul Sporları Gençler B Voleybol Türkiye 
Şampiyonası Yarı Final müsabakalarına çıktı.  Tokat Hü-
seyin Akbaş Spor Salonunda heyecanlı ve centilmence 
maçlar sergileyip, başarılı sonuçlar alan Kadıköylü öğ-
renciler bu deplasmandan da 1.ci sırada çıkarak Türki-
ye’nin en iyi 8 okul takımı arasına girdi. Türkiye finalle-
rine katılma hakkı elde eden voleybol Genç Kız B takımı 
4-8 Mayıs 2017 tarihinde final maçları için Zonguldak 
deplasmanına gidecek. 

Atacan Lisesi’nden yapılan açıklamada; “Öğrencilerimi-
zin yetenek ve seviyelerine uygun değerlendirilerek kurdu-
ğumuz okul takımlarımız, tek kategoride değil Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirip, Küçük, Yıldız Genç kategorilerinde 
İl, İlçe ve Türkiye şampiyonalarında adını her yıl finallere 
yazdırma başarısı göstermekte. Genç Kız Voleybol takımı-
mızı tebrik ediyor,  ‘Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne gide-
cek olan tüm öğrencilere  ve antrenörleri Nuray Yıldırım ve 
Erdem Hangül’e  sonsuz başarılar dileriz” denildi.

Adım adım 
Şampiyonluğa

Finale 
DOĞRU

Kadıköy Belediyesi personeli 
mesai bitiminin ardından 
olimpiyatlara katılmak üzere 
Kalamış Spor Merkezi’nin 
yolunu tutuyor

BAŞLADI

BELEDİYE
Olimpiyatları
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
28 Nisan - 05 Mayıs 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“İKEBENA/JAPON ÇİÇEK DÜZENLEME 
SANATI”

İkebena Öğretmeni Türkan Füsun GÜLEÇ
28 Nisan  2017 / 14:00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“BAHARA POZİTİF ENERJİ İLE GİRİN”
Kuantum Yaşam Koçu Nlp. Uz. Yazar Serpil 

ÇİRİTÇİ
1 Mayıs 2017 /13:30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

"CİHAT HIRÇIN AYIŞIĞI TSM KOROSU"
Şef  Cihat HIRÇIN   

1 Mayıs   2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

“ DİYABETLE YAŞAM VE OBEZİTEDEN 
KORUNMA”

Uzm Dr. Kamil Başköy
2 Mayıs 2017 / 13:30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

"YAŞAR ÖZEL TSM KOROSU(50.SANAT 
YILI KONSERİ )"
Şef  Yaşar ÖZEL 

2 Mayıs  2017/ 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"BU DİYAR THM KOROSU "
Şef  Birsen GEÇİKLİ 

2 Mayıs  2017/ 20.00 
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ERENKÖY GÖNÜLLÜLERİ YILSONU 
RESİM SERGİSİ”

Erenköy Gönüllüleri Resim Kursiyerleri 
2 Mayıs  2017  / 10.00

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Sergi Alanı 
– A Salon

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“ TÜRK JAPON  ORTAK KÜLTÜRÜ”
Doç Dr. Haluk BERKMEN

2 Mayıs 2017 / 14:30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

‘’KORO İSTANBUL’UN SESİ’’
Şef Sedat ÖZTOPRAK 
3 Mayıs  2017 / 20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“OKUMA ATÖLYESİ”
AÇLIK/ KNUT HAMSUN

Moderatör Aslan EYİ
3 Mayıs 2017 / 13:30

Yer: Osmanağa Gönüllü Evi
Düzenleyen:Osmanağa Gönüllüleri

“HASTA HAKLARI DEYİMİNDEN NE 
ANLIYORUZ”

Av. Nur Evrim EROL
3 Mayıs 2017 / 14:00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ TSM 
KOROSU”

Şef Mehmet ÖZKAYA   
3 Mayıs   2017  / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik  Gönüllüleri

“ANADOLU BİLGELERİ VE TASAVVUF”
Doç.Dr. Haluk BERKMEN

4 Mayıs 2017 / 14:00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“MERDİVENKÖY GÖNÜLLÜLERİ THM 
KOROSU”

Şef Tufan ÇELİK   
04 Mayıs 2017 / 20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi (Küçük 
Salon)

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“HER RENK MÜZİK TOPLULUĞU 
KOROSU(Anneler Günü Kutlaması)
Şef ‘’Uluslararası Sanatçı, Kadıköy 

Belediyesi Ses Yarışması Birinci Adnan 
KOÇ İle Renkli Şarkılar

04 Mayıs   2017  / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“SERAP MUTLU AKBULUT TSM KOROSU”
Şef Serap MUTLU AKBULUT 

04 Mayıs  2017/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri

“ERENKÖY GÖNÜLLÜLERİ THM KOROSU”
Şef Bülent YILMAZ

04 Mayıs   2017  / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Erenköy  Gönüllüleri  

R asimpaşa Gönüllü Evi’nde korku 
kültürü konulu seminer düzenlen-
di. Kişisel Gelişim Uzmanı Ayse-
ma Yüksel’in korkuyu görsellerle 

anlattığı seminerde, korkunun insan hayatında 
yer alan 6 temel duygudan biri olduğunu, bi-
linmeyen, bizi tehdit eden bir durum karşısın-
da duyduğumuz huzursuzluk ve telaş duygusu 
olduğunu ifade etti. Yüzleşmenin korkuyu ge-
çirmek için önemli olduğunu belirten Yüksel, 

“Maruz kalma probleminin ortadan kalkması 
korkuyu yok eder. İnsanın en büyük korkusu 
kaybetme korkusudur. Korku kültüründe iliş-
ki ağı sen-ben ilişkisine dayanır. Ortak tutum 
belirlemede ortak kararlar yerine kimin dediği 
önemlidir. Maço kültürü egemendir. Uyumlu 
kişilik kılıbıklık olarak değerlendirilir. Farklı 
görüşlere yer yoktur. Bir toplumda korku kül-
türü egemense orada ne gerçeğe koşulsuz say-
gı vardır ne de can önemsenir.” dedi.

Rasimpaşa Gönüllüleri, Kadıköy 
Belediyesi Evlendirme Daire-
si’nde Bahar Konseri verdi. Türk 
Sanat Müziği Korosu’nun sahne 
aldığı konserde sunumu Bülent 
Altıntoprak yaptı. Koro şefliğini 
Şule Mantık’ın üstlendiği kon-
serin birin bölümünde Yesari 
Asım Arsoy’un, ikinci bölümün-
de ise Yıldırım Gürses’in eserle-
ri seslendirildi. Büyük bir ilgiyle 
izlenen konser konuklarla bir-
likte coşkuyla söylenen mem-
leketim şarkısıyla sona erdi. 

Rasimpaşa Gö-
nüllü Evi’nde 
kalp haftası ne-

deniyle Toplum 
Sağlığı Merkezi’n-

den eğitim hemşiresi Birgül Durmuş kalp 
hastalıklarından korunma konulu bir semi-
ner verdi. Durmuş, kalbin çok dayanaklı kas 
gruplarından oluştuğunu ve kaslarımızı ko-
rumamız için de, “Hayvansal yağlar yerine 
bitkisel yağ kullanmalıyız. Kolesterolü sı-
nırlamak, posa tüketimini arttırmak, sebze 
ve meyve tüketmek, ideal vücut ağırlığın-
da olmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak gibi 
önemli noktalara da dikkat etmeliyiz.” dedi.

KORKMAKTAN
korkmayın!

BAHAR KONSERLE GELDİKALP HASTALIKLARINDAN

KORUNMA

Zühtüpaşa Gönüllülerinden Ressam Hay-
riye Kuranın gönüllü olarak verdiği resim 
derslerine katılan kursiyerlerinin yıl bo-
yunca yaptıkları çalışmalar Zühtüpaşa Gö-
nüllü Evi’nde sergilendi. Açılışı kokteyl ile 
gerçekleşen sergide kursiyerlerin bir yıllık 
emekleri gözler önüne serildi. 

“NİYETLER GERÇEK OLUR”
Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nin konuğu birey-
sel dönüşüm uzmanı Meltem Güner, niyet 

kavramını anlattı. Niyetin, bulunduğumuz 
bir halden diğer bir hale geçişimizin yol-
culuk bileti olduğunu belirten Güner, “Ön-
celikle nerde olduğumuzun kabulü ve fark 
edişi ile belirleniriz. En önemlisi ise vara-
cağımız noktanın beyanıdır ki eğer ne iste-
diğimizi biliyorsak elde ettiğimizde de şük-
rederiz.” diye konuştu.

DUYGULARIN BEDENDEKİ ETKİSİ
Buket Elbeyoğlu, Zühtüpaşa Gönüllü 
Evi’nde duyguların, fiziksel ve ruhsal sağ-
lık üzerindeki etkilerini anlattı. “Bastırdığı-
mız, hissetmekten kaçtığımız olumsuz duy-
gular ileride bize ruhsal, davranışsal ya da 
fiziksel bir soru olarak mutlaka dönecek-
tir.” diyen Elbeyoğlu, “Kronik hastalıklar 
bastırdığımız olumsuz duyguların vücudu-
muzdaki çığlıklarıdır.” dedi.

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri geleneksel hale 
getirdikleri  ‘1 Kitap okuyoruz’ adlı söyleşiye 
Ayten adlı kitabın yazarı Nalan Güven’i konuk 
etti. Kitabı okuyan gönüllüler yazarla birlikte 
karakterleri analiz ettiler. Yazarın,  kitabı han-
gi ruh hali içinde yazdığını ve duygularını anlat-
masını istediler. 

“SEVGİNİN DİLİ”Nİ KONUŞALIM
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi, ‘Sevgi Dili’ başlık-
lı seminerde Uzm. Psikolog Asuman Özaydın’ı 
mahalleli ile buluşturdu. ‘Sevgi nedir?’ sorusu-
na cevap arandığı seminerde iletişimin, günlük 
hayattaki ilişkilerimizde büyük önem taşıdığı 

vurgulandı.  Özaydın, “Duygularımız bedeni-
mizdedir. Bu nedenle karşımızdakinin gözüne 
bakmak, duygularını anlamak, vücut dilini göz-
lemlemek ve ona değer vermek gerekir.” dedi.

CİLDİNİZ YAZA HAZIR MI?
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde, “Yaza Hazır-
lık” başlıklı sunum Op. Dr Evren Helvacı tara-
fından gerçekleştirildi. “Hızla aldığımız kiloları 
yine hızla geri vermek insan bedenini yorar ve 
sarkmalara neden olur.” diyen Helvacı, “40 yaş 
sonrasında çenede sarkmalar, yanaklarda bo-
şalmalar sıkça görülür. Sigara ise yüzdeki cilde 
çok fazla zarar verir.” dedi.

 “Ayten” konuşuldu
Kriton Curi’de

Bir yıllık emekler 
sergilendi

BULGURUN FAYDALARINI 
KONUŞTULAR 
Türk mutfağının vazgeçilmezi bulgurun önemini ve lezzetini tanıtmak 
için sosyal sorumluluk kapsamında eğitim çalışmaları gerçekleştiren 
Duru Bulgur, Kadıköy Belediyesi Mahalle Gönüllülerine de bulgur eğiti-
mi verdi. İlk olarak Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde baş-
layan eğitim, Hasanpaşa Mahallesi Gönüllü Evi’nde devam etti. Duru 
Bulgur’un direktörü Ayşe Sarımehmet tarafından verilen eğitimde bul-
gurun tarihi ve coğrafyamıza özgü özellikleri teorik olarak anlatıldı. 
Buğdayın tarihi, bulgurun üretim süreci, kültürlerdeki yeri, kullanımı ve 
sağlıklı beslenme üzerindeki etkilerinden bahsedilerek bulgur ile yapı-
labilecek yemeklerden de örnekler gösterildi.

DOĞRU BESLENME NASIL OLUR?
Feneryolu Gönüllü Evi’nin konuğu diyetisyen Uzm. Dyt. Sernaz 
Çakır, doğu beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlattı. Vücu-
dumuzu, doğru beslenme sağlıklı tutmanın yanı sıra spor ile de 
desteklememiz gerektiğini belirten Çakır, “Sağlıklı kalabilmek ve 
sağlıklı kilo verebilmek için hareketli olmak gerek. Sporun dışında 
da bol su içmeli ve yemeklerimizi yavaş yavaş yemeliyiz.” dedi.

‘59 MEZUNLARI 
BULUŞUYOR 

“DOĞALA DÖNÜŞ” 
Erenköy Gönüllüleri’nin düzenlediği “Doğala Dönüş” seminerinin 
konuğu ziraat mühendisi ve ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şam-
cı’ydı. Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte çevre sorunlarının 
arttığını belirten Şamcı şunları söyledi: “İnsanların dünyayı kötü 
kullanması canlıların yaşamlarını tehlikeye sokuyor. Böylelikle 
astım, alerji ve kanser gibi hastalıklara yol açıyor. Doğal ürünler-
le yapacağımız temizlik yöntemleri ile hem kendi sağlığımızı hem 
de çevreyi koruyarak, toplumsal ve bireysel olarak daha büyük 
sorunların karşımıza çıkmasını engellemiş oluruz.”

Fenerbahçe’de İklim Semineri
Kadıköy Belediyesi 
Fenerbahçe Gönüllü 

Evi’nde “İklim ve Türkiye” 
semineri yapıldı. Ahmet 
Tanju tarafından verilen 
seminerde küresel iklim 

değişikliğinin insan 
sağlığına ve Türkiye’deki 

etkileri konuşuldu. Mahalle 
sakinlerine verilen sunumda 

yaşadığımız dünyanın ilk 
sıradaki sorunlarından olan 

küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin nedenleri 
arasında fosil yakıtların 

kullanımı ve kontrol 
edilmeyen karbon gaz salınımı 

olduğu belirtildi. 

Kadıköy Belediyesi Merdivenköy Gönüllüleri, mahallerinde ya-
şayan çocukları ve annelerini İdil Abla Çocuk Tiyatrosu’nun Dil-
den Dile oyununu izlemeye götürdü. Çocukların tiyatro oyunu-
na katılmasıyla birlikte eğlence katlanarak arttı. Tiyatroya gelen 
çocuklara bir de öykü kitabı verildi. 

LENF ÖDEMİNE DİKKAT!
Merdivenköy Gönüllü Evi’nde Uzm. Fizyoterapist Seda Yakıt, 
lenf ödemi, idrar kaçırma ve sokolyoz hastalıkları hakkında ko-
nuştu. Katılımın yoğun geçtiği sunumda soru – cevap da yapıldı. 

Merdivenköylü çocuklara tiyatro!

Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu 1959 
mezunları 58. Yıllarını 2-5 Mayıs tarihlerinde 
Koşuyolu’nda kutlayacak.
Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, 

Hüseyin Göktaş 
organizasyonu 
ile yurdun çeşitli 
illerinden İstanbul’a 
gelecek. 14. kez 
biraraya gelecek 
olan Teknik 
Öğretmen Okulu 
mezunları buluşma 
kapsamında 
Kadıköy Belediyesi 
desteği ile 
Emirgan gezisi de 
yapacak. 



28 NISAN - 4 MAYIS 2017 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 31 4 5 6 7 8 9 10 12 1311 14 15 16 17 18 19 20

28 Nisan Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-Abdülhak Şinasi Hisar’ın bir romanı. 2-Tarihte, saraylarda harem ve hazine 
dairelerinin bulunduğu yer… Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı… Budala, aptal, 
ahmak. 3-Uzaklık belirten sözcük… Süresi sınırlanmamış… Bir renk… İki atlı kızak. 
4-Yön, doğrultu… Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi 
göstermek için imzaladığı resmi kağıt… Boru sesi. 5-Parlaklığı birdenbire artan, 
patlamalı değişen yıldız… Eskiden, albay… Hanım sultanın, yüksek makamda 
bulunan kadınların yardımcısı olan hanım. 6-Tunus’un plaka işareti… Tescilli marka 
anlamında kısaltma… Sapındaki liflerden halat, çuval vb. kaba örgüler yapılan bir 
bitki… Bir iş yapılırken çıkan artık parça. 7-Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine 
alma… Eski dilde talih, kısmet… Tekil ikinci kişiyi gösteren söz… Türk Standartları 
Enstitüsü’nün kısa yazılışı. 8-Yazı taslağı, müsvedde… Zahire… Büyük ve derin 
karavana. 9-Sonsuza kadar… Et suyuna kızartılmış ya da bayat ekmek konularak 
yapılan yemek… Aynı, aynı biçimde. 10-İşve, cilve… Telli bir çalgı… Bruce ön adlı 
efsanevi aktör… Gereksiz, önemsiz (söz)… Erken. 11-Balkanlar’da bir ırmak… Mavi… 
Bir tür tahtaya da metal çivi… Kuzey Afrika’da kurulmuş bir tarikat. 12-Umman’ın 
plaka işareti… Bir oyuğa, bir yuvaya yerleştirilmiş (tesisat)… Bir renk… Razı olma. 
13-Takımın kısa yazılışı… O yer… Halk dilinde ağabey… Güzel, güzel koku. 14-Barış 
Manço’nun bir şarkısı. 15-Merhametli, yufka yürekli... Mezar… Utanma… Klasik 
Türk müziğinde bir makam… İranlı.  16-Gösteriş, göz kamaştırma… Evet anlamında 
ünlem… Bir sayı… Hamur açmakta kullanılan, silindir biçiminde uzunca, ince değnek. 
17-Alın yazısı, yazgı… Kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı, dağ 
servisi… Aldatma, hile… İran’ın plaka işareti. 18-Duman lekesi… Bir tema etrafında 
oluşan… Matematikte, özdeş.  19-Bir tür börülce… Ayakkabı kalıbının çapı… İlaç, 
merhem… Tanımlanamayan uçan cisimlere verilen ad. 20-Tek ya da çok hücreden 
oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku… ‘Denizler Altında 
20.000 Fersah’ romanının yazarı… Tutturgaç… Yılın on iki bölümünden her biri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Türk tiyatrosunun ve sinemasının en ünlü isimlerinden biri olup ‘Karadayı’, 
‘İçerde’ gibi televizyon dizileriyle de tanınan aktör… Kristalleştirme, damıtma gibi 
ayırma yöntemleriyle istenmeyen maddelerden arındırılmış (yağ, petrol vb.). 
2-Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde de kullanılan bir bitki… Bir 
uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret… Bir yerden, bir şeyden kurtulma, 
kurtuluş. 3-Mendelevyumun simgesi… Televizyonun kısa yazılışı… Yeryüzü 
parçası, toprak… Güç, mecal... Bizmutun simgesi. 4-Thomas Hobbes’un, tasarladığı 
toplumsal sistemini açıkladığı ünlü yapıtı… Taşıma işleri, taşımacılık. 5-Ortadoğu’da 
bir ülke… Bir örgütün etkin üyesi… Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin 
tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran 
kelimelerin yan yana kullanılması. 6-Beceriksiz, güçsüz, görgüsüz kimse… Akyol 
soyadlı gazeteci, yazar… Kısım, branş, dal… Kuzey. 7-Tıpta, kansız… Muğla’nın bir 
ilçesi… Üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz. 8-Sarıkaya soyadlı aktris… 
Sinirlilik. 9-İstanbul’un eski adlarından biri… Seçkin… Ribonükleik asidin kısa 
yazılışı… Bir bağlaç. 10-Gölgede kalan (yan)… Bulgaristan’ın para birimi… Brezilya’nın 
para birimi… Bir maçın sayısal durumu ya da sonucu. 11-İplik… Balıkesir’in bir ilçesi… 
Bağış… Radonun simgesi. 12-Bir yana eğimi olan, eğik… Ticarette, akışkanlık. 13-
Asal gazlar sınıfından bir element… Halk dilinde uzaklaşma… Ünlem. 14-Gıpta… 
İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı… Çelik para 
dolabı… Bir nota. 15-Şube sözcüğünün kısaltması… Dokuma tezgahında tarağı 
tutan ağaç ya da metal parça… Lezzet… Tek ya da çok sesli olarak yazılmış bir 
müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk… Safi. 16-İddia, sav… Pirinci 
kabuğundan ayırmak ya da bulgur dövmek için kullanılan dibek… Yaşayacak kadar 
rızık… Eklenmiş, ulanmış. 17-Mitoloji… Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla 
uğraşan çiftçi… Bir tür otomobil yarışı. 18-Silindir biçimindeki nesnelerin iç çaplarını 
denetlemekte kullanılan ölçü aleti… Yırtıcı bir kuş… Kurçatovyumun simgesi. 
19-Birinci olarak, en başta… Aksu soyadlı şarkıcı, söz yazarı, besteci… Hıristiyan… 
Bir nota. 20-Beddua… ‘Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır’, ‘Sazlar çalınır 
Çamlıca’nın bahçelerinde’ gibi şarkıların ünlü bestecisi, ses sanatçısı.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Müjde Ar, Abrakadabra 2-Umur, Suare, Şık, Daire 3-Süleymaniye, Zona, Sap 4-Tk, Nüans, Anakronik 5-Diane, Ut, Aç, İd 6-Fırıldak, Azil, İade 7-As, Şere, Lut, 
Reha Erdem 8-Artım, Sof, Disiplin 9-Lain, Japone, İntikal 10-Tr, Trake, Evç, Dam, Niş 11-Kın, Ada, Laçin, Ve 12-Oto, Aa, İsteri, Ilıman 13-Kant, La, Ait, Pedikür 14-Koca Bir Yaz, Gevaş 
15-Akonitin, Anafor, Çipo 16-Rina, Aktar, İye, Ret 17-Tdk, Vakur, Aksata, Ra 18-Ora, Şom, At, Orman 19-Betonarme, Afi, Alto 20-Anomali, Talimat, Irak.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Mustafa Altıoklar, Oba 2-Ümük, Israr, Ta, Tren 3-Jul, Er, Ti, Konkordato 4- Dren, Işıntı, Tonik, Om 5-Yüklem, Rna, Cin, Ana 6-Asma, Dr, Ja, Alatav, Al 
7-Ruanda, Saka, Abi, Asri 8- Ansiklopedi, İnak 9-Ari, Ufo, Asar, Kuşet 10-Beyanat, Ne, Tiyatro 11-Enez, Devlet Ana, Mal 12-Aş, İri, Çar, Zara, Fi 13-Kız Kulesi, Çip, Kaim 14-Akort, 
Hindi, Egoist 15-No, Kaptanıderya, Aat 16-Adana, Elim, Liv, Etol 17-Ba, İçirik, Tıkaç, Artı 18-Risk, Adnan, Müşir, Mor 19-Ara, İde, Livar, Pera 20-Epidemi, Şen, Çotanak.

Yaşam

KARiKATÜR EVi

Ilayda Yarkın (Yas 8)
.

Ela Erçebi (Yas 11)

Lara Özçiçek (Yas 12)

Esek kadar
adam oldun
hâlâ uzaylıya
inanıyorsun.

Abiiii! Uzaylıııı...

Halenur (Yas 16)

Güzel dinlendiriyormus
gerçekten.

Fırat Temur

Mehmet Selim Aydın (Yas 12)

Demek kroki
böyle çiziliyormus.

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

Kadıköy’de balık denilince ilk akla gelen Kadı-
köy Tarihi Çarşı’nın balıkçı tezgâhları, balık se-
zonundaki kadar olmasa da canlılığını koruyor. 
Balıkların üreme döneminin başlaması nedeniy-
le denizlerde balık avı yasağı 15 Nisan’da başladı. 
Avlanma yasağı 1 Eylül’e kadar devam edecek. 
Bu nedenle tezgâhlarda balık sezonundaki ka-
dar balık çeşidini görmek zor.  
Kadıköy Tarihi Çarşı’nın balık tezgahların-
da çiftlik balıkları olarak somon, çupra, 
levrek yerini almaya başladı. Olta balık-
ları da yavaş yavaş tezgahlara geliyor. 
Kalkan balığının mevsimi de bitti bite-
cek. Kilosu 100 TL’ye kadar yükselen kal-
kan balığı, Tarihi Çarşı’nın en pahalı balıkla-
rından. 
Balıkçı esnafı balık sezonundaki 
kadar olmasa da “Az da olsa ba-
lık gelir ama fiyatlar biraz pahalı 
olur diyor”. 
Balıkçı esnafından İrfan Şahin, 
“Balıkların yumurtlama dönemi 
başladı. Bir sonraki sezonun ba-

lıkları oluşup, çoğalması için yumurtlama 
döneminde balık avı yasağı uygulanır. Kı-
sacası balık avı yasağının kalkacağı Eylül 
ayına kadar tezgâhlarda görüp alacağımız 

balıklar çupra, levrek, somon ve olta balı-
ğı olarak da istavrit bazen sarıkanat ve çi-

nekop olabilir. Az miktarda geldiği için fiyatları 
yüksek olur. Ayrıca ithal uskumru ve ithal so-
mon da bu sezon tezgahlarda bulunacak balıklar 
arasında” dedi.
Buzhane balığı olarak karides ve hamsinin de 
bulunabileceği belirtiliyor. 15 Nisan itibariyle 
başlayan denizlerde av yasağının 1 Eylül’e kadar 
devam edeceği, bu dönemde gırgır ve trolle ba-
lık avlamanın yasak olduğu, olta balıkçılığının ise 
yapılabildiği belirtildi.

Kadıköy Tarihi Çarşı’da balık 
tezgahlarında olta balıkları ve çiftlik 
balıklarının fiyatları yüksek seyrediyor.
Kalkan 100 TL.
Sarıkanat 80-100 TL. arasında 
İthal Somon 70 TL.
Levrek 28-35 TL.
Hamsi 15 TL. 
İstavrit 45 TL. 
Çupra 28-35 TL. 
Çinekop 25 TL.
Tane Palamut 4 TL.

veÇIFTLIK
OLTA BALIKLARI

Denizlerde balık avı yasağı 
başladı. Şimdi tezgâhlarda 
çiftlik ve olta balıkları 
yerini almaya başladı

tezgâhlarda

İrfan Şahin



Ad res: Osmanağa Mahallesi
Söğütlüçeşme Cad. Kalem Sok. No: 7 
Kat: 2 / A Blok Kadıköy / İSTANBUL

Tel: (0216) 348 70 60 
Reklam: (216) 345 82 02 

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Dağıtım: Mehmet Gündoğdu

(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 18 / Sayı: 886 28 NİSAN  - 4 MAYIS 2017

www.gozvakfi.com

BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

Gözdeki görünmez tehlike
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, gözde 
sulanma, iltihaplanma, gözyaşı kesesi bölgesinde 
şişlik, apse gibi belirtilerle ortaya çıkan gözyaşı kanal 
tıkanıklığı göz sağlığını tehdit eden hastalıklardan biri 
olduğunu söyledi

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Göz Hastalıkları 
Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, “Gözyaşının fazla 
üretilmesi veya üretilen gözyaşının gözyaşı kanallarının 
tıkalı olmasına bağlı dışarı akmasına “epifora” denmektedir. Öncelikle epifora nedeninin ortaya çıkarılması gereksiz 
gözyaşı kanal ameliyatlarının yapılmasının önlenmesi amacı ile son derece önemlidir” dedi. 
Normalde gözyaşının ana ve yardımcı gözyaşı bezlerinde üretildiğini anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış 
Yeniad, “Üretilen gözyaşı alt ve üst gözkapaklarımızın iç kısmında bulunan ve “punktum” adı verilen ufak delikler yolu ile 
gözyaşı kanalımıza doğru akar. Gözyaşımızın son olarak ulaştığı yer gözyaşı kanalı vasıtası ile burnumuzun iç kısmıdır. 
Eğer tetkikler sonucunda gözyaşı kanalının tıkalı olduğu saptanırsa yapılacak tedavi cerrahidir ve gözyaşımızın buruna 
akacağı yeni bir kanal oluşturulması gereklidir” diye konuştu.

Gözyaşı kanal tıkanıklığında cerrahi tedavi ne zaman yapılmalıdır?
Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında hastaların devamlı gözyaşı fazlalığından ve ellerinde devamlı mendil ile dolaşmaktan 
şikayetçi olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış Yeniad, “Uzun süreli gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında 
tıkalı bölümde infeksiyon üremesi nedeni ile ciddi göz infeksiyonları meydana gelmektedir. Bu tür durumlarda hastalar-
da kapaklarda şişlik, kızarıklık ve ciddi göz ağrısı ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmediğinde bu infeksiyonlar nadir de olsa 
görme kayıplarına yol açabilmektedir. Bu nedenle kanal tıkanıklıklarında cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken 
dönemde yapılmalıdır. Tedavide laser veya açık cerrahi uygulanabilir. En yüksek başarı oranı açık yöntem ile yapılan 
ameliyatlarda sağlanmaktadır. Bu yöntemde burun kökünde nadiren çizgi şeklinde ufak bir iz kalabilmektedir. Bu izin 
minimum olması için mutlaka estetik dikişler kullanılmalıdır. Laser ile tedavide ise iz kalmaz ancak başarı oranları açık 
cerrahiye oranla daha düşüktür” diye konuştu.
Gözyaşı kanalı ameliyatının lokal veya genel anestezi altında yapılabildiğini ve yaklaşık 45 dakika sürdüğünü söyleyen 
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, daha sonra şunları kaydetti; “Ameliyat sonrasında göz kapatılmaktadır ve 
ertesi gün pansuman için açılmaktadır. Bazı durumlarda gözyaşı kanalına silikon bir stent koyulmaktadır bu stent gözya-
şı kanalının tekrar kapanma riski olan hastalarda bunu önlemek amacı ile yerleştirilir. Stent ameliyattan yaklaşık 1 ay 
sonra alınmaktadır. Ameliyat sonrasında hastalarda ağrı ve nadiren burundan sızıntı şeklinde kanama olabilir. Ancak 
bunlar ertesi gün geçmektedir. Hastalar yaklaşık 3 hafta boyunca burun spreyleri ve göz damlaları kullanırlar. Açık 
ameliyat uygulanmış ise dikişler ameliyattan 1 hafta sonra alınır.

Gözyaşı kanalı tekrar tıkanabilir mi ?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığına yönelik açık ameliyatlarda başarı oranları %80 nin üzerindedir. Ancak Burun içinde problemi 
olan hastalarda, ameliyat sonrasında bakım iyi yapılmamış ise ve cerrahi teknik yetersiz ise kanalda tekrar tıkanmalar 
görülebilmektedir. Ameliyat 2. kez uygulanabilir ancak ilk ameliyata göre başarı şansı daha düşük olmaktadır. Çok kez 
kanal ameliyatı geçirmiş hastalarda veya gözyaşı kanalının başlangıcında tıkanıklığı olan hastalarda cam bir tüpün 
yerleştirildiği özel bir ameliyat yapılması gerekebilir.”

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1-7 Mayıs ta-
rihleri arasında izleyicilerle buluşuyor. 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş za-
manlı olarak gerçekleşecek festivalde bu yıl “ce-
saret” teması ile 15 farklı ülkeden toplam 61 film 
gösterilecek. 
2 Mayıs 2017 saat 19.30’da Şişli Kent Kültür Mer-
kezi’nde yapılacak açılış gecesini oyuncu Onur 
Saylak sunacak. Gecede her yıl olduğu gibi bir 
set işçisine plaket verilecek. Açılış Filmi olarak Ki-
bar Feyzo gösterilecek. Kibar Feyzo filminin baş-
rol oyuncularından Müjde Ar gecenin özel konu-
ğu olacak. 
12 Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 4 şehirde-
ki gösterimlerden sonra, ilerleyen günlerde birçok 
kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir yolcu-
luğa çıkacak. Gösterimler yine ücretsiz olacak. 
Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin 
yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle 
buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özen-
dirmeyi amaçlayan festival; 
Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Tez Koop-İş 
(TÜRK-İŞ), 
Tek Gıda-İş(TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri 
Birliği, Halkevleri, ÇEVBİR, CAPULTV ve Sendika.Org 
tarafından düzenleniyor.

ZENGİN FİLM PROGRAMI 
12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde içinde cesa-
ret olan filmlerden oluşan bir seçki hazırlandı. Payla-
şılan basın bülteninde bu seçkiye dair şu ifadeler kul-
lanılmış: 

“Karagözle Hacivat’ın din bezirgânlarına karşı cesa-
retini; 
Ken Loach’un yeni filminde Daniel Blake’in çürüyen 
sosyal devlete karşı cesaretini; 
Ana Yurdu’nda bir kadının taşra muhafazakârlığına 
karşı cesaretini; 
Babamım Kanatları’nda şirketin önerdiği ölüm diye-
tini reddeden işçi eşinin cesaretini; 
Maho Ağa’ya karşı Kibar Feyzo’nun cesaretini; 
Zafere Kadar Devrim filminde Filistinli devrimcilerin 
cesaretini; 
Demirden Ay’da Çinli şair işçilerin cesaretini; 
Major'da Stonewall’un siyahi cesaretini; 
Türkiye’de ilk defa gösterilecek Adalen 31’de İsveç-

li işçilerin cesaretini; 
Merci Patron’da Fransız işçi ailesinin cesaretini; 
Halkın Sanatçısı Halkın Savaşçısı Yılmaz Güney’in 
Umut, Arkadaş, Sürü, Yol ve Duvar’daki cesaretini; 
Dokunuş’ta gericilere karşı Aziz Nesin’in cesaretini; 
Tahir Elçi’nin onu ölümün üzerine yürüten cesaretini; 
izleyeceksiniz.”

FESTİVALDE İLKLER 
Yönetmenliğini Bo Widerberg’in yaptığı “Adalen 31” 
filmi İsveç işçi sinemasının en iyi temsilcilerinden bi-
risi ve Türkiye’de ilk defa gösteriliyor 
Çin’de akıllı telefon üretiminde çalışan işçilerin haya-
tını şair işçiler üzerinden anlatan “Demirden Ay” filmi 
de Türkiye’de ilk defa gösterilecek. 
Yönetmen Satsuo Yamamoto’nun 1960 yapımı filmi 
“Silahsız Mücadele” (Orijinal Adı: Buki-naki Tatakai ) 
Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmler arasında. 
Babamın Kanatları, Ana Yurdu, Tereddüt, Rüzgarda 
Salınan Nilüfer gibi vizyona girmiş ama yeterli göste-
rim salonu bulamamış filmler de festivalde yer alıyor. 
Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi, 
Hoşgeldin Lenin, Kara Atlas, Üçyüzbir, Börklüce gibi 
onlarca belgesel de festival izleyicisiyle buluşacak. 

GÖSTERİM YERLERİ
12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, İstanbul’da Fran-
sız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, Yeşilçam Sine-
ması, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Kadıköy’de Barış 
Manço Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Ka-
dıköy Halkevi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. www.iff.org.tr 

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi 
ve Karikatürcüler Derneği işbir-
liğiyle hazırlanan “Karikatürlerle 
1 Mayıs” sergisi 28 Nisan’da açı-
lacak. Yerli ve yabancı çizerlerin, 
kendi tanıklıkları ışığında yap-
tıkları eserler Karikatür Evi’nde 
Kadıköylülerle buluşacak. 
28 Mayıs’a dek açık kalacak 
olan sergide eseri yer alan sa-
natçılar şöyle; Akdağ Say-
dut (Türkiye), Alessandro Gat-
to (İtalya), Alexander Dubovsky 
(Ukrayna), Alexandr Zhytni-
kov (Ukrayna), Angelo Campa-
ner (İtalya), Aşkın Ayrancıoğlu 
(Türkiye), Ba Bilig (Çin), Boris-
lav Stankovic Stabor (Sırbis-
tan), Darko Drlejevic (Karadağ), 
Doru Axinte (Romanya), Ferruh 
Doğan (Türkiye), Grzegorz Szu-

mowski (Polonya), İbrahim Tun-
cay (Türkiye), İsmet Lokman 
(Türkiye), Jordan Pop-Iliev (Ma-
kedonya), Konstantin Kazanc-
hev (Ukrayna), Mojmir Mihatov 
(Hırvatistan), Necati Abacı (Tür-
kiye), Nuri Bilgin (Türkiye), Pavel 
Constantin (Romanya), Rami-
ro Zapata ( Kolombiya), Ser-
gei Tunin (Rusya), Sergey Sic-
henko (Rusya), Sergii Riabokon 
(Ukrayna), Sergii Riabokon (Uk-
rayna), Silvano Melo (Brezilya), 
Şevket Yalaz (Türkiye), Tan Oral 
(Türkiye), Tonguç Yaşar (Türki-
ye), Toso Borkoviç (Sırbistan), 
Trayko Popov (Bulgaristan), 
Vladimir Semerenko (Rusya), 
Yalçın Çetin (Türkiye), Yiğit Öz-
gür (Türkiye), Kamil Yavuz (Tür-
kiye)

İçermektedir

Bu Festival 
İşçi Filmleri 

Festivali perdelerini 
bu yıl cesareti 

bulaştırmak için 
açıyor

Cesaret ÖgeleriCesaret Ögeleri

ÇİZGİLER
1 Mayıs’ı anlatır

Türkiye’den ve dünyanın 13 ülkesinden 
karikatüristler, 1 Mayıs’ı çizdi
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