
Valilik yargılamaya 
izin vermedi

Kent Konseyi’nde 
Kalamış konuşuldu

Albinizmin farkında 
mısınız?

Genç bestecilere 
çağrı

 İstanbul Valiliği, Şule İdil Dere’nin 
Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat 
kamyonunun çarpması sonucu 
öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 
11 kişiden sekizine yargılanma izni 
vermedi. Aile karara tepkili l Sayfa 8'de

 Kadıköy Kent Konseyi’nin  
1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda  
Kalamış Yat Limanı'ndaki imar 
artışı konuşuldu ve artışa karşı 
toplanan imzaların ilgili makamlara 
ulaştırılması kararı alındı   l Sayfa 3’te

Albinizm Derneği üyeleri, albino 
bireylerin yaşadığı ortak problemlere 
dikkat çekmek için Albinizm 
Farkındalık Günü’nde Bahariye 
Caddesi’nden Moda Parkı’na yürüyüş 
gerçekleştirdi   l Sayfa 12’de

 Kadıköy Belediyesi, genç 
bestecileri yeni eserler yaratmaya 
özendirip teşvik etmek amacıyla 
“Süreyya Operası Ulusal Beste 
Yarışması” düzenliyor. Son başvuru 
tarihi 15 Ocak 2018   l Sayfa 11’de

Kadıköy Belediyesi’nin katkısıyla 
düzenlenen “Baba Destek Programı”nı 
bitiren babalar, Babalar Günü öncesi, 
ailece katıldıkları törende sertifikalarını 
aldı. Babalara sertifikalarını çocukları 
verdi  l Sayfa 9'da

Yaz tatilinde çocukların en keyifli 
arkadaşlarından biri de kitaplar… 
Bu yıl, hem eğlenceli hem öğretici 
pek çok çocuk kitabı yayımlandı. 
Biz de çocuk okurlarımız için bu 
kitapları derledik l Sayfa 7'de

Babalar sertifikalarını aldı Çocuklara kitap önerileri
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Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen 9. Kitap Günleri’nde Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Prof. Dr. Tarık Şengül’ün katıldığı 

‘Kent ve Yerel Yönetimler’ başlıklı söyleşi yapıldı. Nuhoğlu, “Kolektif bir 
şekilde hayata geçen projeler başarılı oluyor” dedi   l Sayfa 3’te

‘Kedistanbul’dan 
kedi manzaraları
İstanbul’un asırlık sakinleri 
sokak kedileri artist oldu. 
Kedisever yönetmen Ceyda 
Torun’un “Kedi” belgeseli; 
komik kedi videolarından öte, 
şehri kedilerin seviyesinden 
görmek isteyenlere hitap 
ediyor  l Sayfa 5'te

Komşular 
komşularımız

KAAN SEZYUM  10'da

Yedi ‘pati’li 
şehrimde…

UĞUR VARDAN  7'de

CHP İstanbul Milletvekili, gazeteci Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş 
başlattı. İstanbul’da ise Maçka Demokrasi Parkı’nda 
Kadıköylülerin de katıldığı “adalet nöbeti” tutuluyor l Sayfa 3'te

Herkes için 
adalet istiyoruz

Yerel yönetimler
demokrasinin temeli

kitaplı günlere
Haydarpaşa’da

veda
Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa 

Garı’nda düzenlediği 9.Kitap Günleri, 11 
Haziran Pazar günü son buldu. 325 bin kişinin 

ziyaret ettiği ve 2 milyon kitap satışının 
gerçekleştiği Kitap Günleri, 100’den fazla 

söyleşi, atölye ve imza gününe ev sahipliği 
yaptı. İonna Kuçuradi’den Sunay Akın’a 

onlarca yazarın söyleşilerinden seçtiklerimiz, 
yayınevi temsilcileri ile yazar ve okurların 
görüşleri, Sevin Okyay röportajı ve dahası 

2., 3, 4. ve 5. Sayfalarımızda; Kitap Günleri’ne 
dair gün gün haberler, videolar ve fotoğraf 

galerileri www.gazetekadikoy.com.tr’de
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Kitap Günleri'ne bu yıl 200’e yakın yayıne-
vi katıldı. Gazete Kadıköy olarak yayınevleri-
ne etkinliğin nasıl geçtiğini sorduk. Yayınevi 
yetkilileri yoğun ilginin satışlara da yansıdığı-
nı söylerken, etkinliğin sürekliliğinin sağlanma-
sı gerektiğini vurguladı.

“HER SENE TEKRARLANMALI”
Evrensel Basın 

Yayın yetkilisi Bur-
han Coşar, Kitap Gün-
leri’nin tarihi Hay-
darpaşa Garı’nda 
gerçekleşmesinin ilgi-
yi arttırdığını söyler-
ken şöyle devam etti: 
“Bizim için çok başa-
rılı bir organizasyon 
oldu. Düzenlediğimiz 
söyleşi etkinliklerimiz de en az satışlar kadar 
iyi geçti. Bu etkinliğin tarihi bir dokunun için-
de olması burayı diğer fuarlardan ayırıyor. Di-
ğer fuarların stant ücretlerinin yüksek olma-

sına rağmen burada belediyenin hiçbir ücret 
istememesi bizim için kıymetli. Umarım uzun 
seneler boyunca devam eder.”

“TÜM KİTAPEVLERİ BEKLİYOR”
Yeryüzü Derneği 

ve Yeni İnsan Yayıne-
vi adına konuşan Kök-
sal Muç ise şunları söy-
ledi: “Bu etkinlik kitap 
sektöründe, bu cami-
ada iyi beklentilerle 
sene boyu beklenen bir 
etkinlik olmaya baş-
ladı. Bu Kadıköy’ün 
okur kitlesinden, Haydarpaşa’nın mekânın-
dan ve yayınevlerinin niteliğinden kaynakla-
nıyor. İnsanların ayağının altında olduğu için 
kitap satışları ikiye katlanıyor. Şehrin dışında 
bir yer ile şehrin içindeki bir yerde yapılan fu-
arların satış oranları çok farklı oluyor. Gözle-
mim bütün yayınevleri burada oldukları için 
çok mutlu.”

KADIKÖYLÜ OKUR BİLİNÇLİ
İmge Kitapevi yetki-

lisi Mehmetcan Tabakçı 
ise Kadıköylü okur kitle-
sine dikkat çekti: “Fuarda 
hafta sonları çok iyiydi. 
Hafta içi yağmur dolayı-
sıyla biraz durgun olsa da 
ilgi beklediğimizin çok 
üstündeydi. Kadıköy’ de 

gerçekleştiği için daha bilinçli bir profilin olduğu-
nu söyleyebilirim. Bu, stantların arkasında durmak 
bizleri çok mutlu ediyor.”

HAVA ENGEL OLAMADI
National Geograp-

hic, Marvel ve Disney 
Yayınları olarak ilk defa 
Petrakis markası altında 
Haydarpaşa Kitap Gün-
leri’ne katılan Petrakis 
Dergisi yetkilisi Ercan 
Çolak ise şunları söyle-
di: “Genel olarak bak-
tığımızda katılım ina-
nılmaz. Ayrıca gelen müşteriler kitap almadan 
gitmiyor. Yağmur yağınca satışların düşeceğini 
düşünmüştük ama hava muhalefetine rağmen in-
sanlar burayı terk etmediler. Bu çok etkileyici.”

Yayınevleri mutlu ayrıldı
Toplam 2 milyon kitabın satıldığı Kitap Günleri’nin son gününde 
yayınevlerine düşüncelerini sorduk

Kadıköy Belediyesi’nin 
tarihi Haydarpaşa 
Garı’nda düzenlediği 
9. Kadıköy Kitap 
Günleri’ni 9 günde 325 bin 
kişi ziyaret etti

Haziran’da başlayıp 11 Haziran’da 
sona eren 9.Kadıköy Kitap Günle-
ri, 325 bin ziyaretçisiyle rekor kır-
dı. Kitaplara yolculuk 2 milyon ki-

tabın satışıyla sona erdi.
Çağdaş Türk edebiyatının önemli isim-

lerinden Füruzan, bu yılki Kitap Günleri’nin 
Onur Konuğu oldu. 30 yıla yakın Cumhuriyet 
gazetesinde çalışan, 25 yıldır Kitap Eki’nin 
Yayın Yönetmenliği’ni sürdüren tutuklu ga-
zeteci Turhan Günay, Kadıköy Belediyesi 9. 
Kitap Günleri’nin “Yayıncılık Onur Ödülü”-
ne değer görüldü. Aralarında İrfan Değirmen-
ci, Mine Kırıkkanat, Murathan Mungan, Ah-
met Ümit, Haydar Ergülen, Enis Batur, Yekta 
Kopan, Ercan Kesal, Hüsnü Mahalli, İbrahim 
Kaboğlu, Fatih Portakal, İhsan Eliaçık, İoanna 
Kuçuradi, Sevin Okyay, Özgür Mumcu, Ataol 
Behramoğlu, Mert Fırat, Türkan Şoray, Nihat 
Sırdar, Sunay Akın gibi pek çok yazar, şair, 
gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci İs-
tanbullularla buluştu.

Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimle-
rine ve söyleşilerine de ev sahipliği yapan 
Kitap Günleri boyunca özellikle çocuk zi-
yaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçi-
rebileceği pek çok atölye düzenlendi. Fel-
sefe, Origami, Karikatür, Yaratıcı Yazarlık, 
Dedektiflik, Hikâye Yazma, Portre Çizim ve 
Masal Terapisi atölyelerinde çocuklar neşe-
li saatler geçirdi. Tümüyle Kadıköy Beledi-
yesi olanaklarıyla gerçekleşen Kitap Günle-

ri için 10 bin metrekarelik peronlar ve tüm 
trenler Kadıköy Belediyesi tarafından temiz-
lendi ve onarıldı. Kitap Günleri’nde elekt-
rik, temizlik, teknik, tasarım, organizasyon, 
güvenlik, iletişim, sağlık, ulaşım vb. olmak 
üzere 200 Kadıköy Belediyesi personeli ça-
lıştı. Her gün 3 noktadan Haydarpaşa Garı’na 
sürekli ring seferlerinin yapıldığı Kitap Gün-
leri’ni sadece Kadıköylüler değil İstanbul ve 
çevre illerden okurlar da ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ
İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Ki-

tap Günleri’ni son gününde Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 
ziyaret etti.  Kitap Günleri’ni Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu eşliğinde CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamza Çebi, 
CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstan-
bul İl Başkanı Cemal Canpolat ve CHP Kadı-
köy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte gezen 
Kılıçdaroğlu etkinlik hakkında bilgi aldı. Ya-
zarların imza masalarına uğrayan CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na okurların da 
ilgisi yoğundu.

“GARA SAHİP ÇIKILIYOR"
Kitap Günleri’ne ilişkin konuşan Kadı-

köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunla-
rı söyledi: “Tarihi Haydarpaşa Garı ile kitap-
ları buluşturduk. Geçtiğimiz yıl 5 gün süren 
Kitap Günleri’ni 110 bin kişi ziyaret etmişti. 
Bu yıl 9 gün yaptık ve 325 bin kişi ziyaret etti. 
Bu çok güzel bir şey. Haydarpaşa kamusal bir 
alan ve insanlar buraya ‘burası bana ait’ duy-
gusu ile geldi, kamusal alanına ve kitaplara sa-
hip çıktı. İyi bir şey yaptığınız zaman mutlaka 
yerini ve karşılığını buluyor. İyi bir şey yaptı-
ğımızı buraya gelen insanların yüzünden, se-
sinden anlıyoruz. Bütün kalabalığa rağmen 
insanların yüzünde tebessüm vardı. Bu tebes-
sümü sağlayabildiğimiz için gururluyuz. Ki-
tap Günleri’nin bütün organizasyonu belediye 
çalışanlarımız tarafından yapıldı. Ben özveri-
li çalışmaları nedeniyle tüm çalışanlarımıza ve 
katılan herkese teşekkür ediyorum.”

HaydarpaSa Garı’nda
Kitapseverlerin 
“unutulmaz” günleri…
Haydarpaşa Kitap Günleri’nin son gününde 
konuştuğumuz kitapseverler, etkinlikten 
duydukları memnuniyeti gazetemizle paylaştı
“EMEĞİ GEÇENE TEŞEKKÜR”

Kitap Günleri’nin 
ziyaretçilerinden 

Kadıköylü 
Muammer Acar, 
“Gayet faydalı ve 
eğitici bir çalışma. 
Böyle kültür 
sanat etkinlikleri 

Kadıköy 
Belediye’sinin 

gelenekleri haline 
geldi. Kadıköy Belediyesine çok 
teşekkür ederiz. Burada diğer 
fuarlara göre daha geniş koridorlar 
var. Bu da rahatça dolaşma imkânı 
sağlıyor. Emeği geçen herkese 
teşekkürler.” Sözleriyle duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.”

“UNUTAMAYACAĞIM”
İzmir’den etkinlik 
için gelen Uğur 
Külünkoğlu 
için ise Kitap 
Günleri 
unutulmaz 
bir yere sahip: 
“Burası bir 
kere çok özgür 
bir alan. Diğer 
fuarlara da gittim fakat burayı 
unutamayacağım. Nostalji var, 
ferahlık var. Her şey var. Kadıköy 
Belediyesi’nin bu etkinliği devam 
ettireceğini düşünüyorum. Diğer 
fuarlarda her yeri gezme fırsatı 
olmuyor. Burada her yeri rahatça 
gezebiliyor, bütün kitaplara rahatça 
ulaşabiliyoruz. Aykurt Bey’e çok 
teşekkür ediyorum. İnstagram’da 
takipteyim ve sürekli yazdım 
kendisine de. Bu hafta 3. gelişim. 
Bugün ise imza için geldim. İzmir’de 
yaşıyorum ve bavullarım kitaplarla 
doldu. Kadıköy’de yaşamak 
gerçekten bir ayrıcalıkmış. Çok 
teşekkür ediyorum.”

SICAK VE SAMİMİ
Etkinliğe kızıyla birlikte gelen 
Gülçin Albayrak, Haydarpaşa 
Garı’nda sadece kitap için gelen 
insanlarla bir arada olmaktan 
kaynaklı duyduğu memnuniyetten 

söz ederken, “Çok 
hoş bir ortam 
var burada. 
Geçen sene 
de gelmiştim, 
bu sene de 
buradayım. 
Sabah saatlerini 
tercih ettim daha 
rahat gezebilmek 
için. Kitapların kokusu bile 
mutlu ediyor insanı.” dedi. Gülçin 
Albayrak’ın kızı Birce Albayrak ise 
memnuniyetini “İlginç ve güzel 
bir yer. Geçen sene de gelmiştim. 
Diğer fuarlara göre burası biraz 
daha sıcak ve samimi.” sözleriyle 
anlattı.

“KADIKÖY “ÖZEL”
Kendini Kadıköy aşığı 
olarak nitelendiren 

Eray Özcan da 
kitap fuarının 
ziyaretçileri 
arasındaydı. 
Özcan, etkinlikle 
ilgili şunları söyledi: 

“Burada olmaktan 
mutluluk duyuyorum. Bu proje 

bana Kadıköy’ün ayrıcalıklarını 
ve özel olduğunu hissettiriyor. 
Bu yüzden Kadıköy Belediyesini 
de çok seviyorum. Bu konularda 
çok öncelikli ve çok hassas 
davranıyorlar.”

“DEVAM ETMELİ”
Daha önce 
Haydarpaşa Garı’nı 
Anadolu’nun çeşitli 
yerlerine gitmek 
için birçok kere 
kullanan Özgür 
Kösedağ da duygu 
ve düşüncelerini şöyle 
açıkladı: “Ben Kadıköy’de 
bu gara daha öncesinde hep 
Anadolu’nun çeşitli yerlerine 
gitmek için gelmiştim. Buraya 
kitap fuarı olduktan sonra ilk defa 
geliyorum. Bitmeden yetişmek 
istedim. Böyle bir fuarın olması ve 
devam etmesini çok istiyorum. 
Burada olmaktan çok mutluyum.”

3

kitap yolculugu sona erdi

Haberler: Alper Kaan YURDAKUL - Kaan DERTÜRK
Fotoğraflar: Erhan DEMİRTAŞ - Kadıköy Belediyesi Basın Büro
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Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Ga-
rı’nda düzenlediği Kitap Günleri’nin seki-
zinci gününde “Kent ve Yerel Yönetimler” 
konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. 
Söyleşiye Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, Prof. Dr. H. Tarık Şengül 
katıldı. 

 “HİZMET VATANDAŞA GİTMİYOR”
Kentsel yönetimlerin geçmişten günü-
müze olumsuz bir şekilde değiştiğini be-
lirten Prof. Dr. H. Tarık Şengül, “Eskiden 
kentli dediğimiz kavram kentin hizmet-
lerine erişebilen demekti. Fakat günü-
müzde ise hizmet vatandaşa gitmiyor. 
Vatandaş hizmete doğru itiliyor. Hiz-
met denilen şeye hizmet etmeye başla-
dık. Tam anlamıyla hizmetin kendisi ol-
duk. Kentlere büyük projeleri yapanlar 
bize hizmet olsun diye yapmıyorlar; biri-
leri kar etsin diye yapıyorlar.” dedi. Kent-
li vatandaşın kentsel biçimden koparıldı-
ğına da değinen Şengül, “Vatandaş artık 
meta zincirinin parçası haline getirilmiş. 
İnsanlar artık en küçük hizmet alımında 
bile para ödemek zorunda kalıyor” diye 
konuştu.

“SİSTEMATİK ÇALIŞMA”
Şengül’ün söyleşide değindiği bir nok-
ta ise kent kavramının ancak nitelikli ye-
rel yönetimler sayesinde kurtarabilece-
ği oldu. “Yavaş yavaş öldürülen kentçiliği 
sistematik çalışmayla kurtaracağız.” di-
yen Şengül, “Belediye başkanımızla yap-
tığımız etkinlik rantçı hizmet anlayışına 
karşı bir tavırdır. Çevremizde oluşturulan 
meta zincirini ancak kitaplarla, duygu ve 
düşünce dünyamızı geliştirerek kırabiliriz. 

Tıpkı Haydarpaşa Garı’nda yapılan kitap 
fuarı etkinliği gibi. Bu fuar direkt olarak 
vatandaşa giden hizmettir. Bizlerin böyle 
bir katılımcı anlayışa ihtiyacımız var" dedi.

KOLEKTİF PROJELER BAŞARILI
Şengül’den sonra söz alan Aykurt 
Nuhoğlu, yerel yönetimlerin demokrasi-
nin temel yapı taşını oluşturduğunu be-
lirterek, “Yerel yönetimlerde aynı alanda 
yaşayan insanlarla birlikte bulunuyor-
sunuz. Bunun anlamı aslında çok kısa bir 
sürede birlikte karar vererek, projelerini-
zi hayata geçirmeniz oluyor. Kolektif bir 
şekilde hayata geçen projeler de başa-
rılı oluyor. Kadıköy Belediyesi olarak üç 
yıldır bu yönetim modelini uyguluyoruz. 
Bu modelden çıkan bir proje de Haydar-
paşa’da yaptığımız Kitap Günleri oluyor. 
Burada gördüğünüz her şey Kadıköy Be-
lediyesi çalışanları tarafından yapıldı. Bi-
zim esas hedefimiz kolektif modeli birlik-
te oluşturmak.” şeklinde konuştu.

“KAMU ARAZİLERİ SATILAMAZ”
Kamu arazilerini satılmasıyla ilgili konu-
şan Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi ola-
rak uzun bir dönemdir kamu arazilerinin 
satılmamasına ilişkin mücadele veriyo-
ruz. Haydarpaşa da bir kamu arazisidir ve 
kamu arazileri satılamaz. Kentlerin, kent 
olabilmesi için sağlık, eğitim, spor gibi çe-
şitli alanlara ihtiyacı vardır. Kentler, alan-
lar olduğu sürece kent olabiliyor. Kent 
sadece bir konut, iş ve ulaşım değildir. 
İnsanlar sadece beslenme ve barınma 
üzerine yaşamını sürdüremez. Bizlerin 
bir arada yaşayabilmesi için de kamusal 
alanlar olmalı. Bu alanların sahibi vatan-
daşlardır. Kamu arazilerinin satılmasına 
ilişkin ciddi şekilde kamuoyu oluşturul-
malıdır.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve 
Prof. Dr. H. Tarık Şengül Kitap Günleri'nde kent 
ve yerel yönetimi konuştu

Kamu arazileri
satılamaz

l Kaan DERTÜRK

Kadıköy Kent Konseyi’nin 1. Olağanüs-
tü Genel Kurulu 13 Haziran Salı günü 
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel 
kurula Kadıköy Belediye Başkan Yar-
dımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediye 
Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Ne-
cipoğlu, Kadıköy Kent Konseyi Başka-
nı Saltuk Yüceer, TMMOB Şehir Plan-
cıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri 
Akif Burak Atlar, Arkeologlar Derne-
ği İstanbul Şubesi üyesi Gülbahar Ba-
ran Çelik ve Kadıköy Kent Konseyi Ge-
nel Kurul Üyeleri katıldı. Genel kurulun 
açılış konuşmasını Kadıköy Kent Kon-
seyi Genel Başkanı Saltuk Yüceer yap-
tı. Kadıköy’ün kent sorunları ile sürekli 
gündemde olduğunu söyleyen Yüce-
er, “Bugün burada Kalamış Yat Lima-
nı hakkındaki gelişmeleri konuşacağız. 
Ancak genel kurul üyelerimizle daha 
sık bir araya gelerek kentin gündemi-
ni konuşacağız. Kadıköy’de sorun çok. 
Önümüzdeki dönem Kurbağalıdere, Ta-
rım İl Müdürlüğü arazisi gündemimizde 
olacak" dedi.

“KIYILARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”
Genel Kurul'da konuşan Kadıköy Be-
lediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın 
Kent Konseyi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı 
çalışmaların çok faydalı olduğunu söy-
ledi.  Yalçın, salondaki katılımcılara Ka-
lamış Yat Limanı hakkında kısa bir bil-
gilendirmede bulundu. Yalçın, “Kalamış 
Yat Limanı Kadıköy Kent Konseyi’nin 
sürekli gündeminde. Burada önem-
li olan bu süreci birlikte takip etmemiz. 
Kalamış Yat Limanı’nda gördüğümüz 
gibi bir rant kapısı haline geliyor. 2013 
yılından bu yana yürütülen bir dava sü-
reci var. Bilirkişi raporu bizim lehimi-
ze. Oluşturduğumuz kamuoyu da çok 
önemli, Kadıköylülerin kıyılarına, liman-
larına sahip çıktığının bilinmesi gereki-
yor” diye konuştu. 

“YAŞAYAN BİR MEKÂN OLMALI”
Bahar Yalçın’ın konuşmasından sonra 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İb-
rahim Başar Necipoğlu bir sunum ger-
çekleştirerek, Kadıköy Belediyesi’nin 
Osmanağa Mahallesi’nde satın aldığı 
arsa üzerine inşa edeceği köşk hakkın-
da bilgi verdi. Necipoğlu, “Bu arsa üze-

rinde inşa edeceğimiz binanın 2018 yı-
lında bitmesini hedefliyoruz. Burası 
sosyal yaşam alanı olarak kullanılacak. 
Kent Konseyi kendisine ait ahşap binayı 
kullanacak. Bizim amacımız buranın ya-
şayan bir mekân haline gelmesi” dedi. 

“İHTİYAÇLAR DİKKATE ALINMALI”
Necipoğlu’nun sunumundan sonra Ka-
lamış Yat Limanı hakkında yaşanan son 
gelişmelerin konuşulduğu panele ge-
çildi. Panele konuşmacı olarak TMMOB 
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
Sekreteri Akif Burak Atlar, Arkeologlar 
Derneği İstanbul Şubesi üyesi Gülbahar 
Baran Çelik katıldı. Kadıköy’ün arkelo-
jik kalıntıları hakkında bilgi veren Çelik, 
“Fikirtepe’de yapılan kazıların olduğu-
nu biliyoruz. Çok küçük bir kazı olsa da 
Fikirtepe’de nasıl bir yaşamın olduğunu 
bize gösteriyor. Kalamış Yat Limanı bu-
luntular da Tunç Çağı’na ait çok önem-
li buluntulardır. Kadıköy’ün Haydarpaşa 
ve Fenerbahçe-Kalamış Limanı olmak 
üzere iki önemli limanı var. Fenerbah-
çe Limanı’nı Bizans dönemine ait zen-
gin kalıntılarla doludur” şeklinde konuş-
tu. Çelik’in sunumundan sonra konuşma 
yapan Atlar da Kadıköy’ün kent sorunları 
hakkında kısa bir bilgi verdi. İstanbul’un 
bir deniz kenti olduğunu söyleyen Atlar, 
buna rağmen vatandaşların deniz ve kı-
yılarla ilişkisinin gittikçe azaldığına dik-
kat çekti. Atlar, Kalamış Yat Limanı’nın 
ek yapılaşmaya açılacağını söyleyerek 
şöyle konuştu: “İstanbul’da diğer alan-
larda olduğu gibi buraya turizm fonksi-
yonu verilmek isteniyor. Bu planlamayı 
yapan da Başbakanlık Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı. Yani kararlar yerel yöne-
timler tarafından değil merkezi yöne-
tim tarafından veriliyor. Kente müdahale 
ederken nüfusun ihtiyaçları dikkate alın-
malı. Kalamış Yat Limanı, Tarım İl Müdür-
lüğü Arazisi ve Haydarpaşa Garı ve Li-
manı çevresi için alınacak kararlar kenti 
tehdit etmeden alınmalı. Bunun için de 
bize ve Kent Konseyi’ne çok görev dü-
şüyor” diye konuştu.  Kalamış Yat Lima-
nı’nın yapılaşmamaya açılmaması için 
Kadıköy Kent Konseyi’nin başlattığı imza 
kampanyasına 5 bin 670 kişi katıldı. Ge-
nel Kurul’da oy birliğe alınan karar ile 
toplanan imzaların ilgili makamlara ulaş-
tırılması kabul edildi. 

konuşuldu Kadıköy Kent Konseyi’nin 1. Olağanüstü 
Genel Kurulu geçekleştirildi. Genel 
Kurulda Kalamış Yat Limanı hakkında 
yaşanan son gelişmeler tartışıldı

Kalamış Yat Limanı

ADALET 
istiyoruz 

Herkes için
CHP İstanbul Milletvekili
 Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanmasının ardından 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, adalet talebiyle 
Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş 
başlattı. Maçka Demokrasi 
Parkı’nda da Kadıköylülerin de 
katıldığı adalet nöbetine başlandı

MİT TIR’larına ait görüntüleri gazeteci Can 
Dündar’a verdiği gerekçesiyle yargılanan CHP 
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, ‘casus-
luk’ suçlamasıyla ömür boyu hapse çarptırıldı. 
Cezası 25 yıla indirilen Berberoğlu, tutuklandı. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İs-
tanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuk-
lanmasının ardından 15 Haziran Perşembe günü 
saat 11.00’de Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yü-
rüyüşü’ ne başladı. 

KILIÇDAROĞLU: ADALET İSTİYORUZ
Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan İstanbul 
Maltepe'ye kadar sürdüreceği yürüyüşle ilgi-
li şunları söyledi: “Adaletin olmadığı bir ülkede 
yaşamak istemiyoruz. Her özgür ülke gibi kendi 
ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. ‘Bı-
çak kemiğe dayandı artık yeter’ diyoruz. Bu-
nun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye 
adalet ya gelecek ya gelecek. Bir bedel öde-
mek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyece-
ğiz. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal parti ile ilgisi 
yok. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür kutlu bir 
yürüyüştür. Adaleti isteyen herkes yürüyüşe 
destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka 
basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adalet 
adalet adalet… Bu soylu kavramın anlamını ver-
mek zorundayız. Herkesin düşüncesine saygı-
lıyız. Herkesin siyasal görüşüne saygılıyız. Ama 
herkes ama herkes yargıyı, yargının bağımsızlı-
ğını ve adaleti savunmak zorundadır.
Kendi ülkemizde demokrasi özgürlük istiyoruz. 
Taşeron işçiler için memurlar için herkes için 
adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan 
olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz.”

İSTANBUL’DA ADALET NÖBETİ
CHP İstanbul İl Başkanlığı da “İstanbul Millet-
vekilimiz Enis Berberoğlu’nun gazetecilik mes-
leği gereği halkın bilgi alma hakkını savundu-
ğu ve milletvekilliği gereği halkın menfaatlerini 
koruduğu için tutuklanması kabul edilemez. Bu 
karar siyasidir ve iktidar bu kararın altında ezi-
lecektir” açıklamasını yaparak aynı gün Maç-

ka Demokrasi Parkı’nda Adalet Nöbeti’ne baş-
ladı. Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto 
etmek ve adalet talebini yükseltmek için Ka-
dıköylüler de Maçka Demokrasi Parkı’nda baş-
latılan nöbete katıldı.  
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla Be-
şiktaş İskelesi önünde bir araya gelen Kadıköy-
lüler, #adalet yazılı dövizler taşıyarak vapur ile 
Beşiktaş’a geçti.  Gazetemize açıklama yapan 
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “Hukukun 
bittiği bir süreci yaşıyoruz. Artık milletvekille-
ri de hiçbir gerekçe gösterilmeden, casuslukla 
suçlanarak içeri alınıyor. Karar siyasidir, hukuki 
değildir. Hukuk olmadığı için artık sokağa ine-
ceğiz. Bundan sonra herhangi bir milletvekilinin 
tutuklanabileceği bir süreçteyiz."dedi. 

KADIKÖYMAÇKA DEMOKRASİ PARKI 

GÜVENPARK

l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 
Ankara'ya giderek Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
başlattığı adalet yürüyüşüne destek verdi



Doğan Hızlan: Tarihi mekânların sanat alanı 
olarak kullanılmasını çok desteklerim. Bu 
opera da olabilir. Konser de olabilir. Başka 
etkinlikler de olabilir. Ama özellikle Hay-
darpaşa Garı gibi tarihi bir mekânla kitabı 
buluşturmak, gerçekten çok güzel bir proje. 
Onun için ben Kadıköy Belediyesi’nin bu 
hareketini çok destekliyorum. Çünkü İstan-
bul’da yaşayan insanların çoğunun anıların-
da Haydarpaşa Garı vardır. Haydarpaşa’yı 
bu halde görmek bizim için yeni bir imge 
oldu. Bu imge de buraya gelmemizi sağlı-
yor. Umarım sürekliliği sağlanır.

Fatih Portakal: Böyle filmlere, kitaplara, 
şiirlere konu olmuş Tarihi Haydarpaşa Ga-
rı’nda bulunmak, o atmosferi solumak, di-
ğer taraftan da bu mekânın kitapla buluş-
ması benim için çok güzel. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür etmek gerekiyor.

Ferhat Uludere: Haydarpaşa’da olmak öz-
lediğimiz bir duygu. Burada trenlerin sesini 
duymayı her şeyden daha çok istiyorum. Ama 
burası bu haldeyken, trenler çürümeye terk 
edilmişken, en azından kültür sanatla bura-
nın birleşmesi, insanların yolunun buraya bu 
etkinlik vesilesiyle düşmesi çok güzel. Kadı-
köy Belediyesi’nin bu çabası çok önemli. 

Kadir Aydemir: Yolculuğun edebi bir tarafı 
vardır. Bu taraf Haydarpaşa’da simgeleşmiş-
ti Nazım’ın şiirlerinden beri. Memleketimden 
İnsan Manzaraları’nda yolculuk Haydarpa-
şa’dan başlar. Şimdi o yolculuğun başladı-
ğı yerdeyiz ve burası kitaplarla dolu. Bura-
sı kavuşmaların ve ayrılıkların yeriydi. Şimdi 
de edebiyatın merkezi oldu. Yaşadığımız dö-
nemde Türkiye’nin en keyifli ve yaşama dair 
olan etkinliğindeyiz diye düşünüyorum.

Mine Kırıkkanat: En sevdiğim kitap etkin-
liği Kadıköy Belediye’sinin Haydarpaşa 
Garı’nda açtığı bu Kitap Günleri’dir. Üste-

lik #GardaKitap diye muhteşem bir slogan 
bulundu. Bunun devam etmesini istiyoruz. 
Bildiğim kadarıyla gelecek yıl da yapılabi-
lir ama ondan sonrası meçhul. Çünkü bizi 
yönetenler dünyada hiç olmayan korkunç-
luğu yaparak şehirden garı almaya çalışı-
yorlar. 

Mert Fırat: Harika bir şey oluyor şu an bu-
rada. Haydarpaşa’nın bir şekilde rant peşin-
de koşanlar için rant alanına dönüşmesi çok 
mümkündü. Belediye ve sivil toplum bu-
raya böyle sahip çıktı. Kadıköy Belediye-
si’nin böyle bir adım atarak buna ön ayak 
olması ve bir çok yayınevinin buna destek 
vererek burada yer alması çokça umut ve-
riyor hepimize.

Sunay Akın: Aslında bugün yazarlarla 
okurların görüş günü. Hayatını insanlara ki-
tabı sevdirmek, kitap okumaya yönlendir-
mek için adayan Cumhuriyet Gazetesi’nin 
kitap ekini çıkaran Turhan Günay’ın dört 
duvar arasında olduğu bir dönemde, bana 
başka bir şey ifade etmiyor. Bu Kitap Gün-
leri gerçekten mükemmel, harika, dolu dolu 
geçiyorsa bunda Turhan Günay’ın emeği 
çok büyüktür.

Betül Çotuksöken: Bu etkinlik kitapla yolu, 
yolculuğu buluşturmak gibi geliyor bana. 

Dolayısıyla yaşam da bir yolculuk olduğu-
na göre, kitaplarda da biz her seferinde yol-
culuğa çıktığımıza göre, Haydarpaşa Gar’ı 
bunun için eşsiz bir ortam gibi görünüyor. 

Nihat Sırdar: Benim üçüncü gelişim bura-
ya. Haydarpaşa’yı zaten çok seviyorum ben. 
Zaten insanlar tren için gelemeyecekse, ki-
tap için gelsinler. Bu etkinliğin en doğru 
yerde yapıldığını düşünüyorum. Bence Tür-
kiye’nin en güzel kitap etkinliği bu.

Murat Menteş: Ben Kadıköy’ü çok iyi bi-
len biriyim. Gençliğim hep Kadıköy’de 
geçti. Kadıköy’ün bir kültür merkezi olma 
özelliği vardır. Haydarpaşa Kitap Günle-
ri’ni Kadıköy’ün kimliğine ve ruhuna çok 
uygun bir faaliyet olarak görüyorum. 

Tuna Kiremitçi: Haydarpaşa’nın asli göre-
vini yapamamasından kaynaklı buruk bir 
sevinç var bugün içimde. Niye buranın ka-
palı olduğunu da bugüne kadar anlayabil-
miş değilim. Böyle bir durumdayken Kadı-
köy Belediyesi’nin bu kadar güzel bir amaç 
için burayı kullanıyor olması, bu kadar in-
sanın da burada yazarları çizerleri yalnız bı-
rakmamaları çok güzel bir duygu. 

Ataol Behramoğlu: Çok güzel bir etkin-
lik. Fakat öte taraftan da hüzün duyuyorum. 
Çünkü Haydarpaşa bu yönetim tarafından 
gar olmaktan çıkarıldı. Haydarpaşa tarih 
demek. Edebiyat ve kültür demek. 

Behçet Çelik: İstanbulluların buraya ilgisi 
çok yoğun oldu. Bu ilginin kitaba kültüre 
sanata bir ilgi olduğu kadar, trene, demir-

yollarına ve Haydarpaşa Garı’na olan bir il-
ginin de göstergesi olduğunu düşünüyorum. 
Burada olmak çok hoştu. Yorulduğunuz za-
man bir banliyö treninin içine girip dinlen-
mek ayrı bir keyif. Ayrı bir atmosferi var 
buranın. Ama tabi ilk tercihimiz Haydarpa-
şa’nın gar olarak kalması. 

Seray Şahiner: Haydarpaşa İstanbul’un 
çok kıymetli hafıza mekânlarından birisi. 
Ben okuduğum birçok kitabı buradan trene 
binerek okudum. Burada kitaplar için bu-
luşmak çok güzel fakat buraya trene bin-
mek için tekrar gelmek istiyoruz. Haydar-
paşa gardır, gar kalacak.

Özgür Mumcu: Ankara’dan İstanbul’a gel-
diğimde ilk gördüğüm yerlerden biri de bu 
gardı. Şu anda atıl kalmış, kullanılmayan bu 
garın, bu amaçla tekrar insanlara açılmış ol-
masından çok memnuniyet duyuyorum. 

Müge İplikçi: Çok 
eski bir Kadıköy-
lü olarak bugün bu-
rada olmaktan çok 
onur duydum. Çün-
kü Haydarpaşa bir-
çok Kadıköylü, 
İstanbullu ve Türki-
yeli olarak hepimi-
zin kişisel tarihinde 
çok ayrı bir yere sa-
hip. Bizi birbirimiz-
le buluşturan, ayrıl-
sak da beraber olduğumuz bir mekân burası. 
Biz burayı unutmayacağız ve bırakmayaca-
ğız. Kitapla buluşması ise ayrı bir güzellik. 

Murathan Mungan: Burada söyleşi yap-
mak büyük bir keyifti. Benim için hoş bir 
tesadüf. “Tren Geçti” adlı edebiyat öyküle-
ri seçkisini yeni yayımlamışken bu etkinlik-
le aynı zamana denk gelmesi benim için hoş 
bir tesadüf oldu. Okurlarla bu tür etkinlik-
lerle buluşmak kan tazeliyor.

Hasan Ali Toptaş: 20 yıldır Haydarpaşa Ga-
rı’na gelmiyordum. Kitapların böyle güzel 
bir mekânda olması apayrı bir ruh sağlıyor. 
Böyle yoğun ilginin olması da çok güzel. 
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Eski kitaplarınız, 
koleksiyonlarınız, 

Osmanlıca
belgeleriniz 

değerinde alınır. 
 

0537 220 32 00
Kadıköy

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 
ESKI EVRAK ve 

 fotoğraflarınız alınır.

Tel.: 0535 517 07 21

KAYIP İLANLARI

 Kadın genital 
organlarındaki mikrobiyal 

durumu ve cinsel bulaş 
durumunu ortaya koyan 

FEMOFLOR 
testlerinden sonra, erkeklerde 

mikrobiyal durumu ve 
cinsel bulaş durumunu moleküler 

yöntemle ortaya koyan 
ANDROFLOR 

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

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

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

İDRAR KAÇIRMA ŞİKAYETİNDE
ÇOK BOYUTLU TEDAVİ

PELVİK TABAN STİMULASYONU

Sağlıkta Buluşma Noktanız...

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

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

Merkezimizde CGF tedavi uygulaması yapılmaktadır

Yazarlar anlatıyor:

HaydarpaSa’yı 
OzlemiStik

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Kadıköy Kitap Günleri, ziyaretçi 
sayısının yanı sıra satılan kitaplar ve katılan yazarlar açısından da 

rekor sayıya ulaştı. 850 yazarın söyleşi ve imza günlerinde okurlarıyla 
buluştuğu Kitap Günleri’nde uzun kuyruklar oluştu, okurlar sevdikleri 

yazarları, salonları tıklım tıklım doldurarak dinledi. Okurlar kadar yazarlar 
da heyecanlıydı… Son kitabı “Tren Geçti”yi artık trenlerin kalkmadığı 

Haydarpaşa’da imzalamasının güzel bir tesadüf olduğunu belirten Murathan 
Mungan’dan, 20 yıl sonra kitaplarını imzalamak için gara gelen Hasan Ali 

Toptaş’a pek çok yazar mutluluğunu gazetemizle paylaştı…

Behçet Çelik ve Seray Şahiner

Betül Çotuksöken

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından verilmiş 

olan İlkyardımcı Sertikamı 
kaybettim.Hükümsüzdür. 

Ahmet TÜZÜN

31/05/2017 tarihinde nüfus 
cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Şükran UYSAL

09/06/2017 tarihinde Ehliyetimi 
kaybettim.Hükümsüzdür.

Umut YORULMAZ

Kadıköy Evlendirme dairesinden 
almış olduğum makbuzu 
kaybettim. Hükümsüzdür.                                                                 

Burak ÇAPKINCI

Haberler: Alper Kaan YURDAKUL - Kaan DERTÜRK
Fotoğraflar: Erhan DEMİRTAŞ - Kadıköy Belediyesi Basın Büro
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adıköy Belediyesi tarafından tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen 9. Kitap Günleri, binlerce kitabın yanı sıra yüzlerce söyleşi ve kültür etkinliğine de ev sahipliği 
yaptı. Edebiyatımızın önemli isimlerinden Haldun Taner, Duygu Asena, Ahmet Oktay ve Yener Çakmak adını taşıyan dört ayrı peronda 100’den fazla söyleşi ve 
kültür etkinliği gerçekleşti. Tiyatro, felsefe, mizah, tarih ve daha birçok konuda yapılan söyleşiler, konunun önde gelen isimleri tarafından verildi.

HAYDARPASA’DA 
KÜLTÜR SÖLENI
K

Haydarpaşa Garı’nda 
düzenlenen 
9. Kitap Günleri'nde 
edebiyattan felsefeye, 
tiyatrodan mizaha pek 
çok alanda 100’den 
fazla söyleşi ve kültür 
etkinliği gerçekleşti

Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen Kadıköy Kitap Günle-
ri’nin bu yılki konuklarından biri de çevirmen, yazar, mü-
zik ve sinema eleştirmeni Sevin Okyay’dı. Kadıköylü ya-
zar Sevin Okyay ile Haydarpaşa Garı’nı, Kadıköy’ü ve 
Okyay’ın sinema, müzik ve son dönemde sıkça kaleme 
aldığı polisiye yazılarını konuştuk. 

“DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ”
●  Bu yıl Kadıköy Kitap Günleri ikinci defa Haydarpaşa 
Garı’nda düzenlendi. Bu yıl sizi epeyce gördük burada, 
çok sevdiniz sanırım. Burada olmak nasıl bir duygu?
Evet, üç gündür buradayım. Açık söylemek gerekirse 
çok mutluyum burada olduğum için. Sahiden kendimi bir 

aileye dönmüş gibi hissediyorum. 
Özlemim vardı. Haydarpaşa’yla iç 
içe olmak çok güzel. Trenlerle ol-
mak da öyle… Bizim zamanımızda 
daha eski banliyöler vardı. Kartal ve 
Pendik’e giderdik o trenlerle. Özlemi-
şiz o günleri gerçekten.
İstanbul’da ve diğer şehirlerde düzenle-
nen kitap fuarlarına da katılıyorsunuz. Buranın bir far-
kı var mı? 
Muhteşem bir yer burası. Örneğin birisi fotoğraf çekil-
mek istiyor, ‘gel buraya’ diyorsun geliyor. İnsanlarla ku-
caklaşabiliyorsun. Çok farklı bir atmosferi var buranın. 
Kitap fuarının ötesinde sevdiğiniz şeyle buluşmak gibi. 
Bu kitap günleri çok yararlı oldu. Bence diğerlerinden 
daha iyi.

“ÇARŞISI BİLE FARKLI”
●  Ne zamandır Kadıköy’de yaşıyorsunuz? 

25 yıldır Kadıköy’de yaşıyorum. Ama annem 
Çiftehavuzlar’da babam da Bostancı’da yaşı-
yordu. Eskiden beri Kadıköylüyüm yani. 
●  Kadıköy’ün bir özgünlüğü var mı sizin 
için?
Çarşısı bile farklı. İnsanları kendine özgün. İs-

tanbul’un İzmir’i gibi. Gerçi kentsel dönüşüm 
yüzünden şikâyetçiyim. Semtin dokusu deği-

şiyor. Sayfiye evlerinin yerini canavarlar alınca 
insanın biraz morali bozuluyor. 

“KADIN YAZARLAR ARTIYOR”
●  Çok yönlü bir yazarsınız. Sinema, polisiye yazarlı-
ğı ve eleştirmenlik yapıyorsunuz kendinizi ne olarak ta-
nımlıyorsunuz?
Çevirmen olarak tanımlıyorum. Harry Potter sayesinde.
●  Türkiye de çevirmenlik zor iş hem çalışma şartları, 
hem telif hakları noktasında. Siz nasıl bir süreçten geç-
tiniz?

Harry Potter’ı çevirmeseydim çok sıkıntı yaşardım. Bas-
kı paralarını hep alıyordum. Onun dışında geçinemezsiniz 
yani. Çevirmenlikle geçinilmez. Başka bir iş bul dediler 
gittim basına girdim. Onda da para alamıyorsun ki. Yeni 
çıkmış işlerden birini alır çevirirsen para alırsın.
● Türkiye deki okurlar için çevirmenin bir önemi var mı? 
Kitap alırken çevirmen göz önünde bulunduruluyor mu? 
Bakma sen, ben Harry Potter çevirmeniyim diye tanını-
yorum. Ender olsa da bakıp alan vardır. 
Şu sıralar polisiye dergi olan 221B’de yazıyorsunuz. Tür-
kiye’de polisiye yazı türüne ilgi artıyor mu? 
Hem yazar hem de okur artıyor bana göre. İki üç yıl ön-
cesine kadar çok fazla kadın yazar yoktu mesela bu 
alanda. Ama şimdi birçok kadın yazar üretimde bulunu-
yor. Her ülkede kadınlar daha fazla polisiye yazıyordur. 
●  Neden?
Bana kalırsa kadınları çeken, seslenen bir yanı da var po-
lisiye romanların. Nedeni o olabilir. İyi ve özgün kitaplar 
çıkıyor. Arada ‘bu ne kardeşim’ dediklerim de oluyor ama 
ender. Polisiye türünde bilinen yazarların hepsi iyi ya-
zarlardır.

Kadıköy Kitap Günleri’ne katılan Kadıköylü yazar, çevirmen 
ve eleştirmen Sevin Okyay ile söyleştik. Okyay, “Sahiden 
kendimi bir aileye dönmüş gibi hissediyorum” diyor
● Erhan DEMİRTAŞ

Haydarpaşa’yla olmak çok güzel

● Alper Kaan YURDAKUL  / Kaan DERTÜRK

KADIKÖY’ÜN PİLOTU: 
VECİHİ HÜRKUŞ
Vecihi Hürkuş Derneği Başkanı, Teyya-
reci Bahadır Gürer’in düzenlediği “Veci-
hi Hürkuş ve Kadıköy” söyleşisi 8 Haziran 
Perşembe günü gerçekleşti. Gürer, Kadı-
köylülerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide 
Hürkuş’un Kadıköy’de ilk sivil uçağı yap-
ma çalışmalarını anlattı. Gürer, Hürkuş’un 
Kadıköy’de yaptığı “Vecihi14” ile ilgili şun-
ları söyledi: “O dönemin uçakları ahşap ve 
bez esaslı uçaklardır. Vecihi Bey, uçağın 
imalatında yerli malzeme kullanmak iste-
mektedir. Vecihi Bey’in Kadıköy’de yap-
mış olduğu ilk sivil uçağı Kadıköy’deki es-
naflardan yardım alarak yapmıştır. Esnafa 
bunlar için ödeme yapmak istediği zaman 
ise esnaf bunu geri çevirmiştir ve şöyle 
demiştir: ‘Sen öyle bir milli görevle uğra-
şıyorsun ki, senden para almak mümkün 
değil.’ Bu iş sadece Vecihi’nin işi değil bu iş 
tüm Kadıköy’ün işi derler. Her türlü des-
tek sağlanmaya çalışılır.”

SANAT VE HAYAT
Oyuncu ve senarist Mert Fırat da 11 Ha-
ziran Pazar günü “Sanat ve Hayat” başlı-
ğıyla Kitap Günleri’nde söyleşi verdi. Fırat, 
söyleşisinde kendi yaşamından örnek-
ler vererek sanat ve hayat ilişkisi hak-
kında konuştu. “Eğer bir film yapıyorsak 
veya sahneye bir oyun koyuyorsak bu-
nun toplumsal bir mesajı olmalı.” diyen Fı-
rat, “Toplumun buna ihtiyacı vardır. Hiçbir 
zaman sanat için sanat yapmaya alışa-
madık veya o mertebeye yükselemedik. 
Her zaman Ayşe teyzenin, Ahmet amca-
nın anlayabileceği bir şeyler yapmak iste-
dik. Bizi bunun için suçlayanlar oldu fakat 
benim için bu kesinlikle bir suçlama de-
ğildir. Ne kadar çok kitleye ulaşırsa bizim 
için o kadar iyidir.” dedi. Kadıköy’ün ken-
di sanat politikasını da oluşturduğunu be-
lirten Fırat, “Kadıköy’de tiyatro yapmayı 
çok değerli buluyorum. Anadolu Yakası-
nın merkezi artık Kadıköy. Burada istek-
lerimize karşılık alabiliyoruz. Kendimizi 
özgür hissediyoruz. Haydarpaşa’da yapı-
lan Kitap Günleri bunun en büyük kanıtı.” 
diye konuştu. 

“SON TREN” 
KALKAR HAYDARPAŞA’DAN
9. Kitap Günleri’nin son söyleşi yazar Su-
nay Akın’ın “Son Tren” söyleşisi oldu. Fo-
toğraflar eşliğinde söyleşisini gerçek-
leştiren Akın, Haydarpaşa’dan trenlere, 
Kadıköy’den İstanbul’un kültür tarihi-
ne dek pek çok konuya kendine has üs-
lubuyla değindi. Söyleşide sık sık “Hay-
darpaşa gardır, gar kalacaktır” sloganları 
atıldı. Haydarpaşa’nın gar olarak kalma-
sı gerektiğini belirten Akın, “Müzeler, ta-
rihi eserler, kentlerin parkları toplumların 
ve insanların hafızalarıdır. İçinde bulun-
duğumuz Haydarpaşa Garı da İstanbul’un 
toplumsal hafızasıdır. Fakat bizler de Al-
zheimer olmuş bir kentin belliğiyiz. Gar 
dediğimiz şey gar olarak kalmalıdır. Bu-
rada trenler olmalıdır. Garın sahibi de bi-
ziz. Dünyanın dört bir yanında tren garları 
özeldir. Garlar toplanma alanları, buluşma 
merkezleri, sergi alanları olur. Ama gar, 
gar olarak kalmalıdır. Bunun aksini savun-
mak Alzheimer hastalığının insana faydalı 
olduğunu söylemektir. Bir an önce buranın 
gar olarak kendi işlevine ve tarihteki yeri-
ne geri kazandırılması gereklidir.” dedi.

İNSAN, AHLAK VE ETİK ÜZERİNE
Kitap Günleri’nde felsefe alanında düzenlenen 
söyleşilerden biri de Prof. Dr. İoanna Kuçura-
di ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in katılımıy-
la 9 Haziran Cuma günü “İnsan, Ahlak ve Etik 
Üzerine” oldu. Kadıköy Belediyesi tarafından 
düzenlenen etkinlikte Kuçuradi, ‘etik’ kavra-
mı üzerine konuştu. Etik kavramının en az üç 
anlamda kullanıldığını söyleyen Kuçuradi, “Biri 
ahlak anlamında yani belirli bir grupta belirli bir 
süre geçerli olan değer yargıları ve davranış 
normları sistemlerini dile getirmek için kulla-
nılıyor. ‘Etik’ kavramının en önemli özelliğinin 
evrensel normlar iddiasında olması. Bu norm-
lar söz konusu her kimse geçerli olmak iddia-
sında. Böyle olmalı ki yaptığının etik değeri ol-
sun.” dedi. 
Çotuksöken ise “İnsan olmak arada olmaktır” 
diyerek, “Bence insan eyleyen ilişkilerini kuran 
bir özne olarak, ya da kurulan ilişkilerin nesne-
si olarak eylemleriyle ilişkileri arasındadır. Bu-
nun dışında insan, karşılaştığı durumlarla ken-
di duruşu arasındadır. İnsan kendisi ile kendisi 
olmayan arasındadır. Gereksinim ve değer-
leri arasındadır. İstemeleriyle ilkeleri arasın-
dır. Doğa ile kültür arasındadır ve tensel olanla 
tinsel olan arasındadır. Belleğiyle bilinci ara-
sındadır.” şeklinde konuştu.

MİZAHTA KADIN HAREKETİ 
Kitap Günlerinde gerçekleşen bir başka söy-
leşi de dünyanın ilk ve tek kadın mizah der-
gisi “Bayan Yanı”nın yazar ve çizerlerinin ka-
tıldığı “Mizahta Kadın Hareketi” oldu. Gülay 
Batur, Raziye İçoğlu ve Özlem Özdemir söy-
leşide Bayan Yanı Dergisi’nin kuruluşundan 
ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Söyle-
şide ilk sözü alan İçoğlu, “Trenlerin gidişiy-
le mizah da bitti. Mizah bitiriliyor. Mizah dışın-
da daha başka şeylerimiz de bitiriliyor. Biz de 
mizaha sahip çıkabilmek için böyle bir açılım 
yaptık. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. 
Biz kalemimiz için yaşıyoruz.” dedi. İçoğlu’n-
dan sonra söz alan Batur siyasi mizahın ar-
tık herkese yayıldığını belirterek, “Sıradan bir 
vatandaş olarak kendimiz bile siyasi bir haber 
olabiliyoruz. Siyasi kişiler veya mizah dergi-
si okuyanlar bile mizah karakteri olabiliyor. Bu 
sebepten belki yaşananları sanata dönmek, 
mizaha vurmak güçleşti.” diye konuştu. Der-
gide yazarlık yapan Özdemir de ülke çapında 
yaşanan dönüşümün en çok kadınları etkile-
diğini vurgulayarak, “Bu yüzden dergide ka-
dınların hikâyelerini anlatıyorum. Cumhuriyeti 
korumak istiyorum. Tarihi hatırlatmayı kendi-
me görev edindim. Bize düşen şey ayrılıklara 
izin vermemek ve birbirimizi sevmek. Bunun 
çözümü de Cumhuriyettir.” dedi.



HAFTANIN 
PUSULASI

HEYKEL KİTAP

ALBÜM

DVD

Fikirtepe / Kamusal Alanda 
Heykel

Size Baba Diyebilir Miyim?

Tarkan / 10

Ulis’in Bakışı

Documentarist Belgesel 
Günleri 

Leman Amatör Günleri

Evrenin Kapıları-Divriği

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü son sınıf heykel atölyesi 
öğrencileri ile Tasarım Atölyesi Kadıköy 
işbirliğinde gerçekleşen Fikirtepe 
(Kamusal Alanda Heykel) konulu 
workshop projesinde üretilen heykeller, 
13 Haziran’da Tasarım Atölyesi Kadıköy’de 
ziyaretçilerle buluşmaya başladı. 
Fikirtepe’deki dönüşümün merkeze 
alındığı workshopta; farklı bakış açılarıyla 
ortak bir amaçta birleşerek günümüzde 
durmaksızın yükselen Fikirtepe kavram 
olarak ele alındı. Fikirtepe’nin belleğindeki 
izlerin heykellere taşındığı sergi 20 
Haziran’a kadar görülebilir.

Küsurat Yayınları üçüncü kitabı ”Size Baba 
Diyebilir Miyim?” ile okurlarıyla buluşuyor. 
18 Haziran Babalar Günü’nde okurla bulu-
şacak kitabın telif geliri ise Türkiye Korun-
maya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (TKMCV) 
bağışlanacak. Size Baba Diyebilir Miyim?” 
hayatın farklı alanlarından, farklı yaşlarda 
yirmi altı babanın, babalık deneyimlerini bir 
araya getiriyor.Oyuncu, doktor, pilot, avu-
kat, muhasebeci, yazar, senarist, yönet-
men, futbolcu, set işçisi, gazeteci, sunucu, 
mimar, turizmci, öğretmen, reklamcı ve 
diplomat babalar deneyimlerini paylaşıyor. 
Kitapta yer alan babalar: Ali Taylan Çulpan, 
Basri Yılmaz, Bülent İpek, Erdem Öztop, 
Erdinç Çetinkaya, Ertuğ Uçar, Fikret Kuş-
kan, Hakan Duran, Hakan Kalkavan, Hakan 
Ural, İlker Şahin, Nebil Özgentürk, Özdemir 
Hiçdurmaz, Özgün Uğurlu, Özgür Poyra-
zoğlu, Recai Çakır, Salih Seçkin Sevinç, 
Selçuk Aydemir, Serdar Kölürbaşı, Serkan 
Çağrı, Serkan Turhan, Süreyya Soner, Tun-
cay Baydur, Uraz Kaygılaroğlu, Ümit Alan, 
Yusuf Reha Alp. (Tanıtım Bülteninden)

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
geçtiğimiz haftanın en çok satan kitapları 
şunlar oldu: 
◆ Ufak Şeyleri Dert Etmeyin / Richard 
Carlson / Beta Yayınları / 191 sf / 9.90 TL
◆ Bir Dünya Kurmak / Rıdvan Akar / 
Özyeğin Üniversitesi Yayınları / 537 sf / 
24 TL
◆ Karanlıktan Sonra / Haruki Murakami / 
Doğan Kitap / 180 sf / 16 TL

Tarkan’ın yeni albümü “10”, 15 Haziran’da 
çıktı. Son albümü “Adımı Kalbine Yaz”ı 2010 
yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından 
yeni pop albümünü müzikseverlerle 
buluşturdu. Sanatçının uzun süredir 
üzerinde titizlikle çalıştığı 10’uncu albümü 
“10”da, Tarkan’ın kendi söz ve bestelerinin 
yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan 
Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, 
Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça 
Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan 
imzalı şarkılar da bulunuyor.
DMC etiketiyle yayınlanan “10”, müzik 
marketlerle birlikte dijital platformlarda 
ilk olarak sadece fizy ve iTunes üzerinden 
indirilebiliyor, önümüzdeki hafta fizy 
ve Apple Müzik üzerinden çevrimiçi de 
dinlenebilecek.

Ruhu doyuran şarkılar:
◆  Handbrake / Micatone
◆ Temptation / Clara Bakker (Tom Waits 
cover)
◆ Think Twice / Groove Armada

Hayatının büyük bir bölümü Amerika’da 
sürgünde geçmiş Yunan asıllı yönetmen 
A, Balkanlar’ın ilk sinemacısı Manakis 
kardeşler tarafından çekilen bir filmin 
kayıtlı olduğu, henüz banyo edilmemiş üç 
bobini arayıp bulmak üzere, savaş içinde acı 
çeken insanların arasından geçeceği, tüm 
Balkanlar’ı boydan boya aşması gereken bir 
yolculuğa çıkar.
Angelopoulos’tan bir başyapıt niteliği 
taşıyan Ulis’in Bakışı; mitolojik öğelere 
yer vererek hem fiziksel hem de içsel bir 
yolculuğu anlatır.

17-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 
10. Documentarist İstanbul Belgesel 
Günleri’nin programı açıklandı. 
Türkiye’deki genç belgeselcileri farklı 
coğrafyalardan belgesellerle biraraya 
getiren festivalde, ‘Türkiye’den Kısalar’ 
ve ‘Uluslararası Panaroma’ gibi kült 
kategorilerin yanı sıra 10. yıla özel 
seçkiler ve yeni bölümler var. ‘Ustalardan 
Seçme Filmler’, ‘Documentarist’ten 
Ödüllü Filmler’ ve ‘15 Filmlik Canlandırma 
Belgeseller’ bu yıl eklenen yeni bölümler. 
Festival, önceki senelerden farklı olarak 
bu yıl ilk kez şehrin Asya yakasına da 
taşınarak iki kıtaya birden yayılacak. 
Gösterim ve yan etkinlikler Beyoğlu’nda 
Aynalıgeçit, Goethe Enstitüsü, Atlas 
Sineması’nda ve Kadıköy’de Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Tüm 
gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalin 
onur konuğu ise Finlandiya’nın önde gelen 
sinemacılarından Prijo Honkasalo. 
Program detaylarına documentarist.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Muhlis Bey’in çizeri büyük usta Behiç 
Pek, karikatürlerinizi görmek, seçmek, 
Gazete Kadıköy’e ve Leman dergisine 
yayımlanması üzere yönlendirmek, 
karikatür çizim teknikleri ve espri bulma 
yöntemleri konusunda genç çizerlerle 
muhabbet etmek için Karikatür Evi’nde 
olacak. Ücretsiz etkinlik 20 Haziran Salı 
18.00’de.

Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Sanat 
Tasarımı Bölümü Resim Öğretmeni 
Handan Kırımlı ve 28 kursiyerinin 
oluşturduğu İz Sürücü ekibi “Evrenin 
Kapıları Divriği” temalı 50 adet resim 
çalışmasını 15-22 Haziran 2017 
tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi 
3. Kat Fuaye’de sanatseverlerin ilgisine 
sunuyor…

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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2005 yılında hayatını kaybeden müzisyen 
Kazım Koyuncu aramızdan ayrılışının 12’nci 
yılında Kadıköy Selamiçeşme Özgür-
lük Parkı’nda düzenlenecek etkinlikler-
le anılacak. Kadıköy Belediyesi desteğiy-
le, düzenlenecek etkinliklerde çok sayıda 
sanatçı ve grup sahne alacak, Kazım türk-
lerini seslendirecek ve çeşitli atölyeler ya-
pılacak. “Kazım İsyandır” oluşumu tara-
fından “yaramazlığa devam…” sloganıyla 
gerçekleştirilecek olan anma etkinliğine 
ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Dostumuz, 

yoldaşımız, ağabeyimiz Kazım Koyun-
cu’nun aramızdan ayrılışının 10. ve 11. yıl-
larında, O’nun ürettiği 3-5 kişilik olmayan; 
sevgi denen şeyi çoğaltmak için buluştuk. 
Yer kavgasının olmadığı yerde, her şeye 
rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik. Bir 
aradaydık, yan yanaydık; Kazım’laydık. So-
kaklarda bildiri dağıtan gençlerin, ekmek 
kavgası için direnen eğitimcilerin, fabrika-
larından greve çıkan işçilerin, doğa için is-
yan edenlerin, barış isteyenlerin yanın-
daydı yine Kazım. Belki yol kenarındaki su 

birikintilerinde denk geldi onlara, belki bir 
halay horonla karışırken. Zaten bunlar ol-
masa ve Kazım, ‘yaramaz çocukların’ yan-
larında olmasa ‘bu hayat çekilmezmiş.’ …
yaramazlıklara devam etmek lazım… Tüm 
‘yaramaz çocukları’ 24-25 Haziran tarihle-
rinde parklarda, meydanlarda, yaylalarda; 
Kazım’ın yaşadığı her alanda buluşmaya 
davet ediyoruz. Bizler 24-25 Haziran ta-
rihlerinde Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı’nda bir dost sahnesi kuruyoruz. He-
pinizi bekleriz.”

KAZIM’la
yeryüzüne
söylemek için…

şarkılar 
Müzisyen Kazım Koyuncu ölümünün 12.yılında Kadıköy Selamiçeşme 
Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle anılacak

Kadıköy Belediyesi Kentsel Tasarım Mü-
dürlüğü bir yıl önce, Kadıköy’de yaşayan 
sanatçıların yaşadıkları sokakların bili-
nirliğini arttırmak amacıyla ‘Yaşayan So-
kaklar’ projesini başlatmıştı. 
Cemal Süreya’yla başlayan proje daha 
sonra Özdemir Asaf, Nazım Hikmet gibi 
Kadıköy denilince akla gelen sanatçılar-
la devam etmişti. Yaşayan Sokaklar Pro-
jesi kapsamında Kadıköy’ün sokakların-
da yaşayacak yeni isim ise Orhan Veli ve 
Melih Cevdet ile birlikte Garip Akımı’nın 

kurucularından, Türkçe şiirin en büyük 
isimlerinden Oktay Rifat oldu. Proje kap-
samında, Rifat’ın ölüm yıldönümü olan 10 
Haziran’da 1962-1988 yılları arasında ya-
şadığı, Caddebostan Operatör Cemil To-
puz Caddesi’nde bulunan apartmanın ol-
duğu yere “Perçemli Sokak” şiirinden şu 
satırlar yerleştirildi: 

***
“Güzel günlerin sokakları bunlar, 
Güzel günlerin insanları bunlar, 
Yoksa ne durulur ne yürünür”

Kadıköylü şair 
Oktay Rıfat,  

“Yaşayan 
Sokaklar Projesi” 

kapsamında 
bir zamanlar 

yaşadığı 
apartmanın 

duvarında 
anılıyor

OKTAY RIFAT yaşadığı 
apartmana şiirle döndü

Mahallelinin sorunlarını ve önerilerini muhtar-
lar ve yerel yönetimlere ulaştırmayı amaçlayan 
mobil uygulama “muhit.co” ve onarma, üret-
me, değiştirme ekseninde çevreye fayda sağ-
layan, yaratıcı, yenilikçi, üretkenliğe teşvik edici 
projeler üreten “Onaranlar Kulübü” “Mahalle-
ni Onar!” projesiyle yan yana geliyor. İki gönül-
lü ekip, proje kapsamında mahallelerdeki temel 
sorunlara basit ama yaratıcı çözümler üretme-
yi hedefliyor. “Gel hep beraber bir masa etra-
fında toplanalım, konuşalım, tartışalım kolektif 
zekanın ve yaratıcılığın gücünü birlikte keşfe-
delim.” diyen ekip üyeleri Kadıköy sakinlerini 17 
Haziran Cumartesi günü, saat 17:00’de, Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’e bekliyor. Etkinliğe katılama-
yacaklar ise “muhit.co/kadikoy”e tıklayarak 
mahalleleriyle ilgili sorunları iletebilirler.

Kadıköylü mahallesini 
dayanışmayla onaracak

İFSAK’ın düzenlediği 37. Kısa Film Yarışması’nda ön elemeyi 
geçen filmler, 16, 17 ve Haziran’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
gösterilecek. İFSAK Kısa Film Yarışması, 1978 yılından beri ulusal 
düzeyde düzenleniyor. Etkinlik, çoğu dünya çapında önemli eserler 
vermiş değerli sinemacıların ilk eserlerine gösterim olanağı sunmakla 
birlikte, o yıllardan bugüne arşivlenen filmler sayesinde, ülkemizin en 
kapsamlı kısa film arşivinin oluşmasına da katkı sağlıyor.
Ücretsiz gösterimlerin programı şöyle: 

16 Haziran Cuma 18.00

“Fasl-ı Adana” - Yönetmen: Ali Çevik - 14.42’ (Belgesel)
“Hudut” - Yönetmen: Batuhan Kurt - 30’ (Belgesel)
“Ön Yargı” - Yönetmen: Fatih Yaşar - 4.16’ (Deneysel)
“Huzurevi” - Yönetmen: Ahmet Toklu - 11.20’ (Kurmaca)
“Kefaret” - Yönetmen: Ali Kışlar 10’ (Kurmaca)
“Domuzu Kırmak” - Yönetmen: Alper Tunel - 12.10’ (Kurmaca)
“Deli Seyfullah Destanı” - Yönetmen: Bünyamin Duranoğlu - 20’ 
(Kurmaca) Ücretsiz

17 Haziran Cumartesi 13.00

“Bademler” - Yönetmen: Caner Özarslan - 18’ (Belgesel)
“Gözyaşı Yolu” - Yönetmen: Engin Türkyılmaz - 30’ (Belgesel)
 ”İsterdim” - Yönetmen: Hasan Erdoğmuş - 20.51’ (Belgesel)
“Ülkemden Uzakta” - Yönetmen: Haydar Demirtaş - 20’ (Belgesel)
“Pinokyo İnsan Olunca” - Yönetmen: Mehmet Anıl Acar - 6.40’ 
(Deneysel)
“5 Dakika” - Yönetmen: Teoman Cüneyt Acar - 9.03 (Deneysel)
“Sonra Uyandım” - Yönetmen: Atilla Ünsal - 14.00 (Kurmaca)
“Lütfi” - Yönetmen: Cahit Kaya Demir - 20’ (Kurmaca)
“Yüzyıllık Yalnızlık” - Yönetmen: Cem Temel - 5.21’ (Kurmaca)
“Güney Kutbu” - Yönetmen: Emin Akpınar - 5’ (Kurmaca)
“Yarım Pedal” - Yönetmen: Emre Bozdoğan - 17’ (Kurmaca)
“Tecahül-i Arif” - Yönetmen: Hasan Kalender - 12’ (Kurmaca)
“Scrabble” - Yönetmen: Merve Gezen - 19.46’ (Kurmaca)

“Bozuk” - Yönetmen: 
Akın Savaş Yıldırım - 11’ 
(Kurmaca)
“Yolculuk / Vacation” - 
Yönetmen: Süleyman 
Arda Eminçe - 14’ 
(Kurmaca)
“Asfalt” - Yönetmen: 
Süleyman Demirel - 1.30’ 
(Kurmaca)
“Sabun” - Yönetmen: Yusuf 
Ayaz - 15.05’ (Kurmaca)
“Heverk /Çember” - 
Yönetmen: Ruken Tekeş - 
14’ (Kurmaca)
“Kediler de Gider” - Yönetmen: Mertcan Arslantaş, Sezer Bildiren - 
09.58’ (Kurmaca)

18 Haziran Pazar 15.00

“Dağların Oğlu” - Yönetmen: Yavuz Selim Taşcıoğlı - 17.35’ (Belgesel)
“Kıllıt Azalan” - Yönetmen: Zeynep Altay - 17.50’ (Belgesel)
“Tarlataban” - Yönetmen: Mehmet Can İncedal - 27.54’ (Belgesel)
“O’nsuz” - Yönetmen: Ufuk Erdem - 30’ (Belgesel)
“Entropi” - Yönetmen: Hüseyin Urçuk - 14.37’ (Deneysel)
“Monk / Keşiş - Yönetmen: Mehmet Ali Poyraz - 2.46’ (Kurmaca)
“En Yeni Gerçekçilik” - Yönetmen: Mehmet Ali Sevimli - 19.59’ 
(Kurmaca)
“Zemheri” - Yönetmen: Melih Özhan Dinçel - 16’ (Kurmaca)
“7 Santimetre” - Yönetmen: Metehan Şereflioğlu - 16.30’ (Kurmaca)
“Sokak Sineması” - Yönetmen: Ömer Ferhat Özmen - 15.53’ 
(Kurmaca)
“Nebile Hanım’ın Solucandeliği” - Yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu - 
14.12’ (Kurmaca)
“Medi” - Yönetmen: Resul Sakınmaz - 18.58’ (Kurmaca)
“Kuyu” - Yönetmen: Rıdvan Yavuz - 19.12’ (Kurmaca)

İFSAK Kısa Film Günleri 
Kadıköy’de

24 HAZİRAN / CUMARTESİ
14:00  Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)
Kağıt Bebek Yapımı
Minik Eller Pankartı
Yaratıcı Okuma: Küçük Çakıl Taşının Deni-
ze Yolculuğu
Taş boyama
14:00 Kadın Atölyesi
Ekmek ve Gül
15:00 Horon Atölyesi

19.00 ANA SAHNE
Lazca Çocuk Korosu, Gerduni, Fatih Yaşar, 
İstanbul Kadın Orkestrası, Emin Şiir&Şenol 
Morgül, OZBİ, Velvele, Burcu Yeşilbaş, Son 
Feci Bisiklet
 
25 HAZİRAN / PAZAR
15:00  Çocuk Atölyesi ( Tüm gün)
Çocuklara Masallar
Yüz Boyama
Patates baskı

Sosis Balon
Ritim Müzik
Pamuk Şeker
16:00 Kadın Atölyesi
17:00 Çocuklara Horon Atölyesi

19.00 ANA SAHNE
Ragmen, Dina Etnik Ensemble, Erkut Kü-
çükşahin, Kolan, Ümit Taşkıran, Murat Me-
riç, Ezgi Aktan, Teşkilatı İsyan, Tahribatı İs-
yan, ENTU

KAZIM KOYUNCU ANMA PROGRAMI



16 - 22 HAZİRAN 2017 7Şehrin Kadıkeyfi

SİNEVİZYON

Gençlik Başımda Duman
Thor ve Christian, İzlanda’da 
gözlerden ırak bir balıkçı kasabasında 
yaşamaktadırlar. Thor, bir kızın kalbini 
kazanmaya çalışırken, Christian, en 
yakın arkadaşına karşı yeni duygular 
beslemeye başladığını keşfeder. Bu 
karmaşık yazı takip eden, İzlanda’nın 
zorlu kış şartlarında doğanın hükümleri 
yeniden geçerli hale gelir ve ikili için 
oyun alanlarını terk edip, yetişkinliğe 
adım atmanın zamanı gelir. 2017 Edda 
Ödülleri (İzlanda) En İyi İzlanda Filmi, En 
İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, 
En İyi Erkek Oyuncu (B. Hinriksson), 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (N.D. 
Filippusdottir), En İyi Yapım Tasarım, En 
İyi Görüntü, En İyi Kostüm, En İyi Kurgu,  
2017 Premiers Plans (Angers) Büyük 
Ödül, İzleyici Ödülü, 2016 Venedik Kuir 
Aslan ve 2016 Varşova En İyi Yönetmen, 
Kiliseler Birliği Ödülü, Mansiyon ödlerinin 
sahibi film, 16 Haziran’da vizyonda. 
Kadıköy Rexx: 13.15, 17.30, 21.30
Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Mumya 11:30 13:00 14:00 16:30 17:50 
19:00 21:30 23:55 (Cm-Cts)
Dokuzuncu Hayat 11:15 13:45 16:15 18:45 
21:15 23:45 (Cm-Cts)
Bir Nefes 11:00 15:20 19:40
Kedi 13:20 17:40
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kadıköy Kadıköy
Dokuzuncu Hayat 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00
Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı 
11:00 13:30 16:00 19:00 21:15
Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. 
No:2022 (216) 3360112
Kadıköy Rexx
Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan 
Zoraki Kahraman 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
11 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Kedi 11:30 15:15 19:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 (216) 3377400
Kozyatağı Avşar Kozzy
Dokuzuncu Hayat 11:15 13:45 16:15 
18:45 21:30
Mumya 11:00 13:30 14:30 16:00 17:00 

18:30 19:25 21:00 21:45
Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında 

11:00 TR 13:00 TR 15:00 TR 17:00 TR
Adres: Buket Sok. No:14 (0216) 6580247

Bakmayın bazılarının ‘konformist’ hayat-
larına… Evlerde, rahat içinde günlerini gün 
etseler de özgürlüklerinden, başına buy-
rukluklarından taviz vermezler. Lakin 
bazıları da ekmeğini adeta taştan çıkarır-
lar. Özgürlük alanları sokaklardır, kimseyi 
kendilerine sahip bellemezler, ihtiyaçla-
rı olduğunda kapı çalarlar, bir nevi rızkını 
çıkarıp çekip giderler…

Kedilerden bahsediyoruz; o şirinlik, 
sevimlilik, aykırılık abideleri minik dost-
larımızdan. İstanbul, onlar için bulunmaz 
kentlerden biri. İngiliz kökenli yönetmen 
Ben Hopkins, ‘Hasret’ adlı kurmaca belge-
selinde ‘Yedi tepeli’ şehir dahilinde hüküm 
süren bir kediler uygarlığının altını çizer.

Geçen hafta salonlarımıza uğrayan Cey-
da Torun imzalı belgesel, adeta ‘Hasret’in 
tezlerini tamamlar nitelikte. ‘Kedi’, İstanbul 
sokaklarında hükümranlığını süren bir grup 
(sayıları ‘yedi’) ‘patili’ dostlarımızı perdeye 
taşıyor. Film, sadece kedilere odaklanmıyor, 
İstanbul’un kendine özgü güzelliğini, büyü-
sünü de kadrajlarına taşıyor.

Filmin etkileyiciliğini, biraz da görün-
tü yönetmenleri Charlie Wuppermann ve 
Alp Korfalı imzalı çerçeveleri sağlıyor. İki-
li, kameralarını kedi boyu hizasında tuta-
rak sevgili dostlarımızın hayatlarına daha 

bir içerden, daha bir yakından bakmamı-
zı sağlamışlar. Yönetmen Torun ise İstan-
bul’u şimdiki zamanın ötesinde, romantik 
bir bakış açısıyla ele almış. Filmin kareleri 
arasında modern sonrası mimariye, şeh-
rin kaotik atmosferine pek rastlamıyor-
sunuz; ‘Kedi’ huzur veren bir kentin ifade-
si aynı zamanda. Film, daha önce vizyona 
girdiği ABD’de çok beğenildi, Ceyda Torun 
imzalı yapım, şimdi kendi kentinin salon-
larında. Kaçırmayın derim…

Bu, beyazperdedeki kaçıncı mum-
ya bilemem ama yönetmenliğini Alex 
Kurtzman’ın üstlendiği son adım, litera-
türe anaakım sinema sınırları dahilinde 
ilk kadın mumya karakterini huzurlarımı-
za getiren yapım olarak geçecek. ‘Mum-

ya’nın başrollerinde Tom Cruise ve Rus-
sell Crowe var. Biri sevimli hırsız, diğeri 
ise iyilik ve kötülüğün üzerinde toplan-
dığı bir bilim insanı olarak karşımıza çıkı-
yor. Malum, bu tür filmler ait oldukları tür 
gereği fantastik boyutlarını abartabilirler; 
keza öykünün kötücül karakteri 5 bin yıl-
lık uykusundan uyanarak günümüzü ge-
liyor (sanki şimdiki zamanda yeterince 
kötü yokmuş gibi). Ama bence filmin asıl 
‘fantastik’ yanı, 1966 doğumlu Crowe’un, 
bir sahnede 1964 doğumlu Cruise’e, me-
alen “Ah siz gençler” türü bir serzenişte 
bulunmasıydı! Sonuç olarak ‘Mumya’, bu 
tür yapımlardan hoşlananlar için belli öl-
çülerde çekicilik barındırıyor ama doğru-
su ben daha iyi bir yapıt bekliyordum.

Pixar animasyonlarının sonuncusu 
olan ‘Arabalar 3’, bir devam filmi. Brian 
Fee’nin yönettiği bu çalışmada, ‘Şimşek 
McQueen’in yeni nesil karşısındaki ayak-
ta kalma mücadelesini izliyoruz. Yaşlılık, 
emeklilik ama asıl olarak usta-çırak iliş-
kisi ve bu bağlamda gelenekler üzerine 
çok şeyler söylüyor ‘Arabalar 3’ ve bu ya-
nıyla yetişkinlere de sesleniyor.

Haftanın en önemli filmi ise İzlan-
da dolaylarından gelen ‘Gençlik Başım-
da Duman’. Ergenlik, cinsel kimlik arayışı, 
taşra baskısı gibi sularda gezinen yapım 
aslında bu yılın Oscar’lı filmi ‘Ayışığı’yla 
yakın akraba. Çok iyi bir sinematografiy-
le anlatılmış bu Kuzey öyküsünü mutlaka 
izleyin derim…  

Yedi ‘pati’li şehrimde…

PUAN CETVELİ
Kedi 
Mumya
Arabalar 3  
Gençlik Başımda Duman
Sniper: Duvar 
Hayalet Hikâyesi

UĞUR 
VARDAN

oyuncaklar
Bahçeşehir Koleji Ataşehir Fen ve Teknolo-
ji Lisesi ile Bahçeşehir Koleji Ataşehir Anado-
lu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri geçen yüz-
yılın oyuncaklarını yeniden canlandırıyor ve 
tasarımlarıyla geleceğin kapısını aralıyor. İs-
tanbul Oyuncak Müzesi kurucusu, yazar Sunay 
Akın’ın rehberliğinde düzenlenen “Oyuncakla 
Zamanda Yolculuk” sergisi, 8 Haziran’da İstan-
bul Oyuncak Müzesi’nin ev sahipliğinde açıldı.  
Sergi 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

İstanbul Oyuncak Müzesi kurucusu Sunay 
Akın’ın rehberliğinde gerçekleştirdikleri proje-
leriyle öğrenciler, Oyuncak Müzesi’nde sergile-
nen ve her biri yapıldığı dönemin ruhunu yansı-
tan çoğu el yapımı oyuncağı yeniden yorumladı. 
Öğrencilerin 3D modelleme, CNC makinelerin-
de kalıp çıkarma gibi günümüz teknolojilerini 
kullanarak, gelecek tasvirleriyle ortaya çıkar-
dıkları yeni oyuncaklar, geçmiş ve gelecek ara-
sında köprü görevi görüyor.

“Oyuncakla Zamanda Yolculuk” sergi kap-
samında öğrenciler sergiyi oluşturan yeniden 
canlandırılmış oyuncakları, orijinal oyuncakla-

rın yapılış amaçlarıyla bağdaştıran, çalışmanın 
kavramsal önemini ortaya koyan bir araştırma 
çalışması sonucu hayata geçirdiler.

Sergide öğrencilerin yeniden yorumlayarak 

imal ettiği oyuncaklar, İs-
tanbul Oyuncak Müzesi’n-
de sergilenen ve model ola-
rak aldıkları orijinal antika 
oyuncaklarla bir arada, 30 

Haziran’a kadar müze ziya-
retçilerine açık olarak izlenebi-

lecek. Müze pazartesi hariç hafta 
içi 09:30 – 18:00, hafta sonu 09:30 – 

19:00 saatleri arasında gezilebilecek. Müze gi-
riş ücreti indirimli 9 TL, tam 12TL.

l Mustafa SÜRMELİ

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde açılan sergide çocuklar asırlık oyuncakları yeniden canlandırırken geçmişe yolculuğa çıkıyor

Çocukların elinde

yeniden şekillenen

güzel!
Bir yaz tatili daha geldi çattı. Tabi ki bu tatili en çok hak eden 
ve sonuna kadar hakkını vererek eğlenmesini dilediğimiz 
kesim çocuklar! Tatili keyifli kılmak için çok seçenek var 
ama bu sıcak günler kitaplarla çok daha güzel hale gelebilir. 
Gazetemizin çocuk okurları için kitap önerilerini derledik…

Simirna ve Yasemin yerlerinden 
kıpırdamadılar. Sanki Simirna’nın 
gücü ve inancı, Yasemin’e 
geçmişti. Şimşekler çakmaya 
başlayınca, görmeyi umdukları 
tekneyi birden karşılarında 
buldular. 

Bu ilginç fen bilimleri kitabı, 
bilime meraklı genç mucitler için 
hazırlanmıştır. Kitabı kullanarak 
ilginç deneyler yapabilir, yeni 
projeler üretip bunları hayata 
geçirebilir, fen bilimlerinde çok 
şaşırtıcı keşifler yapabilirsiniz.

Cankurtaran Kibele / 
Sevgi Saygı / Günışığı 
Kitapları

Bilim ve Buluşlar – 
Yaratıcı Genç Mucitler için 
Çıkartmalı Bilim Kitabı 
/ Ruth Thomson / İş 
Bankası Kültür Yayınları

Maya’nın Ağacı / Gökçe Ateş 
Aytuğ / Günışığı Kitapları
Sokağın ortasında onca betona inat, 
göğe yükselen asırlık fıstıkçamını birileri, 
“etrafı kirletiyor” diye şikâyet etmiştir. 
Belediye ekipleri güzelim ağacı kesmeye 
hazırlanınca, Maya çok üzülür. Dedesi 
ve Terzi Arman, kaldırıma oturarak 
ağacı korumaya çalışırlar. Ama belediye 
ekipleri vazgeçecek gibi değildir. Maya 
bir plan yapar. Üstelik yalnız değildir. 
Kargalar, kedi Muhtar ve mahalleli, 
fıstıkçamını kurtarabilecek midir?

Mavi Gezegenin İlk 
İnsanları / Bilgin Adalı / 
Yapı Kredi Yayınları 
Kim merak etmez Mavi 
Gezegenin İlk İnsanları’nı?
Bilgin Adalı’nın Mavi Gezegenin 
İlk İnsanları kitabı, okurlarını 
zamanda heyecanlı bir yolculuğa 
çıkarıyor. Yağmur ile Damla’nın 
babaları bir bilgisayar programı 
icat eder… Bu program 
sayesinde, bilgisayar ortamında 
günümüzden milyonlarca yıl 
önceyi bile izlemek mümkündür. 
Kim merak etmez dünyamızın ilk 
insanlarını? 

Mavi Eşek ile Aylak Aslan 
/ Yalvaç Ural / Yapı Kredi 
Yayınları
Bu orman, başka orman! Her gün yeni 
bir maceraya uyanan Ormangiller, 
gerçekten bir çizgi romanda mı 
yaşıyorlar, yoksa burası aslında bir kolej 
mi? Bir türlü başrolü kapamayan Aslan 
bir öğretmen, çalışkanlığı ve zekâsıyla 
herkese yol gösteren Eşek ise sınıf 
temsilcisi mi? İkide bir karşılarına çıkıp 
işleri karıştıran şu Yazar ve Çizer de 
kim o halde? Çocukların geleceğini 
kurgulayan iki kandırıkçı sanatçı mı? 
Peki ya bütün bunlar yalnızca Yalvaç 
Abi’nin eğlenceli düşleriyse?

Balina ile Mandalina / 
Fazıl Hüsnü Dağlarca / 
Yapı Kredi Yayınları
Balina ile Mandalina, ünlü 
ozan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
çocuklar için yazdığı bir dostluk 
öyküsüdür. Yapyalnız bir balina 
yapyalnız bir mandalina, korkunç 
kuzey denizinin ak gecelerinde 
tanışıyorlar. Düşünebiliyor 
musunuz? Balina, hayvanların en 
kocamanı, hep buzullar arasında 
dolaşan koskocaman bir hayvan. 
Mandalina ise sıcak ülkelerin 
küçücük bitkisi. Nasıl olur bu 
dostluk demeyin, olur. 

Burun Giysisi / M. Banu 
Aksoy / Can Çocuk 
Yayınları
İnsan üşüdüğü zaman, ne kadar 
da tatsız bir hisse dönüşüyor şu 
soğuk! Neyse ki, çözümü basit: 
Giyinmek! Ama insanın içini 
giysiden de çok ısıtan bir şey var 
ki, onu en iyi anneler ve babalar 
bilir… Çocuk kitapları, dergileri 
ve radyo programlarıyla tanınan 
M. Banu Aksoy’un sıcacık 
öyküsü, Mert Tugen’in rengârenk 
esenleriyle canlanıyor!

Yaz tatili
kitaplarla

Kedi

Mumya

Gençlik Başımda Duman
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çocuklarından
aldılar

istihdam ve üretimde
Sertifikalarını alan girişimci kadınlar, şimdi kendi 
iş yerlerini açıp, iş yaşamında üretime katılacak

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi” kap-
samında yürütülen Girişimcilik Eğitimlerinin Sertifika 
Töreni 13 Haziran 2017 Salı günü Kadıköy Belediye-
si Evlendirme Salonu’nda gerçekleşti. Sertifika töreni-
ne Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, 
İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, 
KOSGEB İstanbul İstanbul Anadolu Yakası İl Müdürü 
Serhat Öztürk, İŞKUR İstanbul Hizmet Merkezi Müdü-
rü Aziz Doğan, ILO Ulusal Proje Kordinatörü Ebru Öz-
berk Anlı katıldı. 

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Kadı-
köy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadı-
köy dışından da girişimcilik eğitimlerine katılım olması-
nın önemini vurguladığı konuşmasında, “KOSGEB, ILO, 
İŞKUR ile birlikte yürüttüğümüz projede sertifikaları ve-
receğiz. Kurumların beraber çalışmasının ne kadar önem-
li olduğunu her çalışmada görüyoruz. Bu çalışmaların 
çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sertifikalarını alan 
kadınlarımız buradan aldıkları eğitimle beraber hayatla-
rına yön verecekler. Kendilerine güvenlerini pekiştirecek, 
daha güçlü hissedecekler kendilerini. Ne zaman yardıma, 
desteğe ihtiyaç duyarlarsa onların yanında olacağız” dedi.

MİKRO-HİBE ALACAKLAR
ILO Ulusal Proje Kordinatörü Ebru Özberk Anlı da 

sertifika töreninde “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi 
İşler Projesi Kapsamında yürütülen Girişimcilik Eğitim 
Programı ve Mikro-Hibe Süreci” konulu bir de sunum 
gerçekleştirerek yapılan çalışmaları anlattı. Özberk Anlı, 
sertifikalarını alan kadınlar için mikro-hibe yarışması-
na başvuruların başladığını ve yarışma şartlarını hatırlat-
tı. Özberk Anlı 30 kadına mikro-hibe verileceğini belirtti. 

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR
Daha sonra Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ba-

har Yalçın, İŞKUR İstanbul İl Müdür Yardımcısı Süley-
man Çelik, KOSGEB İstanbul İstanbul Anadolu Yakası İl 
Müdürü Serhat Öztürk, İŞKUR İstanbul Hizmet Merke-
zi Müdürü Aziz Doğan, ILO Ulusal Proje Koordinatörü 
Ebru Özberk, Girişimcilik eğitimlerini tamamlayan 100 
kadına sertifikalarını verdi. Sertifikalarına kavuşan kadın-
ların mutluluk ve heyecanı görülmeye değerdi. 

KADIKÖY’DE DÜKKÂN AÇACAK
Daha önceden de girişimcilik eğitimi aldığını burada 

jüri özel ödülü kazandığını söyleyen Rabia Özdemir To-
kat, Kadıköy Belediyesi’nin girişimcilik eğitimlerinden 
haberdar olduktan sonra müracaat ettiğini, sertifikasını 
alacağı için mutlu olduğunu ifade etti. Aynı zamanda iş-

letme ve kamu yönetimi mezunu olduğunu, çok güzel bir 
girişimcilik ve mentörlük eğitimi aldığını, kadınların da iş 
hayatında erkeklerle birlikte yer alması gerektiğini ifade 
eden Rabia Özdemir Tokat, “Hem eğitimli olmalıyız hem 
iş hayatında olmalıyız ki çocuklarımıza da örnek olalım” 
dedi. Rabia Özdemir Tokat, Kadıköy’de yakında bir se-
ramik atölyesi açacağını, iş hayatını tanımaları için bura-
da deneyimlerini kadınlarla paylaşmak istediğini anlattı.

“İŞYERİMİ BÜYÜTMEYİ İSTİYORUM”
Girişimcilik ve mentörlük eğitimlerine katılıp sertifi-

ka almaya hak kazananlardan Duygu Arabacı da gelecek 
planlarını anlattı. Girişimcilik eğitimleri olduğunu duy-
duktan sonra başvurduğunu ve katıldığını, çok memnun 
kaldığını belirten Duygu Arabacı, “Bir kafe açmak istiyo-
rum. Sertifikamı aldım. Bundan sonra iş planımı hazırla-
yıp KOSGEB’e başvurmayı düşünüyorum. İlerde işyeri-
mi daha da büyütmek istiyorum” dedi. 

ORGANİK SABUN YAPACAK
Kimyager olduğunu, kendi alanıyla ilgili organik sa-

bun imal etmeyi istediğini anlatan Deniz Yiğit de “KOS-
GEB ve İŞKUR’dan eğitimlerin olup olmayacağını takip 
ediyordum. Eğitimler çok düzenli gayet iyi geçti. Eğlen-
celiydi aynı zamanda. Birçok kadının bir arada bulunma-
sı hem biz katılımcılar hem eğitimciler adına gurur veri-
ci. İnşallah hibe de alacağız” diye konuştu. Yiğit, eşinin 
de desteğiyle çalışma yaşamında başarılı olacağına inan-
dığını ifade etti. 

AŞÇILIKTAN RESTORANA
Belgin Buber de 7 yıldır aşçılık yaptığını, işiyle ilgili 

sektörel bilgi edinip kendini geliştirmek için girişimcilik 
eğitimine katıldığını anlattı. Üniversitede okuyan iki ço-
cuğu olduğunu, şimdi dükkanını da tuttuğunu, kısa süre 
sonra açıp çalışmaya başlayacağını söyledi.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALDILAR
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türki-

ye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülen proje çerçe-
vesinde iş fikri geliştirme, işletme, işletme fonksiyonla-
rı, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, 
pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim 
planı, finansal planı kapsayan iş planı kavramı, iş mode-
li, sürdürülebilirlik, finansman kaynaklarına erişim gibi 
konularda girişimcilik ve mentörlük destek eğitimi veril-
miş, Projenin İstanbul ayağında İŞKUR İstanbul İl Mü-
dürlüğü ve Kadıköy Belediyesi’yle imzalanan protokol 
gereği Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet mer-
kezinde yapılan mülakat sonucu 100 kadın bir hafta süren 
Kadın Girişimciliği Destek Programı ve mentörlük eğiti-
mine katılmıştı.

l Mustafa SÜRMELİ

Şimdi sıra Kadıköy Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vak-
fı (AÇEV)’nın birlikte düzenlediği 10 hafta süren 
“Baba Destek Programı”nı tamamlayan babala-
ra sertifikaları törenle verildi. Kadıköy Belediye-
si Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nda 14 
Haziran Çarşamba günü düzenlenen törene Ka-
dıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temur-
lenk, AÇEV yetkilileri ile babalar eş ve çocuklarıy-
la birlikte katıldı. Törenin en renkli bölümü 
ise babaların sertifikalarını çocukların-
dan almasıydı. Baba Destek Prog-
ramı’nı tamamlayan 22 babaya 
sertifikaları verildi. 

İLETİŞİM GELİŞTİ
Eşi Demet Güyer ve kızı 

Gurur ile sertifikasını alma-
ya geldiğini söyleyen Güçlü 
Güyer, baba destek eğitim-
lerinin çok verimli geçtiğini, 
programın hemen başlarından 
itibaren çocuğu ile olan iletişi-
minin geliştiğini belirterek, çocuğu 
olan herkese bu programa katılmasını 
tavsiye etti.

“BİLMEDİKLERİMİZİ ÖĞRENDİK”
Programa dede olarak katıldığını söyleyen 

Ömer Uman sertifikasını torunu Mehmet Eren’den 
aldı. "Gerçi ben dedeyim, dede olarak programa 
katıldım ve çok memnun kaldım. Burada arkadaş 
edindim. Bilmediklerimizi öğrendik. Yanlışlarımı-
zı da gördük. Eğitimcilerimize, herkese teşekkür 
ediyoruz"dedi. 

“DAHA İYİ BABA OLACAĞIZ”
Eşi Elif Sarıkaya oğulları Emre ve Can ile ser-

tifika almaya gelen Alper Sarıkaya “Gerçekten 
birçok konuda bilgimiz arttı. Eğitimcilerimiz de 
programda bize her hafta ödevler verdi. Doğrula-

rımızı ve yanlışlarımızı gördük. Öğrendiklerimiz-
le kendimizi daha da geliştirip daha iyi baba olma-
ya çalışacağız” dedi.

Anneler de program ile ilgili düşüncelerini pay-
laştı. Elif Sarıkaya da “Yanlışları bu program saye-
sinde doğruya çevirmeye çalıştık. Doğru yaptıkla-
rımızı da pekiştirdik. Çocuklarımızla iletişimimiz 
olumlu şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

SORUMLULUĞU PAYLAŞMAK…
AÇEV’i temsilen törene katılan Ah-

met Çetin konuşmasında programa 
katılan pek çok babanın memnuni-
yetini dile getirdiğini 2 buçuk ay 
süren programla babaların çocuk-
larıyla, aileleriyle iletişiminin ge-
liştiğini ifade etti. Çetin, baba 
destek programının özetle “Ço-
cukla iletişim kur, çocuğun geli-

şimini, özelliklerini bil ve ona des-
tek ol ama en önemlisi bunu anne 

ile birlikte yap, sorumluluğu birlik-
te paylaş” dediğini belirterek, AÇEV’e 

bu fırsatı sağladığı için Kadıköy Belediye-
si’ne,  program eğitimcileri, çocuk ve annelere te-

şekkür etti. 
Kadıköy Belediyesi’ne program olanağı sağla-

dığı için teşekkür eden eğitimci Serkan Özcan, eği-
timciler olarak programda babalara bilgilerini aktar-
dıklarını, bundan sonra sıranın babaların edindikleri 
bilgileri hayata geçirmesinde ve çocuklarıyla daha 
sağlıklı iletişim kurmasında olduğunu belirtti. 

BABA DESTEK PROGRAMI
10 hafta boyunca haftada 1 gün 2 saatlik otu-

rumlar halinde gerçekleştirilen Baba Destek Prog-
ramına 3-6 ve 7-11 yaş arasında çocukları olan ba-
balar katıldı. Her hafta farklı bir konunun işlendiği 
program kapsamında babalar çocuk gelişimi ile ilgi-
li pek çok konuda bilgilendirildi. 

SERTİFİKALARI

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Khalkedon Te-
sisleri’nde iftar verdi. İftara Kadıköy Kaymaka-
mı Tuncay Sonel, Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Meclisi üyeleri, 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları, kurum 
müdürleri ve Kadıköylü muhtarlar katıldı.  
İftarın ardından Eğitim Mahallesi Muhtarı Sa-
bahattin Güven iftar duası yaptı. Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yaptığı ko-
nuşmada, “Kamunun çok değerli yöneticileri, 
değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz he-
piniz hoş geldiniz. Ramazan ayının, bu mübarek 
ayın bu güzel gününde hep birlikte beraberiz. 
Hep beraber bu sofrayı paylaşmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz” dedi.

Kadıköylü mülki amirler 
Kadıköy Belediyesi’nin 
düzenlediği iftarda buluştu

Kadıköy Belediyesi’nden iftar

Kadıköy Belediyesi ile AÇEV’in 
düzenlediği “Baba Destek 

Programı”na katılan babalar 
sertifikalarını çocuklarından aldı
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Aynı adreste 10 yıldan fazla süredir oturmak-
tayım. Kadıköy’deki evimize ilk geldiğimiz-
de yıllar 2006 ya da 2007 idi. Deprem sonra-
sı fiyatlar ve kiralar rahatlamıştı, şimdiki gibi 
füzeleşen anlamsız kiralar yoktu. Neyse der-
dim kirası filan değil zaten. Kadıköy’de otur-
manın güzel yanı hala bir şekilde hayatta kala-
bilmiş olan mahalle hissiydi. Kadıköy’den önce 
üniversite yıllarımda ve bir miktar sonrasın-
da Beşiktaş Serencebey’de de aynı his vardı. 
Ama o yıllarda söz konusu bölge genelde öğ-
rencilerin istilasındaydı. Karşı komşumuz genç 
kızı iki kere acile kaldırmak zorunda kalmıştık. 
Ailesinin de ilgisizliği sayesinde yaşadığı hız-
la hayata veda ettiğinde henüz 23 yaşındaydı. 

Kadıköy’de ise, özellikle Moda’ya doğ-
ru yaklaşıldıkça komşuluk müessesesi daha 
farklı bir boyut alıyordu. Bulunduğum apart-
manda ilk geldiğimiz günden beri dört kom-
şumuzu kaybettik. Her aramızdan ayrılan tey-
ze yerine dairesine başka bir komşu geldi. Bazı 
daireler satın alındı ve sonsuz tadilat yolcu-
luklarına yol alındı. Eski genç komşularımın 
yüksek sesle müziklerinden rahatsızlık ya-
şarken şimdi, orta ve orta-üst yaş grubunda-
ki komşularımın tadilat çılgınlığından payımı-
zı alıyoruz. 

Bulunduğum noktada yeni alt kat komşu-
muz eski komşumuz teyzenin ebediyete inti-
kal etmesiyle birlikte daireyi satın alıp baştan 
yaratmaya and içmiş durumda. Şu anda tadi-
latın 7. haftasındayız. Hayatımı yazı yazarak, 
evden kazanmaya çalıştığım için, alt katınız-
da duvar yıkılırken, 100 desibel matkap ve hilti  
gürültüsünde çalışmak gerçekten de çok eğ-
lenceli. Öncelikle bir noktadan sonra matkap 
sesi sizi çok fazla bozmuyor. Tercihen ecza-
nelerde satılan kulağa su kaçmasın diye satı-
lan balmumu ve pamuklu kombinleri, ses en-
gelleyici olarak kulaklarınıza tıkayabilirsiniz… 

Düzenli haftalar boyu süren matkaplı, du-
var ve mozaik kırmalı, mutfak yıkmalı, kapı 
takmalı, pvc doğrama değiştirmeli bir tadilat 
sürecinin aslında farkında olmasanız da gü-
zel tarafları da var. Mesela mutlaka saat 9’da 
uyanmış oluyorsunuz. İsterseniz gündüzün 
gürültüsünden kaçıp, gece 4-5’e kadar bil-
gisayar başında çalışın, sabah 9 gibi o gü-
zel sesle uyanıyorsunuz. Bir noktadan son-
ra artık Amerika’daki araba alarmlarını taklit 
eden kuşlar gibi matkap seslerini taklit etme-
ye başladım evin içinde. Mesela ne zaman du-
varda dübellik bir delik açılıyor, ne zaman tesi-
sat için delik açılıyor, hemen anlayabiliyorum. 

Bazen haftalar süren matkap, çekip ve 
kırma dökme sesleri o kadar rahatsız edi-
ci olabiliyor ki, Cüneyt Arkın gibi alt kata inip 
tek suçları yeni ev sahibinin bitmek ve dur-
mak bilmeyen tasarım anlayışını tadilatla ta-
mir etmeye çalışan ustalara kafa göz girmek 
istiyorum. Sürekli gürültü şiddet gibi bir şey. 
Bu sıralar zaten özellikle Bağdat Caddesi ya-
kınlarındaysanız yanınızda bir inşaat vardır, 
ya da çok yakınlarda çok yakınınıza bir inşaat 
gelecektir. Psikolojinizi buna hazırlayın derim, 
yoksa yıkılırsınız. 

İstanbul’un güzel yani inşaat sesinden ka-
çamıyor oluşunuz. Hatta başka illere bile git-
seniz bu sesten kaçamıyorsunuz. İstanbul’un 
eskiden kanarya, serçe ve bülbüllerden oluşan 
müziğinin yerini artık matkaplar, harç karma 
makineleri ve hafriyat kamyonlarının tangır 
tungur sesleri almış durumda. Değişe değişe 
neye değişeceğiz bilemiyorum ama umarım 
alt kattaki tadilat bu hafta biter. Adam iki kere 
kapı değiştirdi, o derece. 

Neyse “Bundan sonra kimse evin içinde 
davul çalmama laf etmesin” diyerek hoşgörü 
mesajlarımı veriyorum. Herkese sessiz günler 
ve geceler dilerim. 

Komşular 
komşularımız

KAAN 
SEZYUM

Gazi Mustafa Kemal Paşa Or-
taokulu öğrencileri elde ettik-
leri ata tohumları diye bilinen 
50 yıllık domates, salatalık to-
humlarını okulda yaptıkları pro-
je kapsamında öğretmenleriyle 
özenle yetiştirdiler. Tohumların 
önce saksılarda ekilip 16 - 29 °C 
arasında, fide vermesi beklendi. 
Tohumların önce küçük fideye, 
sonra daha büyük saksılarda ve 
sera ortamı hazırlanarak fidana 
dönüştürmeleri sağlandı. Ardın-
dan fidanlar okulda plastik su şi-
şelerinden sulama sistemini bile 
yaptıkları küçük bahçeye ekildi. 
Projede günümüzde tarımda kul-
lanılan tohumlarla 50 yıl önce 

kullanılan tohumların karşılaştı-
rılması ve aradaki farkların be-
lirlenerek sebeplerinin raporlan-
ması amaçlanırken, öğrenciler 
50 yıllık tohumların daha canlıy-
ken, normal tohumların cılız ol-
duğunu gözlemlediklerini, ilaç 
veya herhangi bir gübre kullanıl-
madığını da belirtti. 

Öğrenciler yazın organik do-
mates ve salatalıkları yetiştirmek 
ve toplamak istediklerini ifade 
ederken, öğretmenleri Ebru Bir-
gül, organik tohum kullanımının 
artmasını ve organik tohum kul-
lanmanın önemini yaşayarak öğ-
renmesini sağlamak istedikleri-
ni anlattı.

50 yıllık 
domates, 
salatalık 

tohumlarını 
ektiler; leziz, 

doğal sebzeler 
elde ettiler

Atölye çalışmalarından

sergi
İlki Yarıyıl Karikatür Günleri 2017’de açı-
lan “Karikatür Evi Atölyeleri’nden” sergisinin 
ikincisinde, Karikatür Evi’nde gerçekleştirilen 
üçüncü ve dördüncü dönem atölyelerinde çı-
kan ürünler sergilendi.

Karikatür Evi’nde 7 ile 11 ve 18 yaş üstü 
öğrencilerin emeklerini tek bir çatı altında top-
layan sergide,  yaklaşık 350 çalışma var. Et-
kinlikte sergilenen çalışmalar ziyaretçiler tara-
fından yoğun ilgi gördü.

“ÇOCUKLUĞUMUZA GÖTÜRDÜ”
Sergiyi görmek için gelen ziyaretçilerden 

Gülhan Turan Çiftçi “Sergi çok güzel olmuş. Oğ-
lumun arkadaşlarının da burada sergisi var. Bu 
tür çalışmalar çocuklarımızın güven duygusu-

nu, yaratıcılığını, hayal gücünü ve problem çöz-
me yeteneğini geliştiriyor. Bizim için de farklı 
bir duygu, çocukluğumuza doğru gitmiş gibi his-
sediyorum. Bu tür çalışmaların olması çocukları-
mız ve bizim için de büyük bir fırsat” dedi.

Ziyaretçilerden Yunus Dülgar ise “Çocuk-
larımız ve biz büyükleri böyle bir hobiye teş-
vik eden güzel bir sergi olmuş. Çevremizde yal-
nız yaşayan insanlar var onlar için de güzel bir 
adım. Ayrıca annem de burada kursa başladı. 
Çevremizde bu tür atölyelerin olması, bizden bü-
yük olan insanların zamanlarını değerlendirme-
leri için de büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.

2 Haziran’da ziyaretçilerin beğenisine su-
nulan sergi, 11 Haziran Pazar günü sona erdi.

Küçük müzisyenlere

ödül
Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın, İstan-
bul İl  Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile gerçekleştirdiği “İstanbullu Ço-
cuklar Çöpüne Sahip Çıkıyor” vi-
deo yarışmasında Faik Reşit Unat 
Ortaokulu “Çevreye Sevgi Koro-
su”nun hazırladığı video birinci 
oldu. Öğrenciler ödüllerini geçtiği-
miz hafta okulda düzenlenen tö-
renle aldı. Ödül törenine İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü, İstanbul Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilile-
ri, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Sadık Aslan, Göztepe Gönül-
lü Evi temsilcileri, ödül alan okullar, 
öğretmenler, veliler ve öğrenci-
ler katıldı. 

SÖZ BESTE ONLARA AİT
“Çevreye Sevgi Korosu”, Fen Bi-
limleri öğretmeni Mine Yalın’ın sür-
dürdüğü, Fen Bilimleri, Çevre Bilimi 
ve Sanat Bilimlerini bir araya geti-

ren bir proje. Koro, söz ve bestesi 
kendilerine ait olan şarkılarla çev-
re bilincine dair mesajlar verme-
ye çalışıyor. Koro, 2016 - 2017 eği-
tim öğretim yılında farklı yerlerde 
sahne alıp, okullarını temsil etti. 
Marmara Üniversitesi Biyoloji Bö-
lümü’nün düzenlediği Ekoloji Ça-
lıştayı,  İstanbul Teknik Üniversite-
si’nde düzenlenen İstanbul Karbon 
Zirvesi,  Kadıköy Belediyesi’nin dü-
zenlediği Çevre Festivali, Neza-
hat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde 
gerçekleşen Doğa Şenliği, İstanbul 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 
5 Haziran Çevre Günü’nde gerçek-
leştirdiği ödül töreninin açılışı, Kadı-
köy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
düzenlediği Proje Şenliği açılışı 
bunlardan birkaçı. Faik Reşit Unat 
Ortaokulunu başarı ile temsil eden 
öğrencileri, Okul Müdürü Ali Arslan 
da iftihar belgesi ile ödüllendirdi.

Okul bahçesinde 
doğal tarım 

Faik Reşit Unat 
Ortaokulu Çevreye Sevgi 
Korosu, birincilik ödülüne 
değer görüldü

l Bektaş BİNAY

armara Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nin ilk kez 1997 yılın-
da düzenlediği Uluslararası Öğrenci 
Trienali “Geçicilik- Farklar ve Öte-

si” başlığıyla bu yıl yedinci kez gerçekleşiyor. 
Açılış etkinlikleri 12-16 Haziran tarihleri arasın-
da olan trienal, hem Türkiye’den hem de dünya-
dan sanat-tasarım öğrencileri ve kurumlarını bir 
araya getiren en güçlü etkinliklerden biri olarak 
tanınıyor. Sergi, kısa film ve atölyelerden olu-
şan trienalde yurt içi ve yurt dışından 42 eğitim 
kurumuna ait eserlerin yanı sıra, yıl boyu süren 
otuz dokuz adet atölyenin ürünleri sergileniyor. 
Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği trienal 
kapsamında düzenlenen “Sanatçı Günlükleri” 
adlı sergi de Gençlik ve Sanat Merkezi’nin ev 
sahipliğinde başladı. Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu’nun da ziyaretçi olarak katıl-
dığı, 12 Temmuz’da son bulacak sergide, trienal 
için tasarımcıların, yıl boyunca yaptıkları çalış-
maları geçirdikleri günlükler sergileniyor. 

SON OLMAYACAK
Gazete Kadıköy’e konuşan Marmara Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı İnci De-
niz Ilgın, “Sanatçı Günlükleri” sergisini, “Bu 
proje 2013 yılında Soner Emanet ve Barış Ko-
ca’nın fikriyle gelişti ve büyüdü. İlk kez o dönem 
uygulanan bu proje, tam da Gezi sürecine denk 
gelmişti. Hala bakın görüyoruz buradaki günlük-
lerde birçok kişi o dönemki deneyimlerini pay-
laşmış. Günlükler sadece günleri belgelemek için 
değil. Aklınıza gelebilecek her türlü güne ait, her 
türlü yaşama ait duygularını yansıttıkları belge-
ler.” sözleriyle açıkladı. Ilgın, bu sene farklı ola-
rak çocukların da günlüklerinin sergilendiğini 
belirtirken, “Çok güzel bir proje ve giderek büyü-

yen bir proje. Başka kolları da olacak. Belki ile-
ride bir kataloga da dönüşecek.” sözleriyle pro-
jenin devamlılığının sağlanacağının altını çizdi.

“SANATÇILARI ÖZGÜR BIRAKTIK”
Serginin sahipleri Soner Emanet ve Barış Ko-

ca’nın verdiği bilgilere göre, “Sanatçı Günlükle-
ri” sergisi 2013 yılında trienalde öğrencilerin daha 
aktif rol oynaması arzusundan doğmuş. “Sanatçı 
Günlükleri” projesinin sadece trienalde değil sü-
rekli sergileneceğini söyleyen ikili, sponsor bulma-
ları durumunda, çalışmaları bir kitapta toplamak 
istediklerini belirtiyor. İkili, sergiyi özgün yapan 
unsurun sanatçıları özgür bırakmaları olduğunu, 
“Biz sanatçılara defterleri dağıtırken bir kısıtla-
ma yapmıyoruz. Örneğin defterin büyük bir kısmı-
nın yanık, sadece isim bölümünün olduğu defterler 
var. Çocuklara da kısıtlama yapamayacağımız için 
onlardan da günlükler aldık ve çalışmamıza dâhil 
ettik. Zaten ortaya çıkan işin özgün olmasının se-
bebi de bu” sözleriyle açıklıyor.

Kadıköy’den 
sanata tam destek
Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği 7. Uluslararası Öğrenci 
Trienali kapsamında açılan “Sanatçı Günlükleri” adlı sergi, 
Gençlik ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor
l Alper Kaan YURDAKUL / Bektaş BİNAY

M

BAŞKA NELER VAR?
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 
7. Uluslararası Öğrenci Trienali 12 Haziran - 16 
Haziran tarihlerinde Kadıköy Belediyesi desteğiyle 
gerçekleşiyor. Trienal kapsamında Kadıköy 
Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde açılan 
serginin yanı sıra, Yeldeğirmeni Sanat’ta kısa 
film gösterimi yapılacak. Kısa film gösterimleri 16 
Haziran Cuma 10.30 ve 14.00’te.
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6 yaşından beri gitar çalan, müzik otoritelerince ‘gitarın genç dâhisi’ diye tanımlanan 
26 yaşındaki genç müzisyen Celil Refik Kaya, “Sanatı gerçekten anlamış bir müzisyen, 
zamanından, parasından, gençliğinden ve arkadaşlıklarından fedakarlık edip 
kendisini çalışmaya adar. Bu gerçek fedakârlık da başarı getirir” diyor

elil Refik Kaya, 1991’de Kadı-
köy’de, sanatçı bir ailenin içinde 
doğdu. Ufak yaşta müzikle ilgilen-
meye başladı. Bu ilgisi, sorumluluk 

duygusu ve fedakârlıkla birleşince müzik, haya-
tı oldu. Genç yaşına rağmen dolu bir diskogra-
fiye sahip. ABD’deki prestijli konser salonları, 
okulları ve festivallerde resitaller, konçerto per-
formansları, oda müziği ve ustalık dersleri ver-
di. Festivallere katıldı, ödül üstüne ödül kazan-
dı, yarışmalarda pek çok derece elde etti. Alman 
ve Avusturyalı müzik otoriteleri ona ‘harika ço-
cuk’ diyor. Şu an ABD’de yaşıyor ve dokto-
ra yapıyor. 2 ay sonra Harvard Üniversitesinin 
Dumbarton Oaks isimli Fellowship programın-
da konserler ve seminerler verip, eserler yazıyor 
olacak. 

Geçtiğimiz günlerde 7. Donizetti Klasik 
Müzik Ödülleri’nde “Yılın Çıkış Yapan 30 Yaş 
Altı Genç Müzisyeni” ödülünü alması vesileyle 
Kaya ile röportaj yaptık…

● Müzik ne ifade ediyor size?
Müzik insanlığın ruhsal ve sosyo-kültürel 

gelişimine katkı sağlayabilecek en önemli sanat-
lardan. Kaliteli müzik, gerçekten anlaşıldığında 
toplumu ruhsal ve kültürel yönden geliştirebilir, 
kalitesiz müzik de bir o kadar geriye götürür.    

 ● Başarılarla dolu kariyerinize 6 yaşınız-
da başlamışsınız. Bir müzisyen illa ki bu kadar 
erken mi başlamalı sizce? Bu erken yaş başa-
rılarınızın temelini sağlamıştır ama bir yandan 
da çocuk yaştan itibaren üzerinizde bir sorum-
luluk hissetmenize de neden olmuş olabilir mi?

 Müzik eğitimi sadece müziği entellektüel 
olarak anlamak değil, entrümanı çalan kişinin 
fiziksel gelişimini de içerir. Mesela dövüş sa-
natları ya da sporun herhangi bir dalını öğren-
mek isteyen birinin belirli bir fiziki seviyeye 
ulaşabilmesi için erken yaşta başlaması gerek-
tiğini biliyoruz. Müzikte de aynı şekilde. Bel-
li bir teknik seviyeye ulaşmak için kişinin er-
ken yaşta başlamak daha iyidir. Belli yaşlardan 
sonra kaslar esnekliğini kaybedip beyin fiziksel 
aktiviteleri daha yavaş algılıyor. Ben gitara ta-
mamen kendi isteğim ile başladım, severek ça-
lıştım. Sorumluluk, her çocuğa aşılanması ge-
reken bir duygu. Sorumluluk duygusunu erken 

yaşlarda öğrenmiş insanlar -her ne meslek seçer-
se seçsin- işini iyi yapıyor. 

● O yaştaki bir çocuk olarak gitarda sizi çe-
ken şeyin ne olduğunu anımsıyor musunuz?

Klasik gitar öğrenmeye ilk hocam olan ba-
bam Mehmet Refik Kaya ile başladım.  Babam 
birçok enstrüman çalar. Bunlardan beni en etki-
lemiş olan klasik gitardı. 6 yaşımda iken baba-
mın çaldığı parçaları gitar ile çalmaya başlayıp 
takıldığım yerleri ısrarla babama soruyordum. 
Babamın eve getirdiği ve önceden biriktirmiş ol-
duğu kayıtlardan, Andres Segovia ve John Wil-
liams’ın kayıtları beni çok etkilemişti ve hep on-
lar gibi bir gitarist olmak istedim. Bu fikirden 
bir an olsun vazgeçtiğimi de hatırlamıyorum. 

● Bu durumda, müzisyen olmanızda aileni-
zin, bilhassa babanızın etkisi vardır herhalde…

Müzisyen bir ailede doğdum ve ailemin des-
teğiyle buralara geldim. Müzik,  gündelik ha-
yatın parçasıydı. Dedem fasıl müziğinin en son 
ustalarından, meşhur bir enstrüman yapımcısı, 
keman ve ud virtüözü Üsküdarlı Teoman Kaya 
idi. Amcam Neyzen Ahmet Kaya ney ve diğer 
birçok enstrümanı çalmasının yanında iyi bir 
lüthiye (enstruman yapımcısı). Babam tam bir 
Rönesans sanatçısı gibidir; heykeltraş, ressam, 
mühendis... Unutulmuş bir Türk sazı olan Re-
babı tekrar hayata geçirmiş, Türkiye’de kadro-
lu tek Rebab sanatçısıdır. Klasik gitar da dahil 
daha bir çok enstrümanı ustalıkla çalar. Babam 
evde her gün enstrüman çalışırdı,  babaannem-
lerde toplanılır fasıl müziği çalınırdı. Böyle bir 
ortamda tabi ki herkes bana destek oldu.  

● Bu genç yaşınızda dolu dolu bir diskog-
rafiye sahipsiniz. Nasıl olabildi sizce tüm bun-
lar? Yetenek, şans, azim, çalışma…

Sorumluluk ve sorumluluğun getirdiği feda-
karlık.  Sanatı gerçekten anlamış bir müzisyen, 
müzik uğruna zamanından, parasından genç-
liğinden ve arkadaşlıklarından fedakarlık edip 
kendisini çalışmaya adar ve bunu bilmese de in-
sanlık için yapar. Böyle olması, bunu gerçek fe-
dakarlık yapar.  Gerçek fedakarlık da başarı ge-
tirir ve yol ne kadar zor olursa bekleyen başarı 
da o kadar büyük olur. Bunun için bazı insanlara 
gerekli ortam ve olanaklar verilmiştir, yetenek, 
şans ve aile gibi. 

● Serhan Bali bir yazısında “Celil Refik 
Kaya’nın uluslararası klasik gitar dünyasında 
fenomen haline geldiğinin bu ülkede kaç kişi 
farkında?” diye soruyor. Sizce?

Türkiye’de bazı şeylerin farkına varılması 
bazen çok zaman alıyor ve insan ömrü o kadar 
uzun değil maalesef. Şu örneği vereyim;  New 
York’ta ki JoAnn Falletta Uluslararası Gitar 
Konçerto Yarışmasını kazanan en genç gitarist 
oldum ve yarışmanın sonunda madalya verildik-
ten sonra İstiklal Marşı çalındığında, 3000 Ame-
rikalı ayağa kalktı ve marşımızı dinledi. İnsanın 
tüylerini diken diken eden bir sahne. Ertesi gün 
Buffalo News “Türk gitarist birinci oldu” diye 
haber yaptı. Bunu annem gazeteleri arayıp söy-
leyince “biz böyle şeylerle ilgilenmiyoruz” de-
diler. Bu olimpiyatlarda olsa hemen haber ya-
pılır. Bu tip başarılar müzik çevresinde bile geç 
anlaşılıyor. Beni destekleyen meslektaşlarım, 
gitar hocalarımız arkadaşlarımız hariç. Bir sa-
natçı için aslında bunlar önemli değil çünkü sa-
natçı her zaman sanatına odaklı yaşar ve bunlara 
odaklanmaz. Nadiren sanatçılar yaşarken anlaşı-
lıyor. Bu örneği anlatmamın sebebi Sayın Ser-
han Bali’nin sözünü desteklemek içindi. 

 ● Geleceğe bakınca, neler var yapmak is-
tedikleriniz listesinde?

Yazdığım 100’e yakın eseri yayınlama-
yı planlıyorum. İleride yapacak olduğum Naxos 
Cdleri dışında, kendi eserlerimden oluşan bir cd 
yapmak ve Amerikalı besteci Leonard Handler’ın 
benim için yazdığı gitar konçertosunu Türkiye’de 
dünya prömiyerini yapmayı planlıyorum.

● Biyolojik yaşınız genç ama tecrübeleri-
nizi düşününce tavsiye verebilecek olgunlukta-
sınız. Türkiye’deki genç gitaristlere, gitara he-
vesli gençlere neler söylemek istersiniz?

Dünyada her yeni nesilde daha iyi gitarist-
ler çıkacaktır, çıkmalıdır da. Bu amaca ulaşmak 
için şu an gitar çalışan binlerce insan var. Bunun 
için Türkiye’de müzisyenlerin birbirine destek 
olmalı. Burs kurumları da yetenekli sanatçıla-
ra burs verip teşvik etmeli. Kıskançlık ile reka-
bet değil insanın kendiyle rekabet etmesi gere-
kir. Biz bu coğrafya da çok yetenekli insanlara 
sahibiz fakat çalışma disiplini olmazsa, başarı-
ya ulaşılamaz. 

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

C

BESTECILERE 
ikinci davet

Kadıköy Belediyesi’nin, sanatçı ve edebiyatçıları 
yeni eserler yaratmaya özendirmek için müzik 
ve sahne sanatları dallarında yaptığı çalışma-
lar sürüyor. Belediye, genç bestecileri yeni 
eserler yaratmaya özendirip teşvik etmek 
amacıyla ‘’Kadıköy Belediyesi Süreyya Ope-
rası Ulusal Beste Yarışması” düzenliyor.
35 yaş altı genç kompozitörlere açık olan ya-
rışma jürisi Gürer Aykal, Oğuzhan Balcı, Turgay 
Erdener, Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Yalçın 
Tura ve Hasan Uçarsu'dan oluşuyor. Birinci, ikinci, 
üçüncü ve ik adet mansiyon için para ödülünün olduğu yarışmada Se-
çici Kurul tarafından uygun görülen eserlerin, belediye tarafından kay-
dı ve CD olarak basımı yapılacak. Bestecilerin eserlerini 15 Ocak 2018 
tarihine kadar gönderebilecekleri yarışmanın finali halka açık olarak 26 
Mart 2018 Pazartesi akşamı Süreyya Operası'nda yapılacak. Yarışmanın 
ödül töreni de konserin ardından aynı gece gerçekleştirilecek.
Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartname http://www.sureyyabeste-
yarismasi.kadikoy.bel.tr/ internet adresinden edinilebilir.

GEÇEN YILIN KAZANANI ANLATIYOR
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen yarışmada Ahmet Tamer Topuz (27) 
üçüncülük, Orhan Veli Özbayrak (28) ikincilik, Cem Oslu (25) ise birinci-
lik ödülünün sahibi olmuştu. Oslu, Gazete Kadıköy’e verdiği röportajda 
“Yarışmaya katılmaktaki en büyük motivasyonum kazanan eserlerin 
canlı çalınacak ve CD kaydının yapılacak olmasıydı. Bu fırsat ne yazık ki 
kolay bulunmuyor. Onun dışında Türkiye’de böylesine kapsamlı ve pro-
fesyonel bir proje düzenlenmesine çok mutlu oldum ve dâhil olmak is-
tedim. Yarışma finalinin düzenlendiği akşam(buraya göre sabah saat-
leriydi) heyecanla telefon başında bekledim. Haberi aldığım zaman çok 
mutlu oldum. Bu yarışma sayesinde Türkiye’de ilk defa besteci olarak 
adım duyuldu’’ demişti. Oslu, “Klasik müzik bence herkese hitap ede-
bilmeli. Müzisyenlerle dinleyici arasında daha kuvvetli bir bağ kurulmalı, 
konserler daha ilgi çekici hale getirilmeli” yorumunu yapmıştı.

Kadıköy Belediyesi ilkini 2017 yılında 
düzenlediği beste yarışmasının 
ikincisini düzenliyor. 35 yaş altı genç 
kompozitörlere açık beste yarışmasına 
son katılım tarihi 15 Ocak 2018

Müzisyenler
birbirine

destek
olmalı

Kadıköy İstanbul’un en sevdiğim semtlerinden 
biridir. İnsanıyla, sokaklarıyla, sahiliyle kendisine 

münhasır, huzur dolu bir enerjisi var.
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Perküsyoncuların Avrupa başarısı
Kadıköy’deki Istanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Per-
küsyon Bölümü öğrencileri Avrupa’da başarı kazandı.  Öğrenciler, 
Avrupa Müzik Şehri Filedelfiya'da 9.Italya 
Uluslararası Perküsyon Festiva-
li ve yarışmasında kendi yaş ve 
farklı enstrüman kategorilerin-
de 6 kişi ile yarışarak toplamda 
13 ödüle layık görüldüler. Yarışma 
sonrasında kategori birincilerinin 
ülkesi adına sahne aldığı festival-
de, 2 birincilik ödülünü ise perküs-
yon, marimba ve vibrafon ça-
lan Kadıköylü genç yetenek Beste 
Gürkey aldı. 

* Birincilik Ödülü 12.500TL
* İkincilik Ödülü 9.000TL

* Üçüncülük Ödülü 6.000TL
* İki adet Mansiyon 3.000’er TL

* Seçilen eserlerin 
CD olarak basımı

ŞARTNAME İÇİN: www.kbsobesteyarismasi.kadikoy.bel.tr
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası General Asım Gündüz (Bahariye) Cad. 

No. 29  34710 Kadıköy İstanbul T. 0216 346 15 31 pbx. 
sureyyaoperasi@kadikoy.bel.tr www.sureyyaoperasi.kadikoy.bel.tr

KADIKÖY BELEDİYESİ
SÜREYYA OPERASI
ULUSAL BESTE 
YARIŞMASI
2018

Seçici Kurul Üyeleri:
Gürer Aykal

Oğuzhan Balcı
Turgay Erdener

Rengim Gökmen
Antonio Pirolli

Yalçın Tura
Hasan Uçarsu

Son Teslim Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi
Final Konseri: 26 Mart 2018 Pazartesi

K a d ı k ö y  B e l e d i y e s i ’ n i n  b i r  k ü l t ü r  h i z m e t i d i r .

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sa-
nat için Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şu-
besi’nin 24.sünü düzenlediği yılsonu 
etkinlik konseri, besteci-piyanist Fa-
zıl Say’ın katılımıyla 5 Haziran Pazar-
tesi günü Kadıköy Süreyya Opera-
sı’nda gerçekleşti.
Açılış konuşmasını yapan TAKSAV 
Şube Başkanı Basri Akçelik, “Eme-
ğin, birlikte öğrenmenin ve kolek-
tif sorumluluk duygusunun yarattı-
ğı heyecanla 24 yıllık yolculuğumuzu 
ilk günkü ısrarımız ve hayallerimiz-
le sürdürüyoruz. Yazdığı bir yazı, kur-
duğu bir dizeyle; dokunduğu bir nota, 
söylediği bir şarkıyla; sahnelediği bir 
oyun, tuvaline eklediği bir renkle ha-
yatı dönüştürmeye çalışanların izin-
den yürüyoruz. Insanlığın gittikçe 
yalnızlaştırıldığı, biat ettirildiği, sade-
ce tüketimin aşılandığı dünyada ör-
nek bir yaşam biçimine katkıda bu-
lunmak için çabalıyoruz. Daha önceki 

yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzikten 
tiyatroya, resimden heykele, sine-
madan fotoğrafa, danstan satranca 
kadar 18 farklı alanda atölye çalış-
malarımız gerçekleşti” dedi. Akçelik, 
sanatın muhalif olduğunu vurgulaya-
rak, “Bir piyano tuşundan, bir keman 
yayından, bir gitar telinden dökülen 
melodiler, tuvallerdeki görkemli re-
simler, kitaplarda anlatılan insanlık 
halleri, dünyanın bütün silahlarından 
daha etkilidir. Sakın yaptığınız şeyi 
küçümsemeyin. Piyanosu, gitarı, ke-
manı, sazı, kitabı, kalemi, boyalarıyla 
milyonlar yeniden bir Haziran yarata-
bilir” yorumunu yaptı. 
Kutlama programı, dünyaca ünlü pi-
yanist-besteci Fazıl Say’ın konuş-
ması ve piyano dinletisiyle başla-
dı. Vakfın müzik atölyelerinin her yaş 
aralığından yaklaşık 150 katılımcısının 
performans sergilediği ve Say’ın ka-
tılımıyla onurlandırdığı etkinlik prog-
ramı boyunca piyano, şan, keman, gi-
tar, çello, flüt dinletileri gerçekleşti.

TAKSAV yılsonu etkinliği 
Fazıl Say konseri ile 
Kadıköy’de yapıldı

Süreyya’da

SAY’lı
etkinlik
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Bebeklerin ve ço-
cukların dil, düşün-
ce, sosyal, duygusal 
ve tabii ki fiziksel 
sağlıklı gelişimleri-
nin her bir alanın-
da annenin yanın-
da baba faktörünün 
de son derece et-
kili olduğu artık bi-
linmektedir. Bu etki 
sanılanın aksine çok 
daha erken bir ev-
rede, doğum öncesi 
süreçte başlamak-
tadır. Doğum öncesinde anne adayı-
na yardım ve destek sunan baba adayı-
nın ileride de çocuğunun eğitim, bakım 
verme ve duygusal sürecinde var ola-
rak destek olduğu görülmektedir. Güvenli 
bağlanmada anneler çok önemliyken ba-
baların da çocuklarına duygusal karşılık-
lılığı sunarak bu güven duygusunu güç-
lendirdikleri aktarılmaktadır. Babaların 
eşlik ettiği beslenme, banyo yaptırma, al-
tını değiştirme, oyun oynama gibi gün-
lük bakım faaliyetlerinin daha özgüven-
li ve motive çocuklar yarattığı, ileride de 
bu çocukların yaşıtları ile daha güçlü sos-
yal ilişkiler geliştirdiği ifade edilmekte-
dir. Bu çocuklar daha sabırlı olmayı, okul-
da stresle daha iyi baş etmeyi öğrenirler. 
Problem çözme becerileri daha iyidir. İle-
riki yaşamlarında depresyon riskleri azal-
makta, yani ilgili bir baba çocuklarını dep-
resyondan koruyucu bir faktör olarak da 
işlev görebilmektedir. 

İlgili olan, besleyen ve oyunlar oyna-
yan babaların çocuklarında daha yüksek 
IQ skorları, daha iyi bilişsel ve dil becerile-
ri görülmüştür. Babaların ilgilendikleri du-
rumlarda çocuklarına daha fazla soru sor-
dukları, onlarla konuşup sohbet ettikleri 
ve bunun çocukların sözcük dağarcığını 
genişleterek iletişim becerilerini artırdığı 
belirtilmektedir. Hatta yeni bazı çalışma-
lar şaşırtıcı bir şekilde dil gelişimi konu-
sunda babaların annelerden daha etki-
li olduğunu bile göstermektedir. Bu da 
önemli bir nokta sayılabilir çünkü dil be-
cerisi çocukların ilerideki akademik başa-
rıları ile yakından ilintilidir. Ayrıca çocukla 
gerçekleştirilen zengin içerikli etkinlikle-
rin ilerideki matematik ve okuma skorla-
rını da artırdığı ileri sürülmektedir. Sonuç 
olarak ilgili bir babanın çocuğun okul ba-
şarısını da belirlediğini söyleyebiliriz.

❚ Babaların bebekleriyle etkileşimle-
ri bebeklerinin bilişsel geriliğe sahip olma 
ihtimalini düşürür.

❚ Gelişmiş bilişsel yetiler ile yüksek 
eğitim başarısı arasında sıkı bir ilişki var-
dır. Aslında çocukların okul ve akademik 
başarısıyla ilgili olan babalar onlarının li-
seden, meslek okulundan, hatta üniver-
siteden mezun olabilme ihtimallerini ar-
tırırlar.

❚ Bir babanın, çocuğunun okul faali-
yetlerinde yer alması, onun sınıfta kalma 
ya da okuldan atılma ihtimalini azaltır.

❚ İlgili babaların çocukları, kariyerle-
rinde daha başarılı olma eğilimindedirler.

❚ Baba ilgisi, çocuğun sosyal ve dil be-
cerileriyle yakından ilişkilidir.

Tüm bu bilişsel ve psikososyal yarar-
ların yanında babaların çocuklarının fizik-
sel gelişimlerindeki etkileri de büyüktür. 
Babaların eşlik ettiği oyunlar genellik-
le daha enerjik, aktif ve havaya fırlatıp 
yakalamak gibi hareket içeren türden-
dir. Bazı çalışmalar bebeklerin çok küçük 
yaştan itibaren, hatta daha 6 haftalıkken 
bile anne ile babanın gelişini ayırt edebil-
diğini göstermektedir. Anne yaklaşırken 
sakin pozisyonunu koruyan, rahatlamaya 
geçen, gözlerini kapatan bebeğin baba-
nın yaklaştığı anda ise aktif bir pozisyon 
alıp adeta ‘parti zamanı’ der gibi kalp hızı-
nın arttığı ve gözlerini açtığı izlendiği ileri 
sürülmektedir. Ayrıca babaların öfke nö-
beti diye tanımlanan durumda da, daha iyi 
başa çıktıkları ve bunu çok sorun etme-
dikleri izlenmektedir.

❚ Üç aylık ve daha küçük bebek-
ler anne ve babaları arasındaki farkı bilir-
ler. Anne ve babanın konuşma tarzını, on-
ları kucaklama şeklini ve kokularını ayırt 
edebilirler.

Neticede erken evreden itibaren ilgi-
li bir baba söz konusu olduğunda, bebek-
ler ve küçük çocuklar bu durumdan hem 
davranışsal ve duygusal, hem de eğitsel 
olarak yararlanmaktalar. Babanın çocuk 
bakımına erkenden dahil olduğu durum-
lardaki gençlerin ileride adalet sistemi-
ne dair suçlara daha az bulaştıkları; şiddet 
dışı problem çözme yollarını daha fazla 
benimsedikleri; erken cinsellik içeren ey-
lem ve erken evlilik gibi uygunsuz zaman 
ve yerde sevgi arayışlarının azaldığı; okul 
ve eğitim sisteminde daha uzun süre ka-
labildikleri görülmektedir. Tüm bunlar da 
bebek bakımı ile yakından ilgili bir baba-
nın uzun dönem kazançları olarak görü-
lebilir. Ayrıca babaların ilgili olduğu du-
rumlarda sadece çocuklar değil, tüm aile 
bireyleri de bundan yararlanmaktadır. Ev-
lilikten alınan doyumun arttığı, eş ilişki-
sinde de olumlu yansımaların görüldüğü, 
akrabalarla daha fazla iletişim ve aile içi 
uyum, aile ile daha fazla zaman geçirildi-
ği çalışmalarda ifade edilmektedir. Her iki 
ebeveynin de çocuklarını yetiştirme sü-
recine katılmasının çocuk, aile ve baba-
lar için belirgin faydalarının olduğu açıktır. 
Bazen ilgili bir ebeveyn olmak çok çalış-
mayı ve öncelikleri yeniden düzenleme-
yi gerektirebilir. Ama yukarıdaki yararlar 
gözden geçirildiğinde bu uğraşlar karşılı-
ğında pek çok şeyin kazanıldığını da ebe-
veynler mutlaka fark edecektir. 

İlgili babalığın 
şahane 

yararları !!!

Dr. Timur Şefketoğlu
Çocuk ve Ergen 

Psikiyatri Uzmanı
Kadıköy Belediyesi 

Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi 

Havaların ısınmasıyla birlikte 
sıvı tüketimi de doğal olarak 
artıyor. Hele hazır veya sıkılmış 
soğuk meyve suları, şekerli 
içecekler, meşrubatlar yazın 
çok tüketiliyor. Ancak uzmanlar 
bunları tüketirken aşırıya 
kaçılmamasını tavsiye ediyor. Kadıköy Belediyesi 
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Diyetisyeni Figen 
Fişekçi Üvez, söz konusu içeceklerin aşırı ve 
sık tüketiminin vücutta aşırı şeker birikmesi, 
insülin direncinin artması, yağlanma hatta kişinin 
genetiğinde de yatkınlık varsa diyabete neden 
olabildiğini ifade etti.
Diyabet hastaları ve özellikle obez çocuklar 
üzerinde çalışmalar yaptıklarını da belirten Figen 
Fişekçi Üvez, en az 4-5 meyve ile bir bardak meyve 
suyu hazırlandığını, kişinin bu kadar meyveyi bir 
anda yiyemezken meyve suyunu kısa sürede 
tüketebildiğini bunun da vücutta aşırı şeker 
birikmesine neden olduğunu anlattı. 

MEYVENİN POSASINI İHMAL ETMEYİN
Diyetisyen Figen Fişekçi Üvez, “Pankreas yoğun 
şekilde tüketilen şekeri vücuda yönlendiriyor. Eğer 
kişi oturuyorsa enerjiye dönüştüremediği için yağ 
olarak depoluyor, bu sefer yağlanma başlıyor. Eğer 
bunu kişi çok sıklıkla uyguluyorsa insülin bir süre 
sonra görev yapamaz hale gelip direnç oluşturuyor. 
Meyvenin kendisi, posası çok kıymetli. Çünkü 
mideden boşalımı yavaşlatıyor. Mideyi süzgeç gibi 
düşünün. Sıvı bir gıda hemen akar ama posa için 
mide çalışır. Posa ince bağırsaklardan emilimi de 
doğal olarak yavaşlatır. Besinin şekeri kana yavaş 
karışırsa insülin de o kadar sakin salınıyor. Doğal 
olarak da her şey çok daha düzenli gidiyor. Hızlı 
olunca bir şekilde vücut onu kompanse etmek 
durumunda kalıyor ve bu da ilerleyen dönemlerde 
aşırı kilo ve çok ileri boyutta insülin direnci ve 
genetiğinde varsa diyabet 
olarak karşımıza çıkıyor” 
dedi. Soğuk algınlığı gibi 
hastalık durumlarında 
kışın örneğin c vitamini 
içeren meyvelerden 
oluşan kür şeklinde 
meyve suyu 
tüketilebileceği 
ya da su içerisine 
meyve dilimleri atıp, 
suyu tatlandırarak 
tüketilebileceğini de 
anlattı. 

irleşmiş Milletler’in 2014 yı-
lında aldığı kararla, 2015’ten 
beri tüm dünyada aynı gün çe-
şitli etkinliklerle kutlanan ve 

amacı Albinizm ile yaşayan tüm bireyle-
rin yaşadığı ortak sıkıntılara dikkat çek-
mek olan Albinizm Farkındalık Günü bu 
yıl Kadıköy’de kutlandı. 13 Haziran Salı 
günü Bahariye Caddesi’nde buluşan Al-
binizm Derneği üyeleri, “Albinizmin Far-
kında Ol, Varlığınla Destek Ol” sloganıy-
la Moda Parkı’na yürüyüş gerçekleştirdi. 
Çevreden yoğun ilgi gören yürüyüşün ar-
dından biz de dernek yetkilileri ve albino 
bireylerin aileleriyle, problemleri ve ailele-
re düşen sorumlulukları konuştuk.

ALBİNİZM NEDİR?
Albinizm Derneği Yönetim Kuru-

lu Üyesi Serkan Özorman’ın aktardığına 
göre, albinizm veya diğer adıyla albino-
luk soydan geçen bir metabolizma hasta-
lığı. Vücutta renklenmeyi  sağlayan me-

lanin pigmenti yokluğu ya da azlığından 
kaynaklanan hastalığın etkilerinden biri 
görme problemleri. Albino bireyler, orta-
lama yüzde 10 ile 20 aralığında görüyor. 
Pigment yokluğu olan bu bireyler derisi ve 
saçları beyaz olarak dünyaya geliyorlar. 
Albinizmlerin bir diğer problemi ise tenle-
rinin güneşe olan duyarlılığı. Eğer gerek-
li önlemler alınmazsa güneş bu bireylerin 
teninde yanıklar meydana getiriyor. Öyle 
ki güneşten gelen zararlı ışınların vücuda 
girmesi ve fazla güneş altında bulunmaları 
ölümlerine bile yol açabiliyor.

“DEVLET SORUMLULUK ALMALI”
32 yaşın-

da yurt dışın-
da bir bilişim 
firmasında ça-
lışan albinolu 
Moti Roni’nin 
babası Beto 
Roni, albinolu 
bir bireyin ai-
lesine çok bü-
yük sorumluluklar düştüğünü belirtirken, 
asla fedakârlıktan kaçınılmaması gerektiği-
ni söylüyor. Roni’nin dikkat çektiği konu-
lardan biri de albinolu bireylerin edinmesi 
gereken bazı malzemelerin pahalılığı: “Al-
binolu bireylerin kullandığı özel gözlükler 
var. Bunun dışında düzenli olarak yüksek 
faktörlü güneş kremleri kullanıyorlar. Ma-
liyet olarak çok yüksek şeyler bunlar. Eko-
nomik durumu kötü olan bir ailenin karşıla-
ması mümkün değil. Devlet gözlük için cüzi 
miktarda yardım yapıyor fakat o gözlükler 
bizim çocuklarımızın kullandığı türden de-
ğil. Devletin bu konuda daha fazla sorum-

luluk alması lazım. Devlet dışında hayırse-
ver iş adamları da bu konuya bir el atmalı.”

“ÖNCE AİLELER KABUL ETMELİ”
Moti Roni’nin annesi Tuna Roni ise ai-

lelerin üzerlerine düşen en büyük sorumlu-
luğun albinolu çocuklara güven vermek ol-
duğunu söylüyor. “Bu durumu toplumdan 
önce ailelerin kabul etmesi gerekiyor. Evde 
tutmak doğru değil. Çocukları sosyalleşe-
bilecekleri ortamlara sokmak lazım.” diyen 
Roni’nin farkındalık yürüyüşü ile ilgili fi-
kirleri şöyle: “Bu yürüyüşler ve konferans-
lar bence çok önemli. Toplum en azından 
‘albinizm nedir?’ diye soruyor. En azından 
farkına varıyorlar. Albinolu bireylerle bir-
likte yürüyoruz. Sokaklarda görmeye alış-
kın oluyorlar. Diğer türlü alışkın olmayan 
ve bilmeyen insanların ‘niye böylesin?’, 
‘hasta mısın?’ gibi soruları çocukları psi-
kolojik olarak baya bir yoruyor.”

“ALIŞMASI LAZIM”
Dokuz ay-

lık albinolu bir 
bebeğin anne-
si olan Sedef 
Seven ise ço-
cuğun kendi 
durumuna alış-
tırılması ge-
rektiğini ifade 
ediyor: “De-
niz bize bir sürpriz yaparak bembeyaz çık-
tı (gülüyor). Böyle organizasyonlar biz aile-
lere de güç veriyor.  Biz Deniz’i renginden 
dolayı ‘Ay benim küçük dedem’ diyerek se-
viyoruz. Çünkü espriler yoluyla kulak dol-
gunluğunun sağlanması lazım. Kendi duru-

muna alışması, gerektiğinde bunun şakasını 
da kaldırabilmesi lazım. Böyle şaka yoluyla 
onları kırmadan alttan almayı öğretebiliriz.”

“ÖĞRETMENLER EĞİTİLMELİ”
A l b i n o -

lu bir bireyin 
annesi Derya 
Tokdamış’ın 
aktardığı so-
runlardan bir 
tanesi de eği-
tim: “Okullar-
da eğitimciler 
çocuklarımızın 
durumuna hakim değiller. Okullarda öğret-
menlerin ve yöneticilerin bilinçli olmaları-
nı istiyoruz. Ailelerin anlattıkları hariç hiç 
bir bilgi yok okullarda. Öğretmenlerin bu 
öğrenciler hakkında özel eğitime tabi tu-
tulmaları gerekiyor. Mesela bu çocukların 
görme problemlerinden dolayı önde otur-
maları gerekiyor. Veya sınav kâğıtlarında 
yazıların daha büyük yazılması gerekiyor. 
Öğretmenin bunu bilmesi gerekiyor.”

“SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKSIN”
2013 yılında albinizm-

li bireyler ve albinizmli 
bir bireyin annesi tarafın-
dan kurulan, farkındalık 
seminerleri ve yürüyüşle-
ri gibi bir çok etkinlik dü-
zenleyen Albinizm Der-
neği’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi Serkan Özorman, 
seslerinin daha gür çıka-
bilmesi için, albinolu bireyleri albinizm.
org.tr’ye ulaşarak derneğe bekliyor.

suyundaMeyve

l Mustafa SÜRMELİ

    ölçüyü 
kaçırmayın

Albinizmin
farkında ol!
Albinizm ile yaşayan tüm bireylerin ortak sıkıntılarına dikkat çekmek için her 
yıl kutlanan Albinizm Farkındalık Günü’nde Kadıköy’de yürüyüş gerçekleşti
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2. AMATÖR LİG2. AMATÖR LİG 
Kozyatağı ligde başarılı sonuçlar almaya de-
vam etti, haftayı 3 puanla tamamladı. Hay-
darpaşa Demir ise ligde 3. Sıradaki yeri-
ni korudu. Erenköy Gençlik haftayı puansız 
tamamladı. Hasanpaşa haftayı 3 puanla ta-
mamladı.

14. grupta
16. Hafta maçında Haydarpaşa Demir, İstan-
bul Ağrı Spor ile karşılaştı. Haydarpaşa De-
mir maçtan 5-2 mağlup ayrıldı.  Haydarpaşa 
Demir bu skorla 31 puanla 3. sırada yer aldı. 
Erenköy Gençlik ise Kartal Yunusspor ile 
deplasmanda karşılaştığı maçtan 6-3 mağ-
lup ayrıldı. Erenköy Gençlik bu skorla 19 pu-
anla 5. Sırada yer aldı.
Haydarpaşa Demir haftaya Kavakpınar ile 
deplasmanda oynayacak. Erenköy Gençlik 
ise haftayı maç yapmadan geçecek.

15. grupta
Kozyatağı 16. Hafta maçında Ataşehir Yon-
caspor’u 3-0 hükmen mağlup etti. Haftayı 3 
puanla tamamlayan Kozyatağı 28 puanla 5. 
sırada yer aldı.
Kozyatağı 17. Hafta maçında deplasmanda 
Pendik Esenyalı ile karşılaşacak.

16. grupta
Feneryolu, 16. Haftada Rivaspor ile karşılaştı. 
Maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. Erenköy Acar ise 
Üsküdar İcadiye deplasmanından 8-2 mağ-
lup ayrıldı.
Feneryolu 17. Haftada Tokatköy deplasma-
nına gidecek. Erenköy Acar ise Şile deplas-
manında puan arayacak. 

18. grupta
Hasanpaşa, Fatih Kelkit deplasmanına gitti. 
Hasanpaşa deplasmanda olmasına rağmen 
maçtan 3-3 berabere ayrılarak haftayı 1 pu-
anla tamamladı ve puanını 12’ye yükseltti.
Hasanpaşa ligin son haftasında Dnz. İşlet-
meleri ile karşılaşacak.

adıköylü gençleri şu sıralar sa-
hilde boş alanlarda frizbi oy-
narken görürseniz şaşırma-
yın. Olimpiyatlara girecek spor 

branşları arasındaki frizbi gençlerin yeni 
gözdesi. Biraraya gelip frizbi kulübü kuran-
lar bile var. Caddebostan Olympics bunlar-
dan bir tanesi. 

Caddebostan Olympics 2009 yılında ku-
ruldu. Amatör olarak frizbi oynayan bir ku-
lüp. 5 yıldır Bahar ve Güz Ligleri’nde yer 
alıyor. Ayrıca Türkiye’de yapılan takım tur-
nuvalarına ve son 2-3 senedir de bazı yurt 
dışı turnuvalarına katılmakta. 

ANTRENMANLARI BİLE ZEVKLİ
Caddebostan Olympics takımının kap-

tanlığını Gizem Şanlı yapıyor. Gizem, friz-
binin kadın ve erkek sporcuların birlikte oy-
nadığı ve aynı takımda yer aldığı bir spor 
olduğunu belirtti.

 Gizem frizbiye başlama hikayesini şöy-
le anlattı: “Ultimate frizbi oynamaya 7 yıl 
önce başladım. Kadıköy Anadolu Lisesi’n-
den 4 arkadaş bir kırtasiyeden aldığımız kü-

çük bir frizbi ile eğleniyorduk 2010 yazın-
da. Sonradan öğrendik ki meğer bunun bir 
maçı yapılıyormuş. Araştırdık ve CB Oly-
mpics’i bulduk. Bir antrenmanlarına gide-
lim dedik tanışmaya, sonra kopamadık bir 
daha bu spordan. Son bir yıldır takım kap-
tanlığını da üstlenmiş durumdayım”. Cad-
debostan Olympics takımı sporcuları olarak 
her hafta Çarşamba günleri Bostancı veya 
Maltepe’de düzenli olarak idman yaptıkla-
rını belirten Gizem, “Takımda oynayanların 
yaş aralığı oldukça geniş; isterseniz sporcu 
olun, isterseniz sadece disk atıp çay içmeye 
gelin, antrenmanlarımız her zaman tüm ul-
timate severlere açık” demeyi ihmal etmedi.

 HAKEMSİZ BİR SPOR
Ultimate Frizbi; hakemsiz oynanan ve 

sporcuların belirli kurallar çerçevesinde ko-
nuşup, anlaştığı; iletişimin bazen sporun 
önüne geçtiği, belirli standart ölçülere sahip 
kum veya çim sahalarda disk ile oynanan te-
massız bir spor. 

Ultimate frizbinin hakemsiz bir spor ol-
masının “Oyunun Ruhu” felsefesinin yansı-

masından geldiğini belirten sporcu, bunun 
“Fair Play” ruhunuyansıttığını ifade etti.

Hakemsiz oynandığı için sahada oyna-
yan herkes bir hakem ve bu nedenle kişiler 
arasında iletişim en üst seviyede. Spirit of 
the game (Oyunun Ruhu) günü olarak be-
lirlenen 3 Aralık günü her sene tüm dünya-
da kutlanırken fair play ruhu vurgulanıyor.

OLİMPİYATTA FRİZBİ 
Ultimate Frizbi, Ağustos 2015’te Ulus-

lararası Olimpiyat Komitesi tarafından spor 
olarak tanındı ve böylece  Olimpiyat Spo-
ru olmaya yönelik ilk adım atıldı. Uluslara-
rası turnuvaları WFDF (Dünya Uçan Disk 
Federasyonu) tarafından düzenleniyor. Fe-
derasyon 62 ülkeden 65 derneği/ülkeyi tem-
sil ediyor.

Ultimate, Türkiye’de 2007 yılında oy-
nanmaya başlandı ve 2007-2017 yılla-
rı arasında Türkiye'de 19+ takım kuruldu. 
Kuruluş aşamasında olan birçok takım da 
bulunuyor. Türkiye’de Ultimate organizas-
yonları Oyunun Ruhu Derneği (ORD) tara-
fından düzenleniyor.

K

Atacan Eğitim Kurumları’nın spor bah-
çesinde 28 takımın ve 250 sporcunun 
katılımıyla gerçekleşen 6. Geleneksel 
Hasan Tahsin Tavukçuoğlu Mini Voley-
bol Şenliği’nde kazanan yine dostluk 
oldu. Öğrenciler, veliler 6. Hasan Tahsin 
Tavukçuoğlu Mini Voleybol Şenliğinde 
spor dolu bir gün yaşadı.
Voleybol şenliğine bu sezon da Kadıköy 
ilçesindeki çeşitli okul ve spor kulüple-
rinin misafir edildiği şenlik kapsamında 
28 Minik Kız Voleybol takımının katılımı 
ile gerçekleşen turnuvada 250 sporcu 
aileleriyle birlikte coşkulu vakit geçirme 
fırsatı yakalarken paylaşımı ve takım 
olma ruhunu yaşadı.
Okulun spor bahçesinde yapılan şen-
liğin, sporcular arasındaki dostluğu ve 
spor bilincini geliştirmek adına düzen-
lendiği ve şenliğe ilginin her geçen yıl 
arttığı ifade edildi. 
Şenlikte okulun Atacan Spor Kulübü 
ile M.E. Marmara Akademi Spor Kulü-
bü’nün jimnastik ve Taekwando öğren-
cileri de renkli gösterileriyle izleyicilere 
keyifli anlar yaşattı.   Hasan Tahsin Ta-
vukçuoğlu Mini Voleybol Şenliği’ne ka-
tılan sporcu öğrencilere etkinlik sonun-
da madalya ve hediyeleri verildi.  
Diğer taraftan okullararası düzenlenen 
şampiyonalarda Atacan Eğitim Kurum-
ları gençlerde Türkiye 3.lüğü kazanır-
ken, yıldız kızlarda Türkiye’nin en iyi 4 
takımı arasına girmeyi başarmıştı.

KADIKÖY’DE
VOLEYBOL
ŞENLİĞİ

Yaz mevsiminde sahil 
kenarlarında, kumsallarda 
zevkle oynanan frizbi 
gençlerin yeni gözdesi. 
Kadıköy’de Caddebostan 
Olympics adıyla frizbi 
kulübü bile varFRıIZBI

Geleneksel Hasan Tahsin 
Tavukçuoğlu Mini Voleybol 
Şenliği’ne coşku hakimdi

Gençlerin yeni gözdesi: 

Kadıköy’ün amatör kulüpleri seçimini yaptı

Kadıköy amatör spor kulüpleri temsilcile-
rinin katıldığı genel kurulda Kamil Taşkın 
Tuna ikinci defa Kadıköy Amatör Spor Ku-
lüpleri Birliği Derneği Başkanı seçildi. 
Kadıköy Amatör Spor Kulüpleri Birliği Der-
neği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 
Başkan Yardımcıları H. Ali Ölmez, Nazan 
Gürkan, Ramazan Oral, İhsan Yadigar. Sek-
reter Metin Karabiber, Sayman Oğuzhan 
Atagün, Üyeler Hüseyin Gediz, İlhan Akel, 
Selahattin Çelimli, Süleyman Darcan. 

KADIKÖY’DE FUTBOL SAHASI YOK
Kadıköy Amatör Spor Kulüpleri Derne-
ği Başkanı Taşkın Tuna Kadıköy’de ama-
tör spor kulüplerinin en önemli ihtiyacının, 
en azından antrenman yapacak bir saha ol-
duğunu söyledi. Diğer taraftan ulaşım ko-
nusunda verdiği destekten dolayı Kadıköy 
Belediyesi’ne teşekkür eden Tuna, Kadı-
köy’e uzak semtlere maçlara giderken de 
ulaşım sıkıntısı yaşandıklarını belirtti. Ka-
dıköy Amatör Spor Kulüpleri Birliği Derne-
ği genel kurulun ardından Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu da ziyaret etti. 
Ziyarette amatör kulüplerin durumu ile ilgi-
li Nuhoğlu’na bilgi verilirken, eksiklikler ve 
beklentilerin de aktarıldığı belirtildi.

Kadıköy Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği Derneği 
genel kurulu yapıldı

Kadıköy’ün en eski kulüplerinden olan Koşu-
yoluspor sezonu şampiyon tamamladı; İstan-
bul Amatör Futbol Ligi 11 yaş altı futbol liginde 
yenilgi yaşamadan şampiyon oldu. 
İstanbul Kartalları, Örnek Gençlik, Erenköy 
Gençlik, Yeldeğirmeni, Libade, Erenköy Acar, 
Hilalspor kulüplerinin yer aldığı U11 Ligi’nde 
yer alan Koşuyolu, oynadığı 8 maçta hiç yenil-
medi. 1 beraberliği bulunan Koşuyolu rakip ta-
kım filelerine 54 gol atarken, kalesinde 21 gol 
gördü. 22 puanla ligi yenilgi yüzü görmeden 
en yakın rakibi İstanbul Kartalları’nın 2 puan 
önünde tamamladı. 

ALTYAPIYA ÖZEL ÖNEM
Koşuyoluspor yönetiminden Gazete Kadı-
köy’e yapılan açıklamada; sezonu hiç yenil-
meden, başarılı maçlar çıkararak, şampiyon 
tamamlamanın Koşuyoluspor camiasını mut-
lu ettiği belirtilirken, geleceğin futbolcularının 
şimdiden yetişmesi için Koşuyoluspor Kulü-
bü olarak alt yapıya özel önem verildiği ifade 
edildi. Diğer taraftan Koşuyoluspor alt yapı-
sından Fenerbahçe alt yapısına bir transfe-
rin de gerçekleştiğini, bunun Koşuyoluspor 
alt yapısının kalitesini göstermesi bakımından 
önemli olduğu da belirtildi.

Koşuyoluspor yenilgisiz

ŞAMPİYON

KOŞUYOLU MAHALLESİ’NDE
TENİS TURNUVASI

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü’nün geçtiğimiz hafta düzenlediği ve Ka-
dıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllüleri’nin 
desteklediği turnuvaya Kadıköylülerin ilgi-
si büyüktü. Koşuyolu Parkı ve Yoğurtçu Par-
kı Tenis Kortları’nda mahalle sakinleri ve gö-
nüllülerin geniş katılımlarıyla gerçekleşen ve 
hafta boyunca devam eden Kadıköy Beledi-
yesi Gönüllüler Tenis Turnuvası Tek Kadınlar, 
Tek Erkekler ve Karışık Çiftler kategorilerin-
de düzenlendi. Turnuvaya katılarak dereceye 

girenlere kupa ve hediyelerini Koşuyolu Gö-
nüllüleri Başkanı Birgül Tetik ve Kadıköy Be-
lediyesi Tenis ve Fitness Antrenörleri’nden 
K.Volkan Budaksal verdi. Ayrıca turnuvanın 
hakemliğini ise Kadıköy Belediyesi Yaz Oku-
lu Eğitmenleri’nden Yılmaz Altın ve Ali Akyol 
yaptı.  Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürü Zafer Batar ise turnuvayla ilgili ola-
rak Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Tenis Tur-
nuvası ve Turp gibi Kadıköy sabah sporuyla 
Kadıköylülerle iç içe olduklarını, sportif et-
kinliklere Kadıköylülerin katılımlarını bekle-
diklerini belirtti.  Turnuvaya katılanlar da Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na 
ve turnuvada katkısı olanlara teşekkür etti.
Turnuvada dereceye  girenler
Tek Kadınlar: 
1. Nihal Uslu,  2. Nuray Tecimer,  3. Bahar Ye-
ner
Tek Erkekler: 
1. Latif Mavzer, 2. Üzeyir Yılmaz, 3. Murat Yıl-
dırım
Karışık Çiftler: 
1. Figen Lamper/Latif Mavzer, 2. Nihal Uslu/
Sevda Güray, 3. Aysun Ulus/Ali Akyol 

Küçük kramponların şampiyonluk öyküsü

Koşuyolu Mahallesi’nde bir hafta süren tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Ultimate, çapı 27 cm ve ağırlığı 175 gr 
olan bir diskle oynananan bir spor. Dün-
ya standartlarında bir ultimate sahası-
nın uzunluğu 100 m., genişliği 37 m. Sa-
hanın iki ucunda sayı bölgeleri bulunuyor. 
Bu sahada 7’ye 7 maçlar yapılıyor. Ye-
dek oyuncu sayısında bir sınırlama bulun-
muyor. Takım oyuncuları kendi sayı böl-
gelerinde yan yana diziliyor. Bir takım 
başlangıç atışı yapıyor ve diski, rakip ta-
kımın bulunduğu sahanın diğer ucuna atı-
yor. Oyun diskin düştüğü yerden başlıyor. 
Hücum eden takım, diski yere düşürme-
den paslaşarak ilerleyip rakip sayı bölge-
sinde diski havada tutmaya çalışıyor. Sa-
vunma yapan  takım ise araya girip diski 
kapmak veya diskin yere düşmesini sağ-
lamaya çalışıyor. Kural gereği diski tutan 
oyuncu diskle birlikte hareket etmeden 
pas vermek zorunda.  Ultimate temas-
sız bir spor olduğu için rakibe yapılan mü-
dahaleler faul olarak değerlendiriliyor.  
http://www.cbolympics.com/

FRİZBİ 
NASIL OYNANIR?
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
16 – 23 HAZIRAN 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘’ TAŞKIN DOĞANIŞIK THM KOROSU /
ANMA  KONSERI’’

Şef Nursaç DOĞANIŞIK 
17 Haziran 2017 /  20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’ LEYLA PEKIN DÜNYA MÜZIKLERI  
KOROSU KONSERI’’

Şef Leyla PEKIN 
20 Haziran  2017 / 20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Moda  Gönüllüleri

Göztepe’den 
toplumsal duyarlılık
Göztepe Gönüllüleri Sosyal ve Kişisel 
Gelişim Komitesi, kendi çalışma 
alanlarında hedef kitlesini gittikçe 
büyütüyor. Kadıköylülerin her zaman 
dikkatle takip ettikleri Göztepe 
Gönüllüleri Kişisel Gelişim Konferansları 
bu yıl da büyük ilgi gördü. Astronomi, 
Sanat Tarihi, Astroloji gibi farklı 
konulardaki 18 konferansta, aralarında 
Prof. Dr. Fatma Esin, Doç. Dr. Haluk 
Berkmen, Astrolog Murat Gürgün, Sinem 
Ergun, Gülcan Nakipoğlu, Biyolog Buket 
Elbeyoğlu’nun bulunduğu pek çok uzman 
konuşmacı olarak yer aldı.
Kişisel gelişimde eğitimin yeri; 
Göztepe Gönüllüleri tarafından bu yıl 

da çalışmalarda önemli bir yer tuttu. 
Seminer, workshop ve “Dolunay’ın 
insan ve toplum üzerindeki etkilerinin” 
sunulduğu dolunay toplantıları gibi 3 
farklı başlıktaki çalışmalardan toplam 
637 kişi yararlandı.

HASTA ÇOCUKLARA OYUNCAK
Göztepe Gönüllüleri, Koşuyolu Kalp 
Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Servis 
ve Polikliniğindeki çocukların moral 
ihtiyacı için gönüllü bağışlarla oyuncak 
temini yaptı. Gönüllülerin “Çocuk Kalbi” 
adını verdiği proje kapsamında toplam 
17 etkinlikte 102 katılımcıyla 1200 
çocuğun yüzlerinin gülümsemesine 

katkı sağlandı.  
Toplumsal duyarlılığını 
her çalışmasında ön 
planda tutan Göztepe 
Gönüllüleri’nin; “Kişisel 
Gelişim için Bilgi Paylaşımı” 
adına 5 Şubat 2015 
tarihinde kurmuş olduğu 
internet blogundan bugüne 
kadar toplam 10 bin 375 
kişi faydalandı. Kadıköylüler 
gunebakanprojesi.blogspot.
com adresindeki blogda 
uzmanların yazılarından 
faydalanabilir, etkinlikleri 
takip edebilir.

Kriton Curi 
Gönüllüleri’nden 

Kriton Curi Parkı gönüllüle-
ri Tiyatro Kursiyerleri bir yıl 
boyunca hazırladıkları “Ayıp 
Ettik” adlı oyunu Kozyata-
ğı Kültür Merkezi Gönül Ülkü 
Gazanfer Özcan sahnesinde 
sahneledi. 3 saat süren oyun iz-
leyiciden tam not aldı. 

Sahne kostümlerini kendile-
ri hazırlayan oyuncular sahnede 
renk cümbüşü yarattı. Salonda  
alkışlar hiç eksilmedi.

Oyun sonunda Gönüllü Evi Başkanı 
Nevin Toprakseven ve başkan yardımcısı 
Ayten Afşin tüm oyunculara ve yönetme-
ne çiçek armağan etti.

YAZ KONSERİ
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, Kla-

sik Türk Müziği Korosu’nun yaz konse-
ri, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapıl-

dı. Şef Caner Bakır eşliğinde gerçekleşen 
konser, salonu dolduran müzikseverlerden 
beğeni ve bol alkış aldı. Titizlikle hazır-
lanan repertuar hüseyni, saba, nihavend, 
kürdilihicazkâr, hicaz ve rast makamları-
nın seçkin eserlerinden seçilmişti. Zaman 
zaman konukların hareketli eserlere katıl-
ması hem coşkuyu, hem de ilgi ve neşeyi 
arttırdı. Konser sonunda, hep bir ağızdan 
İzmir marşı söylendi.

Merdivenköy Gö-
nüllüleri dönem 
sonu Genel Kuru-
lu’ndan sonra ma-
halleli ile birlikte 
iftar açtı. Gönül-
lü Başkanı Sürey-
ya Gökmen, günü-
müzde yitirdiğimiz 
komşuluk ilişkile-
rinin, dostlukların, 
sevgi ve saygının 
her zaman sahip çıkılması, yitirilmemesi 
gerektiğini vurguladı.

ÇOCUKLAR TİYATRODA
Merdivenköy Gönüllüleri mahalledeki 

çocukları ebeveynleriyle birlikte İdil Abla 
Çocuk Tiyatrosunun “Çekirge Bir Sıçrar” 

oyununu seyretmeye Moda Deniz Kulü-
bü’ne götürdü. Tiyatrodan sonra tekne turu 
düzenlendi. Adalar gezildi, kumanyalar 
dağıtıldı. Çocuklar harika bir gün geçirdi-
ler ve bu olanağı sağlayan Tiyatro Sanatçı-
sı İdil Yazgan ve Moda Deniz Kulübü’ne 
teşekkür ettiler.

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönül-
lüleri’nin 2016-2017 Yıl Sonu (Ba-
hara Veda Yaza Merhaba) Kapanış 
Toplantısı Bostancı Gönüllü Evi’nde 
yapıldı Toplantıya; Kadıköy Beledi-
yesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Ayşen Gürer ve Canan Ak-
çınar, Gönüllü Merkezi Sorumlusu 
Engin Baran, Gönüllü Evlerinin Baş-

kan ve Yardımcıları, Bostancı Gönül-
lüleri katıldı. Bostancı Gönüllü Evi 
Başkanı Birsen Sungur, veda konuş-
masında iki senelik görev süresi bo-
yunca komiteleri ile birlikte birçok 
etkinliğe imza attıklarını, çeşitli da-
yanışma etkinliklerinde bulundukları-
nı söyleyerek, yeni görev alacak arka-
daşlarına başarılar diledi.

Bostancı gönüllüleri 
sezonu kapattı

Çevre Festivali’nde 
gönüllü hizmet
Kadıköy Belediyesi’nin Dünya Çevre 
Günü nedeniyle Özgürlük Parkı’nda 
düzenlediği Çevre Festivali’nde 
Fenerbahçe Gönüllüleri Çevre 
Komitesi üyeleri de görev aldı. 
Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin 
ziyaretçilere yaptığı çevre anketi 
ve geleceğin birer çevre korumacısı 
olacak çocuklara yönelik dilek 
ağacına yazdıkları dilek ve öneriler 
okunmaya değerdi.

Kadıköy Musiki 
Derneği’nden konser
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi 
bünyesinde bulunan Rıdvan Aytan 
Kadıköy Musiki Derneği bu yıl ikinci 
konserini TRT Istanbul Radyosu 
Sanatçısı Nusret Yılmaz şefliğinde 
Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül 
Ülkü Gazenfer Özcan Sahnesinde 
verdi. Rıdvan Aytan Kadıköy Musiki 
Derneğinin konseri muhayyer faslı 
ve solo eserlerden oluştu. Gece, 
TRT Istanbul Radyosu Sanatçısı  
Necmettin Yıldırım’ın vermiş olduğu 
mini bir konserle son buldu.

Feneryolu Gönüllüleri, 
Genel Kurulu topladı
Feneryolu Gönüllüleri, 2016-2017 dö-
nemi Genel Kurul toplantısını, Kadıköy 
Belediyesi Meclis Üyeleri Aydoğan Dül-
ger, Canan Akçınar, Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayşen Gürer ve gönüllü-

lerimizin katılımıyla gerçekleştirdi. Bir 
yıl boyunca yapılan faaliyetler sunuldu. 
Feneryolu Gönüllü Evi’nde görev süresi 
dolan yönetime, iki yıllık emeklerinden 
ötürü şiltler verildi.

Öte yandan Feneryolu Gönüllüle-
ri her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan 
ayında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Ha-
zırladıkları erzak kolilerini mahalledeki 
ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar.

Feneryolu Gönüllü Evi çocukları CKM A Salonda sergiledikleri “Kurbağa Prenses” oyunu, şiirler ve marşlarla sezon 
finalini yaptı. Öğretmen Necla Uzgör Tezin'in hazırlayıp sahneye koyduğu İngilizce ve Türkçe oyunda çocuklar olduk-
ça başarılıydı. Oyun sonunda çocukların hepsi öğretmenlerinin hazırladığı kurs bitirme sertifikalarını aldı. Feneryolu 
Gönüllü Başkanı Meltem Çokça “Oyunun hazırlanıp sunulmasında çok büyük emeği geçen değerli öğretmenimiz Nec-
la Tezin’e, tüm kostümleri hazırlayan Müride Kuş’a, dekorları yapan Ahmet Arıkan'a, sertifika ve davetiyeleri hazır-
layan Bülent Koç'a, hocamıza her zaman destek olan Nükhet Yıldız'a, Ebru hocamıza, Türkay Özer'e verdikleri emek 
için çok teşekkür ederim. Tabii ki çocuklarımızı da başarılı bir oyun sergiledikleri için kutluyorum.” dedi.

ÇOCUKLARDAN YILSONU GÖSTERİSİ

EV AKSESUARLARI SERGİDE
Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin karma sergisine Feneryolu Gönüllü Evi, Ev Aksesuarları 
kursiyerleri ve resim kursiyerleri de katıldı. El emeği göz nuru birbirinden güzel el işlerinin ve 
resimlerin sergilenmesi kursiyerleri ve gönüllüleri mutlu ederken, gelecek dönem için de teşvik 
etti. Gönüllü Evi Başkanı Meltem Çokça “Başta hocalarımız Asuman Özarar ve Özlem Günal 
olmak üzere tüm kursiyerlerimizin ellerine emeklerine sağlık.” dedi.

tiyatro

Mahalleli iftarda buluştu
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Gözetleme Kulesi’, ‘İşe Yarar Bir Şey’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… 
Ömer Seyfettin’in bir kitabı. 2-Temel olarak alınan, başlıca, asal… Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü… ‘Sevgili’ adlı yeni romanı geçenlerde yayımlanan ünlü yazar… 
Beddua. 3-Kabul etmeme, geri çevirme… Mısır’daki Piramitler’den biri… Harris soyadlı 
aktör… Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye. 4-Bursa’nın bir ilçesi... Üslup, 
tarz… Ahlaka uygun, ahlakla ilgili. 5-Kendi başına, kendiliğinden… Gerçekleştirilmesi 
imkansız tasarı ya da düşünce… Torunu olan kadın, nine. 6-Hun soyadlı aktör… Şehir…  
Avrupa’da bir başkent… Kül rengi, boz renk. 7-Dede, büyükbaba, ata… Eski dilde asker… 
Bir değiş tokuşta üste verilen şey… Danslı ve özel giysili gece eğlencesi. 8-İlave… Çin’in 
para birimi… Erkek kişi… Tahıl tanelerinden, patates gibi birtakım yumrulardan özel 
yöntemlerle çıkarılan una benzer madde. 9-‘Kadın’, ‘Can Kırıkları’ gibi albümlerinin yanı 
sıra halen devam eden sahne performanslarıyla da tanınan ünlü rock şarkıcısı… Maden 
Tetkik Arama’nın kısaltması. 10-Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka… 
Asya’da bir ülke… Küçük, özel bölme… Abla. 11-Avrupa’da bir başkent… İlhan önadlı 
şarkıcı, söz yazarı ve besteci… Tibet öküzü… Elektrik akımı almak için fişin sokulduğu 
yuva. 12-Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ortak para birimi… G. Verdi’nin bir operası… Din 
kurallarına aykırı olan, dini bakımdan yasak olan. 13-Büyük ve süslü çadır… Tanıtma… 
Uzaklık belirten  sözcük. 14-Filipinler’in başkenti… Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı 
özellik, belgi… Tan önadlı karikatürist. 15-Sıvı ölçü birimi… Coğrafi bir bölgemiz… Gemileri 
iskele, rıhtım ya da şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat. 16-Genişlik… ‘Bizim 
Köy’ün yazarı… Bir yola giren, bir yola tutan. 17-Karadağlı soyadlı aktör… Eskiden, alt 
tabaka… Evre, merhale… Üye. 18-Eski dilde kadın… Sahnede oynanmak için yazılmış 
oyun… Yük taşımakta ya da balık avlamakta kullanılan büyük kayık… İran’ın plaka 
işareti. 19-İstanbul’un bir ilçesi… Bir kimsenin kız kardeşinin ya da kadın hısımlarından 
birinin kocası… Gün tün eşitliği. 20-Fasıla… Metanetli, dayanıklı… Babanın kız kardeşi, 
hala anlamında yöresel  sözcük… Kimyada, artıuç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Kurtlar, ‘Üç Yirmidört Saat’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… Bir yumurta yemeği… 
Bir nota. 2-Sağlıklı, sıhhatli… Kadar, değin… Görü, görüş açısı. 3-Sıcak, nemli iklimlerde 
oluşan, parlak kırmızı ya da kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum 
bakımından zengin toprak… Sevinçli, neşeli… Yemin… Mal, ticaret malı. 4-Sürme… Okun, 
kirişe geçen ucundaki kertik… Kadıköy’de bir semt. 5-Eskiden savaşlarda, alaylarda at, 
deve ya da araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul… Yüz 
yüze… ‘Kral …’ (W. Shakespeare’in bir oyunu)… Hektometrenin kısa yazılışı. 6-Labada 
bitkisine verilen bir ad… Lahza… Buğdaygillerden bir bitki. 7-Dizi, sıra… Bireyin kişisel 
görüşünden bağımsız olan, objektif… Ordu sözcüğünün kısaltması… Beylik. 8-Derisi, 
dişi ve yağı için avlanan bir memeli… Çıplak resim… Mavi… Eflatunla kırmızı arası renk. 
9-Ön çalışma… Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası… 
Pamuk, keten ya da ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir kumaş türü. 10-Burun 
iltihabı… Mercek… ‘… taşınca kepçeye paha olmaz’ (Atasözü)… Milimetrenin kısa yazılışı. 
11-Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan dörtgen biçiminde delik… Argoda sevgili… 
Tanrıtanımaz. 12-Kraliçe… Matematikte, inç… Verme, ödeme… Resmi kuruluşlarda 
yazı işlerinin görülüğü yer. 13-Ankara ve çevresinde erkekler tarafından oynanan 
türkülü, karşılama türü bir halk oyunu… Kadıköy’de bir semt. 14-Eski Mısır’da bir tanrı… 
Sıcak, kızgın, yakıcı… Arap Sosyalist Diriliş Partisi… Belirti, işaret, nişan. 15-Hakan 
önadlı aktör… Çavuşkuşu, hüthüt… Şerif Gören’in bir filmi… Madagaskar Adası’nda sık 
rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli. 16-Aynı zamanda yapılanlardan 
ya da gerçekleşenlerden her biri… Üst bölümü sarıktan taşacak biçimde yapılmış 
hoca kavuğu. 17-Kullanılması önlenmiş, el konulmuş… Dar, çok ince metal parça… Bir 
tür hasır şapka… Velinimet. 18-Efsanevi müzik grubu Beatles’ın dört üyesinden biri… 
Şehzadelerin özel eğitmenleri… Biri sayı. 19-Özel gezinti gemisi… Erken… Doğa… Zarara 
uğrama tehlikesi, risk. 20-Liste başı… Bir işi yapma, yerine getirme… Aşırı gelişmiş… 
Kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA:  1-Küçük İskender, Mesame 2-Ara, İdeal, Üleş, Şilep 3-Retina, Marn, Vesayet 4-Atama, Be, Öykü Karayel 5-Rika, Karatay, Lup, Ho 6-Tm, Meal, Lanolin, Itri 
7-Us, Harita, Asla 8-Aman, Irak, Moda, Tıraş 9-Gerelti, Ate, İhram, Ya 10-Eruh, Lop, Etene, Lain 11-Cakalı, İmal, İsyankar 12-Esire, Kriter, Tok, Asa 13-Limitsiz, İrade, Tazı 14-
Emu, Arsoy, İka, Ait, Zn 15-Raf, Elan, Kristal 16-İhanet, Adeta, Ml, Şist 17-İkitek, İp, Sarıyer 18-Önad, Kangal, Semih, Er 19-Mesel, Alaten, Niğde 20-Emin Alper, Mil, Zer, Al.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Karatma Geceleri, Öte 2-Üretim, Merasim, Hin 3-Çatak, Haruki Murakami 4- İmam, Nehari, Aniden 5-Kina, Eu, Letafet, Sa 6-İda, Kasıtlı, Sr, Tekel 
7-Se, Bal, Rio, Kise, Kalp 8-Kamer, Ha, Pirzola 9-Ela, Alaka, Mi, Yadigar 10-Rötar, Teati, Nepal 11-Dünya Nimetleri, Lam 12-El, Kyoto, Rakkas, Ti 13-Revü, Ladini, Dar, Asel 
14-Şekli, Aheste, İmren 15-Sauna, Yo, Aslım 16-Eşarp, Stalaktit, Yine 17-Siya, Ilıman, Ataşehir 18-Aleyhtar, İkaz, Lir 19-Meteor, Aynasız, Eda 20-Ep, İnşa, Ra, Natürel.

Yaşam

Kadıköy hikayelerinizi gazetekadikoy@gmail.com'a gönderebilirsiniz.
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BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

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

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

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

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

İstanbul’un sokak kedileri hakkında belgesel çeken Ceyda Torun, 
“Bu film, kedilere ve İstanbul’a bir aşk mektubu…” diyor

Kediler bencil diyen insanlar
Her sürtündüğünde kediler kendilerine
Sevildiklerini sanmaktalar.

Bu satırlar, yazar Gündüz Vas-
saf’ın “İstanbul’da Kedi” kita-
bından alıntı. Vassaf, gazete-
mize verdiği röportajda “Bence 
İstanbul dünya kedi başken-
ti” demişti. Bu tanıma hak ve-
ren biri daha var; ABD’de yaşa-
yan Türkiyeli yönetmen Ceyda 
Torun. İstanbul’da doğan Torun, 
çocukluğunu Caddebostan so-
kaklarında kedilerle iç içe geçir-
di. En yakın dostları evlerinin arka 
bahçesindeki Boncuk ve yavru-
larıydı. “Çocukluğumun kedile-
ri olmasaydı, ben bugünkü ben 
olamazdım. Onlara çok şey borç-
luyum” diyecek kadar tutkulu bir 
bağlılık bu. Oysa annesi kuduz 
olacağından, kız kardeşi de eve pire getireceğinden endi-
şeleniyordu. Ailesi, o 11 yaşındayken Türkiye’den ayrıldı. 
Torun, önce Ürdün’ün Amman kentinde yaşadı, lise yılla-
rında ise New York’a taşındı. Şimdi de Los Angeles’ta ya-
şıyor. Bu yıllar boyunca gittiği şehirlerde sokak kedileriy-
le pek karşılaşamadı. Bu özlem içinde büyüdü ve bir gün 
bu belgesel ortaya çıktı; Kedi…
Ceyda Torun, eşi Charlie Wuppermann ile birlikte yaptık-
ları belgeseli anlatıyor… 
● Kedilerde sizi çeken ne? Los Angeles’ta, evinizde ya-
hut sokağınızda beslediğiniz kediler var mı? 
Kedilerin bizlere muhtaç olmadan, kendi vahşilikleriyle 
var olabilmeleri ama aynı zamanda bizimle o var oluşla-
rını paylaşmak istemeleri… Onlara bakarken, insan olarak 
uzaklaştığım kendi doğamı hatırlıyorum.   
Ne yazık ki, iş icabı çok uzun süreler evimizden uzak kal-
dığımız için evimizde kedimiz yok. Ama mahalledekiler-
le -bize izin verdikleri kadar- ilgileniyoruz. Amerika’da ne 
yazık ki kediler insanlara aynı derecede yakın olmadıkları 
için, İstanbul ve Türkiye’deki kedileri çok özletiyorlar! 
● Belgesel bu özlemden mi doğdu? Nasıl yola çıktınız? 
Kedi’ye ilk başladığımızda tam olarak nasıl bir film olaca-
ğını bilmiyorduk. İstanbul’u mahalle mahalle gezdik, ke-
dilerle ilgilenen kişilerle konuşarak kedilerin hikâyelerini 
araştırdık. Aynı zamanda, çok sayıda profesör ve sanat-
çıyla hem kedileri, hem insanlığı, hem de İstanbul’u ko-
nuştuk.   

19 KEDİNİN ÖYKÜSÜ
● Hikayesini anlatacağınız kedileri nasıl seçtiniz?
Çekimlerden 3 ay evvel sokaklarda araştırmacılarla gez-
dik, bize her mahallede, her türlü ortamda yaşayan kedi 

hikâyeleri bulmalarını istedik ve sonuç olarak 35 kedi 
tespit ettik. Kediler her zaman beklendikleri yerde 
olmadıkları için bu sayı çekimlerde 19 kediye düş-
tü! Ana kriterlerimiz kedilerin bir mahallede birden 
fazla insanı birleştirmesi, sanatçı ve esnafla özel 
ilişkileri olmasıydı. Binlerce senedir İstanbul’da var 
olan kedi/insan ilişkisini öne çıkartabilecek hikâye-
ler aradık.  
● Başka bir şehir değil de neden İstanbul kedileri? 
İstanbul kedisi, Türkiye’deki çoğu kedi gibi bu coğ-
rafyaya doğal olan bir varlık ve son zamanların 
araştırmalarına göre de aslında dünyadaki kedi-
lerin ataları… Son 50 senede insanlar tarafından 
özel üretilen kedi ‘cinsleri’ İstanbul sokaklarında 
çok nadir görülürler. Genelde sokakta gördüğü-
nüz kedi gerçekten de binlerce senedir bu yöre-
de bulunmuş kedilerdendir. Yani kentteki kedi-
lerin insanlarla olan ilişkisi aslında çok eskilere 
dayanıyor.

● İstanbul’da kediler ve insanlar her daim iç içe. 
Nasıl kesişmeler, etkileşimler yaşanıyor sizce?
Kedilerin hayatlarındaki zorluklar, aslında insanın da ya-
şadığı sorunlar. Mesela kedilerin dış alanlarda yasayabi-
lecekleri yeşil alan kalmadığı için üzülüyorsak, kendimi-
zin, çocuklarımızın da aynı şekilde olumsuz etkilendiğini 
görmemiz gerekiyor. Kedilerin hayatları bize çok paralel. 

“BİZE ÖĞRETTİKLERİ ÇOK ŞEY VAR”
● Kedi ve görüntü denilince aklıma ‘komik kedi videola-
rı’ geliyor. Kimi zaman ben de gülerim ama bir yandan da 
kedilerin böyle lanse edilmesine içerliyorum… Siz belge-
selde  kedileri sadece videolarına güldüğümüz hayvan-
lar olmaktan çıkarıp, onların vakur, bilge, bıçkın vb halle-
rini göstermişsiniz… 
Elbette! Sadece bizim eğlencemiz için tasarlanmış kedi 
videolarını pek seyretmem. Bazen güzel olanlar çıkıyor 
ama genelde kedilerin yüzeysel karakteristiklerini, bizi 
güldüren özelliklerini ele alıyor bu videolar. Ben de Kedi 
filmimle kedilerin çok daha önem verilecek karakteristik-
lerini sergilemek istedim. Onlar sadece bizim için var olan 
varlıklar değiller, tam tersine bize öğrettikleri çok şey 
var. Boşuna dünya çapında sanatçıların, düşünürlerin, bi-
lim insanlarının kedileri olmamış!  
Öte yandan “kedi videosu” kavramı filmin finansında bize 
yardımcı oldu! 10 yıl evvel olsa, bu film için para bulamaz-
dık. İnternet sayesinde ‘kedi rönesansı’ yaşadığımız için 
kedilerin ne kadar sevildiğini, izlenmek istenildiğini örnek 
verebildik yatırımcılarımıza.   

●  İstanbul’un ev kedileri ile sokak kedilerinin farkları, 
benzerlikleri neler?  
En mutlu kedi ‘evi olan ama sokaklarda gezebilen kedi’ 
sanırım. Ya da dükkânı olan. (gülüyor) İstanbul’da genel-
de ev kedileri de zaten böyle, eve istediklerinde girip çı-
kabiliyorlar, kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Fakat ‘cins’ 
diye adlandırılan, insanların son 50 yılda türettiği kedi-
ler elbette sokaklara ayak uyduramıyorlar. Sokak kedileri 
daha cana yakın ve minnettarlar. 

“KEDİ KENT KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI”
● Belgesel ilk ABD’de vizyona girdi. Tayland, Avustralya 
ve Singapur’da vizyonda, İngiltere’de de ay sonu giriyor. 
‘Yabancı’ izleyiciye ne ifade ediyor belgesel?
İstanbul’u ziyaret etmemiş ya da orada kimseyle tanışıp 
kalmamış olanlarınız için, filmimizi izlemeden önce bil-
meniz gereken birkaç şey var; Kediler binlerce yıldır ken-
tin bir parçası oldu, bu nedenle İstanbul’da büyüyen ya 
da İstanbul’da yaşayan herkesin bir kedi hakkında hika-
yesi vardır. ABD eski Başkanı Barack Obama bile İstan-
bul’u ziyareti sırasında ünlü kedisini ziyaret etmek için 

Ayasofya’ya uğramıştı. Kedi kentin kültürünün bir par-
çası. Kediler, İstanbul anıtları, Boğaz, çay, rakı ve balık lo-
kantaları gibi kimlik açısından da ayrılmaz. Bu film, pek 
çok açıdan, her ikisi de öngörülemez şekilde değişen bu 
kedilere ve şehre bir aşk mektubu… 
Bu belgeselle insanların kedilerle, doğayla, birbirimiz-
le olan ilişkimiz hakkında düşünmesini sağlamak iste-
dim. Kedi gibi kendine yeten, ama aynı zamanda bizim-
le samimi bir ilişkiye girebilen bir varlık ile kurduğumuz 
bağ bize hem insanlarla hem de doğayla olan ilişkimiz-
de birçok anlamda kendimizi değerlendirme olanağı ya-
ratıyor. Anlayış gösterebilmek, diğer varlıkları kendileri-
ne öz birer şahıs olarak görebilmek ve saygı göstermek, 
insanların birbirlerine de karşı daha toleranslı olabilmele-
rini sağlayabilir. “Hayvan sevmeyen, insan da sevemez” 
düşüncesindeki sevgi kelimesi bence bu anlayış kavra-
mı. İnsanlarımızın gerçekten de bu kadar sevgi ve şefkat 
dolu olmaları beni -güzel anlamda- şaşırttı. Büyük şe-
hirlerde birbirimizi anlamadığımızı düşünsek bile, ortak 
noktalara odaklandığımızda ne kadar iyi anlaşabileceği-
mizi gördüm.

● Gökçe UYGUN

Belgeseli, 29 Haziran’a dek Başka Sinema kapsamında Kadıköy Reks’te izleyebilirsiniz

Kalpleri patileyen belgesel


	KADIKOY-1
	KADIKOY-2
	KADIKOY-3
	KADIKOY-4
	KADIKOY-5
	KADIKOY-6
	KADIKOY-7
	KADIKOY-9
	KADIKOY-10
	KADIKOY-11
	KADIKOY-12
	KADIKOY-13
	KADIKOY-14
	KADIKOY-15
	KADIKOY-16

