
Çevre Festivali’ne 
son 2 hafta!

Bisiklet için engelleri 
kaldırıyorlar

 “Doğaya emek ver” sloganıyla 
bir araya gelen 40 kurum Kadıköy 
Belediyesi’nin organize ettiği  
Çevre Festivali’nde buluşuyor. Pek 
çok etkinliğin yapılacağı festival  
26 Mayıs’ta başlıyor.

 Kadıköy Belediyesi, Hayriye-
Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama 
Okulu’nda eğitim gören engelli 
öğrencilere bisiklet bağışında 
bulundu. Engelli gençler hayatlarında 
ilk kez bisiklet sürecek  l Sayfa 8’de
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Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali 18 Mayıs Perşembe 
günü başlıyor. Hayatında bisiklete yer açan herkesin davetli olduğu festivalde film 

gösteriminden atölyeye ve gece turlarına kadar pek çok etkinlik yer alıyor  l Sayfa 9'da 

pedal çeviriyor
Kadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin geçen yıl 
başlattığı ve büyük ilgi gören “Turp 
Gibi Kadıköy” temalı sabah sporu 
devam ediyor. 13 Mayıs Cumartesi 
günü Fenerbahçe Parkı’nda sabah 
sporu var   l Sayfa 13'te

Kadıköylüler sabah sporunda

“Kadıköylülük kendine 
has bir duygu”
Çocukluğunu Koşuyolu’nda, 
gençliğini Moda’da geçiren, 
halen Acıbadem’de yaşayıp 
Bahariye’de çalışan yazar 
Müge İplikçi ile edebiyattan 
kadınlara, iyi kitaplardan 
Kadıköy’e dek pek çok konuda 
söyleştik   l Sayfa 5'te 

Kadıköy’de

Gündem, 
ihtiyaçlarımız olmalı

AYKURT NUHOĞLU  9'da

Bisiklet
özgürlüktür

BAĞIŞ ERTEN  13'te

Gördüklerimiz
göremediklerimiz (42)

MARIO LEVI  10'da

Bu şehir yordu mu bizi 
ya da bu ülke?

BETÜL MEMIŞ  7'de

Nazilerin katlettiği bir boksörü 
canlandıran oyuncu Reha Özcan, 
“Yaşanmış ve yaşanmakta olan 
bir insanlık dramını anlatıyoruz. 
Irkçılığın her türlüsüne karşı 
çıkmamız gerek” diyor l Sayfa 7'de

Bir çingenenin yok edilişine ağıt…

Her yılın en özeli: 
Anneler Günü
Bu yıl 14 Mayıs’ta kutlanacak 
Anneler Günü’ne özel olarak iki 
farklı kuşaktan dört anneyle 
röportaj yaptık, annelik ve 
çocuk yetiştirmekle ilgili 
düşüncelerini sorduk 
l Sayfa 10’da

Elinin lezzetine güvenen Kadıköylüler, 
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi 
ve TAT Gıda işbirliğiyle düzenlenen 
yemek yarışmasındaki büyük 
ödülün sahibi olabilmek için 
kıyasıya yarışıyor   l Sayfa 14'te

Gönüllülerin 
‘lezzetli’ heyecanı

19 Mayıs coşkusu
Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla Kadıköy’de 
muhteşem bir program hazırladı  l Sayfa 16'da

bİlİrkİşİyİ 
görmezden geldİ!

Danıştay

Danıştay 6. Dairesi, Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 
yapılaşmaya açılmaması için yaptığı itirazı oybirliği ile reddetti. Danıştay, uzman 

profesörlerden oluşan bilirkişi heyetinin, dava konusu alanın çevresel ve meteorolojik 
niteliklerine yönelik olumsuz değerlendirmelerine rağmen; yapılaşmanın rüzgâr yönü, 

hava kirliliği ve yelken sporu açısından olumsuz etkisi olmayacağı sonucuna vardı  l Sayfa 3'te



Kadıköy’de Spor Suda Doğdu sergisinin açılışı, her 
yaştan insanı ortak bir paydada buluşturdu. Genç yaş-
ta su sporlarına gönül vermiş öğrencilerin de, çocuk-
luğunu Moda kıyılarında denize girerek geçiren pek 
çok Kadıköylünün de kendisinden bir şeyler bulabi-
leceği bir sergi açılışı gerçekleşti. Herkesin merak-
lı bakışlarla Kadıköy’ün su sporlarına tanıklık ettiği 
sergide Türk Balık Adamlar Kulübü (TBK), Marma-
ra Yelken Kulübü (MYK), İstanbul Yelken Kulübü 
(İYK) ve Fenerbahçe Yelken takımlarından birçok 
öğrenciyi sergiyi ziyaret etti, su sporları yaptıkları 
yerlerin dönüşümlerini gördü. Yılların Kadıköylüleri 
de fotoğraflara geçmiş penceresinden bakarak anıları-
nı tazelediler. Biz de sergiyi ziyaret eden genç spor-
cular ve eski Kadıköylülerle duygu ve düşüncelerini 
konuştuk. 

GENÇ SPORCULAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Kerem Dulundu / TBK: 

Doğduğumdan beri Kadıköy’de 
oturuyorum. Böyle bir serginin 
olması çok anlamlı oluyor. Be-
nim gibi genç bir sporcu içinse 
anlamı paha biçilemez. İnsan-
ların geçmişi öğrenmesi ve ha-
tırlaması açısından büyük önem 
taşıyor. Sergiye girer girmez 
Caddebostan’ın özellikle sahil 

bölümünü gösteren fotoğraflar ilgimi çekti. Fotoğrafa 
baktığım zaman hiçbir yapılaşma yok ama hafızamda-
ki güncel halinde ise denizin, büyük yapılar tarafından 
sıkıştığını biliyorum. Suadiye’deki plajların da daha bir 
canlı olduğunu gördüm. 

Deniz Yücel / İYK: Doğma 
büyüme Kadıköylüyüm ve ken-
dimi bildim bileli de optimist 
sporunu yapıyorum. Eski fo-
toğrafları çok beğendim çünkü 
gördüğüm eski fotoğraflar, yap-
tığım sporu eskiden de yapan-
ların hem var olduğunu hem de 
yaparken mutlu olduklarını gös-
terdi. Her fotoğrafta içten gü-

len insanlar var. Bu da bana su sporlarının mutluluk-
la doğrudan bir ilişkisi olduğunu anlatıyor. Kadıköy’de 
su sporları yapmak çok zevkli olsa gerek. Kurbağalıde-
re’nin temizlenmesiyle birlikte Kadıköy’de su sporla-
rı yapabilme şansı biraz daha arttı. Bunun için de çok 
mutluyum. Babam da yelkenli ile uğraşıyor. Bu güzel 
sergiye mutlaka onun da gelmesini isterim. 

Yiğit Şenes / TBK: 10 ya-
şımdan beri su sporları yapı-
yorum. Yaklaşık 5 yıldır da su 
sporları ile profesyonel olarak 
ilgileniyorum. Kendimi rüzgâr 
sörfü alanında geliştirmek is-
tiyorum. Uzun yıllardır Kadı-
köy’de yaşıyorum ve açıkçası 
yaşadığım yerin böyle olduğu-
nu bilmiyordum. Fotoğraflara 

baktığım zaman Kadıköy’ün hem spor olarak geliştiği-
ni hem de alan olarak da büyüdüğünü gördüm. Su spor-
larının Kadıköy’den başka bir yerde gelişebileceğini de 
pek düşünmezdim. Sergi ile bu düşüncemde haklı oldu-
ğumu anladım. 

Zeynep Savaşkan / MYK: 
8 yaşındayım ve yaklaşık bir 
yıldır su sporları yapıyorum. 
Bugün burada olduğum için 
çok mutluyum. Arkadaşlarım-
la birlikte birçok eski fotoğra-
fa baktık. Sergiye geldiğim için 
çok memnunum. Benim gibi 
birçok çocuğun eskiden beri 
spor yaptığını, denize girdiğini 
gördüm. Bence herkes spor yapmalı. Özellikle de suda 
geçen sporları yapmak ayrı bir güzel. 

Nil Aydın / MYK: 
2013’ten beridir Marmara Yel-
ken’de su sporları yapıyorum. 
İlerde yelkenci olmak istiyo-
rum. Sergiyi görmek beni çok 
mutlu etti ve daha çok çalış-
mam gerektiğini anladım. Gör-
düğüm bazı fotoğraflara da çok 
şaşırdım. Kulüp binamızın ya-
nındaki köşkün bizden yıllar 
önce yapıldığını öğrendim. Ben deniz sporlarını Kadı-
köy’de sevdim.

VATADANŞLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Celal Güner: 87 yaşında-

yım ve Kadıköy’ün tarihine ha-
kim olduğumu söyleyebilirim. 
1960’dan 2004 yılına dek Kadı-
köy’de kitapçılık yaptım. Sergi-
deki fotoğraflara baktıkça anıla-
rımı ve gençliğimi hatırlıyorum. 
Benim yaşadığım yılları sergi-
leyen bir sergi olmuş. Şimdi fo-
toğraflara şöyle bir bakıyorum 

da zaman gerçekten değişmiş. Eskiden yat diye bir şey 
yoktu ama şimdi neredeyse herkeste bir tane var. San-
dallarla giderdik. Motor bile çok güçtü. Balıkçılar hariç 
çok az kişinin motoru vardı. Yazın koştura koştura Fe-
nerbahçe’ye gelirdik oradan da Suadiye’ye, otelin he-
men bulunduğu yere gelip denize girerdik. O zaman-
lar kirlilik diye bir şey yoktu. Kadıköy’e uzaktan ya da 
yakından adım atmış herkes gönül rahatlığıyla denize 
gireceğini bilirdi. Sergide bir de su sporlarının Kadı-
köy’de başladığına dair bir söylem var. Bu da çok doğ-
ru, bizim zamanımızda Suadiye Yelken Kulübü vardı 
ve ilklerdendi. 

Nebiye Halıcı: Sergiye tek kelimeyle bayıldım. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Girişte 
Moda’nın eski bir fotoğrafı yer alıyordu. Bizler işte tam 
olarak o fotoğraftaki gibi bir yaşam sürdük. Evimizden 
çıkıp birkaç adım atarak denize girerdik. Ahşap iskele-
ler vardı. Orada düşe kalka yürürdük ve yüzmeyi öğre-
nirdik. Ben de yüzmeyi Kadıköy’de öğrenen nesildenim. 
Bu yüzden de kendimi epey ayrıcalıklı hissediyorum. Bi-
zim zamanımızda çok fazla nimet vardı. Bizler yararlan-
dık ama şimdiki gençler yararlanamıyorlar. Kadıköy gibi 
şehrin merkezi bir yerde denize girmenin, yelkenli spo-
runu yapmanın nasıl bir duygu olduğunu ancak yapan-
lar bilir. Anılara yolculuğa çıkartan bir sergi olduğu için 
hem Kadıköy Belediyesi’ne hem de Seyhun Bey’e çok 
teşekkür ediyorum. 

Feyyaz Abrak: 1953 Kadı-
köy doğumluyum. Aileden Ka-
dıköylüyüm. Sergideki fotoğraf-
lara geçmişten günümüze şöyle 
baktığımda kalabalık, insanlar 
ve yapılar dikkatimi çekiyor. 
Bazı şeyler gerçekten değişmiş. 
Yaşam biçimleri, alışkanlıklar, 
yaptıklarımız… Moda’da 11 ya-
şındayken tahtalardan atlayarak 
kendi başıma yüzme öğrendim. Fotoğraflarda daha içten 
daha samimi olduğumuzu görüyorum. Kadıköy’de anı-
ları geçen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir 
sergi olmuş. Burada şahane bir işe imza atılmış. 

oylarıyla ve sahil şeridiyle geç-
mişten bu yana denizle ve deniz 
yaşamıyla iç içe olan Kadıköy,  
su sporlarının da yapıldığı semt-

lerden biri. Kadıköy Belediyesi, su sporları-
nın geçmişine ışık tutmak ve su sporlarını ge-
lecek kuşaklara aktarabilmek için “Kadıköy 
Su Sporları Şenliği”ni başlattı. 7 Mayıs Pazar 
günü başlayan Su Sporları Şenliği’nin ilk eta-
bında yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin iş-
birliğiyle yelkenliler, balıkadamlar ve kürek 
takımları Bağdat Caddesi’nde yürüyüş dü-
zenledi. Özellikle çocuk ve gençlerden oluşan 
sporculara Kadıköylüler de alkışlarla destek 
verdi. Şaşkınbakkal’dan başlayan yürüyüş, 
çalınan marşlar eşliğinde coşkuyla Caddebos-
tan Kültür Merkezi’ne kadar devam etti.

Bağdat Caddesi’nde düzenlenen yürüyü-
şün sonrasında katılımcılar Kadıköy Beledi-
yesi Caddebostan Kültür Merkezi’ne gelerek 
“Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisini Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile 
birlikte açtı.  Koleksiyoner Seyhun Binzet’in 

arşivinden seçilen özel fotoğrafların oldu-
ğu “Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisine 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar 
Yalçın ve Seyhun Binzet de katıldı. Her yaş-
tan Kadıköylünün gezdiği sergide eski Kadı-
köylüler fotoğraflara bakarak hatıralarını yâd 
etti. Gençler ise Kadıköy’ün dönüşümüne ta-
nıklık etme fırsatı buldu. 

“TEMİZ TUTMAK ZORUNDAYIZ”
Serginin açılışında Kadıköy Belediye 

Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Seyhun Binzet 
konuşma yaptı. 

Sergide yer alan fotoğrafların her birinde 
ayrı bir hayat olduğunu ifade eden Nuhoğlu, 
“Fotoğraflara baktığımız zaman her biri bize 
hayat veriyor. Fotoğraflarda çocuklar, kadın-

lar, gençleri görebiliyoruz. Burada 100 yıllık 
çok uzun bir yaşam var aslında. Bütün bu ya-
şamın canlandırılması, yeniden hayata geçi-
rilmesi ve bütün su ve deniz sporlarının gele-
ceğe aktarılması gerekiyor. Türkiye’de büyük 
şehirlere olan göçler bir yıkıma yol açtı ve in-
sanların denizle olan bağı koptu. Teknelerle 
denize açıldığınız zaman denizde kendinizi 
yalnız hissetmiyorsunuz. Çok az sayıda in-
san şu an deniz sporlarıyla ilgileniyor. Ama 
önemli olan genç arkadaşlarımızın bu spora 
ilgisini arttırmak. Yelken spor kulüplerinde-
ki gençler,  çocuklar, okuldaki öğrenciler bir 
ışık gibi çıkarak, enerjiyle beraber tekrar eski 
haline getirecekler. Ben bunun mümkün ola-
cağını biliyorum. Biz de yerel yönetim ola-
rak denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. 
Denizlerin kirletilmesi durdurulmalı. Bu ha-
yal değil. Bunun mümkün olmasını sağlaya-
cağız.  Şenliğin ve serginin gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyo-
rum” diye konuştu. 

“ÇOCUKLAR HEP ÖNDER OLDU”
Sergide yer alan fotoğrafların büyük ço-

ğunluğunun Kalamış koyunun görsellerinden 
oluştuğunu söyleyen Seyhun Binzet de şöyle 
konuştu: “Gezeceğiniz serginin ağırlığı Ka-
lamış koyunun geçmişidir ve bu koyu sınır-
layan iki burun var. Fenerbahçe burnu doğu-
ya uzanır ve nefis bir günbatımı sunar, Moda 
burnu ise batıya dönerek nefis bir mehtap do-
ğuşu sunar.  Ülkemizi su sporlarından yel-
ken ve yüzmede ilk defa bu koyun sporcuları 
temsil etme gururunu yaşamış ve ilk katılım 
olan 1936 Berlin Olimpiyatları’ndan itiba-
ren her olimpiyatta bu koyun çocukları deniz 
sporlarında hep önder oldu. 

Burada unutulmuş Kalamışlı bir aileyi 
şükranla anmak isterim. Osmanlı’nın son Vi-

yana büyükelçisi Asim Turgut Paşa’nın, üni-
versiteyi bitirdikten sonra Türkiye’ye dönen 
kızı Leyla Turgut ve oğlu Demir Turgut. Bel-
ki çoğunuz adlarını bile duymadınız ama bu 
iki kardeş Cumhuriyet dönemine çağdaş yel-
ken yarışçılığını ve çağdaş yüzme yarışçılı-
ğını getiren iki örnek Kalamışlı sporcudur. 
Dünyayı ilk defa yelkenle dönen Türk de-
nizcisi Sadun Boro da Kalamışlıdır. Hiçbir 
alet yardımı almadan bütün okyanusları geç-
miştir. ‘Kalamışım yok oluyor’ diye devamlı 
gözlerinin dolduğunu hep hatırlarım.”

Kadıköy’ün su sporları tarihine ışık tutan 
‘Kadıköy’de Spor Suda Doğdu’ sergisi, Ka-
dıköy’ün 1800’lü yıllarından 1960’lı yılları 
arasındaki dönemi yansıtıyor.  Yüzme, kürek, 
yelken ve su yaşamı başlıklarıyla hazırlanan 
sergide 350’nin üzerinde fotoğraf yer alıyor. 
Sergide yer alacak eserler içinde Kadıköy’ün 
su sporlarına ev sahipliği yapan koylarının ve 
köklü kulüplerinin birbirinden değerli tanık-
lıkları yer alıyor. Sergi 1 Temmuz’a kadar 
açık olacak. 

“MAYIS BOYUNCA DEVAM EDECEK”
Sergi boyunca Kadıköy’de bulunan su 

sporları kulüpleri ile birlikte atölye, söyleşi 
ve seminerlerin yer alacağı sergi alanına yer-
leştirilecek simülatörler, her yaştan İstanbul-
luya deniz havası aldıracak. Mayıs ayı bo-
yunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir yelken 
simülatörü kurulacak. Kadıköylüler ve ilçe-
deki okullardan öğrenciler, sergiyi gezerken 
su sporlarıyla ilgili simülatörü kullanacak, 
kulüplerin kuracağı stantları gezecek, atöl-
yelere katılma imkânı bulacak. Şenlikte Ge-
mici Bağı Atölyesi, Kuvvet İstasyonu, Den-
ge İstasyonu gibi atölyeler ve “Su Sporlarının 
Olimpik Hikâyeleri”, “Sualtı Fotoğrafçılığı” 
gibi söyleşiler meraklılarıyla buluşacak.
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Su Sporları 
SenliGi 

Kadıköy’de su sporlarının tarihsel geçmişini ve önemini Kadıköylülere aktarabilmek 
için düzenlenen Su Sporları Şenliği başladı. Yelken, kürek ve yüzme kulüplerinin 

işbirliğiyle yelkenliler, balıkadamlar ve kürek takımları Bağdat Caddesi’nde yürüyüş 
düzenledi. ‘Kadıköy’de Spor Suda Doğdu’ fotoğraf sergisi de meraklılarıyla buluştu

Deniz sporlarını Kadıköy’de sevdim
Gazete Kadıköy olarak her yaştan insanı ortak bir alanda 
buluşturan ‘Kadıköy’de Spor Suda Doğdu’ sergisini ziyaret 
edenlerle anılar ve su sporları üzerine konuştuk

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
İşyerimize ait Yazar kasa ve Yazar kasa levhası kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. MUSİ TURİZM GIDA VE İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.
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Tel: 0216 372 35 77 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
sezontur@gmail.com/ facebook adresimiz: Sezon Tur / www.tatilkeyfiburada.com

KONAKLAMALI TURLAR 

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

• 14 MAYIS PZR.  / 21 MAYIS PZR KARACABEY LONGOZ - DANS EDEN AYILAR- 
   GÖLYAZI  (Kumanya- Organik  Yemek)
• 21 MAYIS PZR. ŞAKAYIK ÇİÇEKLERİ TOPLAMA-  KURŞUNLU KÖYÜ -TARAKLI,
   (Yöresel  Yemekli)
• 26 MAYIS  CUMA  GÜRLE KÖYÜ &  İZNİK  (Yemekli) 

LAVANTA HASADINA ÖZEL !!!
14-16 TEMMUZ ISPARTA-SAGALASOSS-EĞİRDİR- LAVANTA  VADİSİ TURU

• 13 - 14 / 20 - 21 MAYIS CMT-PZR  ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI - SÖGÜT (1 Gece- 2 Gün)
• 19 - 20 MAYIS  CUM-CMT.  KIRKLARELİ -  İĞNEADA LONGOZ ORMANI - LİMANKÖY (1 Gece -2 Gün) 
• 18-21 MAYIS PERŞEMBE- PAZAR  AMASYA-ÇORUM-HATTUŞA  (2 Gece- 3 Gün) 

adıköy Belediyesi’nin, Fenerbah-
çe-Kalamış Yat Limanı’nın yapı-
laşmasına yaptığı itiraz Danıştay 6. 
Daire Mahkemesi tarafından değer-

lendirilerek karar verildi. 
Konusunda uzman beş kişiden oluşan Bilirkişi 

Heyeti “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Koruma 
Planı”nı uygun bulmayıp, olumsuz yönde çok kap-
samlı, her yönü ile incelenmiş bir rapor sunmasına 
rağmen, mahkeme bilirkişi raporunu dikkate alma-
yıp sadece yüzen iskele alanlarının emsale katıl-
masına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
2011 yılında özelleştirme kapsamına alınan Fe-
nerbahçe-Kalamış Yat Limanı yeni imar planı 17 
Mart 2015 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu 
tarafından onaylanmıştı. Fenerbahçe Kalamış Yat 
Limanı’nda yapılaşmanın önünü açan karar doğ-
rultusunda 115 bin 469 metrekare büyüklüğü olan 
Yat limanına otopark hariç 15 bin metrekare inşa-
at alanı yapılabilecek ve bu alan yeraltı otoparkı ile 
35 bin795 metrekareye kadar yükselecekti. Kadı-
köy Belediyesi plana yapı, nüfus ve trafik yoğun-
luğunu arttırması, halkın kıyı kullanımını azalt-
ması, kıyı siluetini bozması, 1/100.000 üst ölçekli 
plana uygun olmaması mevcut plana uygun olma-
ması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı 
arttırması, ÇED raporunun olmaması ve hava ko-
ridoru nedenleriyle itiraz etmişti. 

DANIŞTAY: OLUMSUZ ETKİSİ YOK
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kadı-

köy Belediyesi’nin itirazını ret etmişti. 
Belediye’nin Danıştay 6. Daire’ye yap-
tığı itiraz karara bağlandı. Daire bilirkişi 
raporuna rağmen “dava konusu planların 
“yüzen iskele alanlarının” emsal hesabı-
na dâhil edilmesine ilişkin kısmına yöne-
lik olarak yürütmenin durdurulması isteminin oy 
çokluğu ile kabulüne, dava konusu diğer husus-
lara ilişkin olarak dava konusu planların yürütül-
mesinin durdurulması isteminin koşulları oluş-
madığından oy birliğiyle reddine” karar verdi. 
Dava konusu alanın çevresel ve meteorolojik ni-
teliklerine yönelik bilirkişi heyetinde uzman pro-
fesörlerin olumsuz değerlendirmelerine rağmen,  
Danıştay başka bilirkişi raporuna gerek duyma-
dan rüzgar yönü, hava kirliliği ve yelken sporu 
açısından olumsuz etkisi olmayacağı sonucuna 
vardı.

Danıştay 6. Daire tarafından yürütme durdur-
ma kararı verilen “Yüzen İskele Alanı” olarak 
belirtilen alan 1978 metrekareyi oluşturduğundan 
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanına yer altı oto-
parkı ile birlikte yapılacak inşaat alanı 35 bin 795 
metrekareden 33 bin 817 metrekareye düşecek.

BİLİRKİŞİDEN YAPILAŞMA UYARISI 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. A. Emel Göksu, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Uzay ve Uçak Bilimi Fakültesi Meteo-
roloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Yalçın Arısoy, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Bayram Öztürk ve Mersin Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Tolga Ünlü’den oluşan bi-
lirkişi raporunda  yapılaşma, deniz yaşamı, yel-
ken sporu ve hava kirliliği ile ilgili uyarılar şöyle:

 “Kadıköy’de Yat Limanının büyütülerek in-
şai faaliyette bulunulması proje alanındaki hava 

koridorlarını ve dolayısıyla hava dolaşımını daha 
fazla kesecektir. Kadıköy’de hassas ve sağlıksız 
olan hava kirliliği düzeyi artarak kötü ve tehli-
keli düzeylere yükselebilecektir.”Yat Limanının 
büyütülerek inşai faaliyette bulunulması, rüzga-
ra ve doğrudan yelken sporu üzerinde de olumsuz 
etkileri olacaktır. Türkiye önemli bir yelken spo-
ru merkezini kaybedecektir. Kirlenme nedeniyle 
biyotayı da olumsuz etkileyecektir.”

Danıştay 6. Dairesi’nin bilirkişi raporuna 
rağmen verdiği kararda ise “Planlama alanında-
ki yapılaşmanın hem yoğunluk hem de yükseklik 

olarak az olması nedeni ile bi-
lirkişi raporunda ifade edildi-
ği şekilde, rüzgar yönü, hava 
kirliliği ve yelken sporu açı-
sından olumsuz etkileri olma-
yacağı sonucuna ulaşılmış-
tır” denildi. 

NUHOĞLU: İHTİYAÇ YOK
Konuyla ilişkin açıklama yapan Kadıköy Be-

lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kalamış Yat Li-
manı’nın asıl amacına uygun kullanılması gerek-
tiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Yeşil alanların 
tamamen yapılaşmaya açılması söz konusu. Bu-
rada bir inşaat yapılırsa yeşil alan kalmayacak. 
Kalamış Yat Limanı’nın ihtiyaçlar çerçevesinde 
kullanılması gerekiyor. İlave inşaat alanına ih-
tiyaç yok. Bir metrekare inşaat alanına bile izin 
vermememiz gerekiyor.  Kadıköylülerin buna ih-
tiyacı yok.”

Denizlerle insanlar arasındaki ilişkinin, ya-
pılması planlanan inşaatlarla kopma tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunan Nuhoğ-
lu,” Söz konusu alan çok geniş bir kamu alanı.  
Vatandaşlarımız bu alanda spor yapıyor, bisiklet 
sürüyor. Vatandaşlarımızın faydalandığı bu ala-
nın özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz” dedi. 

Kadıköy’den Cumhuriyet ziyareti
CHP Kadıköy İlçe Örgütü, 192 gündür tu-
tuklu olan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yö-
neticilerinin tutuklanmalarına tepki göster-
mek ve dayanışma için Cumhuriyet gazetesi 
önünde basın açıklaması yaptı. 

Cumhuriyet gazetesi önünde yapılan 
açıklamada “Gazetecilik suç değildir. Onları 
tutuklayanlara, gazetecileri yalnız bırakma-
yacağımızı göstermek için buradayız. Bu hu-

kuksuzluğa sessiz kalmayacağımızı göster-
mek için buradayız. Ahmet Şık’ın söylediği 
gibi ‘Bu kötülüğün organize olmuş hali hak 
ettiği sonu bulacak” denildi.

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, 
destek ziyareti için CHP heyetine teşekkür 
etti. Basın açıklamasının ardından barış ve 
özgürlüğün simgesi beyaz güvercinler hava-
ya uçuruldu.

Yılmaz Güney 
80 Yaşında!
Türkiye sinemasının önemli ak-
tör ve yönetmenlerinden Yılmaz 
Güney, 80. doğum gününde, Gü-
ney’in dostları Adnan Özyalçıner, 
Aba Müslim Çelik, Jak Şalom ve 
Ayşe Emel Mesci’nin katıldı-
ğı söyleşide anıldı. Jak Şalom ile 
Ayşe Emel Mesci’nin sinemacı 
Yılmaz Güney’i, Adnan Özyal-
çıner ile Âbâ Müslim Çelik’in ise 
edebiyatçı Yılmaz Güney’i anlat-
tığı söyleşiye ilgi yoğundu.

UMUDUN ŞAİRİ
Yılmaz Güney, senaristliği, 

yönetmenliği, oyunculuğu dışın-
da önemli bir yazar. Genellikle 
hapishanede geçirdiği yıllarda ya-
zılan 15 kitabın sahibi. Bu yıllar-
da ona yoldaşlık, arkadaşlık eden 
isimlerin biri de yazar Adnan Öz-
yalçıner… Özyalçıner söyleşi-
de, “Kardeşliğin, paylaşımcılığın, 
umudun” şiirini yazdığını söyle-
diği Güney’in edebiyatçı yönünü 
anlattı. Güney’in hayatının işçi sı-
nıfıyla sokaklarda geçtiğini söy-
leyen Özyalçıner, Güney’in bu 
birlikteliğiyle varlıklı-yoksul ayrı-
mından doğan çelişkileri daha ço-
cukluktan itibaren hissettiğini ve 
bunun yıllar sürecek edebiyat ha-
yatında önemli rolü olduğunu be-
lirtti.Özyalçıner, Yılmaz Güney’in 
her türlü sanat üretimini emeğin 
toplumsal niteliğine uygun, daha 
ileri bir dünya daha eşitlikçi bir 
düzen için gerçekleştirdiğini söy-
leyerek, buna inancının tam oldu-
ğunu ve gelecek umudunun hiç 
kaybolmadığını ifade etti. 

“EZBER BOZDU”
SinemaTek’in kurucuların-

dan, Yılmaz Güney’in arkada-
şı sinemacı Jak Şalom, sinema-

cı Yılmaz Güney’i dinleyicililere 
anlattı. Şalom, Yılmaz Güney’in 
yalnızca geçmişte yaşamış bir si-
nemacı değil, Türkiye sineması-
nın önemli halkalarından oldu-
ğunu söyledi. Şalom, Güney’in 
katkısıyla, Türkiye sinemasındaki 
kırılma noktasını şöyle anlatıyor: 
“Yılmaz Güney’in ilk yıllardaki 
yani 1958’ten 1965’e kadar sür-
dürdüğü sinema çalışmaları onun 
mesleği öğrenmesi ve istediği si-
nemayı yapabilmesi için mutla-
ka ünlenmesi gerektiği gerçekli-
ğine dayanır. Yılmaz Güney ilk 
defa kendi filmini 1968’de Seyit-
han filmiyle yapıyor. Bir Kürt hi-
kayesi. İlk defa filmde bir kişile-
rin oyuncuların Kürt. Bu yeni bir 
şeydi Türk sinemasında. Bir kırıl-
ma noktasıydı. O zamana kadar 
böyle bir şey yoktu. Kimse buna 
cesaret edemedi. Güney bütün ez-
berleri bozdu.”

GÜNEY'E KİTAP YAZDI
Yılmaz Güney için yazılan 

Paris'te Son Kavalla Prelüd şiir 
kitabının sahibi Aba Müslim Çe-
lik’te etkinliğe katılanlar arasın-
daydı. Çelik etkinlikte Yılmaz 
Güney için yazdığı şiirleri okudu. 

“KALIPLARA SIĞMAZ”
Yılmaz Güney’in çektiği bazı 

filmlerde rol alan, Güney’in dos-
tu Ayşe Emel Mesci de dostu Yıl-
maz Güney’le ilgili “Herkesin 
bir Yılmaz Güney’i var kafasın-
da ve ona inanıyor. Kimdir Yıl-
maz Güney? Bunu konuşmak bir 
güne sığmaz. Onu sevenler de 
sevmeyenler de kendi dar kalıp-
larına soktular. Yılmaz o kalıp-
lara sığmayacak kadar evrensel 
bir sanatçıydı.” Şeklinde konuştu. 
Mesci’nin Güney’le sette yaşadı-
ğı unutulmaz anıları anlatmasının 
ardından etkinlik sonlandı.

sahil kıyımıDanıştay 6. Daire 
Mahkemesi, Kadıköy 

Belediyesi’nin Fenerbahçe-
Kalamış Yat Limanın 

yapılaşmasına ilişkin 
itirazını bilirkişi raporuna 

rağmen oybirliği ile reddetti

K
l Alper Kaan YURDAKUL
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KITAPLARINIZ, 
kütüphaneleriniz, ESKI EVRAK 

ve fotoğraflarınız alınır.

Tel: 0535 517 07 21

Anadolu yakasının ilk ve tek bota-
nik bahçesi olan Ataşehir’deki Ne-
zahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 
(NGBB), baharın geldiği şu günlerde 
doğaseverleri şenliğe davet ediyor. 
16-19 Mayıs tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek 7. Doğa Şenliği’nde 
yetişkinler ve çocuklar için atölye, 
sergi, konferans gibi 26 farklı etkin-
lik olacak. Her yıl Mayıs ayının ikin-
ci yarısında yapılan ve 4 gün süren 
şenlik; doğaya, çevreye, bitkilere 
ilgi duyan herkese açık ve ücretsiz. 
Bitkileri tanıyalım, minik bahçıvan-
lar, yaprak boyama gibi etkinliklerin 
yapılacağı şenliğe geçen yıl 16 bini 
aşkın doğa tutkunu katılmıştı.

ŞEHİRDE BİR VAHA
NGBB, 1995’te işadamı, TEMA ku-
rucusu Ali Nihat Gökyiğit’in eşi Ne-
zahat Gökyiğit adına hatıra par-
kı oluşturulmak amacıyla kuruldu. 
Başlangıçta ‘hatıra parkı’ amacına 
yönelik bir bitkilendirme ve ağaç-
landırma planı uygulandı. Önce yol 
inşaatı nedeniyle yapısı aşırı dere-
cede bozulmuş toprak ıslah edil-
miş; sonra 32 hektarlık park alanına 
takriben 50.000 ağaç ve çalı dikildi. 
Daha sonra amaç değiştirilerek, bir 
‘botanik bahçesi’ olma yolunda ça-
lışmalara başlanarak 2002’de hal-
kın ziyaretine açıldı. 2003’te de adı 
‘‘Nezahat Gökyiğit Botanik Bah-
çesi’’ olarak değiştirildi. Atatürk ve 
Fatih Sultan Mehmet köprülerin-
den gelen otoyollarla, Anadolu oto-
yolunun birleştiği kavşakta bulunan 
NGBB, Merkez Ada, Ertuğrul Adası, 
Mesire Adası, İstanbul Adası, Meşe 

Adaları ve Arboretum Adası olmak 
üzere 8 adadan oluşuyor. NGBB, 
İstanbul’a %12 oranında yeşil alan 
sağlamasıyla İstanbullular için bir 
nefes alma noktası olmasının yanı 
sıra, bir araştırma, eğitim ve öğre-
tim merkezi olarak öne çıkıyor. Zira 
burada bir kütüphane de bulunu-
yor. Botanik ve ilgili konularda basılı 
ve görsel yayınların olduğu kütüp-
hane, bahçeye gelen tüm ziyaretçi-
lerin kullanımına açık. Kütüphane-
de binlerce kitap, süreli yayınler, cd 
ve dvd’ler yer alıyor.  Burada bir de 
herbaryum (bilimsel yöntemlerle 
toplanmış bitkilerin, kurutulduktan 
sonra, etiketlenerek saklandığı ko-
leksiyon) var. 

l Gökçe UYGUN

adıköy Belediyesi Sosyal Yaşam 
Evi’nde seramik ve resim kursu-
na devam eden yaklaşık 30 kursi-
yer bir süredir resim ve seramik kur-

sunda hazırladıkları el emeği sanat ürünlerini 
9 Mayıs Salı günü görücüye çıkardı. Kozyata-
ğı Kültür Merkezi’nde 14.00’te gerçekleştiri-
len serginin açılışına Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu da katılarak Sosyal Yaşam 
Evi üyelerinin mutluluğunu paylaştı. Yaptığı ko-
nuşmada, belediye olarak görevlerinin, insanlara 
yardımcı ve destek olup daha mutlu yaşam sür-
melerine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Sosyal Ya-
şam Evi’ndeki üyelerin mutluluğuyla mutlu ol-
duklarını belirtti. 

DANS, RESİM VE SERAMİK
“Sanatın Yaşı Yoktur” başlıklı serginin açılı-

şı Sosyal Yaşam Evi dans grubunun gösterisiy-
le başladı. Seramik sanatıyla ilk kez bu kursta 
tanışarak becerilerini ortaya koyan kursiyerler 
ilk defa yeteneklerini de bu sergide sunma fırsa-

tı bulduğunu belirtti. Sergide daha çok emekliler 
ve ev hanımlarından oluşan kursiyerlerin yaptı-
ğı seramik ve cam objeler, panolar, pastel veya 
yağlı boya tablolar yer aldı. Kursiyerlerin bir 
kısmı bu sene kurslara başladı. Üç yıldır kurs-
lara devam edip yeteneğini geliştirenler de var.

SANAT VE MUTLULUK
Sosyal Yaşam Evi bünyesinde resim ve sera-

mik kursları devam ediyor. Sosyal Yaşam Evi’n-
de haftanın bir günü seramik ve resim çalışmala-
rına ayrılıyor. Üyelerin hobi ile meşgul olurken 
verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Sosyal Yaşam Evi Sorumlusu Ezgi Gür-
büz üretilen birbirinden güzel el emeği eserle-
ri herkesin görebilmesi için sergi düzenledikle-
rini, sanatın yaşının olmadığını anlatmak için de 
serginin adını  “Sanatın Yaşı Yoktur” olarak be-
lirlediklerini anlattı.

Sosyal Yaşam Evi’nin resim ve seramik kur-
suna katılan ve ürettiği eserlerle sergiye katılan-
lardan Saibe Aşkın “Kadıköy Belediyesinin bize 
hazırladığı yerde mutlu şekilde sanat çalışmala-
rımızı yapıyoruz” dedi. 

Emekli olduğunu ve Sosyal Yaşam Evi’n-
deki resim seramik kursuna katıldığını söyleyen 
Selma Samancı, “Hem zaman geçiriyor hem bir 
şeyler üretiyoruz. Üretmek bizim için motivas-
yon sağlıyor. Hayata daha güzel bakmamızı sağ-
lıyor” diye konuştu. 

Serpil Yaral da boş zamanlarını değerlen-
dirmek için resim yaptığını belirterek üretir-
ken stresten uzaklaşarak olumsuz düşüncelerden 
kurtulma imkanı bulduğunu, böyle bir imkan 
sağladığı için de Sosyal Yaşam Evinden çok 
memnun olduğunu ifade etti. 

Sergi 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Kadıköy 
Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sergi salo-
nunda izleyiciyle buluştu.

Doğa

davet
şenliğine

Sosyal Yaşam Evi’ne üye 65 yaş üstü bireylerin resim 
ve seramik kurslarında ürettiği sanat çalışmaları 
“Sanatın Yaşı Yoktur” adlı sergideydi

Sosyal Yaşam Merkezi’nde

SANAT

K

Nasıl 
gidilir? 

Toplu taşımayı 
kullanacak ziyaretçiler; 

Kadıköy’den 19 E, 14 ŞB, 19 M, 
8 M No’lu İETT otobüsleriyle, 
Üsküdar’dan 16 M No’lu İETT 
otobüsüyle, Üsküdar-Ataşehir 
minibüsleriyle ve Ümraniye’den 
13 No’lu İETT otobüsüyle 
Ataşehir Bulvarı Durağı’nda 
inerek ulaşabilirler.
Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan 
Mehmet Caddesi, TEM Otoyolu 
Anadolu Otoyol Kavşağı 0216 
456 44 37 senlikvar.ngbb.org.tr 

l Mustafa SÜRMELİ

Yardıma ihtiyaç duyan aileler için pek çok etkinliğe ve faaliyete imza atan Ka-
dıköy Fakir ve Yardıma Muhtaç Ailelere Destek Derneği 25 yaşına bastı. Do-
ğum günü kutlamasına dernek üyelerinin yanı sıra Kadıköy kaymakamı Tuncay 
Sonel ve Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan da katıldı. Hep birlikte 25. yıl 
pastası kesildi. 

Emlak ve 
çevre vergisi 
ödemeleri 
başladı

Bergama’dan Kadıköy’e

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin bi-
rinci taksit ödemeleri ve 6552 ve 6736 sa-
yılı Kanunla yapılandırılan vadesi geç-
miş taksitlendirilmiş borçların ödemeleri 
1 Mayıs 2017 tarihinde başladı. Ödemeler 
31 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek. Ma-
yıs ayı boyunca hafta sonu; cumartesi ve 
pazar günleri de dâhil Kadıköy Belediyesi 
Hasanpaşa merkez binada vezneler 09.00-
16.00 arasında hizmet veriyor. 

Ödemeler veznelerin yanı sıra, anlaş-
malı bankalardan, akıllı telefonlardan, 444 
55 22 nolu çağrı merkezi ve www.kadi-
koy.bel.tr  adresinden yapılabiliyor. 

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açık-
lamada şu uyarılarda bulunuldu: 

“Eski yıllardan vergi borcu bulunan ve 
6552 ve 6736 sayılı kanun gereği taksit-
lendirme yapan yurttaşlarımızın taksit dö-
nemlerinde ödemelerini yapmalarını rica 
ediyoruz. Vadesi geçmiş borcu olmayan 
yurttaşlarımızın son günlerde kalabalık-
la ilgili sorunları olmaması için ödemele-
rini son güne bırakmamalarını ayrıca rica 
ediyoruz. Cumartesi ve pazar günleri saat 
09.00-16.00 arası merkez binamızda nö-
betçi tahsildarlarımız ödeme yapmak is-
teyen vatandaşlarımıza hizmet verecek-
lerdir. Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ve 
diğer ödemelerini zamanında yapan tüm 
yurttaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.”

Kadıköylüler, bu haftasonu 
Bergama’dan gelen doğal gı-
dalarla kahvaltı etme imkâ-
nı bulacak.  Kadıköy Beledi-
yesi’nin sosyal tesisleri olan 
Khalkedon’larda sunulan 
açık büfe kahvaltıda bu kez 
Bergama El Sanatları Kadın 
Kooperatifi üyesi kadınların 
ürettiği 5 çeşit peynir, 4 çeşit 
reçel ve 2 çeşit zeytin ola-
cak. 14 Mayıs’ta Fenerbah-
çe Khalkedon’da,  13-14 Ma-
yıs’ta Kalamış Khalkedon’da 
sunulacak kahvaltıların üc-
reti 37,5 Lira. Bu organizas-
yonla Kadıköy’e gelecek olan 
Bergamalı kadınlar Kalamış 
tesisinde gözleme de ya-
pacak. Böylelikle hem Ka-

dıköylüler üreticisinden ge-
len taze ve doğal ürünlerle 
kahvaltı etme fırsatı yaka-
layacak, hem de Bergama-
lı kadınlar ekonomik yönden 
desteklenmiş olacak. 2010 
yılında Bergama merkez-
li kurulan kooperatif,  kay-
bolan veya yok olmaya yüz 
tutmuş el sanatlarını gün 
yüzüne çıkartıp tüketiciyle 
buluşturmak için tekstil-he-
diyelik eşya alanında çalışı-
yor. Gıda alanında ise zeytin, 
zeytinyağı, peynir, tereyağı, 
incir, ceviz, bal, şarap, lavan-
ta, kekik, defne el sabunları, 
kantoran yağı, karadut suyu, 
yaprak, pekmez, doğal otlar 
ve baharat üretiyor.

doğal kahvaltı

 Bergamalı kooperatif üyesi kadınlar
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KAFADDER 25 yaşında!

Üniversitelilerle buluşma
Kadıköy Belediyesi Halkla İlişkiler Saha 
Birimi, Yeditepe Üniversitesi Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileriyle 
buluşarak meslek hakkında bilgilendir-
mede bulundu. İletişim Fakültesi Halk-
la İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç 
Dr. Pelin Hürmeriç’in düzenlediği ders-
te Halkla İlişkilerde Uygulama ve Örnek 
Olay Çalışmaları anlatıldı. 
İki saatlik derste, Kadıköy Belediyesi’nin 
her alanda benimsemiş olduğu katılım-
cılık modeline örnek çalışmaları anlatan 
Halkla İlişkiler Saha Birimi, öğrencilerin 
sorularını da yanıtladı. 
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ağdaş edebiyatımızın yazarlarından Müge İp-
likçi, geçtiğimiz ay yayınlanan yeni kitabı “Çok 
Özel İsimler Sözlüğü”nde, içinde bulunduğu-
muz 21. yüzyılın hale-
tiruhiyesini öykülerle 

anlatıyor. Bu vesileyle; tam bir Kadı-
köy insanı olan İplikçi ile çocukluğu-
nun geçtiği Koşuyolu’nda buluştuk…
● ‘Neden yazar oldunuz?’  sorusu-
na ‘Hayatın zalimliklerle dolu gerçek 
haline katlanamadığım için…’ diye 
yanıt vermişsiniz. Yazarın misyonu 
hayatı katlanabilir kılmak mı?
Değil tabii ki. Edebiyat metni hiçbir 
zaman için dünyadaki savaşları bitire-
mez. Ama edebiyat metni; o savaşın 
içindeki insanlar savaştan vazgeçip 
kitap okumaya başladıklarında savaş-
manın ne kadar beyhude, ne kadar in-
sanın doğasına aykırı ve tehdit olduğu-
nu gösterebilir. Ve bu gösteriş, o kişiye 
olmasa bile evladına, evladına olmasa 
bile torununa bir yön çizebilir. Edebiyatın evrenselliği; insa-
nı merkezine alıp sorgulaması, onu yüzleşmeye davet et-
mesi ama aynı zamanda da bunu hemen şimdi yapmak gibi 
ağır bir yükün altına girmemesidir. 
● Bir müzisyenle yaptığım röportajda ‘Müzik dünyayı de-
ğiştirir mi?’ diye sormuştum, o da ‘Müzik dünyayı değiş-
tirmez ama iyi müzik dinleyen insanlar dünyayı değiştirir’ 
demişti. Tam sizin söylediğinize paralel bakış açısı. 
Evet evet. Bugün dünyanın hangi coğrafyasında olursanız 
olun, hangi sınıftan olursa olsun iyi kitap okuyan biriyle or-
tak bir payda bulabilirsiniz, dünyaya, insana, yaşama dair.  
Bu sanatın tüm dalları için geçerli. Sanatın sadece ruhunu-
zu dinlendirme etkisi yok, bizi dönüştürme etkisi de var. 
Bu da aslında insanları değiştirmek için önemli bir adım. 
● Son dönemde oldukça genç yazar var. Takip ediyor 
musunuz?
Bu ülkenin edebiyat damarını yakalamaya yatkınlar. Ancak 
Türkiye’nin son yıllarda geçirdiği politik savrulmanın onla-
rın yazdıklarını da etkilediği kanısını taşıyorum. Bizim ku-
şak zamanında içine dönük diye adlandırıldı. Şimdiki ku-
şakta da bunu daha farklı içe dönüklük olarak görüyorum. 
Ama tabii bunun nedeni onların yazma biçimi değil, bizi be-
lirleyen o söylemle ilgili bir şey. Türkiye hiçbir zaman için 

gerçek anlamda özgür bir ülke olmadığından, bu kaçınılmaz 
olarak edebiyata da bütün etkinliklerimize de yansıyor. 

“SLOGANLAŞMIŞ METİNLERDEN KAÇINIYORUM”
● Bahsettiğiniz politik savrulma sizin yazılarınıza nasıl 
yansıyor?

Bazen kendimi çok politize buluyorum. Bu bir edebi-
yatçı için tehdittir. Çünkü edebiyat politikadan azade 
bir alandır. Öyle bir yoğurursunuz ki elinizdeki metni, 
onun içinde politika vardır ama sloganlaşmaz. Slo-
ganlaşmış metinlerim olduğunda kendime kızıyo-
rum. Ama bir diğer yandan da kaçınılmaz olan, bana 
çarpan ve kâğıda yansıyan da o oluyor. İfade ve dü-
şünce özgürlüğü gibi temellerin kendine yer bula-
mayışı aslında hepimizi tutsak hale getiriyor. 
● Bir röportajınızda, gazetecilik yaparken politi-
kayı çok sert bulduğunuz için edebiyata yöneldi-
ğinizi söylemişsiniz. Edebiyatta politika yok mu-
dur? 
Olmaz olur mu? Ulusal bir gazetede haftada iki 
defa gündelik hayatın bana yansıyışlarını yaz-
maya çalışıyorum. Politika dediğimiz şey elbet-
te ki insanın hayatında olmalıdır. Ama siyaset 
bombardımanına tutulmak gibi bir yaşamdan 
bahsediyorsak orada büyük bir soru işareti var 

demektir. Çünkü yaşam esasen bir siyaset değil. Özgür-
lüklerimizin kendini bulabileceği ya da serpilebileceği yer-
ler o kadar politize edilmiş ki, orada yeni filizler oluşamıyor. 
Söylemeye çalıştığım o. Yoksa tabii ki siyasetçiler hayatı-
mızda olmalı. Çünkü siyaset bir şekilde hak ve hukukla ilgi-

li. Ama hak ve hukuku her daim herkes her yerde istemek 
zorunda mıdır? Bu bir yanılgıyı doğurmaz mı? sorusu bir 
edebiyatçı olarak her zaman kafamda taşıdığım bir soru.

“21. YY İNSANI BÜYÜK YÜK ALTINDA”
● ‘Yaşadığı yeni zamanları anlatmayı seven bir yazar’ ola-
rak tarifliyorsunuz yazın tarzınızı. Peki ülkenin ‘şimdiki za-
manı’na bakınca neleri görüyorsunuz? Nelerin yazılması 
gerektiğini düşünüyorsunuz? Siz neleri yazıyorsunuz?
‘Çok Özel İsimler Sözlüğü’ kitabımda bunu aktarmaya ça-
lıştım. Ben bir 20. yüzyıl insanı olarak, bugünün yani 21. 
yüzyılın insan tipinin kaldırabileceğinden çok fazla yükün 
altına girmiş ve bu yükün altında ezilirken bunun farkın-
da olmayan insan olduğunu düşünüyorum.  Bence kendine 
çok büyük kötülük yapıyor. Teknoloji, bilgi akışı inanılmaz 
boyutta ama iki insan ne kadar görüşebiliyor? Çok hız-
lı trenlerimiz, metrolarımız var fakat biz bir yerlere ulaşır-
ken aslında buluşabiliyor muyuz? Hız her şey midir? Hızda 
detayları kaybedersiniz ve detaylar aslında hiç es geçilme-
mesi gereken unsurlardır. 21. yüzyıl insanının bu detayla-
rı es geçmek durumunda bırakıldığına inanıyorum. Niye bu 
kadar mutsuz, karamsarım, üzgünüm sorularını sorarken, 
bu detayı da es geçtiğini düşünüyorum. 
● Siz kadın dayanışmasını, kadın kimliğini çok önemse-
yen bir yazarsınız. Kadın edebiyatçıların hali nedir bu top-
raklarda?
Bu hep soruluyor. ‘Türkiye’de kadın yazarı olmak nasıl?’ di-
yorlar. Ben de ‘Elbette ki çok zor’  diyorum. Günümüzdeki 
hayhuyun içerisinde kadınların üretebilmesi için sessizliğe, 
berrak bir düşünce silsilesine ihtiyacı var. Bu mümkün mü 

bugünün Türkiye’sinde? Mümkün. Çünkü siz yazıyı masa-
nızın başına koyduysanız arkadaş diye,  o arkadaşın sizden 
istediğini de bir biçimde yaparsınız. Çünkü bilirsiniz ki o bu-
luşma sadece yaratacağınız metne değil size de çok sağal-
tıcı gelecek. Siz de iyileşeceksiniz, siz de mutlu olacaksınız. 
Yazı yazdığım zaman – Türkiye’nin bu halinde bile- o kadar 
mutlu oluyorum ki. Kadınların bunu yapmasını ise çok daha 
anlamlı buluyorum. Çünkü kadınlar dünyadaki en önemli 
barış umudum. Onlardan çıkacak olan mesaj, bugün erkek-
leri de içine almış olan bu vahşi söylemi ehlileştirmek için 
çok önemli bir adım olabilir. 
● Cinsiyetiniz üzerinden bir soru soruyor olmak bile tu-
haf… Hiçbir erkek edebiyatçıyla röportaj yaparken ‘Erkek 
edebiyatçı olmak nasıl bir şey?’ diye sormuyorum. 
Bu bile aslında ne kadar büyük bir adaletsizliğin içinde ol-
duğumuzu gösteriyor. Ama buna rağmen ne yapacağız her 
defasında kadın yazarın ne anlama geldiğini, kadın gazeteci, 
kadın savaş muhabiri olmanın zorluklarını açıklayacağız. Ne 
zamana kadar? Sözümüzün sahibi olana kadar. Ve sonra-
sında da tabii ki. Ömür böyle geçecek! Olsun geçsin, bu yo-
lun yolcusuyuz çünkü… 

● Gökçe UYGUN

Ç

Yazar Müge İplikçi, 
“Kadınlardan çıkacak olan 

mesaj, erkekleri de içine 
alan bu vahşi söylemi 

ehlileştirmek için çok önemli 
bir adım olabilir” diyorKadınlar, 

barış umudum

“KADIKÖY’ÜN ACI DÖNÜŞÜMÜ”
● Koşuyolu, çocukluğumda önemli yer tutuyor. İlkokulu burada okudum, ilk arkadaşlarımı burada edindim. Buradaki 
parklarda, bahçelerde büyüdük. Bugün her biri kafe olmuş olan bu yerler, arkadaşlarımın oturduğu tek katlı bahçeli 
evlerdi. Koşuyolu deyince aklıma hep o sıcak mahalleli duygusu gelir. Dünyaya adım atmak için mahallelik iyi bir çıkış 
noktası. İnsanları sevmeyi öğreniyorsunuz, kötü insan olmadığı kötü yetişmiş insanın olduğunu fark ediyorsunuz. 
Benim hayatımda sevgi ve arkadaşlık çok önemlidir. Bunu Koşuyolu’nda geçen çocukluğuma bağlıyorum. 
● Moda da 12 yaşımdan sonraki bir diğer aşkım. 7 yıl yaşadım. Moda; deniz, farklı kültürlerden arkadaşlar, Kadıköy 
Anadoluluk, kahkahalar demek.  
● Şu anda da Acıbadem’de yaşıyorum. Hep Kadıköylüyüm. Nereye gidersem gideyim hep döndüğüm yer Kadıköy 
oldu. Kadıköylülük kendine has bir duygu bende.
● Ama Kadıköy’deki bu hızlı değişim içler acısı… Gökdelenlere baktığım zaman ruhsuz betonlar görüyorum. Ruhsuz 
bina, insana ve yaşamlara bir tehdittir. Bunu yapanlar da, günü kurtarmak için yaptıkları bu katliamın farkında 
değiller. Dilerim çok kısa zamanda fark ederler. 

İplikçi, Koşuyolu’nda 
çocukluğunu 
geçirdiği sokakta…
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Redline

Genç Fidanlar Bahçesi

Zumbathon ile dünyada bir ilk!

Anneler Günü Sanat Pazarı

Feyza Öztürk’ten suluboya 
sergisi 

Dağlarca İle Resim Söylemek

Kuşların Çağrısı – 
The Secret Ensemble

Moonlight / 
Ay Işığı

mangAnime Türkiye’nin anime film gös-
terimi ve atölye çalışmalarında ilkbahar 
sezonu sona eriyor. Son olarak Madhouse 
stüdyosundan çıkan en deli filmlerinden 
olan, bir aksiyon ve adrenalin patlaması 
yaşatacak “Redline” gösterimi yapılacak. 
Film gösterimiyle başlayacak etkinlik, 
sonrasında filmin analizi ve izleyicilerle 
beraber sohbet ile devam edecek. Etkinlik 
ücretsiz, tüm sinema ve anime meraklıla-
rına açık.
Etkinliğe katılanlar arasından bir kişi, atöl-
ye sonunda yapılacak çekiliş ile Kuzgun 
Çizgiromanevi’nin hediyesi olan bir manga 
seti kazanacak.
Redline gösterimi ve söyleşisi, 13 Mayıs 
Cumartesi 13.00 - 17.00 arası Kadıköy Be-
lediyesi Tasarım Atölyesi (TAK)’ta. http://
www.manganimetr.com/

Kadıköy’ün köklü okullarından Erenköy Kız 
Lisesi’nin lise eğitimine başlamasının 100. 
yılı nedeniyle düzenlenen sergi, lisenin 
100 yıllık tarihine tanıklık eden nesneleri, 
belgeleri ve anıları ziyaretçilerle buluştu-
ruyor. Lisenin arşivinden sahaf köşele-
rine, mezunların sandıklarından eprimiş 
albümlerine kadar pek çok kaynaktan bir 
araya getirilen sergi malzemesinin çoğu 
ilk kez kamuoyunun ilgisine sunuluyor. 
Sergiyi gezerken, eğitimde kadınların ve 
kurumsallaşmanın önemini bir kez daha 
hissedeceksiniz. 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin küratörlü-
ğünde hazırlanan Erenköy Kız Lisesi’nin 
Kuruluşunun 100. Yılı Sergisi, 20 Mayıs - 
11 Haziran arası Kadıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde. 

“Karanlıkta Zumba, Sessizlikte Zumba” 
sloganı ile hayata geçen Zumbathon, 14 
Mayıs 2017 Pazar Günü saat 16.00’da 
Caddebostan sahilinde olacak. 
 İşitme ve Görme Engelliler için sosyal 
sorumluluk ve duyarlılık projesi olarak 
hayata geçen Zumbathon, Ata Dans 
kurucusu Atakan Uğurlu liderliğinde 
Diyalog Müzesi iş birliği ile 14 Mayıs Pazar 
günü saat 16:00’da Caddebostan etkinlik 
alanında gerçekleşecek.
Karanlıkta Zumba, Sessizlikte Zumba 
sloganı ile duyarlılıklarını üst seviyede 
gösteren zumba eğitmenleri, Türkiye’nin 
dört bir yanından Zumbahton’a katılımları 
ile desteklerini sağlayacak. Katılım ücret-
siz ve herkese açık

Kadıköy Belediyesi desteğiyle Suadiye 
Sanat Atölyelerinde eğitim alan kursiyerler 
sergi açıyor. 13-14 Mayıs tarihlerinde Sua-
diye Sanat Atölyelerinde açılacak sergiden 
annenize ya da sevdiklerinize hediyeler 
alabilirsiniz.

Venüs Sanat Galerisi, Feyza Öztürk’ün 
suluboya resim sergisine ev sahipliği ya-
pıyor. 13 Mayıs Cumartesi günü açılacak 
sergi, 24 Mayıs tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek. Sergide sanatçının 40 adet 
çalışması yer alıyor. 0216 565 35 72

Dağlarca konuşuyor…Ressam Ruşen 
Eşref Yılmaz’ın 1999-2008 yılları arasında 
Fazıl Hüsnü Dağlarca ile yaptığı söyle-
şilerinden oluşan bu yapıt, gerçekliği 
yeniden tanımlayarak “hakiki” olanı öne 
çıkarması, sanata estetik, kuramsal, yeni 
bir felsefi söylem getirmesi, söz konusu 
kavramları tartışmaya açması yönüyle 
özgün bir nitelik taşıyor. İki bölümden 
oluşan kitabın “Resim sen ne büyüksün!” 
adlı ilk bölümünde  Dağlarca ile resim, 
sanat, şiir ve yaşam hakkında yapılmış 
söyleşiler yer alırken “Ressam doğa-
cağı yeri arar” adlı ikinci bölümde şairin 
çeşitli görüşmeler sırasında, kendisine 
soru yöneltilmeden söylediği sözlere yer 
veriliyor. Kitapta Ruşen Eşref Yılmaz’ın 
Dağlarca portrelerinin yanı sıra yayımlan-
mamış birkaç Dağlarca fotoğrafı da yer 
alıyor. (Tanıtım Bülteninden) Ve Yayınevi / 
120 sf / 15 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapları 
şunlar oldu: 
● Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens / 
Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 390 
sf / 32 TL
● Olağanüstü Bir Gece /  Stefan Zweig / 
İş Bankası Kültür Yayınları / 80 sf / 8 TL
● Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi / 
Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 456 
sf / 34 TL

The Secret Ensemble’nin “Kuşların 
Çağrısı” İngiltere’de yayınlanan “Song-
lines Magazine” tarafından “Top of the 
World” albümü seçildi. Prof. Dr. Mahmud 
Erol Kılıç, Kalan Müzik’ten çıkan albümle 
ilgili şunları söylüyor:  “Sözleri, deyişleri, 
nefesleri ile bize kendimizi tanıtmaya 
gelmiş erenlerin meclisi var burada. 
Hâfız-ı Şîrâzî, Yûnus Emre, Pîr Sultan 
Abdal, Niyâzi-i Mısrî, Kul Himmet, Alvarlı 
Efe, Hilmi Dede Baba hepsi bu albümde 
cem olmuşlar. Sanki hepsi birden sema’a 
kalkmışlar. Sünni Şii kalmamış burada, 
hepsi Mevlana’nın dediği gibi ‘Mezhebimiz 
Aşktır Bizim’ demişler. Kimisi Farsça söy-
lemiş kimisi Türkçe ama yine Mevlana’nın 
‘Aynı gönlü paylaşanlar aynı dili konu-
şanlardan evlâdır’ dediği gibi lisan farkı 
ortadan kalkmış sanki hepsi aynı dilden 
konuşur olmuşlar. Farsça söyleyen ve adı 
‘Mutlak Vahdet’ olan MahsaVahdat’in sesi 
ile Türkçe söyleyen Neş’e’nin sesi Kuş-
ların Çağrısı’na dönüşmüş. Tıpkı Attar’ın 
Simurg’unun haykırışı, çağrısı gibi.. Tıpkı 
“Aradığın Sendedir Ama Farketmiyor-
sun” diyen ser-çeşme-i evliya Hz. Ali’nin 
fermanı gibi.”

Ruhu doyuran şarkılar:
● Kardaşlar / Deniz Üstü Köpürür
● Hardal / Nasıl Ne Zaman
● Erkin Koray / Cemalim

2017’nin Oscar Ödülle-
ri’nde En İyi Film ve En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu 
Oscar’ını kazanan Moonli-
ght - Ay Işığı sinema tut-
kunlarıyla buluşuyor! “12 
Yıllık Esaret” ile En İyi Film 
Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in yapım şirketi 
Plan B’nin arkasında olduğu film, zaman ve 
mekanla sınırlandırılamayacak bir büyüme 
hikayesi anlatıyor. Bu hikayenin merkezinde 
ise Miami’de yoksul bir mahallede büyüyen 
Chiron adlı bir çocuğun hayatının üç farklı 
dönemi ve kendi kimliğini keşfetme çabası 
var. The Hollywood Reporter’ın “Kimliği 
yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakıl-
mış herkesin yüreğini titretecek” sözleriyle 
övdüğü film, eleştiri veri tabanı Metacritic’te 
100 üzerinden 99 puanla “tüm zamanların en 
yüksek puanlı dördüncü filmi” konumunda.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Sanatçılar
Yoğurtçu’ya

Kadıköy’den “oyunlar”

Park etti
Yoğurtçu Parkı’nın 
karşısında Tasarım 
Parkı’nda açılan 
“Sanatçılar Park Etti” 
sergisi, günümüzün 
buhranlı koşullarında 
sanatçıları/sanatseverleri 
sanat ekseninde bir araya 
getirmeyi amaçlıyor 

Tasarım dünyasına ve farklı disiplinlere ev 
sahipliği yapan, Yoğurtçu Parkı kenarındaki 
Tasarım Parkı, ‘Sanatçılar Park Etti / Artists 
Parked’ isimli sergisi ile farklı disiplinlerden 
sanatçıları bir araya getiriyor.
Tasarım Parkı’nın, ‘tasarım’ bayrağından il-
ham alan, daha çok sanat/yaratıcılık/tasa-
rım ekseninde bir seçkinin yapıldığı sergide 
yer alan 9 sanatçı; enstalâsyondan, duvar 
heykellerine, cam ayakkabılardan, aynalara, 
resim ve heykel dışında farklı disiplinlerden 
örneklerle Yoğurtçu Parkı’nın baharla taze-
lenen yeşilliğine karşı izleyiciye yaratıcı fi-
kirler sunuyor.

Tasarım Parkı kurucusu Nursema Öztürk, 
Kadıköy’de kuruluşundan bu yana tasarım 
dünyasına ve farklı disiplinlere ev sahipliği 
yapan Tasarım Parkı’nın 7.yılında sanatçıla-
ra da yeni bir yer açmak, Anadolu yakasın-
da yeni bir merkez oluşturmak amacıyla bu 
sergiyi düzenlemeye karar verdiğini söy-
lüyor. Peki ya serginin adı neye işaret edi-
yor, sanatçılar neden park ediyor? Öztürk 
yanıtlıyor; “Son yıllarda dünyanın yaşadı-
ğı olaylar küresel olarak bir duraklama dö-
nemini de beraberinde getirdi. Birey/toplum 
olarak, yaşadığımız duygu çatışmaları, an-
lam verememe, neden bulamama hissinin 
yarattığı boşlukta takılı kaldık. Takılı kalma 
hali, ne zaman geçecek, bizi kim kurtaracak 
diye beklerken bu bekleme süresinin de git 
gide uzadığını fark ettik.” 

 HAREKETTEN EVVEL PARK ETMEK
Özellikle yaratıcı sektörlerin yaşadığı sancı 
içinde tam anlamıyla ‘park’ etmeye başladı-
ğını vurgulayan Öztürk, “Sanat/sanatçının 
günümüz koşullarında ‘hareket etmesi’ kü-
resel koşullarda bile zorken, ülkemizde ha-
reket etme, koşma ve ilerleme hayli zor ola-
biliyor. Burada devletin sanatçılara verdiği 
desteği arttırması çok önemli. Bireysel ça-
balarla maalesef hareketin fikri bile zorlaşa-
biliyor. Tüm dünyanın içinde bulunduğu kay-
gılı ortamda Tasarım Parkı olarak, sanatın 

bir araya getirici özelliği altında buluşmak 
istedik. Böyle zor dönemlerde sanatın ile-
tişime geçme, empati uyandırma gibi özel-
liklerinin her zamankinden önemli olduğunu 
düşünüyoruz” diye konuşuyor.
Tam da bu nedenle, sanatçılar buraya ‘park 
ettiler’. Zira Öztürk’e göre park etmek; dur-
mak anlamının dışında aslında sonraki ha-
reketi oluşturuyor; “Park eden her şey el-
bet hareket edecektir. Bu belli bir amaç için 
harekete geçiştir. Kimi zaman sevgiliyi bek-
ler bir amaç, kimi zaman toplantının bitme-
sini, kimi zamansa manzaraya karşı “park 
“ eder ve gider. Bu sergimizdeki sanatçı-
lar da, yemyeşil Yoğurtçu Parkı’na yüzü-
nü çevirmiş Tasarım Parkı’na park ettiler. En 
iyi bildiğimiz işi, en doğru şekilde yapmanın 
en büyük ‘hareket’ olduğunu bilerek, bel-
li bir amaç için. Konuşmak, bir arada olmak, 
Kadıköy ilk tarihi parkının karşısında ruhu-
nu hissetmek ve zamanı geldiğinde hareket 
etmek üzere…”  Eserlerde ortak tema ola-
rak “birlik olma, pozitif düşünme ve empa-
ti yapmayı” seçen 9 sanatçı, harekete ge-
çebilmek için park ederek, soluklanıyor ve 
enerji/umut depoluyorlar. Sanatçılar Arden 
Oluk / Begüm Yıldırım / Cem Onat/Fifi Let-
ters / Ioka Dana / Nesren Jake / Neşe Çoğal 
/ Rizal Ismed / Tamar Arapoğlu / Tan Taş-
polatoğlu’nun katıldığı sergi, 10 Haziran’a 
dek açık.  www.tasarimparki.com.tr

AŞKÖLSÜN
Trajikomik bir hayat hikâyesini, Günay Ka-
racaoğlu’nun tek kişilik performansıy-
la sahneye taşıyan “AşkÖlsün”, 12 Ma-
yıs Cuma ve 13 Mayıs Cumartesi akşamları 
saat 20.30’da Baba Sahne’de tiyatrosever-
lerle buluşacak. Murat İpek’in kaleme aldı-
ğı, Barış Dinçel’in yönettiği “AşkÖlsün”, bir 

yandan güldürürken bir yandan da izleyen-
leri ilişkilere, gündelik hayata dair eğlence-
li bir sorgulamaya davet ediyor. Oyununun 
biletleri, babasahne.com‘dan ve gişeden te-
min edilebilir.

İVAN İVANOVİÇ VAR MIYDI?
Baba Sahne; 15 Mayıs Pazartesi akşamı 
saat 20.30’da Nâzım Hikmet’in tiyatroadam 
yorumu ile sahnelenen çarpıcı eseri “İvan 
İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?” oyununu 
ağırlıyor.Erdemleri ve otoritesi arasında sı-
kışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan de-
ğişiminin /dönüşümünün yarı tatlı öykü-
sünü anlatan“İvan İvanoviç Var mıydı, Yok 
muydu?” oyununun biletleri, babasahne.
com‘dan ve gişeden temin edilebilir.

ARTIK SIĞINAĞIN KALMADI
“Bir şeyler kırılıyordu, bir şeyler kırıldı. Ken-
dimi -nasıl demeli?- dayanıklı hissetmiyo-
rum artık.” KaST’ın yeni oyunu “Artık Sı-
ğınağın Kalmadı” 19 ve 31 Mayıs günleri 
20.30’da istanbulimpro sahne’de. Artık Sı-
ğınağın Kalmadı, KaST’ın fiziksel anlatıma ve 
yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan 
laboratuvar çalışmasının bir ürünü.
Oyun, yaşamını dışarıdaki dünyadan ayır-

mayı seçen bir bireyin kayıtsızlığını, yorgun-
luğunu ve yalnızlığını, bir metre doksan san-
tim genişliğinde ve üç metre uzunluğunda 
bir tavan arasından anlatıyor.

PODYUM
Bir fiziksel tiyatro prodüksiyonu olan “Pod-
yum” 17 Mayıs Çarşamba 20.30’da istan-
bulimpro sahne’de izleyiciyle buluşacak. 
Podyum, hem yaratıcı hem de duygu dolu 
koleksiyonuyla klasik çizgilere çağdaş bir 
yorum getiriyor ve alışılmışın dışına çıkıyor. 
Sıradanı farklı kılan ve kusursuzluk merte-
besine ulaşan bu defile deyim yerindeyse 
bütün gemileri yakıyor. http://www.tiyat-
rokast.com/

● Gökçe UYGUN

Kadıköy’ün en yeni tiyatrosu Baba Sahne ve en eski tiyatrolarından KaST, 
bu hafta da ilgi çeken oyunlarla tiyatro severleri ağırlayacak

İvan İvanoviçAşkölsün
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“Kaburganın içinde kaç kırık kalp saklıyorsun, 
acaba?” diye, sordu kadın… Diğer kadının ne ce-
vap verdiğini duymadım ama aklıma; ‘Birbiri-
mizin hayatlarının içindeyiz. İstesek de isteme-
sek de’ diyen Ercan Kesal’ın “Cin Aynası” kitabı 
geldi. Fani olarak bazen ‘kader’, ‘keder’ ve ‘ka-
dar’ın ayarını kaçırıyoruz sanki! (Üşenmeyip, 
hatırlarsak da: Mevlevilik’teki her in-
sanın bir ‘kadar’ – ‘olu-
ru’ vardır mevzusu...) Hoş, 
geçenlerde izlediğim film-
de replik şöyleydi: ‘Kader 
çaba gerektirir…’ Ki benim 
için ‘kader’ sadece Zeki De-
mirkubuz’un en kıvamında 
filmidir, desem de mevzu-
yu hoop rotamıza geri yük-
lesem! (Erken içimden gel-
di notu: ‘İki kadının kelamına 
nasıl erdiniz, vay gıybet’ de-
meyiniz, reca edicem. Bugü-

nün güzergahına plakçı keşifleri düştü ve solu-
ğu dükkanda aldık. Malum, plakçılar ferahfeza 
boyutta değil, deyip mevzuyu bıraktığım yer-
den alsam!) 

Plak Günü derken Kaset Günü de varmış
Nisan ayında kutlanan ‘Dünya Plak Günü’ 

şerefine Kadıköy’ün plakçılarını dolaşırken, ilişti-
ğimiz bir dükkanda, beyin loblarında yanar dö-
nerli mevzular arası trekking’imizi şahlandıran-
sa Bülent Ortaçgil’in; ‘Seni sevdiğimi anladığım 
günden beri / Sesler değişti, renkler değişti / 
Yüzümdeki çizgiler başkalaştı / Hiçlik değiş-
ti / Yokluk değişti…’ diyen (90 yılı çıkışlı ‘2. Per-
de’ plağında yer alan) ‘Çığlık Çığlığa’ şarkısı oldu. 

Kaburga arasında sakladığınız ya 
da emanet ettiğiniz bir kalp kırı-
ğınız var mıdır, bil(e)mem ama 
birazdan dikize yatacağımız ti-
yatro oyununda, birkaç kalp kı-
rığına denk geleceğiz, şimdiden 
not geçeyim, aman sakin!

2007’den bu yana kutla-
nan Dünya Plak Günü’ne alış-
tık, lakin Kadıköy’ün plakçıla-
rını arşınlarken öğrendim ki; 
plak kadar güçlü olmasa da 
İngiltere’de startını vererek 
2013’ten sonra her yıl son-

baharda kutlanan ve ABD, Almanya, Fransa gibi 
ülkeleri de yamacına alan ‘Dünya Kaset Günü’ 
de varmış. İstanbul ahalisinden bir ses var mı-
dır, habercisi değilim ama görünen o ki ‘retro’lar, 
‘vintage’ler, ‘bla bla’lar derken, analog deryasın-
daki geçmişi özlediğimiz baki! 

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin
Gelelim bu haftanın seyrine dalacağımız 

oyuna; İzmirli Yahudi asıllı, müzisyen ve sinema 
sanatçısı Dario Moreno’nun ‘İstanbul’un Kızla-
rı’ şarkısıyla seyircisini karşılayan “Sen İstan-
bul’dan Daha Güzelsin”… Sahne ortasında üç 
sandalye… Sandalyelerin arka cephesindeki 
perdede ise (Murat Mahmut-
yazıcıoğlu’nun elinden çıkan) 
karakalem çizimleriyle -gece-
sinin gündüzüne denk gelme-
yen- İstanbul resmediliyor. Ve 
birazdan endamlarıyla izleyi-
cisini mest edecek aynı renk-
te giyinmiş, detaylarda tarihin 
ipuçlarını veren kıyafetleriyle üç 
kadın geliyor: Ayfer (anneanne), 
Başak (anne), Melis (torun). 

“Her yerin deniz olup da bu 
kadar az yosun kokusu olan baş-
ka bir şehir var mı acaba? Bu ka-
dar köprü olup da, kimsenin bir-

birine ulaşamadığı 
başka bir şehir. Bu 
kadar çok insanın 
olup da, her yerin 
bomboş olduğu... Biz 
genç insanlarız. Bu 
şehir yordu mu bizi? 
Ya da bu ülke?” diyor, 
torun Melis ve başlı-
yor hikaye… 

“Şekersiz”, “Fü”, 
“Aynur Hanım’ın Be-
beği” ve “Sevmekten Öldü Desinler”in yaza-
rı Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp, yönetti-
ği ve BAM’ın prodüksiyonu olan ve bu yıl Afife’de 
Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü kucaklayan 
oyun; de- kor, ışık, ses gibi mevzulara dal-

madan, direkt ‘oyuncu’ ve ‘metin’ 
merkezli bir performans orta-
ya çıkarıyor. Bunu da muazzam 
bir şekilde formlandıran Mah-
mutyazıcıoğlu’na en temizinden 
hürmetler… Üç kadının hikaye-
sini, bu coğrafyada bir erkeğin 
kaleminden görmek ise ayrıca 
mesutluk. Yazarın ironi yelpa-
zeli dilinin, oyuncuların hareket 
alanının -sadece- oturdukları 
sandalyeler üzerinden, mimik 
ve beden diline ‘cuk’ oturma-
sı takdire şayan. Böylesine bir 
sahneleme tekniğiyle üç ku-

şağın bugüne denk gelen halini fotoğraf-
lamanın yamacında, adeta yeniden süret-
lendiren başaralı oyunculukların önünde 
ise saygıyla eğiliyorum: Ayfer Dönmez, 
Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Melis Öz. 
(Bu da var notu: BAM’ın açılımı da bu üç 
oyuncunun baş harflerinden oluşuyor. 
2016 yazında kurulan BAM’ın ikinci pro-
jesini heyecanla bekliyoruz.)

‘Diyemedim tabii’li biten cümleler
Mahmutyazıcıoğlu, üç kadının / aslında üç 

ayrı dünyanın, bize ama çokça kendilerine bir 
adım mesafeden anlattıkları 50 yıllık hikâye-
yi, birbirine söyleyemedikleri ‘diyemedim tabii’li 
biten cümlelerin yoğunlukta olduğu ve iç ses-
lerinden oluşan dertlenme ama katiyen efkar-
lanma olmayan ve hayatın akışının çemberinde, 
onların yaşamlarının değişimiyle birlikte her ge-
çen gün daha da dönüşüm adı altında başkala-
şan Yeditepeli İstanbul’u çok iyi harmanlamış. Ve 
bunu da 80 dk. boyunca hiç sıkılmadan izlettir-
meyi başarmış. 

Ezcümle; nostalji rotasında boğulmadan, 
his ishali de yapmadan, dengede bir oyun izle-
dim. Yerli metin adına da, oyunculukların yarat-
tığı enerjiye de ayrıca mutlu oldum. Metindeki 
bazı pürüzleri de üstatlara bırakıyorum. Oyu-
nun yönetmen yardımcısı Tuğba Sorgun, kos-
tüm ve ışık tasarımcıları ise Meltem Tolan Coş-
kun ve Cansu Kahvecioğlu. Oyun programı için: 
www.bamistanbul.com

Bu şehir yordu mu bizi ya da bu ülke?
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

Kadıköy, tiyatro sezonunun bitmesine az bir 
zaman kala sıkı bir oyunu ev sahipliği yapıyor; 
Ruki… Ayrılıkçeşmesi mevkiinde yaklaşık 1 yıl 
önce açılan Ustaların Sahnesi’nde sergilene-
cek olan Ruki oyunu, çingene olduğu için top-
lama kamplarında öldürülen boksör Johann 
Rukelie Trollmann’ın gerçek yaşamöyküsünü 
anlatıyor.  1907 Hannover doğumlu, 1933 Orta 
Siklet Almanya Şampiyonu Trollmann,1944 
yılında Wittenberg'te (Almanya'nın bir eya-
let şehri) bir toplama kampı olan Neuengam-
me'da öldürülmüştü. Asrın yarası olan ırkçı-
lığın ele alındığı oyunu hem yöneten hem de 
boksöre tiyatro sahnesinde hayat veren kişi 
ise Devlet Tiyatroları’ndan 7 ay önce emek-
li olan oyuncu Reha Özcan.  Biz de Ustaların 
Sahnesi’ni ziyaret ederek Özcan ile konuştuk.
● Ruki’nin hikayesi, oyunun derdi nedir?
Yalnızlaştırılmış bir vicdan muhasebesi… Al-
man yazar Rike Reingier, toplama kampla-
rında toplu katliamların olduğu yerleri ziyaret 
etmiş. Bir şeylerin yapılması gerektiğine ka-
naat getirerek böyle bir oyun kaleme almış. 
Bana da bunu burada anlatmak kalıyor çünkü 
biz binlerce yıldır bu hikayeye sahibiz. Irkçılığın 
her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor, ho-
mofobik olan herkese karşı reaksiyonlar gös-
termeliyiz. Ancak o şekilde yazarlar yazabilir, 
insanlar oyunlar seyredebilir, müzik öyle co-
şabilir, dansçılar dans edebilir. Ve biz de onları 
seyrettiğimiz zaman yaşama keyfimiz artar. 
● Ama şu günlerde yama keyfimiz pek yok 
gibi. Ne dersiniz?
Kara bulutlar o kadar çok ki kimsenin hiçbir 
şey yapası yok. Mutlu değiliz. Bunu aşabilece-
ğimiz yegane şey sanat. Ben de elimden ge-
leni yapıyorum bunun için. 
● Irkçılık hiç bitmiyor ama günümüz koşulla-
rında bu oyun nereye oturuyor?
Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada ge-

lişen bir faşizm akımı var. Faşizmin, bilim ve 
sanat gibi hoşlanmadığı şeyler vardır. Din ve 
inanç sömürüsü, ayrımcılık gibi de çok bes-
lendiği şeyler vardır. Bütün bunların karşısın-
da direnecek bir şey vardır; çocuk. Çünkü bir 
çocuk yanındaki çocuğun kimliğini, dinini, ren-
gini umursamaz. Çocuklar büyüdükçe kirleni-
yor. Biz kirletiyoruz çocuklarımızı. 
● Provalar nasıl ilerliyor?
Hitler’in Kavgam’ını okuyorum. Keşke 2.Dün-
ya Savaşı’ndan önce herkes okusaymış. Öyle 
olsaydı insanlar savaşı kesin engellerlermiş 
bence. Bir oyuna hazırlanmak aslında kendi 
içini doldurmakla ilgili. Çok malzemen olması 
gerekiyor; kitaplar okumalısın, filmler izleme-
lisin, spor yapmalısın.  
● Tek başına sahnede olmak nasıl bir şey?-
Sadece bir oyun değil gerçekten bir ağıt be-
nim için. Yakın zamanda babamı ve dostum 
Erdal Tosun’u kaybettim. O anlamda beni ra-
hatlatan, tedavi eden bir oyun.  Ayrıca Devlet 
Tiyatrosu’ndan emekli olduktan sonra daha 
özgün işler yapmak istedim. Ruki, onların ilki 

olacak. ‘Bir çingenenin yok edilişine ağıt’ di-
yoruz ama trajik aksiyon üzerinden kurmadık 
oyunu. Eğlenceli bir oyun. İçinde pandomim, 
dans, şarkı, gölge oyunu da var.
● Ruki’yi sadece Ustaların Sahnesi’nde mi 
oynayacaksınız?
Önümüzdeki sene yurtdışında bir takım festi-
vallere gitmeyi düşünüyoruz. Para biriktirme-
miz lazım. Tiyatro yapabilmek için çok zengin 
olman gerekiyor! (gülüyor)
● Ama şuan ‘Adı Efsane’ dizisinde oynuyor-
sunuz. Pek çok oyuncu gibi siz de asıl maddi 
gelirinizi televizyondan edinip, bunu tiyatroya 
harcamıyor musunuz?
Her ikisinden de kazanıyorum. Para kazana-
mayacağım işe girmem. Düşünün bir ürünü-
nüz var ve bu ürününüzü pazarlıyorsunuz. 
Burada önemli olan hangi pazara sattığınızdır. 
Eğer ürünüz semt pazarına gidecekseniz ora-
dan kar marjınız bellidir. Eğer ürününüz daha 
kaliteliyse, onu üretmek için daha fazla para 
harcamışsanız o ürün daha fazla para getire-
cektir. Eğer getirmiyorsa sıkıntı sizdedir. Eğer 
biz bu ürüne/oyuna seyirci yapamazsak, sı-
kıntı bizde diye oturup düşüneceğiz Kerem’le. 
● Sosyal medya sayfanızda ‘tiyatro bizi kur-
tarır’ yazmışsınız. Neyden kurtarır bizi tiyatro?
Kendi bencilliğimizden… Tiyatro iyidir. Hakika-
ten iyidir. Ben bütün acılarımı orda iyileştirdim, 
beni hiç kötü şeylerle karşılaştırmadı, hep iyi 
şeylerle karşılaştırdı. 
● Bunu bir oyuncu açısından söylediniz. Ti-
yatro seyirciyi neyden kurtarır?
Yaşama keyfi verir. Tiyatronun başka bir gö-
revi yoktur.  Didaktik ögeleri olan şeylere ti-
yatro denmiyor. Onlar yapılması istenen şey-
lerin söyleten kişilerin hoşuna gidebilecek 
şeyler yani saray soytarılığı. Ben saray soy-
tarılığı yapamıyorum, beceremiyorum ki o da 
ayrı bir yetenek. Maymunluğun bittiği nok-
tada başlıyor tiyatro. Eğer bir cenazede ağla-
mıyorsan sahnede ağlayamazsın. Anlattığın 
hikaye içini titretmiyorsa, anlatma zaten, ne 
gerek var ki…

Bundan 73 yıl evvel 
Almanya’daki bir Nazi 
toplama kampında 
‘çingene’ olduğu için 
katledilen boksör Johann 
Rukelie Trollmann’ın 
dramatik öyküsü, 
günümüz Kadıköy’ünde 
bir tiyatro sahnesinde, 
devlet sanatçısı bir 
oyuncunun bedeninde 
yeniden can buluyor

SİNEVİZYON

Kaygı
Haber kanalında kurgucu olarak 
çalışan 30’lu yaşlarındaki Hasret uzun 
süredir aynı kâbusu görmektedir. 
Tekrarlayan kâbusla aklına bir soru 
düşer: Annesiyle babası trafik kaza-
sında ölmemiş olabilir mi? Toplumsal 
bellek ve etki alanları temeline oturan 
psikolojik gerilim Kaygı, müzisyen an-
ne-babası 20 yıl önce trafik kazasın-
da ölen bir kadının kâbusuyla ilerliyor. 
Hasret, gerçekle sanrının paslaştığı 
tekinsiz bir ülkede yaşıyor. Geçmişini 
hafızasında arıyor. Filmin yönetmeni 
28. Ankara Uluslararası Film Festivali 
Ulusal Yarışmasında Jüri Özel Ödülünü 
aldı. Filmin başrollerini Algı Eke, Özgür 
Çevik, Selen Uçer ve Asiye Dinçsoy 
paylaşıyor. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Saplantı 11:10 13:40 16:10 18:40 21:10 
23:45 (Cm-Cts)
Gerçeğin İki Yüzü 11:00 13:45 16:30 
19:15 22:00 23:30 (Cm-Cts)
Eski Sevgili 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:40 21:50 23:40 (Cm-Cts)
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Derinliklere Yolculuk 12:00 17:00 
21:30
The Circle 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:15
Galaksinin Koruyucuları 2 11:00 13:30 
16:00 18:30 21:15
Blue 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye 
Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 
3360112

Kadıköy Kadıköy
Gerçeğin İki Yüzü 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00
Zer 18:00 20:30
Hızlı ve Öfkeli 8 11:00 13:15 15:30
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(0216) 3377400

Ayrılıkçeşmesi’ndeki

● Gökçe UYGUN

Geçen yıl Ocak ayında seyirciye kapı-
larını açan butik bir salon ve dans oku-
lu olan Ustaların Sahnesi’nin kurucusu 
Kerem Kuraner,  İstanbul Devlet Ope-
ra ve Balesi’nin 35 yıllık sanatçısı ve 
eğitmeni. Sahneyi açma sürecini şöy-

le anlatıyor; ‘’10 yıl önce Cihangir’den 
Kadıköy’e taşındım. Burada Kadıköy 
Belediyesi sağolsun bizlere çok gü-
zel bir bina (Süreyya Operası) hediye 
etti. Bu binada sanatımızı devam etti-
rebiliyoruz.  Teşekkürler, bizi sahne-

siz bırakmadılar. Kadıköy’e taşınmış-
ken burada bir mekan açmak istedim 
sanatla ilgili. Şaman Dans Topluluğu ile 
yer ararken burayı bulduk ve bu çok 
amaçlı bir sanat atölyemizi açtık. ’’ Ku-
raner’in anlattıklarına göre burası ‘genç 
bir atölye sahnesi’. Burada hem oyun-
culuk, dans eğitimleri veriliyor hem 
de dans gösterileri ve tiyatro oyun-
ları sahneleniyor, konserler oluyor. 
Yani ürettiklerini sahneliyorlar. Kura-
ner, ‘’Amacımız verdiğimiz kurslarla 
deli paralar kazanmak falan değil. Sa-
nat devam etsin. Bu mekan bir tekstil 
atölyesinin deposuydu.  Ama ev sahibi 
gerçek sanatsever çıktı. Bize çok yar-
dımcı oldu. Lokasyon olarak çok mer-
kezi ama evet diğer tiyatroların biraz 
uzağındayız. Bu bir avantaj mı? Avan-
tajı kendimiz yaratacağız. ‘Gittiği yere 
kadar sanat...’ diyoruz’’

Antabus

ÇINGENE BOKSOR

SONUNA DEK SANAT

Kerem Kuraner 
(solda) ve 
Reha Özcan, 
Ustaların 
Sahnesi’ndeki 
işbirliklerini 
‘yol arkadaşlığı’ 
olarak 
tanımlıyorlar. 

Ruki, 17-18-23-
25-30-31 Mayıs 

ve 1 Haziran’da 
saat 20.30’da 

sahnelenecek.
 (Acıbadem Mahallesi 

Fatih Sokak  No: 6 
Kat: -1 Tepe Nautilius 

avm karşısı)
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adıköy Belediyesi, Kadıköy’de 
her yaştan bireyin bisiklet kul-
lanmasını sağlamak, aynı za-
manda bisiklet kullanımını ko-

laylaştırmak amacıyla fiziksel düzenlemeler 
yapıyor. Bisikletli ulaşım için yeni fikir ve 
projeler üreten Kadıköy Belediyesi, fizik-
sel ve zihinsel engeli olan öğrencileri de bi-
sikletle tanıştırıyor. Bu alanda çalışmalarına 
hız veren Kadıköy Belediyesi en son Hay-
riye-Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama 
Okulu’na 10 adet bisiklet bağışladı. Okul 
müdürü Ayşegül Köksal’ın “Engelsiz Spor” 
projesine Kadıköy Belediyesi de destek ver-
di. Belediyenin tahsis ettiği bisikletler sa-
yesinde daha önce hiç bisiklet kullanmayan 
engelli öğrenciler bisiklet sürmeye başladı. 

Okul Müdürü Ayşegül Köksal ile hem 
“Engelsiz Spor” projesinin nasıl ortaya çık-
tığını hem de engelli öğrencilerin fiziki ve 
ruhsal sağlık açısından neden bisiklet kul-
lanmaları gerektiğini konuştuk. 

• Buraya hangi öğrenciler kabul ediliyor? 
Burası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağ-

lı 1991 yılında açılmış özel eğitim uygula-
ma okulu. Çocuklar orta ve ağır zihin duru-
muna göre değerlendiriliyor. Normalin çok 
daha altında olan öğrenciler buraya geliyor. 
Öncelikle öğrencinin hastaneden sağlık ra-

poru alması gerekiyor. Bununla ilgili orta 
düzeyde zihinsel yetersizlik ya da ağır dü-
zeyde zihinsel yetersizlik tanısı alan çocuk-
lar Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezi 
vasıtasıyla bizim okulumuza yönlendirili-
yor. Çocuk burada birinci sınıfta başladıysa 
12. sınıftan mezun olana kadar burada eği-
tim görebiliyor. 

• Burada nasıl bir eğitim-öğretim prog-
ramı yürütüyorsunuz?

Normal ilkokullarda uygulanan progra-
mın çok daha basiti, daha basamaklandırıl-
mış halini uyguluyoruz. Yani burada çocuk 
önce öz bakımını öğrenmeli, kendi dişini 
fırçalamalı, tuvalet temizliğini yapabilme-
li. Bunlar oturduktan sonra okuma yazmaya 
geçiyoruz. Hayatlarını kimseye bağlı olma-
dan devam ettirmelerini sağlıyoruz. 

“ÇOK SEVİNDİLER”
• “Engelsiz Spor” projesini başlattınız ve 

daha önce hiç bisiklet sürmeyen öğrencile-

rin bisiklet sürmesini sağlıyorsunuz. Kadı-
köy Belediyesi’nin de destek verdiği bu pro-
jeyi anlatır mısınız?

Bu okulda 2 yılım dolacak. Burada gö-
reve başlayana kadar dört ilçede görev yap-
tım. Açık yüreklilikle söylüyorum; Kadıköy 
Belediyesi’nden aldığım desteği başka yer-
lerde bulamadım. “Engelsiz Spor” projemi-
zi başlattık ve belediyeden bisiklet talebin-
de bulunduk. Bu konuda bize çok yardımcı 
oldular. Nisan ayının başında bisikletlerimizi 
temin ettiler. Şu an 10 adet bisikletimiz var. 
Belediye yolları düzenleyebilir, park yapa-
bilir. Bu zaten belediyenin asli görevi. Ama 
okula ve eğitime eğilen belediye gerçekten 
çok az. Eğitime, özellikle engelli çocukla-
rın eğitim gördüğü okullar, normal okullara 
göre dezavantajlı. Kadıköy’de görev yaptı-
ğım için şanlı olduğumu düşünüyorum. Ka-
dıköy Belediyesi’ne de desteklerinden dola-
yı teşekkür ediyorum.

• Çocuklar sevindi mi bisikletleri görünce?
Sadece çocuklar için değil öğretmen-

ler için de büyük motivasyon oldu. Çocu-
ğun mutlu olabilmesi için öğretmenin mut-
lu olması gerekiyor. Öğretmen mutlu olduğu 
zaman çocuğun hayatına dokunması da çok 
farklı oluyor. 

• Bisiklet sürüşlerini nerede yapıyorsunuz?
Öğretmenler öğle arası ya Moda sahilin-

de ya da Yoğurtçu Parkı’nda çocuklara bisik-
let sürmeyi öğretiyor. Öğrencilerimiz ağır ve 
orta engelli olduğu için çoğunluğu bisiklet 
kullanmayı bilmiyor. Yağmur yağmadığı her 
gün öğretmenlerimiz çocuklarımızla bisiklet 
keyfi yapıyor. 

“BİSİKLET MUTLU EDİYOR”
• Neden bisikleti seçtiniz, özel nedeni  

var mı?
Çocuklara pek çok sporu yaptırıyoruz as-

lında. Basketbol, 
voleybol, masa te-
nisi, yüzme… Bu 
alanlarda zaten yarışı-
yoruz. Buna ne ekleyebi-
liriz diye düşündük ve bisiklete karar verdik. 
Bisiklet vücudu sağlıklı tutan bir alet olduğu 
için ve dediğim gibi bu çocukların çok faz-
la enerjisi var. Enerjilerini bisiklet pedalı çe-
virerek kullanmalarını istedik. Bunun dışın-
da bisiklet sürmek mutluluk hormonlarını 
da yükseltiyor. Bisikletten indiğinizde, ye-
tişkin olarak konuşuyorum anti-depresan al-
mış kadar mutlu oluyorsunuz. Beyninizi ve 
kaslarınızı aynı anda çalıştırıyorsunuz vü-
cudun sağlık organlarının tamamı çalışmış 
oluyor. İkincisi daha temiz ve net düşünü-
yorsunuz. Olumsuz bir olaya daha sakin 
yaklaşıyorsunuz. 

• Çocuklar nasıl hissettiler bisikletleri 
geldiğinde?

Çok sevindiler. Küçücük bahçede bile bir 
tur atmak onların hoşuna gidiyor. Daha önce 
en azından Kadıköy’de böyle bir şeyle kar-
şılaşmadık. Normal okullarda olsun engel-
li okulunda olsun böyle bir proje yok henüz. 
Çünkü çoğu okulun yeri müsait değil. Moda 
sahiline yakın olduğumuz için konum olarak 
bisiklet kullanımı çok müsait. Hem temiz ha-
vanızı alıyorsunuz hem de bisikletinize bini-
yorsunuz. 

• Yarışmalara katılmak gibi bir hedefi-
niz var mı?

Öğrencilerimizi hedeflediğimiz gibi bi-
siklet kullanmaya teşvik edebilirsek… Çün-
kü bu zorla yapılacak bir şey değil önce çocu-
ğu teşvik etmek gerekiyor. Çocuklar bisikleti 
kullanmayı başarırlarsa, farklı illerde düzen-
lenen bisiklet yarışlarına katılmak istiyoruz. 
Tabii ki birinci amacımız çocukların bisiklet 
kullanması ve mutlu olmaları. 

K
l Erhan DEMİRTAŞKadıköy 

Belediyesi, engelli 
öğrencilerin bisiklet 

kullanmasını 
yaygınlaştırmak 

için Hayriye-Kemal 
Kusun Özel Eğitim 

Uygulama Okulu’na 
bisiklet bağışında 

bulundu

ŞAMPİYON 
OKUL

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
olan ve 1991 yılından beri 

hizmet veren Hayriye-Kemal 
Kuşun Özel Eğitim Uygulama 

Okulu’nda orta ve ağır zihinsel 
engelli öğrenciler eğitim 
görüyor. Okulda toplam 
75 öğrenci eğitim alıyor. 

Hayriye-Kemal Kuşun Özel 
Eğitim Uygulama Okulu aynı 

zamanda Kadıköy Anadolu 
Lisesi ile kardeş okul. İki 

okulun karma voleybol takımı 
Marmara Üniversitesi’nin 

voleybol turnuvasında 
şampiyon oldu. 

engeli yok
Pedal çevirmenin

Okul müdürü Ayşegül Köksal’ın başlattığı “Engelsiz Spor” projesi 
kapsamında öğrenciler sahilde ve parklarda bisiklet sürmeyi öğreniyor
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ünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim uygulama 
örneklerine bisikletli ulaşım uygulama-
ları ile devam ediyoruz.

BİSİKLET ŞEHRİ FERRARA
Bisiklet kullanımı yüzde 6 civa-

rında olan İtalya’da, Ferrara şehri 
uyguladığı bisiklet politikası ve ey-
lem planları ile yüzde 32’lik bir bi-
siklet kullanım oranına sahip. Bi-
siklet kullanım oranının bu kadar 
yüksek olması bir tesadüf değil, 
uygulanan yerel yönetim politika-
ları sayesinde bu oran yakalanmış. 
İşte bunlardan bir kaçı: 

Bicicard
Proje kapsamında Ferrera kentine ge-

len turistlerin şehir girişlerinde arabalarını 
bırakarak bisiklet kiralamalarını sağlayan bir kart 
sistemi geliştirilmiş. Kartın kullanımının yaygınlaştırılması 
amacıyla, turistlere şehirde bulunan dükkân, alışveriş merke-
zi, restoran ve otellerde indirim kampanyası uygulanıyor.

Ricicletta
Proje kapsamında kullanılmayan eskimiş bisikletlerin ye-

rel yönetime teslim edilerek yenilenmesi ve tekrar hizmete su-
nulması sağlanmış.

Biciplan
Bisiklet Eylem Planı kapsamında 1998 yılında; ulaşım 

master planına bisiklet ile ulaşım entegre edilmiş. Ayrıca pro-
jenin yaygınlaştırılması amacıyla haftanın 1 günü Belediye 
Başkanı ve danışmanlar işe bisiklet ile gitmeye başlamış.

BİSİKLET YOLLARIYLA RİO DE JANEİRO 
Rio de Janeiro, şehir içine tam 450 km bisiklet yolu ya-

pılmış. Bisiklet paylaşım sistemini, 60 paylaşım istasyonuy-
la 600 bisikleti, şehrin her yanına kurmuş. SAMBA (Sistema 
de Bicicletas Públicas – Public Bicycle System) adı verilen 
sistem ve bisiklet yollarının genişliği sayesinde Rio de Janei-
ro ulaşım amaçlı bisiklet kullanılan dünyanın ilk 20 şehri ara-
sına girmiş. 

PAYLAŞIMLI E-BİSİKLET SİSTEMİ: MADRİD
BiciMAD Madrid’in kamuya açık elektrikli bisiklet kira-

lama sistemi ve standart paylaşımlı bisiklet sistemleri ile ben-
zer çalışma prensiplerine sahip. Madrid, bu sistemin etkin ve 
yaygın biçimde kullanılan ilk örneğini 2014 yılında hayata 
geçirmiş. Onu diğer paylaşımlı bisiklet sistemlerinden ayıran 
özelliği, bisikletlerin insan gücüne ek olarak sahip oldukları 
elektrik motoru aracılığıyla kullanıcıya destek olması. Bu sis-
tem sayesinde kullanıcıların daha az güç ile daha uzun mesa-
feler kat edebilmesi mümkün hale geliyor. Sürdürebilirlik açı-
sından değerlendirildiğinde ise, karbon salınımı ve çevresel 
gürültünün azalmasına destek oluyor. 7 gün 24 saat hizmet su-
nan BiciMAD, kullanıcılara daha uygun fiyatlara daha esnek 
seyahat imkânı sunuyor.

LÜKSEMBURG’DA BİSİKLETLİ YAŞAM
Lüksemburg’da 600 km bisiklet yolu mevcut, bunun 40 

km’lik bölümü şehir merkezinde ve ulaşım amaçlı olarak ya-
pılmış. Bisiklet yollarının tamamı şehir içinde ve dışında bir-
biriyle bağlantılı olacak yapılıyor. 

Ülke genelinde tüm tren ve otobüslerde bisiklet taşınabili-
yor ve bunun için herhangi bir ek ücreti yok. Bisiklet-toplu ta-
şıma entegrasyonunu artırmak için tüm tren garlarında M Box 
adı verilen, kafes şeklinde bisiklet parkları hizmete sunulmuş.

Şehir merkezinde birbirinden 300-400 metre aralıklarla 
yerleştirilmiş 75 istasyonda yaklaşık 650 bisiklet, şehir içinde 
kısa mesafeli ulaşımda herkesin bisiklet kullanması için plan-
lanmış.

D
BISIKLETLI HAYAT

YAZI 
 DİZİSİ
12

DÜNYADA

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 
Bisiklet Festivali 18 Mayıs Perşembe günü 
başlıyor. Hayatında bisiklete yer açan her-
kesin davetli olduğu festivalde film göste-
riminden atölyeye ve gece turlarına kadar 
pek çok etkinlik yer alıyor

Geçtiğimiz yıl belediye bünyesinde 
“Bisiklet Birimi” kuran ve Bisiklet Fes-
tivali yapan Kadıköy Belediyesi bu yılda 
festivalin ikincisini düzenliyor.  

Konserler, geziler ve çeşitli etkinlikle-
rin yapılacağı Kadıköy Belediyesi Bisiklet 
Festivali bu yıl 18-21 Mayıs tarihlerinde 
Kalamış Parkı’nda düzenleniyor. 

Toplu sürüşlerin, film gösterimlerinin 
ve bisikletle yaşama ve ulaşıma dair söy-
leşi ve forumların yapılacağı festivale Ka-
dıköy Belediyesi’nin yanı sıra, Bisikletli 
Ulaşım Platformu, Bisikletli Kadın İnisi-
yatifi ve Sedona Bisiklet destek veriyor. 
18 Mayıs akşamı yapılacak açılışın ertesi 
gününde yüzlerce bisikletlinin katılımıy-
la 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı Sürüşü yapılacak.

“Arabadan in Bisiklete Bin” sloganıy-
la pedallayan festival, kent içinde bisiklet-
lilerin fark edilmesini ve her gün daha da 
zorlaşan kenti içi ulaşım için bisikleti bir 
alternatif olarak kabul edilmesini sağlama-
yı hedefliyor.

Yerel yönetimlerden anayasa deği-
şikliğine bakmak, 2019 seçimlerine 
giderken toplumumuzda yaratacağı 
etkileri düşünmek ve sizinle paylaş-
mak istiyorum.

Yeni bir seçimden çıktık. Seçim 
sonuçlarını, seçimde yaşananları, 
hukuksuzluğu tartışmadan 2019 se-
çimleri konuşulmaya başlandı. YSK 
kararı nedeniyle meşruluğuna göl-
ge düşen referandum seçimleri hak-
kında konuşulmayıp 2019 seçimleri-
ne odaklanılması bir illüzyon yaratma 

çabasından ibarettir. Bunun yanı sıra 
gündemin sürekli seçimler çevresin-
de dönüyor olması bu illüzyon yarat-
ma çabasının devamıdır. 

Resmi verilere göre işsizlik ora-
nı yüzde on üç. 3 milyon 985 bin kişi 
işsiz. Nisan ayında en az 145 işçi ya-
şamını yitirdi. Haber bültenlerinin 
neredeyse hiç birinde yer almadı. 
Herhangi bir tartışma programının 
ise asla konusu olmadı. Aynı isim-
ler aynı konuyu saatler hatta günler 
boyu kanal kanal gezerek tartışıyor 
ama hiçbiri 4 kişilik bir ailenin açlık 
sınırının1.518 lira olduğunu söylemi-
yor. Yurttaşlarımızın yarı aç yarı tok 
yaşadığından, iş güvencesi ve gü-
venliği olmadan çalıştığından bah-
sedilmiyor. 

Deresi, suyu, doğası için müca-
dele veren insanları, engelli haklarını, 
gençlerin projelerini, çocukların eği-
tim ihtiyaçlarını değil 2019 seçimle-
rini konuşuyoruz. Oysa bugün neyi 
neden yaşadığımızı iyi tahlil edemez 
ve ihtiyaçlarımızı belirleyemezsek 
seçimler de gelecek de belirsizlikten 
ibaret olur. 

Biz neler yapıyoruz?  Neye ihtiya-
cımız var?  Yerel yönetimler bu ihti-
yaçları nasıl karşılıyor?  Yaptığımız 
çalışmaları toplumla paylaşabiliyor 
muyuz? Bu soruların yanıtları aran-
madığı gibi yerel yönetimler siya-
setin bir parçası değilmiş gibi bir ta-
vır içine giriliyor, yok sayılıyor. Oysa 
tam tersidir. Yerel yönetimler siya-
setin kalbidir. Bir yerel yönetimin ba-
şarılı olmasının koşulu orada yaşayan 
insanların memnuniyeti ve onlarla 
ilişkisidir. Yani yerel yönetim siyase-

ti yükseklerde konuşulan bir şey ol-
maktan çıkarıp tüm yurttaşların ka-
tılımına açan bir deneyimdir. Tabii bir 
şartla; İhtiyaçların konuşulması. Te-
mel mesele insanların neye ihtiyacı 
olduğunu konuşabilmektir.

Kadıköy’de göreve geldiğimiz ilk 
günden beri bu bakış açısıyla hareket 
ettik. Bu yüzden ilk altı ayda strate-
jik planımızı Kadıköylülerle ve çalı-
şanlarımızla birlikte ihtiyaçlara göre 
oluşturduk. Kolektif aklın sonucu or-
taya çıkan 52 projenin büyük bir kıs-
mını, üç yıl içinde 5 seçim 1 darbe gi-
rişimi geçirmemize rağmen hayata 
geçirdik.  Biz bunu tek başına başar-
madık; yönetim anlayışımızın bir so-
nucu olarak çalışma arkadaşlarımız, 
muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile 
başardık. Kolektif aklın başarısı olan 
tüm projelerimiz somuttu, hikaye-
miz gerçekti, anlaşılırdı. En önemlisi 

bizimdi. Çünkü birlikte yaratmıştık ve 
ihtiyaçları karşılıyordu. Çocukların ih-
tiyaçlarını, gençlerin ihtiyaçlarını, ka-
dınların ihtiyaçlarını… 

Her yaştan yurttaşımızın sağlıklı 
özgür bir yaşam, güvenli bir gelecek 
hakkı vardır. Biz bu hakkın kullanıl-
ması ve sağlanması için tüm ihtiyaç-
ları yurttaşlarımızla belirlemeli ve 
adım adım hayata geçirmeliyiz.  

Gündem ihtiyaçlarımızdır. İhti-
yaçların konuşulduğu Türkiye sorun-
larını çözer ve geleceği aydınlık olur. 
2019 seçiminde kimin aday olma-
sı gerektiği, nasıl bir seçim olacağını 
konuşmadan önce öncelikli konuşul-
ması gereken mesele insanlarımızın 
neye ihtiyacı olduğudur. İhtiyaçları 
tartışmalı, bu ihtiyaçlarımız doğrul-
tusunda nasıl bir yol yürüyeceğimi-
zin rotasını çıkarmalıyız. 2019 seçi-
mimin arkasında yatan gerçek budur.

LİSBON BİSİKLET DOLAPLARI – PORTEKİZ
Bisikletli ulaşıma örnek uygulamalardan biri de Porte-

kiz’in Lisbon kentinde uygulanıyor. Bisiklet dolapları saye-
sinde bisikletinizi güvenli bir şekilde park edip ne yapmak is-
terseniz yapıyorsunuz. 

Dolapların içine bisikletinizi koyuyorsunuz ayrıca içeride 
elbise asmak için askı ve çeşitli eşyaları koymak için de bö-
lümlerde var. Bisikletinizi koyup kapısını kilitleyip gittiğiniz 
bisiklet dolapları ücretsiz. 

KADIKÖY
PEDALLIYOR

FESTIVAL PROGRAMI
18 Mayıs 2017 Perşembe
❚ 19.00 Festival Açılışı
❚ 19.30 Film Gösterimi  Kadıköy Bisiklet 
(Film yönetmeni Uğur Cuya katılımıyla) 
(27’)
❚ 20.00 “Bisikletli Yaşam İçin İlk Adım” | 
Bisikletli Kadın İnisiyatifi 
❚ 20.30 Film Gösterimi: The Bicycle 
City | Bisiklet Şehri Yönetmen: Greg 
Sucharew
19 Mayıs 2017 Cuma
❚ 11.00 – 13.00 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sürüşü
20 Mayıs 2017 Cumartesi
❚ 16.00   “Doğru Bisiklet Nasıl Alınır?” 
Burkay Günay Sedona Bisiklet
❚ 17.00 “İstanbul’da Bisikletli Ulaşım” 
| Bisikletli Ulaşım Platformu - BUP 
Zeynep Araboğlu - Nejat Arzuoğulları - 
Göksel Özyazanlar
❚ 18.00 Kadıköy’de Bisikletli Yaşam 
Forumu
❚ 19.30 Film: Line of Sight – Görüş Hattı 
(Yönetmen: Lucas Brunelle)
❚ 20.30 Kadıköy Bisiklet Gece Sürüşü 
Başlangıç
21 Mayıs 2017 Pazar 
❚ 14.00 Bisikletleri Kişiselleştirme/
Kadıköylüleştirme Atölyesi

Uzun vadede bisikleti bir ulaşım aracı haline getirmeyi 
amaçlayan Kadıköy Belediyesi, ilçedeki bisiklet yollarını 
14 km’ye çıkarmak için çalışmalar yapıyor. İnönü 
Caddesi üzerinde, Bağdat Caddesi ile E-5’i birbirine 
bağlayan yeni bir hat üzerine yapılan çalışmalarla 
mevcut bisiklet yolları iyileştirildi. İnönü Caddesi 
üzerinde yaklaşık 2 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı. 
Belediye ayrıca bisikletli ulaşım konusunda çalıştaylar 
da düzenliyor.

Gündem, ihtiyaçlarımız olmalı

AYKURT 
NUHOĞLU
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O gece, geç vakitlere kadar açık duran dükkânını 
kapatmadan önce, masanın üstündeki küçük boya 
şişelerine bir daha baktı Hayri. Çok kısa bir süreli-
ğine eliyle hepsini fırlatıp atmak geldi içinden. Vaz-
geçti. Bunu yapmak onu rahatlatmayacaktı çünkü, 
biliyordu. Daha önce denemiş, görmüştü. Hem on-
lar da, tıpkı iğneleri ve öteki malzemeleri gibi, ami-
yane bir tabirle ekmek teknesinin vazgeçemeye-
ceği parçaları değil miydi? Bulunduğu yere dükkân 
demesi de lafın gelişiydi tabii. Kadıköy’ün o eski, 
yıpranmış, ama Çarşı’ya ve ruhuna çok yakışan 
apartmanının ikinci katındaki bu köhne daireye ne 
kadar dükkân denebilirdi? O diyordu işte. Dükkân 
dükkândı. Camlarında sanatını konuşturduğu ya-
zılarla “Tattoo” yazmıyor muydu? ‘Tattoo’… ‘Döv-
meci deseydik ayardan düşecektik’ dedi kendine. 
Gülümsedi. Küçük boya şişelerine bir daha bak-
tı. Burası sanatını konuşturduğu yerdi. Sanatını ko-
nuşturduğu yer… Artık gülümsemek yeterli değildi. 
Yalnızdı. Güldü. Doyasıya güldü. Bu gülmenin içinde 
ne vardı? Kim vardı? Hangi uzakta bıraktığı yüzler? 
Hangi hayatlar? Belki de ağlamamak için gülüyor-
du. Bu da bir adımdı. Hayatı için mühim bir adım. Ya-
şadıklarına, kendisine eskisi gibi üzülmüyor muy-
du yoksa? 

Yaptığı işin bir sanat tarafı vardı şüphesiz. Bu 
manada halinden memnundu. İnsan bedeninde 
kendince kalıcı bir güzelliğin meydana gelmesine 
katkıda bulunmayı neden küçümsesindi ki… Böy-
le baktığında mesleğinin keyifli tarafları vardı elbet. 
Nankörlük de edemezdi. Hiç edemezdi. Sanatından 
para kazanmıyor muydu? Kazandığı parayla haya-
lindeki motosikleti almamış mıydı? Yaz aylarında 
çok sevdiği Gümüşlükte o gönül oyunlarına devam 
etmiyor muydu? Daha ne isterdi…

Mesele yaşamaksa… Esas soru kendisini bu-
rada duyuruyordu işte. Beklediği hayat bu muy-
du sahiden? Kırklı yaşlarındaydı artık. Tren kaçmış 
sayılır mıydı? Tren… Kaçan tren… Yine güldü. Kaçan 
tren neydi? Yıllar öncesi yine geldi aklına. Mimar Si-
nan’da okuduğu günler… Sende çok sağlam bir re-
sim duygusu görüyorum… Diren… Devam et!.. Sakın 
vazgeçme!.. Kaç yıl geçmişti aradan? On sekiz? Yir-
mi? Ne önemi vardı. Geçen geçmişti işte. En sevdi-
ği hocasının sözleriydi. Adını resim tarihine çoktan 
yazdırmış bir ustanın sözleri… Sonrası… Burayı ha-
tırlamak zordu işte. Artık gülemezdi. O sahneyi… O 
sahneyi nereye koyacaktı?

Hikâyenin en acıklı sahnesi burası… Artık Hay-
ri’nin iç dünyasında kalamayız. Çünkü sınırına ye-
niden geldiği sahneyi tekrar hatırlamak isteme-
yecek. Ben hatırlayabilirim ama. Ne de olsa sadece 
bir seyirciyim. Hatırladıklarımı, içimi acıtsa da, an-
latabilirim üstelik. Hatta anlatmalıyım. Çünkü onun 
için buradayım. Çünkü anlatmazsam onu yeterin-
ce göremezsiniz. Yaşananlar o çok sevdiği kızı ha-
yatından nasıl da koparmıştı... Bir geceydi…  Gele-
cekte yapacağı resimlerin hayalini kuruyordu. Genç 
yaşında bir sergiye hazırlanıyordu işte… O gece… 
O gece girmişlerdi atölyeye… Buralarda resim ya-
pamazsınız diyerek… Gözlerinin önünde kıza te-
cavüz ederek… Sonra da onu öldürerek… Kendisi-
ni de öldürmeye çalışarak. Öldürememişlerdi ama. 
Sadece öldürdüklerini sanmışlar ve çekip gitmiş-
lerdi… Sonraki günler için kendisine devamlı tekrar-
layacağı, çok uzun süre tekrarlayacağı birkaç cüm-
le bırakarak… Öldürebilseydiniz keşke… O sahneyi 
hatırlamak zorunda kalmasaydım… Kaç yıl geçmiş-
ti aradan? On sekiz? Yirmi? Yirmi bir? Bu bir film 
değildi… Sonrası alkoldü. Bir alkol batağı… Doğru 
veya yanlış… İyi veya kötü… Fark etmezdi. Bu ağır-
lık başka türlü nasıl taşınacaktı ki… O geceden son-
ra o atölyeye gidememişti. Fırçayı eline alamamıştı. 
O geceden sonra artık hiçbir yere gidemeyeceği-
ni düşünmüştü. Dövmeci bir dostunun kendisine 
şimdiki yolunu açtığı güne kadar… Madem fırça-
yı eline alamıyorsun… Etrafındakiler hayata en ni-
hayet dönebildiği için cesaret verici laflar etmişti. 
Doğrusu buydu… Yaşanan yaşanmıştı… Hep böyle 
devam edecek değildi ya… Bu sözler de başkaları-
nın sözleriydi. Başkalarının sözleri… Hayata döne-
bilmek… İşte buna da içilirdi. Çok beylik bir ifadeydi 
bu, farkındaydı. Ama içilirdi… Üstelik içince bu boya 
şişeleri bile daha güzel görünüyordu. 

O gece uyanık kalacaktı Hayri. Barlar işyerine 
yakındı. Onlar yakındı da asıl uzak olan neydi? Ce-
vap vermek istemedi. Aslında bu soruyu sormak 
bile istemedi. Her soru her zaman yeni bir cevap 
getirmiyordu ki… Dışarı çıktığında ekmek teknesi-
nin yerini işaret eden ışıklı tabelaya bir daha baktı. 
‘Vakti geldi… Bunu artık değiştirmeli’ dedi kendine. 
Tatto… Kafasında yazıyı bile tasarladı… Bir değişti-
receği vardı işte… 

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (42)

MARİO 
LEVİ

Evrensel bir niteliğe sahip olan Anneler 
Günü bu yıl da geldi çattı. Her yıl mayıs 

ayının ikinci pazarının mutlulukla kutlandı-
ğı bu günde kimileri annesine bir buket çi-
çek alıp sevdiğini söylerken kimileri de el 
emeği göz nuru minik armağanları hediye 
ediyor. Anneler Günü’nü, herkes istediği 

gibi kutlayadursun biz ise sizlere bu güne 
özel eski ve yeni kuşaktan dört farklı Kadı-
köylü anne ile tanıştırmak istiyoruz. Kadı-
köy Anneleri isimli web sitesinin kurucusu 
35 yaşındaki Aslı Altınok Erdal, 32 ya-

şındaki dijital iletişim uzmanı Deniz Göz-
ler Özenç, 60 yaşındaki İngilizce öğretme-
ni Halenur Enşenol ve 64 yaşındaki emekli 
bankacı Emine Sönmez, kuşaklar arası an-
neliğe dair düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Kuşaklar değişse de tek değişmeyen:

Anneler Günü vesilesiyle eski ve yeni kuşaktan dört farklı Kadıköylü anne ile zaman 
içinde değişen anneliği, nesiller arası farklılıkları ve çocuk yetiştirme metotlarını koştuk 
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Emine Sönmez 
ve torunu Kaan

“İÇİME KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”
Farklı kuşaklardaki annelik ile ilgili ilk röpor-
tajımızı Aslı Altınok Erdal ile yaptık. Moda’da 
ikamet eden Erdal’ın 3 yaşında Rüzgâr isim-
li bir oğlu var. Erdal, “Annenize ve kendini-
ze baktığınız zaman ne tür farklılıklar görü-
yorsunuz?” sorumuza şöyle yanıt veriyor: 
“Bazen annemin içime kaçtığını düşünüyo-
rum ama çoğunlukla da farklı bir yapıda ol-
duğum gerçeğini yadsıyamıyorum. Farklılık 
olarak her şeyden önce 2010 sonrası hayatı-
mıza giren bir kullanıcı deneyiminin tamamen 
dokunma ve basitlik üzerine evirildiği döne-
mi söyleyebilirim. Akıllı cihazların değişimi, 
tablet ve ara ürünlerin ortaya çıkışı ile sosyal 
medya denen bir gerçek var. Çocuğumuz-
la paylaştığımız her anı fotoğraflamak, vide-
oya çekmek ve tabi ki hesabımızdaki yüzler-
ce insana ‘Bak çocuğum çok şeker, ben de 
çok iyi bir anneyim’ diyerek göstermek isti-
yoruz. Bunun dışında çok net hatırlamamakla 
birlikte sanırım ödül - ceza ekolüyle yetiştim, 
biz eşimizle ödül - ceza uygulamıyoruz. Za-
ten her şeyden önce ikimizin de annesi çalış-
mıyordu ve bizim bakımımızdan sorumlu kişi 
annelerimizdi. Bu da direkt olarak fark doğu-
ran bir neden oluyor.”

“DAHA RAHAT BİR ANNEYİM”
Kendi annesine göre daha rahat bir anne ol-
duğunu söyleyen Erdal, “Ben biraz rahat bir 
anneyim, çok az kuralım var, temizlik kaygım 
yok, başkalarının haklarına saygısızlık etme-
diği sürece çocuğum mutlu olsun yeter. Es-
kiler mesela dış dünyaya daha bağımlıymış, 
konu komşu, el âlem ne der diye biraz bizi ona 
göre dizginleme çalışmışlar.” dedi.
Emzirme konusunun da eski kuşak anneler-
de pek bilinmediğini söyleyen Erdal, “Annem 
beni sadece 2 ay emzirebilmiş. Hemen nor-
mal gıda beslenmesine geçilmiş. Ben Rüzgâr’ı 
ilk 7 ay sadece anne sütüyle besledim, 1 ya-
şına kadar azar azar su ve ek gıdaya geçti, 39 
aylığa kadar da emzirmeye devam ettim. Es-
kilerde ise böyle bir düşünce yokmuş.” yoru-
munda bulundu. 

‘BİZİM DİŞİMİZ ÇIKTI’ DEMİYORUZ
Erdal, kendi annelik yöntemini ise şu sözlerle 
açıklıyor: "Sabırlı, bebeğini doğumundan iti-
baren bir birey olarak kabul eden, ‘mükem-
mel anneyim’ iddiası olmayan, soğukkanlı, 
hijyençıtası düşük, yemek yiyor mu yemi-
yor mu mevzusuna takılmayan, yağmur-ça-
mur, kar-kış, kıyamet dinlemeden bebeği-
ni dışarı çıkartan, çocukla koşturup, oynayan, 
‘atlet-yelek-patik’ üçlüsünden haz etmeyen, 
‘Bizim dişimiz çıktı’, ‘Biz acıktık’ gibi cümle-
lere ek lakap ve bebek konuşmasını sevme-
yen, çocukla büyüklerle konuştuğu gibi bir 
anneyim.”

“HİYERARŞİK İLİŞKİYİ REDDEDİYORUM” 
Genç anne Deniz Gözler Özenç’in ise 3 
yaşında Leyla isimli bir kızı var. “Anne 
olmaya karar vermedim, annelik beni 
buldu. İyi ki de bulmuş.” diyen Özenç, 
çocuğuyla kurduğu ilişkide eski ku-
şak annelerde gördüğü hiyerarşik iliş-
kiye izin vermediğini söylüyor ve şöy-
le devam ediyor: “Ben anneyim diye 
her söylediğim doğru olmayabilir. Hat-
ta çocuğumdan hatalı olduğum her se-
fer özür dilemeyi çok önemli bulurum. 
Bunu hem beni anne olarak geliştiren, 
hem de çocuğumla daha samimi, daha 
sağlam bir güven ilişkisi kurabilmemi 
sağlayabilen bir nokta olarak görürüm. 
Üstelik böylece ona da özür dileme-
yi, hatalarından öğrenmeyi öğrettiğimi 
düşünürüm. Bununla birlikte çocuğu-
mu itaat etmesi gereken bir varlık de-
ğil, duyguları ve tercihleri olan bir birey 
olarak görmeye çalışıyorum. Onu daha 
çok dinliyor, dediklerinin yapılmasını bir 
‘otorite sorunu’ olarak görmüyorum. 
Makulse yapılır, makul değilse açıklanır, 
gerekirse tekrar tekrar açıklanır. Açık-
lamalardan sonra hala anlaşamıyorsak 
dönüp kendime bakarım; sadece söyle-
diklerimle değil, hareketlerimle de ona 
doğru örnek olabiliyor muyum, disiplin 
anlamında sınırlarımı tutarlı olarak ko-
yabiliyor muyum diye.” 

“ÇOCUĞUM ONUR NİŞANI DEĞİL”
Çocuğunu, proje ya da mükemmel bü-
yümesi gereken bir onur nişanı ola-
rak görmediğini belirten Özenç, “Ço-
cuğuma, zaman içinde kendi kendine 
yetebilmesi için desteklediğim ve yol 
gösterdiğim bir küçük birey olarak gö-
rüyor ve ona göre davranmaya çalışı-
yorum. Başkalarına saygı gösterebil-
mesi için önce ona saygı gösteriyorum. 
Küfretmemesini önemsiyorsam ken-
dim küfretmemeye, sağlıklı beslenme-
sini istiyorsam sağlıklı beslenmeye ça-
lışıyorum.” dedi. 

“YÜKLENMEMEK GEREK”
Önceki nesillere ebeveynlik konusun-
da yüklenilmemesi gerektiğini dile ge-
tiren Özenç, şöyle konuştu: “Onların 
bakış açıları ve koşulları bizlerinkinden 
çok farklıydı. Çocuk psikolojisi hakkında 
bu kadar çok şey bilmiyorlardı, toplum-
sal kurallar daha ön plandaydı, tekno-
lojik imkânlar azdı. Onlar ellerinden ge-
lenin en iyisini yaptılar, neticesinde de 
biz olduk. Demek ki bazı şeyleri doğru 
yapmışlar.”

“KUCAĞA ALMAMAK HATA”
60 yaşındaki Halenur Enşenol, 
Erenköy’de yaşayan iki çocuk an-
nesi. 30 yaşındaki kızı Pınar ve mü-
hendislik son sınıf öğrencisi oğlu 
Baran ile mutlu bir annelik haya-
tı geçiren Enşenol, günümüz anne-
lerinin annelik konusunda sadece 
eğitici kitaplarla yetinmesini yeter-
siz bulduğunu söylüyor ve ekliyor: 
“Bence annelik öyle bir duygu ki ço-
cuğunuzla kendi aranızda kaldığı-
nızda yine en doğru kararı kendiniz 
vermek durumunda kalıyorsunuz. 
Örneğin yatağında uzun süre ağ-
layan bir bebeği alışmasın diye ku-
cağa almamak bence bir hata. Onu 
kucağa alıp sevip sakinleştirmek 
daha yapıcı bir çözüm.”
Enşenol, eskiden çocuklara anlatı-
lan fantastik masalların yerini öğre-
tici yanı daha ağır basan masalların 
almasını doğru bulduğunu belir-
terek, “Eskiden ne güzel masal-
lar dinlerdik büyüklerimizden. An-
cak şimdi bunların yerine öğretici ve 
güncel hayatla bağlantılı öykülerin 
anlatılmasından yanayım. Artık on-
ların küçük düşlerinde devler, peri 
padişahları olmamalı.” diyor.

“BENİ MUTSUZ EDİYOR”
Özgüvenli çocuk yetiştirmek adına 
yapılan bazı yanlışların da kendisi-
ni mutsuz ettiğini belirten Enşenol, 
“Özgüven ile şımarıklığı karıştırma-
mak gerek. Günümüzde pek çok 
çocuk her istediğini kolayca elde 
edebiliyor. Annelere tavsiyem im-
kânınız olsa bile bazı şeyleri üst 
üste almayın. Bırakın çocuk, her şe-
yin keyfini yavaş yavaş tadarak al-
sın. İnanın o zaman daha kıymetli 
olacaktır. Çevremizde teknoloji ba-
ğımlısı çocuklar yetişti. Yollarda, ev-
lerde, araçlarda herkes telefonlarını 
elinden düşürmüyor. Yemek yerken 
ya da tatildeyken çocuk, büyükle-
re engel olmasın diye hemen eline 
cep telefonu tutuşturuyorlar. Fakat 
bunun ileride ne gibi bir dönüşü ola-
cağı hesaplanmıyor. Ben bilgisayar 
kullanmayı çocuklarımdan öğren-
dim. Bununla da gurur duyuyorum. 
Onlar her zaman bizden ileri olma-
lılar. Bizim de onlardan öğreneceği-
miz çok şey var.” diye konuştu.

“GENÇLER KİTAP ANNESİ OLMUŞ” 
Bir diğer eski kuşak anne olan Emine Sön-
mez ise Fenerbahçe Lisesi mezunu ve Su-
adiye’de yaşamını sürdürüyor. Sönmez’in 
42 yaşında bir oğlu ve 34 yaşında da bir kızı 
var. Sönmez, bugünlerde torununa bakarak 
ve el işleri ile uğraşarak keyifli bir annean-
nelik yaşamı sürüyor. Sönmez’in kuşaklar 
arası en çok dikkatini çeken farklılıksa, genç 
annelerin bir hayli kuralcı olup, anne ve ço-
cuk kitaplarına fazla bağımlı olmaları. Sön-
mez, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle an-
latıyor: “İnsan, çocuğu olunca kendi epey 
büyük ve her şeyi bildiğini zannediyor lakin 
öyle değil. Aksine büyükler biliyorlar. Kızıma 
bazen öyle yapma, böyle yapma diyorum 
ama şimdiki gençler kitap annesi olmuş. Bir 
şeyin tersini söylediğiniz zaman ‘ama anne 
kitapta böyle yazıyor’ diye cevap veriyorlar. 
Fakat bu iş kitapla olmuyor. Kitaplar yazılı-
yor, çiziliyor çok güzel ama acaba yazılanla-
rın kaçta kaçı uygulanabiliyor? Önemli olan 
biraz da çocuğun karakterine göre davran-
mak. Eğer çocuk alıngansa bu huyunu tör-
pülemeye yönelik yaklaşılmalı. Oysa kitap-
larda yazan her şey yüzde yüz doğru olsa 
çocuğunu şak diye uyutursun ama hiç öyle 
olmuyor.” 

“YENİ USULLER ÇIKIYOR”
Her geçen gün çocuk yetiştirmek konu-
sunda yeni usullerin çıktığını ve bu usullerin 
kendisine doğru gelmediğini belirten sön-
mez, “Yeni duyduğum bir şey de, eğer ço-
cuğunuz üç saat uyuduysa kaldırın, daha 
fazla uyumasın tavsiyesi. Böyle saçma bir 
şey olabilir mi? Çocuk bu davranıştan son-
ra sinirli oluyor ve ağlamaya başlıyor. Ço-
cuğu uyandırabilmek için aniden uykudan 
uyandırıp sarsmak gerekiyor. Bu bana hiç 
mantıklı gelmiyor. Anneler de bunu doktor-
lar öyle söylemiş diye düşünmeden, sorgu-
lamadan yapıyor. Yeni çıkan usulleri çoğun-
lukla anlayamıyorum.” diyor.

“DEĞİŞİM KAÇINILMAZ”
Sönmez, annelerin kuşaklar arası yaşadık-
ları değişimin de kaçınılmaz bir gereklilik ol-
duğunu vurgulayarak, “Yaşadığımız günler 
bile birbirinin aynısı değil. Bu nedenle de-
ğişim dediğimiz şey de kaçınılmaz oluyor. 
Yeni anneler kendilerini modern zamana ve 
günümüz koşullarına adapte etmeliler. Bu-
nun için de kendi annelerinin ve ondan ön-
cekilerin yaptıkları davranışları yapmıyorlar 
ve kendi içlerinde değiştiriyorlar. Bu aslında 
çok güzel bir şeye vesile oluyor. Eğer ço-
cuk, annenin bu değişimi ile daha iyi yetişe-
cek daha iyi yerlere gelecekse anne bunu 
mutlaka yapmalı. Her şey çocuklarımız için 
değil mi zaten? 

 Deniz Gözler Özenç 
ve kızı Leyla

Aslı Altınok Erdal 
ve oğlu Rüzgar Halenur Enşenol
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İngiliz müzisyen Laura Jane Butler, 2011’de yaşamını yitiren efsane ses Amy Winehouse’a saygı 
grubuyla Kadıköy’de konser verecek. Butler, “Amy’nin müziği benim sesimde yaşıyor” diyor

my Jade Winehouse, Londra doğum-
lu ve ölümlü, İngiliz şarkıcı ve şarkı 
sözü yazarı. Laura Jane Butler, ken-
dini “Londra’da yaşayan sıradan bir 

aile kızıyım” diye tanımlayan bir müzisyen. Bu iki 
isim arasındaki paralellik, Laura’nın Amy’ye ben-
zemesinden kaynaklanıyor. Bu benzerliği fark eden 
Butler, 10 yıldır dünyanın en iyi tribute (özgü/say-
gı) gruplarından sayılan “My Winehouse Tribu-
te Band” ile sahne alıyor. Tıpkı Amy gibi, Amy’ye 
saygı için, Amy hayranları için Amy şarkıları ses-
lendiriyor.

Grup bu ay içinde iki konser için Türkiye’ye 
gelecek. 17 Mayıs’ta Ankara’da sahne alacak olan 
grup, ertesi gün de İstanbul’a geliyor. Grubun İs-
tanbul’daki konser ayağı da Kadıköy’de olacak, 
18 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Dorock 
XL’te sahne alacak.

Biz de Butler ile Kadıköy konseri öncesi, mail 
yoluyla söyleştik. 

◆ Siz de tıpkı Amy gibi Londralı bir Yahudisi-
niz. Amy ile tanışmışlığınız var mıydı? 

Amy ile benzer bir geçmişimiz var. Hiç tanış-
madık. Bir kaç kere denedim. Evinin önünde bekle-
dim ama her seferinde o uyuyordu.

◆ Sizce Amy nasıl bir insan ve nasıl bir mü-
zisyendi?

İlham verici, son derece yetenekli, eğlenceli ve 
sevgi dolu.

◆ Amy ölünce mi bu projeyi hayata geçirmeye 
karar verdiniz? Süreci anlatır mısınız?

Hayır. 2007’den beri yapıyorum zaten. Biz İn-
giltere’deki ilk tribute grubuyuz. Amy ile bir yol-
culuktayım… 

◆ Amacınız ne bu proje ile? Amy gibi olmak, 
onu unutturmamak? 

Amy’nin mirasını ve onun müziğinin ruhunu 
canlı tutmak… Amy’in müziği bende ve onun hay-
ranlarında yaşıyor.

◆ Bir Amy hayranı size “6 yaşındaki kızım fo-
toğrafınızı görünce sizi Amy sandı!” demiş. Bu 
benzerlik size ne hissettiriyor? 

Çok özel. Pek çok sayıda Amy tribute var ama 
hiçbiri benim kadar ona benzemiyor. Tribute pro-
jesinde Amy gibi şarkı söylemek önemli ama ona 
benzemek de gerek.

◆ Lütfen bu soruyu negatif manada algılama-
yın. Laura gibi şarkı söylemek yerine neden ‘Amy 
gibi şarkı söylemeyi’ tercih ediyorsunuz?

Her zaman için Amy olmayı sevdim, onun ar-
kasına saklandım hep. Kendi sesime güvenmiyo-
rum. Sesimi Amy’ninkine benzetmek benim için 
daha kolay.

◆ ‘Amy gibi olmak’ sürecinde neler yapıyor-
sunuz? Şarkıları çalışmak, onun videolarını izle-
mek mesela…  Anlatır mısınız?

10 yıldır yaptığım için artık doğal geliyor. Öte 
yandan onu sevdiğim için hala şarkılarını dinle-
yip, videolarını izliyorum.

◆ Bir nevi bir oyuncu gibisiniz. Başka biri 
gibi olmak Laura için nasıl bir ruh hali?

Çok tuhaf… Ama oynuyormuşum gibi his-
setmiyorum. Biz gerçekten de çok benziyoruz. 
Gördüğünüz/duyduğunuz şey; Laura Jane Butler 
ve Amy Jade Winehouse’un birbirine harman-
lanmış halidir.

◆ Amy ölmeseydi, şu an ne yapıyor olur-
du sizce?

Evli olurdu. Çocuk doğurmuş ya da evlat 
edinmiş olurdu. Çünkü o kendine ait bir aile kur-
mayı çok istiyordu.

◆ Amy ölmese siz ne yapıyor olurdunuz siz-
ce?

Hala onun şarkılarını sahnede söylüyor olur-
dum. 

◆ Winehouse ailesi tarafından desteklenen 
tek tribute grubuymuşsunuz. Aile ile bağınız na-
sıl?

İyi bir ilişkimiz var. Amy’in annesi Janis, Cam-
den’da (Londra’de Amy’nin yaşamış olduğu semt) 
24 Temmuz’da bizi dinleyecek. Bu tarih önemli 
çünkü Amy’nin öldüğü günün bir gün sonrası. Bu 
oldukça dokunaklı çünkü aile için üzgün zamanlar. 
Janis, Amy’nin müziğini dinlemeyi seviyor, özel-
likle benim grubumla.

◆ Babası Mitch Winehouse da Amy’ye çok 
benzediğinizi, tam da bu nedenle sizi izlemekte 
zorlandığını söylüyor. Bu size ne hissettiriyor?

Anlıyorum onu, o çok duygusal bir adam. 
Onun kızına çok benzediğimi düşünmesi benim 
için bir onur. Bir etkinlikte ona doğru seslendi-
ğimde şok olmuş çünkü görüntüm dışında konuş-
ma tarzım da tıpkı Amy gibiymiş.

◆ 2013 ve 2016 yıllarında İngiltere’de “En İyi 
Tribute Ödülü’nü kazandınız. Bu ödül sizin için 
ne ifade ediyor?

Onur… Tüm tribute grupları kendilerinin İngil-
tere’de 1 numara olduklarını söyler ama resmi ola-
rak ben 1 numarayım!

◆ Bugüne dek Fransa, Almanya, Belçika ve 
İsviçre başta olmak üzere dünyanın pek çok ül-
kesinde konserler verdiniz. Seyircinin ilgisi nasıl?

Harika… Müzikte dil, milliyet, inanç gibi sınır-
ların olmadığını görüyorum.

◆ Amy fanlarından gelen ilginç bir tepki oldu 
mu hiç?

Bana Amy diye seslendiklerinde heyecanlanıp 
ürperiyorum. Amy’nin müziğini hissettiklerinde 
ağlayanlar oluyor.

◆ Cher tribute olarak da yer aldığınız etkinlik-
ler oluyor. Cher ve Amy arasında geçiş yaparken 
sizde nasıl değişiklikler oluyor? 

Cher’i çok yapmıyorum artık. Amy’nin ses to-
nuna bu kadar alışmışken, başka sesler için tonla-
mak zor oluyor.

◆ Bu iki isim dışında gerçekleştirmek istediği-
niz başka tribute projeniz var mı?

Amy’nin müziğiyle tüm dünyayı 
turlamak istiyorum.

◆ Türkiye’ye daha önce geldiniz 
mi? Burada takip ettiğiniz müzisyen-
ler (özellikle jazz, blues) var mı?

Hayır gelmedim. Çok heyecanlı-
yım çünkü yeni kültürlerle tanışmayı, 
yeni müzikler dinlemeyi seviyorum. 
Tüm ülkelerin kendi caz ve blues mü-
zisyenlerine sahip olması müzik adı-
na iyi bir şey.

◆ Amy’in Türkiyeli hayranları-
na, Türkiye konserleriniz öncesi ne 
söylemek istersiniz?

Amy’nin müziği yaşıyor. İnanıl-
maz bir gece olacak. Lütfen gelin ve 
Amy’nin yaşamını, müziğini, sevgisi-
ni, mirasını birlikte kutlayalım. 

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

A

OZANLAR 
Kadıköy’e geliyor

Göztepe’de bulunan Şahkulu Sul-
tan Vakfı’nın düzenlediği, Alevi 
Dernekler Federasyonu ve Halk 
Ozanları Derneği’nin destek ver-
diği “Şahkulu Ozanlar Festivali” 13 
Mayıs’ta Kadıköy’de başlayacak. 
Festivalin açılışında Arif Sağ, Ya-
vuz Top, Sabahat Akkiraz, Yol-
cu Bilginç, Cavit Murteza-
oğlu ve Adil Ali Atalay 
Alevilikte ozanlık ve 
âşıklık geleneğini an-
latacak. 90’a yakın 
ozanın-aşığın sahne 
alacağı festivale İstan-
bul dışından, Ankara, 
Afyon, Antalya, Balıke-
sir, Bolu, Bursa, Tekir-
dağ, Urfa ve Tokat gibi 
kentlerden ozanlar katı-
lırken, festivale İran’dan 
ve Bulgaristan’dan da 
katılımlar olacak.

Şahkulu Sultan Vakfı Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Taştekin, unutul-
maya yüz tutmuş ozanlık gelene-
ğinin yeniden hatırlanması, kent 
koşullarında da ozanlık geleneği-
nin yaşamaya devam etmesi için 

bu festivali düzenle-
diklerini belirterek, 
ozanlık geleneğini 
yaşatmak için sanat-
çılardan ve basından 
dayanışma istedi. 
13-14 Mayıs’ta, saat 
13.00-17.00 saatleri 
arasında yapılacak 
festivalle ilgili de-
taylı bilgi için 0216 
368 55 25 ve 0542 
593 35 60 numa-
ralı telefonlar ara-
nabilir.

ARKAODA’DA 
tek gecelik festival

Havalar ısınmaya, konserler fes-
tivaller altında toplanmaya ve en 
önemlisi açık havaya taşınmaya 
başladı. Kadıköy Barlar Sokağı’nın 
kült mekânlarından Arkaoda tam 
da bu dönüşümün arifesinde yurt 
dışından ve yerel sah-
neden müzisyenle-
ri ve DJ’leri ağırlaya-
cağı, gerçek anlamıyla 
‘mini’ bir festival dü-
zenliyor. Mekân bu et-
kinlikle, Almanya’da 
açılacak ve İstanbul’la 
paslaşan projelerle yo-
luna devam edecek şu-
besine referans verirce-
sine ağırlıklı olarak Berlin 

ve Leipzig merkezli müzisyenle-
re yer veriyor. Psikedelik ve de-
neysel seslerin farklı enstrüman-
lar aracılığıyla üretileceği akşamın 
konukları Berlin’den Air Cushi-

on Finish, Itoe ve Esc-
lé grupları olacak. Ye-
rel sahneden İzmirli 
rock ikilisi Balina ise 
‘okyanusun dibinden 
yükselen çiğ metal’ 
olarak tanımladıkla-
rı karanlık melodile-
rini paylaşacak. Et-
kinlik 14 Mayıs Pazar 
gecesi saat 21.00’de 
başlayacak.

BULUŞACAK
Blues’çular

İlki 2014 yılının Haziran ayında, 
Alper Durmuş’un blues müziğe 
gönül vermiş müzisyenleri bir 

araya getirmesiyle Kadıköy’de 
düzenlenen “Blues Gitaristleri 

Gecesi” bu yıl 5. kez yapılacak. 
16 Mayıs Salı gecesi saat 21.00’de Dorock XL’te 
yapılacak gecede Akın Eldes, Akıncan Eldes, Al-
per Durmuş, Batu Mutlugil, Berk Arıhan, Bertuğ 
Cemil, Deniz Tuzcuoğlu, Efe Ekşioğlu, Emre Metin 
Bilginer, Eray Arbak, Ergin Kandemir, Evrencan 
Gündüz, Güray Oskay, Ozan Yuvarlak, Özgür Ha-
zar, Savaş Atmaca, Tanju Eren, Tufan Büyükbü-
beroğlu, Tuncer Tunceli, Yavuzcan Çetin ile House 

Band (davulda Celal Avcı, basgitarda Özkan Kaya) sahne alacak.

Şahkulu Sultan 
Vakfı, 13 Mayıs'ta 
Kadıköy'de 
“Ozanlar Festivali” 
düzenliyor

Amy
için

Amy gibi
sahnede…
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Marmara Üniversitesi’nde robot teknolojileri görücüye 
çıktı. Türkiye’nin dört bir tarafından üniversite öğrenci-
leri tasarladıkları veya geliştirdikleri robot teknolojile-
rini Marmara Üniversitesi Mekatronik ve İno-
vasyon Günleri 2017 kapsamında tanıtma 
fırsatı buldu. Göztepe Yerleşkesi Şehit 
Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda 
27-28 Nisan 2017 tarihlerinde ger-
çekleştirilen etkinlikte öğrencilerin 
yaptığı birçok proje ve tasarım, fu-
ara gelenler tarafından ilgiyle izlen-
di.

Kadıköy Belediyesi’nin de kat-
kılarıyla düzenlenen fuarda öğrenci-
ler kendi imkânlarıyla ellerinden gele-
nin en iyisini yaparak, projeleriyle fuarda 
yer aldıklarını belirttiler. Karabük Üniversi-
tesi’nde İmalat Mühendisliği öğrenimi gören İbrahim 
Karabakan ve Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Fat-
ma Zehra Kılıç da tarıma yönelik geliştirdikleri yenile-
nebilir enerji kaynaklı tohum ekme gübreleme ve sula-
ma işlemi yapan zeki tarımsal robot üzerindeki güneş 
panelinden elde ettiği güneş enerjisiyle çalışabiliyor. 
Öğrenciler daha önce de çeşitli ödüller alan projeleriyle 
tarım üreticilerine kolaylık sağlamak istediklerini ifade 
ettiler. Öğrenciler, projenin bu ay Avrupa’da yarışmaya 
katılma hakkı kazandığını da belirtti. 

TEDAVİYE KOLAYLIK
Trakya Üniversitesi’nden etkinliğe katılan öğrenci-

ler de giyilebilir biyomekatronik iskelet destek sistemi 

projesiyle fizik tedavi gören hastaların tedavi-
sine kolaylık sağlamayı istediklerini söyle-
diler. Öğrenciler yaptıkları projenin yurt-
dışındaki benzerlerinin yüksek maliyetli 
olduğunu belirtirken, kendilerinin daha 
düşük maliyete imal ettiklerini anlattılar. 
Öğrenciler komple iskelet sistemini biyo-
mekatronik olarak tasarlayacaklarını be-

lirttiler.

CANKURTARAN HAVA ARACI
Gebze Teknik Üniversitesi’nden katılan fua-

ra öğrenciler Berk ve İlkay, kendi bazı eklemeleriyle 
yaptıkları yerli üretim yarı otonom cankurtaran insan-
sız hava aracını tanıttı. Öğrenciler, uzaktan kumanda ile 
kontrol edilen aracın denizde boğulma tehlikesi yaşa-
yan kazazedelere can simidi bırakıp, cankurtarma işle-
vi görebileceğini anlattı. Öğrenciler aracın daha sonra 
kalktığı noktaya kendi başına geri dönebilecek özellik-
te olduğunu da belirtti.

Öğrencilerin akıllı trafik lambaları, akıllı sokak lam-
baları, akıllı park yeri gibi pek çok özelliğin bulunduğu 
akıllı şehir projelerinin yanı sıra robot teknolojilerinin 
dünyada gelişmeye başladığı günümüzde, robotik tek-
nolojiler arasında iletişimi sağlamaya yönelik çalışma-
lar da ilgi gören çalışmalar arasındaydı.

ROBOT
teknolojileri
sergilendi

Öğrenciler ürettikleri veya 
geliştirdikleri robotik 

projelerini sergiledi

Marmara’da
Kadıköy Anadolu Lisesi, Kadıköy Belediyesi ve Kı-
zılay iş birliğiyle, “Kan ver, kalplerde KAL” sloga-
nıyla, 5 Mayıs Cuma günü, Kadıköy Anadolu Lise-
si’nin bahçesinde kan bağış etkinliği düzenlendi. 
100’ü aşkın veli, öğretmen ve öğrencinin kan ver-
diği etkinlik, lise dengi okullarda düzenlenen et-
kinliklerde verilen kan ünitesi rekorunu kırdı. 
Etkinliğin gerçekleşmesinde öncü olan KAL öğ-
rencisi Beyda Gümüştaş, etkinliğin oluşum sü-
recini, Kızılay Kadıköy Şubesi Başkanı Numan 
Hocaoğlu ise Kadıköy’ün kan bağış dosyasını ga-
zetemize anlattı.

REKOR KAL’DA KIRILDI
Kızılay Kadıköy Şubesi Başkanı Numan Hocaoğ-
lu’nun aktardığına göre, kan verme şart-
larından biri 18 yaşını doldurmak ol-
duğundan liselerde düzenlenen kan 
bağış etkinliklerinde öğrencilerin 
çoğu kan veremiyor. Fakat Kadıköy 
Anadolu Lisesi’nde diğer liseler-
den farklı olarak eğitim süresi ha-
zırlıkla birlikte beş sene. Yani son 
sınıf öğrencilerinin tümüne yakı-
nı reşit. Bu da Kadıköy Anadolu Li-
sesi’nde gerçekleşen kan bağış or-
ganizasyonunda alınan kan ünitelerinin 
100’ü aşarak rekor kırmasına sebep oldu.

ETKİNLİK GELNEKSELLEŞECEK
Etkinliğin yapılmasında öncü olan isim Kadıköy 
Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Beyda Gümüştaş. 
Gümüştaş, okulun hazırlık sınıfının olmasından 
kaynaklı birçok kişinin kan verebileceğini düşüne-
rek Kızılay’a mail atmış. Kızılay’dan olumlu yanıt 
alan Gümüştaş, ziyaret ettiği Kadıköy Belediye-
si’nden de destek alarak organizasyona başlamış.
Gümüştaş, etkinliğin sadece bu seneyle sınır-
lı kalmaması gerektiğini ve etkinliği geleneksel-
leştirmek istediklerini söylerken, Kızılay Kadıköy 
Şube Başkanı Numan Hocaoğlu “Bu sadece baş-
langıç. Bu organizasyona artık start verilmiştir. 
Bundan sonra yılda bir veya iki kere en az bu kadar 
kan alacağız” sözleriyle etkinliğin gelenekselle-
şeceğini dile getirdi.

“TIRAŞ” EĞLENDİRDİ
Etkinliğin ardından kurulan sahneye çıkan, okul-
daki öğrencilerin kurduğu müzik grubu “TIRAŞ” 
katılımcıları eğlendirdi. Gitarda Kutay Düzel ve 
Mert Çorumlu, basgitarda Mert Mıcık, bateri-
de Şan Altaş ve vokalde Kutay Kurtaş’ın yer aldı-
ğı grubun üyeleri böyle anlamlı bir etkinlikte görev 
aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İSTANBUL’UN BİRİNCİSİ KADIKÖY
Hocaoğlu, İstanbul’un en çok kan veren ilçesi-
nin Kadıköy olduğunu söylerken, 2017’nin ilk dört 

ayında toplam 10 bin ünite civarında kan ve-
rildiğini belirtti: “Kadıköy’ün ulaşımda bir 

transfer noktası olma özelliğini kulla-
nıyoruz. Onun dışında Kadıköy hal-

kımız çok duyarlı. Sadece kan ko-
nusunda değil. Kızılay’ın tertiplediği 
diğer yardım kampanyalarına da yo-
ğun ilgi gösteriyorlar. Kadıköy her 

sene kan ünitesi sayısında İstanbul 
birincisi oluyordu. İlk 4 ayın rakamla-

rı gösteriyor ki Kadıköy birinci olmak-
la kalmayacak, farkı epey açacak. Kadıköy 

halkımıza teşekkür ediyorum.”

RAMAZAN’A DİKKAT
Hocaoğlu, Ramazan ayının yaklaştığını hatırlata-
rak, geçtiğimiz senelerde Ramazan ayında oruç 
tutulması sebebiyle kan alımlarında düşüş oldu-
ğunu belirtti. Bununla ilgili önlemlerini aldıkları-
nı belirten Hocaoğlu, Rıhtım’da bulunan kan alım 
araçlarının iftardan sonra 10’a kadar açık olduğu-
nu, herkesin duyarlı davranarak Kadıköy’de bu-
lunan kan alım merkezlerine gelip kan vermeleri-
ni istedi.

SİZ DE UMUT OLABİLİRSİNİZ 
Siz de kan vererek birçok insana umut olabilirsiniz. Ka-
dıköy’de Kızılay’ın iki tane sabit, iki tane gezici kan bağış 
noktası bulunuyor. Sabit kan bağışı alınan yerlerin biri İs-
tanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na bitişik şe-
kilde Rıhtım Caddesi yönünde yer alırken, diğer kan bağış 
noktası Beşiktaş-Adalar İskelesi’nin karşısında met-
ro çıkışında hizmet veriyor. Kan bağış noktaları her gün 
10.00’dan 20.00’ye kadar açık. Sabit noktalara uzakta 
oturan Kadıköylüler de  (0216) 336 05 66’nolu numaradan 
gezici araçların hangi semtte olduğunu öğrenebilirler.

KAN ALARMI KALKTI
Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, ocak 
ayında gazetemize verdiği son demeçte, kan stokla-
rının yetersiz olduğunu belirterek kan alarmı verildi-
ğini dillendirmişti. Hocaoğlu, geçen zaman içerisin-
de kan alarmının kaldırıldığını ve rakamların çok iyi 
yönde arttığını vurgulayarak, gazetemizle rakamla-
rı paylaştı: 2015 yılında, Türkiye’de 1 milyon 930 bin 
ünite kan alınırken, 2016 yılında bu rakam yüzde 11.1 
artış göstererek 2 milyon 141 bin ünite oldu. 2017 ar-
tış hedefi yüzde 8 olarak belirlenirken, 2017’de he-
deflenen ünite sayısı ise 2 milyon 271 bin.

kalplerde
KAL
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen kan bağışı kampanyasında, 100’ü aşkın veli, 
öğretmen ve öğrenci kan verdi; kan verme rekoru kırıldı

KAN VERIP
’dılar

l Alper Kaan YURDAKUL

Beyda Gümüştaş

Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu
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Kadıköy Belediyesi bu yıl ilk defa çeşitli mü-
dürlüklerinde çalışan personelden kurulan  
futbol takımı ile Anadolu ligi kurumsal tur-
nuvasına katıldı. Anadolu yakasında bulunan 
belediyelerin katıldığı ve bu yıl ilk defa ger-
çekleştirilen belediyeler turnuvasına Anado-
lu Yakası belediyelerinden Adalar, Ataşehir, 
Kadıköy, Kartal, Maltepe Belediyeleri olmak 
üzere toplam 5 belediye takımı katıldı. 
Kadıköy Belediyesi 13 kişilik kadrosuyla ilk 
defa katıldığı turnuvada başarılı bir perfor-
mans sergiledi. Belediyelerarası futbol tur-
nuvasının, Kadıköy Belediyesi’nin her yıl dü-
zenlediği müdürlükler arası kurumsal spor 
müsabakalarına denk gelmesi 13 kişilik kad-
roda eksikler yaşatırken, maç günlerinin arka 
arkaya gelmesi yorgunluk ve sakatlıklara da 
sebep olunca Kadıköy Belediyesi yarı finalde 
turnuvadan elendi.  Kartal Belediyesi ile yap-
tığı yarı final maçını kazandığı taktirde finale 
yükselecek olan Kadıköy Belediyesi bu fırsa-
tı kaçırdı. Kadıköy Belediyesi turnuvada oy-
nadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 

yenilgi elde etti ve toplam 5 puanla turnuva-
yı tamamladı.  Kadıköy Belediyesi ilk maçın-
da Adalar Belediyesi’ni 7-2 mağlup etti. İkinci 
haftayı maç yapmadan geçen Kadıköy Bele-
diyesi üçüncü haftada Kartal Belediyesi dep-

lasmanında 4-4 berabere kaldı. Kadıköy Bele-
diyesi dördüncü hafta maçında deplasmanda 
Maltepe Belediyesi ile oynadığı maçı 10-3 ka-
zandı. Kadıköy Belediyesi altıncı haftada Ata-
şehir Belediyesi’ne hükmen mağlup oldu.

2. AMATÖR LİG2. AMATÖR LİG 
İstanbul Amatör Futbol Liglerinde bu hafta 
oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Haydarpaşa Demir şampiyonluğa ilerliyor. Ge-
çen hafta 4-0’lık galibiyet Haydarpaşa Demir’i 
liderliğe taşırken, bu hafta kazandığı 9-1’lik ga-
libiyetle 1. sıradaki yerini korudu. Bu hafta güç-
lü rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan 
Erenköy Gençlik son haftalardaki başarılı per-
formansıyla dikkat çekiyor.  

14. grupta 
Önceki hafta rakibini 4-0 gibi farklı skorla ge-
çen Haydarpaşa Demir 10. Hafta maçında kar-
şılaştığı Özataşehir’i 9-1 gibi farklı bir skorla 
geçerek grubunda 25 puanla 1. Sırada yer aldı. 
Haydarpaşa Demir ligde oynadığı 10 maçta 8 
galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyet elde 
etti. Rakip filelere 38 gol bırakan Haydarpaşa 
Demir kalesinde 9 gol gördü. 
Haydarpaşa Demir 11. Haftada Harb-İş deplas-
manına gidecek. 
Önceki haftayı 3-0 tamamlayan Erenköy 
Gençlik ise 10 hafta maçında ligin  güçlü ta-
kımlarından Pendik Doğan ile karşılaştı. Gü-
zel bir maç çıkaran Erenköy Gençlik 1 gol attığı 
maçtan 3 puan kazandı. 
Erenköy Gençlik ise Küçüksu Yeni Mah. Dep-
lasmanında puan arayacak.

15. grupta 
Kozyatağı ligde 11. haftada Selamsız ile kar-
şılaştı. Son haftalarda başarılı bir performans 
sergileyen Kozyatağı, deplasmanda oynadı-
ğı maçtan 4-1 mağlup ayrılarak haftayı puan-
sız kapattı. 
Kozyatağı 18 puanla grubunda 5. Sırada yer 
alıyor. Kozyatağı 12. Hafta maçında Girne 
Gençlik ile karşılaşacak. 

16. grupta 
Erenköy Acar 11. Hafta maçında Çekmeköy 
Çarşı ile karşılaştığı maçtan 4-1 mağlup ayrıla-
rak haftayı puansız tamamladı. 
Erenköy Acar 12. Hafta maçında Örnekspor ile 
karşılaşacak. 
Bol gollü geçen Feneryolu-Doğangüneş maçı 
ise 8-5 Doğangüneş’in galibiyetiyle sonuç-
landı. Feneryolu ise Ferahspor deplasmanında 
puan arayacak.

18. grupta 
Hasanpaşa 12. Haftada Kınalıada deplasma-
nında mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. 
Hasanpaşa gelecek hafta Tunusbağı ile karşı-
laşacak.

Belediye yarı finalde tamam dedi
Kadıköy Belediyesi Anadolu yakasındaki belediyelerin 
katıldığı turnuvaya yarı finalde veda etti

Küçükken bisikletli çocuklardan de-
ğildim. Ablamın Polo bisikletini (vites-
li) devralmıştım, onunla hevesimi gide-
rirdim. Ama hiç o ‘bisiklet insanlarından’ 
olmadım. Bundan 10-15 yıl öncesine dek 
bir bisiklet kültürünün olduğunun da far-
kında değildim. Bir manifestosu bile var-
mış. Aydan Çelik yazmış. Bisiklet eşit-
likmiş, çünkü bazen o sizi taşırmışsınız, 
bazen siz onu. Sükunetmiş, çünkü gürül-
tü zekayla ters orantılıymış. Rüyaymış, 
üç yaşında başlar, hayat boyu sürermiş. 
Hayal gücüymüş, durduğunda devrilir-
miş ve daha neler neler...Bunların hiç-
birine aşina bile değildim. Tamam iki te-
ker üzerinde durmayı öğrenmiştim ama 
hepsi bu. 

O ‘cahiliye’ döneminden beş yıl sonra 
ise bu sefer ‘gına gelme’ dönemi başladı. 
Eurosport’ta çalışıyordum, sabah akşam 
bisiklet yayınlıyorduk. Pırıl pırıl spikerler 
bıkmadan usanmadan bisiklet hikayeleri 
anlatıyor, fişek gibi yorumcular beni bilgi 
bombardımanına tutuyordu. Yok efenim, 
AlpeD’huez ne muhteşemmiş, aslında 
İtalya Bisiklet Turu (Giro) Fransa Bisiklet 
Turu’nu (Tour de France) zorlarmış. Tek 
günlük bahar klasiklerinin üzerine yok-
muş. Hâlâ bisiklet almamış mıyım? Ya-
kışmıyormuş.

Dayanamadım, aldım sonunda. Ama 
onlar yüzünden değil. Kadıköy Moda’da 
oturmanın gazıyla. Çünkü sahilde dola-
şırken özeniyordum. Büyüğü, küçüğü, 
havalısı, retrosu, yarışçısı, keyifçisi bisik-
let keyfi yapıyor, ben de onlara bakakalı-
yordum. Bir gün bir Polo bisiklet gördüm, 
ablamınkine benzeyen. Artık canıma tak 
dedi. Eurosport’taki bisiklet lobisi bunu 
alkışlarla karşıladı. “İyi de nerede kullana-
cağım, ben acemiyim!” diye feryat ettim. 
Yüzüme aşağılayıcı bakışlar fırlattılar. 
Meğer Kadıköy bisikletliler için cennet-
miş. Kadıköy’den Tuzla’ya dek çok az ana 
yol görerek direkt gidilebiliyormuş. 20 ki-
lometre gittin, 20 kilometre geldin, daha 
ne istermişim. “Tamam” dedim, “tamam, 
alıyorum.” Kasklar, özel aparatlar, sepet-
ler, alet takımları, boyunluklar, eldiven-
ler... Artık bisiklet tüketicisi bir ‘sonradan 
binmeydim’. Tam her şey güzel gidiyor, 
ben de bisiklet ukalalıklarına dalıyordum 
ki, çok sürmedi bu hevesim. Çünkü ikin-
ci katta demirlenmiş bisikletimi çaldılar! 
Yıkıldım. Hatta bisiklete küstüm. Moda 
sahillerinde yürürken artık hasetle ba-
kıyordum bisikletçilere. “Ben yürüyüş in-
sanıyım” diyordum çevreme. “Zaten diz-
lerime de zarar.” 

Ama sonra bahar geldi. Çiçekler açtı...
Şimdilerde kendimi internette kat-

lanabilir bisiklet bakarken buluyorum. 
Kadıköy’de rotalar çiziyorum. “Olma-
dı vapurla karşıya da götürürüm” diye 
hayaller kuruyorum. Sonra ürküp Kadı-
köy cennetinden ayrılırsam kurtlar kapar 
diye vazgeçiyorum. Fakat görünen o ki, 
bir şeyler depreşiyor içimde. Bir anafora 
doğru çekiliyorum. İçime girmiş bir kere, 
çıkaramıyorum. Hem Bisiklet Manifesto-
su ne diyordu: Bisiklet özgürlüktür; fer-
man padişahınsa dağlar bizimdir. Dağları 
bilmem ama yollar, hele de Kadıköy yol-
ları bizim.

Bisiklet özgürlüktür

BAĞIŞ 
ERTEN

Bulgaristan’ın Varna şehrinde 28-30 Nisan 
2017 tarihlerinde düzenlenen, 30 ülkeden 
toplam 1060 sporcunun katıldığı WSF 8. 
Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda 
Dünya ikinciliği kazandık.
Karate sporunun dünya çapında ismi 9. 
Dan siyah kuşak Hakkı Koşar’ın öğrencileri 
Dünya 2.si oldu. Kadıköy Karate Do Spor 
Kulübü şampiyonada toplamda 6 madalya 
ve 1 kupa kazanarak önemli bir başarıya 
imza attı.  Hakkı Koşar başkanlığında 
Bulgaristan’a giden kafilede Melek Koşar 
Hacıoğlu, Meltem Koşar Yozgat, Banu Koşar, 
Behar Berişbilal, Yaşar Bekar antrenör 
olarak yer alırken, şampiyonada;
6-7 yaş Ferdi Kata’da Deniz Uluışık Dünya 
3.’sü olarak bronz madalya,
6-7 yaş Takım Kumite’de Deniz Uluışık 
Dünya 2.’si olarak gümüş madalya,
8-9 yaş Ferdi Kata’da Doğu Türkgenç Dünya 
3.’sü olarak bronz madalya,  
12-13 yaş Takım Kata’da Irmak Maral 
Korkmaz, Defne Yüksel, Yağmur Çiğdem 
Korkmaz Dünya 2.’si olarak gümüş madalya 
için kürsüye çıktı.
Karate Federasyonu Onursal Başkanı 9. Dan 
siyah kuşak Hakkı Koşar Dünya Shotokan 
Federasyonu(WSF) tarafından WSF’nin 
Onursal Federasyon Başkanı ilan edildi. 

Karate'de 
Dünya 2.’si

Kadıköy Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı 
“Turp Gibi Kadıköy” temalı sabah sporu etkin-
likleri yaz mevsimiyle birlikte bu yıl da düzen-
lenmeye başladı. Sahrayıcedit Mahallesi’ndeki 
Milli Hakimiyet Parkı’nda 6 Mayıs Cumartesi 
günü 08.00-09.00 saatleri arasında gerçek-
leştirilen sabah sporuna semt sakinleri büyük 
ilgi gösterdi. Hareketli müzikler eşliğinde ya-
pılan spor hareketleriyle güne başlayan Ka-
dıköylüler stresten uzaklaşıp, mutlu şekilde 
güne başladıklarını ifade etti. 

SPORLA GÜNE BAŞLAMAK
Ağaçlar ve kuş sesleri arasında parkın se-
rin atmosferinde betonlaşan kent yaşamın-
dan uzaklaşıp sabahları sporla güne başla-
manın keyfinin bambaşka olduğunu belirten 
Tülin Atalay, Ataşehir’deki evinden her sabah 
6.00’da çıkıp Kadıköy Belediyesi’nin Selami-
çeşme Özgürlük Parkı’ndaki sabah sporları-
na katıldığını söyledi. “Spor için Kadıköy’e geli-
yorum. Daha önceden Kadıköy’de yaşıyordum. 
Burada arkadaşlarım var. Spor yapıyoruz, ger-
çekten oradaki enerji bütün günümüzü çok 
güzel geçirmemizi sağlıyor. Spor demek güne 
güzel başlamak demek. Kendimi çok iyi hisse-
diyorum. Son derece mutluyum sağlıklıyım” 
diyen Atalay, emekli olduğunu, sporun yaşa-
mında önemli yer tuttuğunu, Erenköy Kız Li-
sesi yıllarında atletizmde 100 metrede İstan-
bul birinciliği bulunduğunu anlattı. Atalay, Turp 
Gibi Kadıköy temalı sabah sporu etkinliğinin 
ise son derece keyifli geçtiğini belirtti. 

7’DEN 70’E HERKES SPORDA
Bülent Pekşen de sabah sporuna torunu 4 ya-
şındaki Efe’yle geldiğini belirterek, aynı za-
manda bisiklet sporuyla ilgilendiğini, genç ve 
sağlıklı görünümünü de spora borçlu olduğunu 
söyledi. İki çocuk ve dört torun sahibi olduğu-
nu söyleyen 67 yaşındaki Pekşen, her sabah 
7’de kalkıp spor yaptığını anlattı.
Dört yaşında olduğunu söyleyen Efe de uyan-
dıktan sonra kahvaltısını yapıp dedesiyle par-
ka spor yapmaya geldiğini, mutlu olduğunu 
söyledi. Elvan-Volkan Budaksal çifti de kızla-
rı 14 aylık Zeynep’i de sabah sporlarına getirdi. 
Küçük Zeynep annesiyle spor yaparken, anne 
Elvan Budaksal,  kızı Zeynep’in sporu çok sev-
diğini ve mutlu olduğunu söyledi. 

Yaklaşık 5 yıl önce parkta spor yapmaya 
başladığını anlatan ve 77 yaşında olduğunu 
söyleyen Doğan Taşkın, spor sayesinde yeni 
arkadaşlıklar kurduklarını anlatarak, ilk defa 
duyduğunu söylediği Turp Gibi Kadıköy te-
malı spor etkinliğiyle Kadıköylerin toplu halde 
spor yapmasını beğendiğini ifade etti. 
68 yaşında olduğunu, günün çok güzel baş-
ladığını söyleyen Ahmet Haytaç da “Hari-
ka, kıpır kıpır müzikler var. İçindeki o sıkıntıyı 
atıyorsun. Bir rahatlama oluyor. Vücudunda-
ki ödemleri atıyorsun. Aynen turp gibi olu-
yorsun. Spor sayesinde yaşımı hissetmiyo-
rum. 68 yaşındayım yaşımı göstermediğimi 
söylüyorlar. Belediyenin spor faaliyetleri ha-
rika” dedi.

Yoğurtçu Parkı’nda Kadıköy Belediyesi tesis-
lerinde tenis oynadığını, ilk defa Turp Gibi Ka-
dıköy etkinliğine katıldığını belirten Aysun 
Ulus, “Şu an çok mutluyum hava güzel, hayat 
güzel. Herkes spor yapmalı” derken, 25 yıldır 
spor yaptığını, Kadıköy Belediyesi’nin sabah 
sporlarından memnun kaldığını anlatan Şe-
rife Aydın da “Kendimi şahane hissediyorum. 
61 yaşındayım. Yıllardan beri spor yapıyorum. 
Kriton Curi parkındaki sabah sporlarının üç 
gün olmasını istiyoruz” dedi.
Kadıköy Belediyesi’nin spora önem verdiğini, 
bunu takdir ettiğini söyleyen Necdet İşeri de 
65 yaşında olduğunu, genç görünümünü spo-
ra borçlu olduğunu anlattı. Bilişim sektöründe 
çalışmaya devam ettiğini anlatan Necdet İşe-
ri, kendini çok iyi hissettiğini belirtti.
75 yaşında olduğunu ve belediyenin sabah 
sporlarına katıldığını söyleyen Nursel Oğuz da 
“İyi ki geldim. Bugün bütün enerjimizle bura-
dayız” dedi.  Hayatının yüzde 80’inin spor ol-
duğunu söyleyen 67 yaşındaki Ergün Ayık, 
“Her sabah 6.30’da Özgürlük Parkında spor 
yapıyorum. 20 yıldır spor yapıyorum, mut-
lu oluyorum. İlk defa katıldığım bu etkinlik 
de çok güzel, devam etmeli. Yaşlılar hasta-
ne köşelerinde dolaşmasınlar buralara gelsin-
ler” şeklinde konuştu. “Sporsuz hayat olmaz. 
Spora devam etmek lazım” diyen Ertuğrul 
Özbağ da 1 saat spor yaptığını, çok keyif aldı-
ğını belirtti. 

Yemyeşil ağaçlarla dolu parklarda toplu halde yapılan 
sabah sporlarına Kadıköylülerin ilgisi yoğundu

l Mustafa SÜRMELİ

sporda buluştusporda buluştu

Kadıköylüler

Doğan Taşkın

Ahmet Haytaç

Tülin Atalay

Budaksal ailesi ve kızları Zeynep

Bülent Pekşen ve torunu Efe



önüllü evlerinde bu gün-
lerde buram buram ye-
mek kokuları yükselir-
ken bir yandan da tatlı 

bir rekabet baş gösteriyor. Bu duru-
mun nedeni ise Kadıköy Belediyesi 
Gönüllü Merkezi ve TAT işbirliğiyle 
gerçekleşen “TAT ile Lezzetin Ustala-
rı Yarışıyor” etkinliği. Tüm Kadıköy Be-
lediyesi Gönüllüleri’nin katılımına açık 
olan yemek yarışması geçtiğimiz ay baş-
ladı. Yarışmaya katılmak isteyen gönül-
lüler, kendilerine en yakın gönüllü evine 
giderek başvuru yaptı. Başvuru sırasında 
TAT ürün paketlerini alan gönüllüler ya-
rışmaya katılabilmek için ilk aşamayı ta-
mamlamış oldu. TAT’ın domates salçala-
rıyla yaptıkları yemeklerini jüriye sunan 
gönüllüler, ön elemeyi geçip, yarışmaya 
katılabilmek için kıyasıya yarıştılar. Ön 
eleme sonucu olarak 8 gönüllü evinden 
toplamda 123 gönüllü yarışmaya girmeye 
hak kazandı.

Yarışmanın daimi jürileri arasında; 
Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Esra Düzdağ Ateş, şef Cenk Akkaya, Ka-
dıköy Belediyesi Meclis Üyesi Aydoğan 

Dülger, TAT Gıda’yı temsilen Alper Öz-
gür yer alırken her tadım yapılan günde, 
farklı bir Kadıköy Belediye Gönüllüsü de 
jüri koltuğundaydı. 

ANADOLU MUTFAĞI KADIKÖY’DE
Gazete Kadıköy olarak 5 Mayıs Cuma 

günü Sahrayıcedid Gönüllü Evi’nde ger-
çekleşen yarışma heyecanına tanık olduk. 

30’dan fazla yarışmacı Anadolu mutfağı-
nın eşsiz lezzetlerini jürinin damak tadı-
na sundu. Jüri üyeleri yemekleri sunum, 
ahenk, lezzet ve yaratıcılık alanlarında de-
ğerlendirerek puanlamalarını yaptı. 

MAHALLE BİRİNCİLERİ GELİYOR 
Puanlamalar neticesinde 17 Mayıs 

Çarşamba günü yarışmanın “Mahalle Bi-
rincileri” ilan edilecek. Mahalle Birincile-

ri unvanını kazanan 8 farklı kişi hem fi-
nale katılmaya hak kazanacak hem de 
yemek tariflerini kendi ismiyle Sofra 
dergisinde yayımlama şansı bulacak.

FİNALDE BÜYÜK ÖDÜL
Finalde yarışmaya hak kazanan 8 

kişi, 6 Haziran tarihinde yemeklerini, 
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademi-

si (USLA)’nde jüri önünde profesyonel 
bir mutfak atölyesi koşullarında zama-
na karşı hazırlayacak. Yemek yapımında 
yarışmacılar TAT ürünlerini kullanacak, 
özel tarifleri için gereken diğer malzeme-
ler de yine TAT tarafından karşılanacak. 
Finalde birinci gelen kişiye 3 bin, ikinci-
ye 2 bin, üçüncü kişiye ise bin TL verile-
cek. İlk üçte yer alamayan yarışmacılara 
da 500 TL değerinde Migros hediye çeki 
ve TAT gıda paketi verilecek. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
12– 19 MAYIS 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57
“MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ONKOLOJİ 

BÖLÜMÜNDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR 
YARARINA KERMES”

12-13 Mayıs 2017
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“GÖNÜLLÜLER VE MAHALLELİYLE YAZA MERHABA”
12 Mayıs 2017/ 14:00

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

“AKILCI İLAÇ KULLANIMI”
Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi Eğt. Hem. Birgül 

DURMUŞ
12 Mayıs 2017  / 11:00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

“HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM”
Tiyatro Oyunu

12 Mayıs 2017/ 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

‘’ŞEHR-İ İSTANBUL MUSIKİ TOPLULUĞU’’
Şef Metin DURGUTLU 
13 Mayıs 2017 / 20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“FOTOĞRAF KOLU FOTOĞRAF SERGİSİ”
Çevre Kmt.Bşk.Ahmet TANJU

13-14 Mayıs 2017/ 11:00
Yer: Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri

“KERMES”
13-14 Mayıs  2017  

Yer:Acıbadem Gönüllü Evi
Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri

‘’YEDİRENK DOSTLAR HALK OYUNLARI TOPLULUĞU’’
Şef Cihangir KILIÇ 

14 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’HEPGÜL TSM KOROSU’’
Şef Selma HEPGÜL

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

‘’YEDİRENK ANADOLU THM KOROSU’’
Şef Erol KÖKER

15 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
Not: Davetiyelidir. İletişim ( 0532 461 44 36 )

“SPOR AMAÇLI DANS ZUMBA”
Zumba Eğitmeni Funda KANDEMİR

15 Mayıs 2017 / 13:30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“İÇSEL BARIŞ”
Astrolog Murat GÜRGÜN

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

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

 “SERGİ”
Osmanağa Gönüllü Evi Resim Kursiyerleri

16 -17-18 Mayıs 2017/ Günboyu
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllü Evi

“ VİTAMİN EKSKLİĞİ VE ERKEN TANIDA KANSERİN 
ÖNEMİ”

Uzm.Dr.Fatih Hikmet ÖZVAR
Şişli Etfal Hastanesi Onkolojı Merkezi

16 Mayıs 2017 / 14:00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri

‘’HER TELDEN AMATÖR ŞAN TOPLULUĞU’’
Şef Günay ACAR

16 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’ÖMER ÖCAL MOZAİK TOPLULUĞU KOROSU’’
Şef Ömer ÖCAL

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

‘’SEMRA TÜREL TSM KOROSU’’
Şef Semra TÜREL

16 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’MÜZİK DOTRLARI KOROSU’’
Şef Esra İÇÖZ

17 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’ERENKÖY GÖNÜLLÜLERİ TSM KOROSU’’
Şef Tuğçe PALA

17 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
Not: Davetiyelidir. (İletişim:0216 302 71 83)

“ ENGELLİ HAKLARI NELERDİR? “
Av. Nur Evrim EROL

17 Mayıs 2017 / 14:00
Yer: Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri

“ KUANTUM ENERJİSİ SEMİNERİ”
Kuantum Eğitmeni Nurkan BAYKARA

17 Mayıs 2017 / 13:30
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri

“KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ KARMA 
SERGİ”

(RESİM, EL SANATLARI, FOTOĞRAFÇILIK)
18 –28 Mayıs 2017 

Sergi Açılışı: 18 Mayıs 2017 /14.00
Yer: CKM (Performans 1 Katı, 3. Ve 4. Kat Fuayeler) 

Düzenleyen: Gönüllü Merkezi

KEMİK ERİMESİ(OSTEOPOROZ)
Uzm.Dr.Gül YAVUZER
18 Mayıs 2017 / 13:00

Yer:Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ”
Şef Erdem ŞENTÜRK
18 Mayıs 2017 / 19:00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri

‘’OYA AKSOY TSM KOROSU’’
Şef Oya AKSOY

18 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ÇOK ÖZEL İSİMLER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE”
Yazar Müge İPLİKÇİ

18 Mayıs  2017  / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri  

“CANER BAKIR’LA MÜZİKLİ SÖYLEŞİ”
TSM Koro Şefi Caner BAKIR

18 Mayıs 2017/ 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

Çocuk, Doğa 
ve Bilim
Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik 
Bilinci Komitesi, Harun Reşit İlkokulu 
3/C sınıfı öğrencileri ile Saint Joseph 
Lisesi Doğa Bilimleri Merkezini 
ziyaret etti. Fosilleri ve mineralleri 
gözlemleyip bilgi edindiler. Türkiye’de 
yaşayan birebir doldurulmuş 
hayvanları gören öğrenciler çok 
şaşırıp mutlu oldular.

LAGÜN ve FLAMİNGOLAR
Göztepe Gönüllüleri Çevre ve 
Kentlilik Bilinci Komitesi, Yalova’ya 
bir gezi düzenledi. İstanbul Kuş 
Gözlemcileri üyeleri ile Hersek 
Lagününe gidip su kuşlarını (Kuğu, 
Flamingo, Suna, Sumru, Uzunbacak, 
Fiu) gözlemlediler. Termal’de Atatürk 
evi ziyaretinden sonra Karaca 
Arboretum’unu ve son olarak da 
Geofit araştırma merkezinde soğanlı 
bitkileri incelediler. Gezide çeşitli bitki 
ve kuş türleri konusunda bilgilendiler.

ANADOLU KAVAĞI’NDA BAHAR
Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat 
Komitesi, baharı karşılamak için 
Anadolu Feneri’ne gezi düzenledi. 
Marmara’dan Karadeniz’e çıkış 
noktası olan bu tarihi feneri 
inceledikten sonra Poyrazköy’de 
yemek molası verdiler. Daha sonra 
Tarihi Yoros Kalesi’ni ziyaret eden 
gönüllüler Anadolu Kavağında güzel 
bir çayla gezilerini tamamladılar.

Gönüllülerden fotoğraf sergisi
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 
Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü, 
4. Karma Fotoğraf Sergisi’ni Cad-
debostan Kültür Merkezi Perfor-
mans 1 katı salonunda açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kadı-
köy, Feneryolu Halk Eğitim Mer-
kezleri ve Kadıköy Belediyesi iş-
birliği ile Kadıköy Belediyesi 
Esdem, Kadıköy Belediyesi Genç-
lik Merkezi ve Kadıköy Belediye-
si Gönüllü Eğitim Merkezi Cad-
debostan, Erenköy, Fenerbahçe, 

Koşuyolu ve Kriton Curi gönül-
lü evlerinde açılan, temel fotoğ-
rafçılık, dijital, ileri dijital ve pho-
toshop kurslarını tamamlamış ve 
sertifikalarını almış kursiyerler ta-
rafından kurulmuş olan Fenerbah-
çe Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri-
nin sergisi ziyaretçilerin büyük 
ilgisini çekti. Açılışta saksafon ve 
gitar eşliğinde müzik dinletisi su-
nuldu. Fotoğraf sanatçısı İbrahim 
Zaman, ikinci günü sergiyi geze-
rek yorumlarda bulundu. 

HUZUREVİ ZİYARETİ
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Fahrettin Kerim Gökay Huzure-
vi’ni ziyaret etti. Mehmet Özkaya yönetimindeki Türk Sanat Müzi-
ği Korosunun da konser verdiği ziyarette huzurevi sakinleri ve çalı-
şanları şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi. Gönüllülerin 
tek tek sohbet ettiği yaşlılar bu anlamlı ziyaret ve konserden dolayı 
çok mutlu olduklarını ifade etti. 

Feneryolu Gönüllü Evi Çevre Komitesi “Organik 
Tarım Nedir ve Nasıl Yapılır” konulu seminer 
düzenledi. TEMAVakfı sorumlusu Mehmet Ekşioğlu, 
tükettiğimiz besinlerin organik olup olmadığını nasıl 
anlayacağımızı anlattı, organik tarımın önemi ve 
uygulanması konularında aydınlatıcı bilgiler verdi. 
Konuk Ekşioğlu gönüllü evinde her yıl aynı veya 
benzer konular üzerine seminer veriyor ve her 
toplantıda çok yoğun ilgi görüyor. Toplantı sonunda 
Ekşioğlu, kendi getirdiği organik domates, kabak, 
mısır, bamya tohumlarını nasıl yetiştireceğimizi 
anlatarak tüm konuklara dağıttı.

TEMA 
Fikirtepe’de
Fikirtepe Gönüllüleri de TEMA gönüllülerini 
ağırladı. “Tema, Doğaya Ne Kadar Katkıda 
Bulunuyor” konulu seminerde TEMA Kadıköy 
Sorumlusu Sevim Satılmış “Türkiye Erezyon 
ile Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA)’nın, 
toprağın kurtarılması ve çölleşmeye karşı çok 
önemli katkıları var.” diyerek doğanın ekolojik 
dengesinin korunması için, ağaç ve fidan 
dikiminin önemli olduğunu, ağaçların çevre 
için zararlı olan karbondioksit gazını emerek 
biyolojik çeşitlilik, bitki ve hayvanların yaşam 
alanının korunması için aktif bir katkı sağladığını 
belirtti. Türkiye’nin çöl olmasını engellemek için 
toprağı, doğayı ve ormanları nasıl korumamız 
gerektiğini ve önemini anlattı.

Anıtkabir 
ve Ata’ya 
ziyaret
Gönüllüler, mahallelerindeki öğrencileri 
ve velilerini Anıtkabir’e götürdü.
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 11 -12 
Nisan günleri Ankara-Eskişehir gezisi 
düzenledi. Anıtkabir’de resmi törene 
katılan Gönüllüler Ata’nın huzurunda saygı 
duruşunda bulundu. Gönüllüevi Başkanı 
Ferah Diker Anıtkabir Özel Defterine 
yazdığı yazıda ne olursa olsun Atatürk 
ilke ve inkılaplarının takipçisi olduklarını 
belirtti.
Anadolu Medeniyetleri müzesini gezdikten 
sonra Ankara’dan Eskişehir’e hareket 
eden gönüllüler Eskişehir’de Sazova Parkı, 
Odunpazarı Evleri, Balmumu ve Cam 
Sanatları Müzesini ziyaret etti.
Feneryolu Gönüllü Evi’nde İngilizce, 

Matematik ve TEOG hazırlık kursu gören 
çocuklar, velileri ile birlikte Anıtkabir’i 
ziyaret etti. Kadıköy Belediyesi’nin tahsis 
ettiği araçlarla Anıtkabir’e giden 63 öğrenci 
ve veli burada duygusal anlar yaşadı. 
Çocukların giydiği ay yıldızlı tişörtler ve 
taşıdıkları dövizler ilgi çekti. 

Fikirtepe Gönüllüleri de, Fikirtepeli 
çocukları ve annelerini Koşuyolu 
Gönüllüleri ve Çağdaş Halk Derneği ile 
birlikte Anıtkabire götürdü. Çocuklar ve 
anneleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir’de 
huzura çıkarak saygı ve sevgilerini ilettiler. 

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve TAT işbirliğiyle gerçekleşen 
yemek yarışmasında gönüllüler lezzetteki iddialarını ortaya koyuyor 
l Kaan DERTÜRK

G

 Gönüllüler 
yemekleriyle yarışıyor 

yapılır?nasıl
Organik tarım
nedir
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Dünya Kaçtı Gözüme’, ‘Yuvarlağın Köşeleri’, ‘Yalnızlık Paylaşılmaz’ gibi kitaplarıyla 
tanınan şair… Ses yitimi… Dahil. 2-Bey, emir… Ağaoğlu soyadlı yazar… Kadıköy’de bir 
semt. 3-Güreşte bir oyun… Mera… Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak 
ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme… Kamer. 4-Tırpana balığı… İçinden 
su akıtmak için toprak kazılarak yapılan açık oluk... Eski çağlardan kalma eser… Kez, 
defa, sefer. 5-Kas… Mektup dipnotu olarak kullanılan yabancı kısaltma… İnsansız hava 
aracı… Gemi ya da trende yatak. 6-Boğaz mukozasında şişmesi… Yankı… Elektronik fon 
transferi anlamında kısaltma… Arka, geri… Takımın kısa yazılışı. 7-Bir bağlaç… Sarkıt… 
Yardım amacıyla toplanan para… Eli açık, cömert. 8-Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili… 
Zeki Alasya’nın bir filmi. 9-Eski dilde çoban… Süvari… Alışverişte durgunluk… Bildik, 
tanıdık. 10-Haşlandıktan sonra ya da doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim 
dilim kesilen et… Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim… Farrow 
soyadlı aktris… İzmir’de bir antik kent. 11-Bir nota… Eski dilde bölen, ayıran… Jüpiter’in bir 
uydusu… Eskrimde, dürtücü kılıç. 12-Ekmek… İsviçre’nin para birimi… İstavrit balığının 
küçüğü… Bir renk. 13-Boy, kabile… Çıplak… Etmen, faktör… Asıl konu, temel motif, ana 
konu. 14-Dümen kullanmakla görevli bilgili ve deneyimli tayfa… Cemal önadlı sinema 
yönetmeni… Kimse, kişi… Eğik olmayan. 15-İyilik, lütuf, kayra… Saçları ağarmaya 
başlamış (erkek)… Güney Asya kıyılarıyla Hint Denizi’nde yaz ve kış mevsimlerinde 
birbirine ters yönlerden esen geniş alanlı rüzgar. 16-Ne olursa olsun, her halde… Harman 
savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı… Bir kimsenin, bir kurum 
ya da bir toplum içindeki durumu… Yayla atılan çubuk. 17-Dingil… Eninden ve boyundan 
başka derinliği de olan… İstanbul’un bir ilçesi. 18-Lanetlenmiş, melun… Bir renk… Çoğu 
tek parça kadın giysisi… Hangi şey… Bir nota. 19-Yeni Zelanda’nın plaka işareti… Yassı, 
basık… Hayvan yiyeceği… Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, 
genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça… Dökme demir, font. 20-Kamaralarla alt 
güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere… 
‘Yılanların Öcü’nün yazarı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Kırık Bir Aşk Hikayesi’, ‘Amansız Yol’, ‘Anayurt Oteli’ gibi filmleriyle tanınan 
yönetmen… Maksimum, en çok. 2-Enine ve boyuna motifleri olan, daha çok yolluk 
olarak kullanılana kilim… Yatısız, gündüzlü… Polonya halkından olan kimse… Kürekle 
yürütülen dar, uzun, hafif tekne. 3-Akaçlama… Brezilya’nın ünlü karnavalı… Kişinin 
kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık. 4-Az görülür, 
seyrek görülen… Büyük yankı uyandıran, utanç verici ya da küçük düşürücü olay. 
5-Soğuma, emme… Anayurt… Onur önadlı sinema yönetmeni… İtalya’nın en uzun 
ırmağı. 6-Ülkü… Geleneksel olarak yayılan ya da toplumun hayal gücü etkisiyle biçim 
değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikayesi… İlaç, merhem… İçinden zor çıkılır 
durum. 7-Radyumun simgesi… Gerçek… Finlandiya’nın plaka işareti… İlave… Uzun 
konçlu, kapalı ayakkabı. 8-Ersin önadlı fotoğraf sanatçısı… Sait Faik Abasıyanık’ın 
bir kitabı. 9-Bulunulan yerden daha yüksekte kalan düzlük… İçinde maden eritilen 
kap… Çare… Trenin üzerinde hareket ettiği demir yol… Evet anlamında ünlem. 10-Yüzü 
parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü… Masal kuşu… Klasik Türk müziğinde bir 
makam. 11-Lahza… Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı)… 
Beden yapısı, gövde yapısı. 12-Faal, etkin… Sahip… Yemin… Uzunçalar da denilen 
plak türünün kısa yazılışı. 13-Aktinyumun simgesi… Görkem…  Kilometrenin kısa 
yazılışı… Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bir kitabı… Su. 14-Parti… İçine katıldığı sıvının belli 
bir dereceye kadar donmasını önleyen kimyasal bir madde… O yer. 15-Üflemeli bir 
çalgı… Mezopotamya gök tanrısı… Kamufle etmek, peçelemek, gizlemek… Yüzyılın kısa 
yazılışı. 16-Ün, şan, şöhret… Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı… İntikam… Zabıt. 17-Tarihte, 
Uygur hükümdarlarına verilen unvan… Onluklar… Müddet. 18-Karı kocadan her biri, 
hayat arkadaşı… Önemli bir günün ya da olayın bir önceki günü ya da ona yakın günler… 
Tokyo’nun eski adı… Praseodimin simgesi. 19-Yoksullara yiyecek dağıtmak için 
kurulmuş hayır kurumu… Proteinlerin temel taşı olan organik madde. 20-Salahiyet… 
Başkasının sırtından geçinen (kimse), otlakçı… Hizip.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Mehmet Güleryüz, Salah 2-Ebu, Tarsus, Anakuzusu 3-Teşkilat, Kas, Nasıl 4-İd, Af, Nihayet, Mark 5-Nitratin, Cuma, Raik 6-Sanat eri, Ahraz, Ana 7-Rai, Kriko, Nikap, Ok 
8-Kd, Pat, Seciye, Lr 9-Saba, Ekspoze, Haiku 10-Anemi, Animasyon, İn 11-Nihavend Mucize, Kep 12-Hayal, April, Taktik 13-Tarım, Onat, Ki, Ra, Rah 14-İrinti, Ulamak, Pera 15-Pey, Rüesa, 
Avar, Sunak 16-Epey, Alkil, Ulak, Seki 17-Li, Ayn, Adem Kılıç, Lir 18-Elitist, Akaç, Azimet 19-Mod, Ret, Pulman, Ray 20-Egemen, Ta, Panel, Po.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Metin Erksan, Tepeleme 2-Ebedi, Ada, İha, Epilog 3-Huş, Sti, Bahariye, İde 4-Kura, Panayır, Yat 5-Eti, Anka, Evamir, Yine 6-Talat Artemel, Nüans 7-Grafiti, 
Kin, Otel, Tr 8-Üst, Nekes, Daniska, En 9-Lu, Ro, Pampa, Aidat 10-Eskici, Sonurtu, Lek 11-Ahu, Gezici, La, Mapa 12-Yasama, Cemil Kavukçu 13-Ün, Yahni, Az, İmalı, Lp 14-Zade, Riyaset, 
Aralama 15-Trake, Ark, Kızan 16-Sun, Aza, Hokka, Çine 17-Azami, Planet, Pus 18-Lusaka, Ri, Pireneler 19-Asır, No, Ki, Kara Kitap 20-Hulki Aktunç, Hakir, Yo.  

Yaşam

Kadıköylüler 
Hıdırellez’i 
kutladı
Her yıl 5 Mayıs’ta birçok yerde renkli gösteriler ve coşkuyla 
kutlanan Hıdırellez bu yıl Kadıköy’de  de kutlandı. Kadıköy 
Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma 
Grubu’nun organize ettiği Hıdrellez Şenliği’ne her yaştan 
yüzlerce Kadıköylü katıldı. Kutlama açılış konuşması 
ile başladı.  Açılış konuşmasında Hıdırellez’in toplumsal 
ilişkilerdeki yeri ve önemine vurgu yapılarak, Kadıköy’deki 
Hıdırellez kutlamaları hatırlatıldı. 
Açılış konuşmasından sonra müzik dinletilerine geçildi. Sokak 
Müzisyenleri, Ahmet Beyler, Koro Bi’sanat ve Tahribad-ı 
İsyan'ın şarkılarıyla keyifli saatler geçiren Kadıköylüler, Grup 
Cemre ve Dilek Turan Roman Ekibi'nin renkli dans gösterisini 
de izledi. 
Her yıl 5 Mayıs gecesi kutlanan Hızdrellez’de, kâğıda yazıp 
gül ağacına bağlanan dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. 
Şenlik genellikle, hastalıklardan korunmak için yakılan ateşin 
üzerinden atlama ritüeliyle sona erer.

Sevilay Sevgi Sencan (Yas 11)

Beray Tuna Geban (Yas 10)

Bora Yılmaz (Yas 11) Tuna Atik (Yas 10)

Çizme oglum
duvarın sahibi

kızıyor!

Bak kanka
acil bir plan
yapmalıyız.

Bi karsı
gelelim su ise!

Haklısın abi
bütün anneler ceplerinde

bizim yerimize cep telefonu
tasıyorlar.

Duvara grafiti

çizmek yasaktır!

Tamam lan
tamam.

Iste
yeni bir
arkadas!

Telefonum!
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12 Mayıs Cuma

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez, bu yıl 5 Mayıs’ta Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda coşkuyla 
kutlandı

Amatör Günleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde usta çizer Behiç Pek 
buluşmaları ile  devam ediyor. Amatör çizerlerin karikatürleri, 

15 günde bir gazetemizin Amatör Köşesi’nde sizlerle buluşacak
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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
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Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıy-
la Kadıköy’de muhteşem bir prog-
ram hazırladı. “19 Mayıs Gençlik 

ve Spor Şöleni 2017” adlı kutlamalar kapsa-
mında Bisiklet Turu, Pop Orkestrası, DJ Per-
formansından Rugby, Lakros, Frizbi maçlarına 
hatta kaykay festivaline kadar her şey var. 19 
Mayıs akşamı kutlamaların müzikli bölümün-
de ise 19.30’da Özge Fışkın, 21.00’de Manga 
sahne alacak.

GENÇLİK ŞÖLENİ
Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Şöleni 2017 temalı kutlamalar Kalamış 
Atatürk Parkı’nda 10.45’te Harman Folklor 
Kulübü’nün halkoyunları gösterisiyle başla-
yacak. 

Dileyenler DJ eşliğinde müziklerle salto, 
trambolin, şut becerisi, balon futbolu oynarken 
kurulacak olan tırmanma duvarında tırmanma 
yapabilecek. 

SPORTİF ETKİNLİKLER
Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bi-
siklet Turu da düzenleyecek. Yaklaşık 12 ki-
lometrelik parkurdan oluşan Bisiklet Turu 
11.00’de Kalamış Atatürk Parkı’ndan başla-
yacak ve 13.00’te Kalamış Atatürk Parkı’nda 
tamamlanacak.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Marmara 
Üniversitesi Su Altı Topluluğu ile Koç Üniver-
sitesi Su Altı Topluluğu 11.30’da Kalamış sa-

hilinde “Ata’ya Saygı Gençlik Dalışı” 
gerçekleştirecek.

12.00’de Aikido ve Judo gösterile-
ri, ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı Kaykay Yarışması düzenle-
necek. Ayrıca 13.00’te Piri Reis Üni-
versitesi Bando Takımı’nın gösterisiyle 
18.00’de Kadıköy Belediyesi Çocuk Sa-
nat Merkezi Pop Orkestrası’nın gösterile-
ri programda yer alıyor.

RUGBY VE LAKROS İZLEDİNİZ Mİ?
Kutlamaların en renkli bölümlerinden 

bir kaçı da Rugby ve Lakros gösteri maçla-
rı olacak. 13.00-14.00 arasında önce Kadı-
köy Bulls Kadın Rugby Takımı’nın, 14.00-
15.00 arasında da Kadıköy Bulls ve Bosphorus 
takımlarının gösteri maçı var. 15.00-16.00 ara-
sında ise Türkiye Karması ile İstanbul Sultan-
lar arasında yapılacak olan Lakros gösteri ma-
çıyla Lakros sporunu izleme imkânınız olacak. 
Yaz gelince sahillerde keyifle oynanan friz-
bi de kutlama programında kendine yer buldu. 
17.00’de Caddebostan Olympics Frizbi gösteri 
maçını izleyebilirsiniz.

RİNG SEFERLERİ OLACAK
19.30’daki Özge Fışkın, 21.00’deki Manga 

konserini izlemek isteyenler için Kadıköy Be-
lediyesi 17.00-19.00 saatleri arasında şölen ala-
nına yarım saat arayla Haldun Taner Tiyatro-
su, Söğütlüçeşme Metrobüs durağı, Bostancı 
Lunapark ve Göztepe SSK Hastanesi önünden 
ring seferleri düzenleyecek.

19 Mayıs coşkusuKadıköy’de Kadıköy Belediyesi her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamaları 
kapsamında spordan 
müziğe dolu dolu bir 
program hazırladı
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