
Tiyatro Festivali’ne 
sayılı günler

“Boğaz”ımıza kadar 
dolduk!

Bu parkta üç boyutlu 
mural var 

“Çölde 
bir vaha gibi”

“Kıyafetime 
karışma!”

 Kadıköy Belediyesi’nin 15 yıldır 
her yaz merakla beklenen Tiyatro 
Festivali, 4 Ağustos’ta perdelerini 
açacak. 15 gün boyunca sezonun en 
iyi oyunları ücretsiz izlenebilecek  
 l Sayfa 16'da

 İstanbul Boğazı’nda yer kazanma 
amacıyla başlatılan dolgu çalışmaları 
bazı riskleri de beraberinde 
getiriyor. Bu riskleri Şehir Plancıları 
Odası Eşbaşkanı Tuba İnal Çekiç 
gazetemize anlattı l Sayfa 9'da

 Mural İstanbul Festivali’nde 
Alex Maksiov üç boyutlu mural 
çalışmasını tamamladı.  Maksiov, 
sokak sanatıyla yakınlaşmak isteyen 
Kadıköylüleri Özgürlük Parkı’na 
davet ediyor  l Sayfa 15'te

 Özellikle gençlerin yoğun 
olarak tercih ettiği Moda Sahili, 
alternatiflerinden farklı olarak 
birbirinden ilginç birçok aktiviteye ev 
sahipliği yapıyor. Peki, gençler neden 
burayı tercih ediyor?  l Sayfa 10'de

 Giydikleri kıyafetler bahane 
edilerek yapılan saldırılara tepki 
gösteren kadınlar “Kıyafetime 
karışma” sloganıyla 29 Temmuz’da 
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası 
önünde eylem yapacak  l Sayfa 2'de
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Asırlık esnaftan 
Kadıköy anıları
Kadıköylü yazar Rita Ender’in 
“Kolay Gelsin” kitabında 
İstanbul’un mahalle esnafı 
anlatılıyor. İşte mesleklerine ve 
muhitlerine bağlılıklarıyla öne 
çıkan Kadıköy esnafından bazı 
aşina simalar…  l Sayfa 5'te

Karikatürün efsane ismi Oğuz Aral ve kahramanı Avanak Avni artık 
Kadıköy’de. Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan iki heykel karşılıklı 

durarak Kadıköy’e gelenleri karşılıyor l Sayfa 10’da

Avanak Avni 
Kadıköy’den “dıgıllıyor”

Avanak Avni 
Kadıköy’den “dıgıllıyor”

Fikirtepe’de yaptırılan hava kalitesi ölçümlerinin 
sonuçlarına göre; “Partikül madde 10” için olması gereken 
sınır değer 70 µg/m3 iken,  20 Temmuz’da yapılan 
ölçümlerde bu oran 145,85 µg/m3 olarak belirlendi. Türk 
Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanları, 
Doç. Dr. Haluk C.Çalışır ve Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, 
değerlerin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği değerlerden 
38 kat fazla olduğuna dikkat çekiyor. Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu sorunun çözümü için  İBB, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kadıköy Belediyesi’nin 
birlikte çalışması gerekiyor” dedi l Sayfa 8’de

Hayatımızın 
en güzel anları :)

FERYAL PERE  13'te

Her şey 
herkesleşiyordu

BETÜL MEMİŞ  7'de

Gördüklerimiz
Göremediklerimiz (47)

MARİO LEVİ  10'da

zehir soluyor 
Fikirtepe



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sen-
dikası, kuruluşunun 70. 
yılını, 21 Temmuz Cuma 
günü Kadıköy Belediye-
si Evlendirme Dairesi’n-
de gerçekleşen gecey-
le kutladı. 70. yıldönümü 
etkinliğinde, sendikanın 
Maden - İş Tarihi Çalışma 
Grubu ile birlikte, yüzler-
ce insanla birebir görüş-
meler yapılarak 10 yıldır 
üzerinde çalıştığı, işçi sınıfı 
ve Birleşik Metal-İş’in mü-
cadelesini anlatan iki cilt-
lik “Derinden Gelen Kökler” 
kitabının tanıtımı da yapıldı. 
DİSK’in kurucusu ve Birle-
şik Metal-İş’in Onursal Genel Başkanı Ke-
mal Türkler’in anıldığı geceye; Maden-İş 
ve Otomobil-İş’in eski genel başkanlarının 
yanı sıra Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soy-
dan Türkler, eski DİSK başkanları Rıdvan 
Budak ve Süleyman Çelebi, Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy 
İlçe Başkanı Ali Narin ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.
 
“SES GÜÇTÜR”
Gece, sanatçı Bilgesu Erenus’un müzik din-
letisiyle başladı. Erenus’un performan-
sından sonra Birleşik Metal - İş’in Genel 
Başkanı Adnan Serdaroğlu konuşma yap-
tı. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan bir-
lik olunduğu takdirde çıkılacağına değinen 
Serdaroğlu, "Adaletsizliği engelleyecek gü-
cümüzün olmadığı zamanlar olabilir, fakat 
itiraz etmeyi sürdürmediğimiz hiçbir zaman 
olmamalı. Onun içindir ki itiraz edenlerin sa-
yısını çoğaltmalıyız. Çünkü ses güçtür. Ve 
her ses temsil edildiği güç oranında etki ya-
ratır. Artık biz de daha gür sesle söyleme-
liyiz.” dedi.

“ÜLKEYE DEMOKRASİ GELECEK”
Serdaroğlu’ndan sonra söz alan Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise mü-
cadele etmenin önemine değinerek, “Bu-
gün gazetecilerimiz hapishanede. Yazı ya-
zanların, çizenlerin, düşünenlerin bir şekilde 
düzene başkaldıranların hapsedildiği bir dö-
nemden geçiyoruz. Ama bir şeyi biliyoruz 
ki bu ülkede bütün bu günlerin tamamı ge-
çecek. Ve insanlar geçmişteki gibi mücade-
le ederek, birlik olarak bu ülkeye demokrasi 
gelecek.” diye konuştu. 
Nuhoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Otomo-
bil-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi İs-
mail Aykanat da örgütlü mücadelenin öne-
mine değinen bir konuşma yaptı. 

“KOLEKTİF BİR KİTAP”
Gecenin son konuşmasını Ma-
den-İş Sendikası eski başkanı 
ve Derinden Gelen Kökler kita-
bını yayıma hazırlayan Mehmet 
Karaca yaptı. “Kitabımız kolek-
tif bir şekilde oluşturmuştur.” 
diyen Karaca, “Kitabımızı hem 
sendikamızın mücadelesine 
hem de işçi sınıfı hareketine 
bir ışık tutması için hazırla-
dık. Kitabı okuyanlar bundan 
daha fazlasını da bulacak-
tır.” dedi.

KEMAL TÜRKLER ANISINA ÖDÜL
Gecede, Birleşik Metal-İş’in bu yıl ilk kez dü-
zenlediği ve bundan sonra her yıl düzenle-
yeceği “Kemal Türkler Emek Araştırmaları 
Ödülü” de sahiplerini oldu. Yarışmanın birin-
cisi ‘Suriyeli Göçmen  Emeği - İstanbul Teks-
tik Sektörü’ başlıklı çalışmalarıyla İstanbul 
Üniversitesi’nden Ertan Erol, Ezgi Akyol, Ce-
mal Salman, Ezgi Pınar, İpek Gümüşcan, Kı-
vanç Yiğit Mısırlı, Mustafa Kahveci ve Pedri-
ye Mutlu isimli akademisyen grubuna verildi. 
Etkinlik, Bilimsel Kültürel Araştırmalar Ya-
yıncılık ve Üretim Kooperatifi (BİLKAR)’nin 
müzik dinletisiyle son buldu.

l Erhan DEMİRTAŞ

Yaklaşık 9 ay önce tutuklanarak cezaevine konan Cumhuriyet gaze-
tesi çalışanları hakkında, tutuklandıklarından 156 gün sonra iddiana-
me hazırlandı. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yargılandığı dava 
24 Temmuz Pazartesi günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’n-
da başladı. 

 “AYDINLIĞIN TEMSİLCİSİLER”
Basın Bayramı ve sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Tem-
muz’da başlayan dava öncesi tutuklu gazeteciler için destek eylemi 
düzenlendi. DİSK Basın-İŞ, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Dışarıdaki 
Gazeteciler İnisiyatifi, STK’lar ve aralarında milletvekilleri, sanatçılar 
ve yazarların da olduğu onlarca kişi adliye bahçesinde “Özgür basın 
susturulamaz” sloganı attı. 
Eylemde Cumhuriyet Davası Koordinasyonu adına Beyza Metin basın 
açıklamasını okudu. Metin, “Bu ülkede hakikati aramanın, egemenle-
re rağmen hakikati dillendirmenin bir bedeli var. 150’yi aşkın gazete-
ci arkadaşımız bu yüzden tutuklu. Tarih boyunca tüm istibdat rejim-
leri hakikati adalet ve özgürlük arayışıyla buluşturmuş olanlara karşı 
hep aynı yöntemi uyguladı.  Bugün ülkemiz en koyu istibdat rejimle-
rini aratacak bir rejimle yönetiliyor. Halkın haber alma hakkının gasp 
edildiği, hukukun bir çıkar grubunun emrine amade olduğu, suçun ik-
tidardakilerin ihtiyaçlarına göre tarif edildiği bir rejimle karşı karşıya-
yız” dedi. 
“Cumhuriyet gazetesinin yazarları ve yöneticileri aydınlığın temsilci-
sidir” diyen Metin, “İktidar politikaları doğrultusunda aynı başlıkla ga-
zete çıkarmaktan utanmayan onlarca yönetici ve yazar ise karanlığın. 
Bu ülkenin aydınlık birikimine, karanlığa karşı aydınlığın galebe çala-
cağına inanıyoruz” diye konuştu. 
Basın açıklamasından sonra gazetecilere destek amacıyla onlarca 
renkli balon gökyüzüne bırakıldı. 

KADIKÖYLÜLER DE DESTEK VERDİ
Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının tutuklanmasının ilk gününden beri 
hem Kadıköy’de hem de gazete binasında destek eylemlerini sürdü-
ren Kadıköylüler, desteklerini sürdürmek ve basın özgürlüğüne sahip 
çıkmak için 24 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Adalet Sarayı’na git-
ti. CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla saat 09.00’da Söğütlüçeş-
me metrobüs durağında bir araya gelen Kadıköylüler hep birlikte adli-
yeye gitti. Kadıköylüler Adliye bahçesine “Hak, hukuk, adalet” sloganı 
atarak girdi. Kadıköylüler 5 gün boyunca davayı takip etti.

“GAZETECİLERİN YANINDA OLACAĞIZ”
Gazete Kadıköy’e açıklama yapan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Na-
rin, “Bizler Kadıköylüler olarak doğru haber alma hakkımıza, doğru 
bilgi alma hakkımıza sahip çıkıyoruz. Haber alma hakkımızı sağlayan 
gazeteciler şu an içeride. Türkiye’de basın özgürlüğü çok sıkıntılı bir 
süreçten geçiyor.  Doğru haber alma hakkımızı engelleyen zihniye-
ti protesto etmek için buradayız. Basının kendisini özgür ifade edebil-
mesi için gazetecilerin yanında olacağız. Özgür basın susturulamaz” 
şeklinde konuştu. 

ÖZEL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ
Duruşmanın ilk gününde özel güvenlik görevlileri duruşmayı takip 
etmek isteyen vatandaşlara müdahale etti. Duruşma devam ederken 
özel güvenlikçilerin “koridoru başaltın” uyarıları üzerine CHP Kadı-
köy İlçe Başkanı Ali Narin, vatandaş olarak bekleme hakları olduğunu 
belirterek, koridoru terk etmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine bir 
grup özel güvenlikçi, hakaretlerle CHP’li grubun üzerine yürüdü. Bu 
sırada tartaklanan CHP Kadıköy üyesi Raci Metin yere düştü. Tarafla-
rı yatıştıran Ali Narin daha sonra yere düşen Raci Metin ve olaya tanık 
olan vatandaşlarla birlikte nöbetçi savcıya giderek özel güvenlikçiler 
hakkında şikâyetçi oldu.
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Kadınlar diyor

Kadınlar “KIYAFETİME KARIŞMA” diyor

Giydikleri kıyafetler bahane edilerek yapılan saldırılara tepki gösteren kadınlar “Kıyafetime 
karışma” sloganıyla 29 Temmuz’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası önünde eylem yapacak

Cumhuriyet 
gazetesinin 
11’i tutuklu 
17 çalışanı 

9 ay sonra ilk 
defa hâkim 

karşısına 
çıktı. Basın 

özgürlüğüne 
sahip çıkan 

Kadıköylüler 
de davayı takip 

etmek için 
İstanbul Adalet 

Sarayı’na gitti

Kadınların giydikleri kıyafetler bahane edile-
rek uğradıkları saldırı ve taciz haberleri son za-
manlarda medyaya daha sık yansımaya başla-
dı. Ayşegül Terzi ve Asena Melisa Sağlam’a 
giydikleri kıyafetlerin “tahrik edici” olduğu 
iddiasıyla yapılan saldırıların ardından en son 
30 Haziran tarihinde Eminönü’nde, kadınları 
giydikleri kıyafetleri gerekçe göstererek taciz 
eden bir erkeğe çevredeki kadınlar tepki gös-
termişti. Kadınların kıyafetleri bahane edile-
rek yapılan saldırılar 29 Temmuz Cumartesi 
günü saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi Sürey-

ya Operası önünde yapılacak bir eylemle pro-
testo edilecek. 

Eylemin ilk duyurusunu sosyal medyadan 
#KıyafetimeKarışma etiketiyle duyuran ka-
dınlar, Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda stant 
açtı. “Kıyafetime karışma, kadınlar için ada-
let” pankartı asan kadınlar dağıttıkları bildiri-
lerle 29 Temmuz’da gerçekleşecek eyleme ka-
tılım çağrısı yaptı. Kadın şortları ve eteklerin 
asılarak tepki gösterildiği eylemde kadınların 
dağıttığı bildirilerde şöyle denildi: “Ayşegül 
Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan… 

Her biri ve daha nice kadın bahane edilerek 
saldırıya uğradı. Kadınlar için adalet sağlan-
mış olsaydı, başka kadınlar artık kıyafetleri ba-
hane edilerek saldırıya uğramayacaktı. Haya-
tın içinde olmaya devam edeceğiz, ne zaman 
ne giyeceğimize nereye gideceğimize biz ka-
rar veririz. Pembe vagonlarla bizi ayrıştırmaya 
çalışmayın. Yeter artık karışmayın kıyafetleri-
mize. Sen varsan daha güçlüyüz. İstediğin kı-
yafeti giyerek yürüyüşe gel; özgürlüklerimize 
haklarımıza sahip çıkalım, bizleri sindireme-
yeceklerini gösterelim”

gazetesi

davası başladı
Birleşik Metal-İş
70 YAŞINDA!

l Kaan DERTÜRK

Birleşik Metal - İş 
Sendikası, kuruluşunun 
70. yılını Kadıköy 
Belediyesi Evlendirme 
Dairesi’nde gerçekleşen 
“Derinden Gelen Kökler” 
gecesiyle kutladı

“KIYAFETİME KARIŞMA” 

Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu İsmail Aykanat  Adnan Serdaroğlu Mehmet Karaca

NUHOĞLU’NDAN CUMHURİYET’E DESTEK 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu, 24 Temmuz’da başlayan dava öncesi 
Cumhuriyet gazetesine destek ziyaretin-
de bulundu. Gazetenin imtiyaz sahibi Or-
han Erinç, Yazıişleri Müdürü Bülent Özdo-
ğan, sorumlu Yazı işleri Müdürü Faruk Eren,  

gazetenin yazarı Aydın Engin’e dayanış-
ma duygularını ileten Nuhoğlu, özgürlükle-
rin tehdit altında olduğu, basının yazmaya, 
karikatüristin çizmeye korktuğu, insanla-
rın düşüncelerini açıklayamayadığı bir Tür-
kiye’nin gelişme şansının olamayacağını 

söyledi. Nuhoğlu, “Bu ülkenin insanları da 
bunca yıllık deneyimleriyle, birikimleriyle 
beraber böyle bir şeye izin vermezler. Her-
kesin aklını başına alıp bu durumu yeniden 
düşünmesi gerekiyor. Cumhuriyet gazete-
sinin yanında olacağız” diye konuştu. 

Geçen hafta sayfalarımıza taşıdığımız “Açık 
Gardırop taşındı” haberimizde, projenin 
yeni adresi yanlış verilmiştir. Kadıköy 
Belediyesi’nin sosyal projelerinden olan 
Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası, Eğitim 

Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak'ta bulunan 
Sadıkoğlu Plaza içine taşınmıştır. Geçen 
hafta haberimizde verdiğimiz Eğitim 
Mahallesi Azra Sokak adresi yanlıştır. Bu 
yanlışlık için tüm okurlarımızdan özür dileriz. 

Açık Gardırop taşındı 
 DÜZELTME



öztepe’de bulunan ve Mete-
roloji arsası olarak bilinen 
arsada yapılan 4 gökdelene 
ilişkin Kadıköy Belediye-

si’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından verilen tadilat ruhsatı ve iskan 
belgesine yaptığı itiraz üzerine bilirkişi 
keşfi yapıldı. Kadıköy Belediyesi, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
verilen tadilat ruhsatı ve yapı kullan-
ma izin belgesinin söz konusu inşaat-
larda imar mevzuatına aykırı olduğunu 
belirterek iptalini istemişti. Yetkili ida-
re mahkemece Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından verilen tadilat ruhsa-
tı ve yapı kullanma izin belgesinin iptali 
konulu davada 25 Temmuz’da bilirkişi 
keşfi yapıldı. İtiraz davası raporun gel-
mesiyle devam edecek. 

NE OLMUŞTU?
Göztepe’de bulunan 44 bin 783 

metrekarelik alan Maliye Hazinesi’n-
ce özelleştirilerek kat karşılığı inşa-
at yapmak üzere ihale edildi. Ve iha-

le Taşyapı tarafından alındı.
Kadıköy Belediyesi söz konusu ala-

na özel konut yapılmasına itiraz ederek 
dava açtı. Buna rağmen konut inşaat-
larının başlaması nedeniyle imar kanu-
nundan kaynaklı inşaatların denetimi 
işlemleri yapılmaya başlandı. İnşaatları 
denetleyen Kadıköy Belediyesi’nin bu 
denetimlerinin haksız olduğu iddiasıyla 
ilgili firma tazminat davası açtı. Mahke-
mece tayin edilen bilirkişi Kadıköy Be-
lediyesi’nin firmayı zarar uğrattığını ve 
bu zararının 88.493.097 TL tekabül et-
tiği raporunu verdi. Kadıköy Belediye-
sinin bu rapora itirazları ve almış oldu-
ğu mahkeme kararları dikkate alınmadı 
ve mahkeme bilirkişi raporunda belir-
tilen rakamın da üstüne çıkarak Kadı-
köy Belediyesi’nin 101.859.043,16 TL 
maddi tazminat ödemesine karar verdi. 
Kadıköy Belediyesi maddi tazminat ce-
zasına itiraz etti. İstinaf Mahkemesi taz-
minat miktarının 44.159.487,66 TL ol-
duğuna karar verdi. Kadıköy Belediyesi 
bu karara da itiraz etti. Tazminata itira-

za ilişkin dava Yargıtay aşamasında.
Bu arada Kadıköy Belediyesi tara-

fından imara aykırılığı nedeniyle ve-
rilmeyen tadilat ruhsatı ve iskan izni-
ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdi.  
Bakanlıktan alınan iskan ruhsatına iti-
raz eden Kadıköy Belediyesi konuyu 
yargıya taşıdı. Mahkeme Kadıköy Be-
lediyesi’nin haklılığına hükmederek yü-
rütmeyi durdurma kararı vererek tadilat 
ruhsatı ve iskan ruhsatı belgesini iptal 
etti. Mahkemenin kararına itiraz eden 
firma ve Bakanlık davayı istinaf mah-
kemesine taşıdı. İstinaf mahkemesince 
karar durduruldu ve keşif kararı verildi. 
Bilirkişi 25 Temmuz 2017’de söz konu-
su yerde teknik incelemesini tamamladı.
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Kadıköy’de yeni bir hafriyat kamyonu ka-
zası daha yaşandı. 20 Temmuz Perşembe 
günü saat 14.37’de Göztepe Tanzimat ve 
Taş Mektep Sokak kesişiminde gerçekleşen 
kazada, T.B idaresindeki 34 JN 4556 plakalı 
hafriyat kamyonu, 36 yaşındaki motorlu kur-
ye Volkan Aydemir’e çarptı. Aydemir olay 
yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardın-
dan kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı, 
bir saat sonra ise Göztepe Polis Merkezi’ne 
giderek teslim oldu. Kazayı gören vatandaş-
lar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan 
ekiplerin ardından, hafriyat kamyonu altında 
kalan Aydemir’in cesedi çıkarıldı. Polis ve 
savcılık incelemesinin ardından Aydemir’in 
cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

“ÇOK VAHİM BİR HADİSE”
Polisi ve ambulansı ilk arayan 40 yıl-

lık mahalle sakini Müfit Arabacı, kaza anı-
nı şöyle anlattı: “Olayın gerçekleşti-
ği yerin hemen yanındaki Hülya 
Apartmanı’nda oturuyorum. 
Apartmanın aşağısında esnaf 
arkadaşlarla oturmuş, konu-
şuyorduk. Birden çarpışma 
sesi duyduk. Hemen olaya 
doğru koştuk. Çok vahim bir 
hadiseydi. Yerde öyle hareket-
sizce yatıyordu. Şoförün kamyon-
dan inişini ve kaçtığını gördük.”

HABERİNİ YAPMIŞTIK!
Hafriyat kamyonu kazasının yaşandığı 

Tanzimat Sokak’taki kavşağı, Kadıköylüle-
rin şikayetleri üzerine 655. sayımızda sayfa-
larımıza taşımıştık. 

2012 yılının Eylül ayında “Bu kavşağa 
bir çözüm bulun!” başlığıyla yaptığımız ha-
berimiz, Adem Meriç isimli Kadıköylünün 
gazetemize ulaşması sonucu gerçekleşmiş-
ti. Meriç ve diğer mahalle sakinleri, ölüm 
saçan kavşakla ilgili pek çok kazaya tanık-
lık etmiş, yetkili makamlara kavşakla ilgi-
li önlem alınması için taleplerde bulunmuş-
tu. Vatandaşlar, yetkililerden herhangi bir 
geri dönüş alınamaması üzerine gazetemiz-
le iletişime geçip, seslerini duyurmak iste-
mişlerdi. Gazete Kadıköy olarak korku sa-
çan kavşağa gidip, mahallilerden aldığımız 

şikayetler doğrultusunda haber yapmış-
tık. Adem Meriç, birçok kazaya se-

bep olan kavşağı, 2012 yılında ga-
zetemize şöyle anlatmıştı: “Bugüne 
kadar gördüğüm 50’nin üzerinde 
kaza var. Bazılarında ciddi yara-

lanmalar var. Hatta bir araç yılbaşı 
gecesi komşumuzun dükkânına gir-

mişti ama yine önlem alınmadı. Şikâyet-
lerimiz böyle devam etti. Özellikle sabah-
ları 08.00 ile 10.00 arası çok kaza oluyor. 
İnsanların işe gittiği yoğun zamanlara denk 
geliyor. Bu yoğun zamanlarda şoförler dur-
muyorlar, devam ediyorlar veya yolun ya-
bancısı oluyorlar, bundan dolayı kavşakta 
sürekli kaza oluyor.” 

bir can daha aldı
Hafriyat kamyonu 

l Kaan DERTÜRK
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13 Mayıs 2016: Kurbağlıdere ıslah çalışmaları 
kapsamında Yoğurtçu Parkı’ndaki hafriyatı 
taşıyan  kamyon, üniversite öğrencisi Şule 
İdil Dere (23)’yi ezerek öldürdü.
19 Mart 2016: Göztepe Fahrettin Kerim 
Gökay Caddesi’nde karşıya geçmeye 
çalışan Hüseyin Özbudak (78)’a hafriyat 
kamyonu çarptı. Özbudak, olay yerinde 
hayatını kaybetti. Önce olay yerinden kaçan 
kamyon sürücüsü, daha sonra Göztepe Polis 
Merkezi’ne teslim oldu.
15 Haziran 2016: Suadiye Kaptan Arif 
Sokak’ta kaldırımda yürüyen Ayşe Altın (50), 

yanından geçen Gökmen K.’nın kullandığı 41 
UJ 560 plakalı kamyondan, ağaca takılarak 
düşen beton kalıplarının altında kaldı. Altın, 
olay yerinde hayatını kaybetti. 
7 Ekim 2016: Tuğlacı Emin Bey Sokak’ta 
seyir eden hafriyat kamyonu, Kayseri’den 
İstanbul’a mühendislik fuarı için gelen Özge 
Kandemir (22)’e çarpması sonucu öldürdü. 
21 Ekim 2016: Erenköy Yakurtlar Sokakta’ki 
inşattaki hafriyat kamyonu, yerin çökmesi 
sonucu devrildi. İnşaat işçisi Mehmet 
Demirkaya (66) devrilen kamyonun altında 
kalarak can verdi. 

HAFRİYAT KAMYONU “KAZALARI”

Kadıköy’de bir hafriyat kamyonu, 36 yaşındaki 
motorlu kurye Volkan Aydemir’i ezerek öldürdü. 

Şoför T.B polis merkezine giderek teslim oldu

Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden almış olduğum 
makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

Bahtiyar Fikret AYDIN

KAYIP İLANI

Meteoroloji 
arsasında 

bilirkişi keşfi

Kadıköy Belediyesi’nin Göztepe’deki Meteoroloji arsasına 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen tadilat ruhsatı ve 

iskân belgesine itirazı üzerine bilirkişi keşfi yapıldı 

PROFICIENCY
‘YETERLİLİK SINAVI’ 

Üniversitelerin Hazırlık Atlama ,
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına 

KISA SÜREDE 
hazır hale getirilmek için teknikler konusunda 

uzman eğitmenden  özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 
ESKI EVRAK ve 

 fotoğraflarınız alınır.
Tel.:0535 517 07 21
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Eski kitaplarınız, 
koleksiyonlarınız, 

Osmanlıca
belgeleriniz 

değerinde alınır. 
 

0537 220 32 00
Kadıköy

 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

Ülkemizde CERN’e kabul edilen birkaç Türk bilim insanın-
dan biri olan ve 2007’deki uçak kazasında yaşamını yiti-
ren Özgen Berkol Doğan anısına ailesi ve yakınları, 2012 
yılında kendi adını taşıyan bilimkurgu kütüphanesini Ka-
dıköy Beldiyesi'nin desteğiyle Moda Caddesi’nde açmış-
tı. Türkiye’nin ilk bilimkurgu kütüphanesi olma özelliği 
taşıyan kütüphane, açıldığı günden bu yana Moda Cad-
desi No:6/1’deki konumuyla binlerce kitaba, söyleşiye, 
film gösterimine ve foruma ev sahipliği yaptı. Kütüpha-
ne, geçtiğimiz aylarda Moda Caddesi’ndeki yerinden Safa 
Sokak No:20’deki yeni adresine taşındı. Kütüphanenin 
yeni yerindeki resmi açılışı ise Özgen Berkol’un doğum 
günü olan 29 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de ya-
pılacak. Berkol’un ailesi, yakınları ve sevenleri de açılışta 
olacak. Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi ta-
rafından açılışa ilişkin yapılan açıklamada şu satırlar yer 
alıyor: “Yeni hayaller kurmak ve eskileriyle buluşmak şi-
arıyla çıktığımız beş senelik yol bizim için, 2007 yılından 
bu yana büyüttüğümüz özlemi hayallerle yeşertmek de-
mekti. Biz özlemi yeşertirken; siz hayallerimizi paylaştı-
nız, siz paylaştıkça biz çoğaldık.
Gün geldi öyle çoğaldık ki hem kitaplarımıza hem de 
dostlarımıza yeni bir yuva ihtiyacı doğdu. İşte şimdi o ih-
tiyacı, hayallerimizin ötesinde bir mekanla karşılamanın 
sevincini, bu doğumu, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni 
kütüphanemizin daha nice bir araya gelmelerin, payla-
şımların, üretimlerin aracı olması umuduyla, Yeni yerde 
yeniden merhaba!”

“KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE GELİŞİYORUZ”
Gazete Kadıköy olarak Özgen Berkol’un babası Prof. Dr. 
Nevzat Doğan ile kütüphanenin taşınmasını ve yeni ye-

rini konuştuk. 
Doğan, kütüp-
hanenin taşın-
ma sürecini şöyle 
anlatıyor: “Moda 
Caddesi’ndeyken 
90 metrekare-
lik, kiralık ve geçici 
bir yerdeydik. Son 
olarak yaşadığı-
mız tavan çökme 
hadisesiyle birlik-
te kitaplarımızın 
ıslanması da ta-
şınmamıza tuz bi-
ber ekti. Biz zaten 
hep bir yer arayı-
şındaydık. Çünkü 
artık mevcut yeri-
mize sığmaz hale 
gelmiştik. 10 bine 

yakın kitabımız vardı. Söyleşilerde oturabilecek insan sa-
yısı 25’ti. Dolayısıyla bunlar bizi yer aramaya iten sebep-
lerdi. Yeni bir yere geçebilmek için destek aradık ama ne 
yazık ki olmadı. En sonunda kendi imkanlarımızı birleşti-
rerek Özgen Berkol Doğan Eğitim Kültür ve Dayanışma 
Derneği olarak içinde bulunduğumuz tarihi köşkü satın 
aldık. Kolektif bir şekilde gelişiyoruz ve büyüyoruz. Bu-
nunla birlikte çok mutlu olduk.”

150 YILLIK TARİHİ KÖŞKTE EDEBİYAT
Doğan, kütüphanenin daha geniş bir mekâna taşınma-
sıyla birlikte birçok yeni imkâna kavuşulduğunu söylü-
yor ve ekliyor: “Burada 300 metrekarelik kapalı alanımız, 
bodrumla beraber de 4 katımız var. Mart ayından beri de 
tadilat işleriyle uğraşıyoruz. Burası 150 yıllık bir köşk ve 
ikinci grup tarih eser statüsünde. Tarihi esere zarar vere-
cek hiçbir şey yapmadan Kadıköy Belediyesi KUDEP’ten 
de gerekli izinleri alarak köşkün bakım ve onarımını yap-
tık. Burası bizim için büyük avantaj oldu. Birçok kitabımız 
kütüphanemizde kayıtlı olmasına rağmen yer olmadı-
ğı için evimizde duruyordu. Yeni yer ve raflarımızla birlikte 
artık 9 bin 800 kitabımız burada yer alıyor. Büyük odamı-
zı bilimkurgu ve fantastik kitaplar için ayırdık. Bir oda-
mızı yerli ve yabancı edebiyat, bir diğer odamızı da Fikret 
Adil özel koleksiyonu için ayırdık. Yukarı katlarda çalışma 
ve çalıştay odalarımız var. Okuma, yazma atölyeleri, dağ-
cılık ve fotoğrafçılık kurslarının düzenleneceği iki odamız 
da var. 100 kişi kapasiteli söyleşi yapılabilecek bir alanı-
mız da mevcut.”

KAHVALTIDA EDEBİYAT
Doğan’ın paylaştığı bir diğer bilgi ise kütüphanede ‘kah-
valtıda edebiyat’ adında yeni proje gerçekleşeceği oluyor. 
Doğan, projeyi şöyle anlatıyor: “Kütüphane olarak yeni 
yerimizle birlikte her ayın bir pazar gününü ‘kahvaltıda 
edebiyat’ adındaki yeni projemize ayıracağız. Yerli ve ya-
bancı ünlü edebiyatçılarımızı kahvaltıya çağıracağız, hep 
birlikte edebiyat meraklılarıyla kahvaltı ederken bir yan-
dan da edebiyat konuşacağız. Perşembe günleri klasik-
leşen söyleşi ve film gösterimleri de eylül ayından itiba-
ren kaldığı yerden devam edecek.”

BILIM  KURGU
Kütüphanesi taşındı
Uçak kazasında yaşamını yitiren genç fizikçi Özgen Berkol Doğan 
adına kurulan Türkiye’nin ilk bilimkurgu kütüphanesi, Moda 
Caddesi’ndeki yerinden Safa Sokak’taki yeni yerine taşındı
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İçeriğindeki zengin bitki 
özleri sayesinde saçları 
besler, kuvvetlendirir ve 
dökülmesini önler.
Yeditepe Üniversitesi'nde 
Kozmotoloji Bölümü'nde 
itina ile imal edilmiştir.

 Burcu Eczanesi:
Caferağa Mah. Moda 
Cad.120/3
(Moda Tıp Merkezi Yanı) 
Tel: 0216 346 85 27

  Pharmamix Chemical
Tel: 0533 324 07 64
 Baloğlu Kuruyemiş LTD.
Güneşli Bahçe Sok No:9 
(Kadıköy Çarşı İçi)
Tel:0216 449 20 51

Adres Ve Telefonlardan 
Ulaşabilirsiniz.

entsel dönüşüm süreci-
nin olanca hızıyla sürdüğü, 
akıllı teknolojik binaların 
arşa yükseldiği inşaat-

lar arasında mütevazı bir bina yapılıyor 
bugünlerde. Ziverbey’deki Kemal Su-
nal Parkı içindeki bu alternatif inşaat, 
Kadıköy Belediyesi’nin yeni çevre pro-
jelerinden biri. Adı Ekolojik Yaşam Parkı 
ve Kompost Eğitim Merkezi. 

ESENCAN EVE ÇIKIYOR
Bu projenin kökü aslında Özgürlük 
Parkı’ndaki bir başka çalışmaya da-
yanıyor. Park içindeki bir konteynır-
da, uzunca bir süre ‘Esencan’ adlı pro-
je yürütülüyordu. Burada 5 bin çocuk 
ve yetişkine, evimizdeki sebze-mey-
ve artıklarından solucanlar aracılığıyla 
nasıl kompost yapılacağı öğretildi. An-
cak zamanla bu 25 metrekarelik, yazın 
aşırı sıcak, kışın soğuk yapı yetmeme-
ye başladı. Ve böylelikle Esencan’ın ta-
şınmasına karar verildi. Yeni ikamet-
gâhı ise bu parka çok da uzak olmayan 
başka bir park olarak seçildi. Kadıköy 
Belediye Meclisi kararı ile mevcutta 
sadece çocuk oyun alanı ve oturma bi-
rimleri bulunan Kemal Sunal Parkı’nda, 
plan değişikliği yapıldı ve bitişiğindeki 
parselle birleştirilerek bin 520 metre-
karelik yeşil alan Ekolojik Yaşam Parkı 
projesine dönüştürüldü.
Böylelikle parkta kompost binası inşa 
edilmeye başlandı. Ancak elbette ki 
ekolojik bir hizmet sunacak olan bu ya-
pının da çevreci malzemelerle, ekolo-
jik mimarlık kriterlerine göre yapılma-
sı gerekiyordu. Bunun için ODTÜ’den 
bu alanda uzmanlaşmış bir mimar hoca 
grubuyla çalışılmaya başlandı. Belediye 
de konuya ilgi duyanlara açık bir çağ-
rı yaparak, böyle bir bina inşa edilece-
ğini, burada gelip gönüllü olarak sürece 
katılmayı isteyip istemediklerini sor-
du. Çağrıya pek çok yanıt geldi ve öğ-
renci, mimar, sağlıkçı, avukat gibi farklı 
meslek gruplarından 40 kişi sürece dâ-
hil oldu.  Bu gönüllüler bundan 1 ay önce 
kolları kelimenin tam manasıyla sıva-
yarak işe koyuldu. Hedef Esencan için 
saman balyalarından yeni bir bina yap-
maktı. Tüm gün, sıcak havaya aldırma-
dan samandan bina yapımında çalışan 
gönüllüler, akşamları da Kadıköy Bele-
diyesi’nden ekolojik eğitim aldı. Ve yak-
laşık 1 ayın sonunda mutlu sona ula-
şıldı; ‘Esencan’ın 60 metrekarelik evi’ 
bu haftasonu tamamlanıyor. Gönüllü-
ler kentte ekolojik yaşamı elleriyle inşa 
etmiş olmanın huzuru, ceplerinde ser-
tifikalarıyla bir süre dinlenmeye çeki-
liyor. Ama süreç bitmedi elbette. Top 
şimdi Kadıköy Belediyesi Fen İşleri’nde. 
Ekipler cam, kapı gibi detayları tamam-
ladıktan sonra, bu mekân Eylül ayında 
hizmete açılacak.

EKOLOJİK PARKTA NELER OLACAK?
Kentte doğayı özleyenlere, ekolojik bir 
yaşam kurmak isteyenlerin bilgi ala-
bileceği bir mekan fikrinden ortaya çı-
kan Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost 
Eğitim Merkezi, doğayı seven herke-
se kapılarını açacak. Burada beledi-
ye sadece yürütücü olarak görev ya-
pacak. Mekânı asıl kullananlar çevre 
alnında çalışan sivil toplum örgütle-
ri olacak. Burada dileyen örgüt/kişi 
istediği eğitimi verebilecek. Doğayla 
uyumlu yaşamak isteyen Kadıköylü-
ler bu eğitimlere katılarak bunun yol-
larını ücretsiz olarak öğrenebilecek. 
Permakültür ilkeleri doğrultusunda 
tasarlanan parkta, kelebek bahçesi, 
biyolojik gölet, koku bahçesi gibi dik-
kat çekici bölümler olacak. 

SOLUCANLAR NEFES ALACAK!
Samandan binada ise Muhteşem Dö-
nüşüm Solucanla Kompost eğitimle-
rine devam edilecek. Bu yeni saman-
dan bina ekolojik kriterlere göre inşa 
edildiği için karbon emisyonu düşük 
olacak yani doğaya daha az zarar ve-
recek diğer binalara nazaran. Saman 
balyası çok iyi bir ısı yalıtım malzeme-
si olduğu için binanın kullanım aşama-
sında da enerji tasarrufu üst seviyede 
olacak.  Nefes alan malzemeler kulla-
nılmış olduğu için de hem solucanlar 
hem insanlar için daha sağlıklı bir or-
tam yaratılmış olacak…

l Gökçe UYGUN

Özgen Berkol 
Bilimkurgu 
Kütüphanesinin 
yeni adresi 
ise Caferağa 
Mahallesi, Safa 
Sokak, No:20 
Telefon: 
(0216) 349 31 31

l Kaan DERTÜRK
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İmecenin gücüyle
SAMANDAN

bina yaptılar
Türkiye’de bir  ilki gerçekleştiren  Kadıköy Belediyesi, bir 

hizmet binasını çimentodan değil samandan  yaptı, 
hem de gönüllülerin imece usulü çalışmasıyla!



5Yaşam 28 TEMMUZ  - 3 AĞUSTOS 2017

er gün sabah poğaçanızı al-
dığınız pastanedeki tezgâh-
tar, yıllardır saçınıza şekil 
veren berberiniz, kıyafetle-

rinizi ondan başka kimseye emanet et-
mediğiniz terziniz… Mahallenizin esna-
fı... Günümüzde alışveriş merkezlerinin 

varlığıyla küçük esnaf azalsa da İs-
tanbul’un bazı semtlerinde hala ma-
halle esnafı var. İşte kendisi de bir Ka-
dıköylü olan yazar-avukat Rita Ender, 
bu esnafın dünyasını yazdı. “Kolay Gel-
sin - Meslekler ve Mekânlar” kitabı, En-
der’in 2012-2014 arasında Agos Gaze-
tesi’nde yer alan esnaf söyleşilerinden 
oluşuyor. Korseci, demirci, meyhane-

ci, cenaze müzisyeni, haham, pulcu gibi 
onlarca meslekten esnafın, mesleğe na-
sıl başladıkları, işin ustalıkları, bulunduk-
ları muhitle olan ilişkileri kendi ağızların-
dan anlatılıyor. Kadıköy, Moda, Beyoğlu 
ve Galata başta olmak üzere pek çok 
semtte 80 mekânda 85 kişinin tanıklık-
larına ışık tutan bu kitaptan, bazı Kadı-
köy esnafı ve hikayelerini derledik;

KADIKÖY DÜKKÂNLARI, 
KADIKÖY ESNAFI…
Kadıköylü yazar Rita 
Ender, İstanbul’un mahalle 
esnafını “Kolay Gelsin” 
kitabında kaleme aldı. 
Mesleklerini yıllardır 
tutkuyla yapan, mahallece 
sevilen simaların 
hikâyelerine kulak verin…

H

Yeni Moda Eczanesinin sahibi Melih Ziya Sezer
Moda’da eczane sahibi olmak çok iyi çünkü İstanbul’un her yeri 
bozuldu. Moda da nasibini aldı ama diğer yerlere nispeten daha az 
bozuldu. Eskiden Moda için ‘Oo zengindir’ derlerdi. Halbuki, sanılanın 
aksine Moda hep hesabını kitabını bilen, orta sınıfın yaşadığı yerdi. 
Bir arada yaşam vardı, ayrı gayrı yoktu.

Mühürdar’daki Nur Oyuncak’ın sahipleri 
Oya-Selçuk Alacaklıoğlu 
Ayia Efimia Rum Ortadoks Kilisesi’nde çok ayin olmuyor ama illa ki 
bereketi vardır, çünkü tam arkamız ayin odası. Ben çok seviyorum onları, 
beraber büyüdük, beraber yaşıyoruz. Yaptığım işin beni en duygulandıran 
taraflarından biri de birinin gelip ‘Çocuğuma sizden oyuncak alırdım, şimdi 
torunuma alıyorum’ gibi şeyler demesi. 

Moda’daki Nefis Kuaför’ün sahibi 
Osman Damarlı ve Rafet Azat
Eskiden Modalı bayanlar bir arkadaşına bile gitse saçını yaptırırdı. Mesela 
70’li yıllarda peruk modası vardı. Peruğu olmayan kişi kendini eksik 
hissederdi. Mesela Moda Deniz Kulübü’nde bir açılış olunca tüm İstanbul 
sosyetesi gelirdi, o gün kuaförler iş yapardı

35 senedir Bağdat Caddesi’nin aynı köşesinde 
demet bağlayan çiçekçi Filiz Kiraz

Burası güzel, Bağdat Caddesi işlek. Müşteriler iyi, seviyorlar bizi. Artistler 
geliyor bazen, onlar çiçek alıyor, onları görüyoruz. Pek pazarlık yapmazlar, 

üzmezler bizi. Satış yaparken bağırmayız burada, müşteri kendisi gelir.

Selamiçeşme’deki Cemilzade lokumlarının 
4.kuşak temsilcisi Barış Cemiloğlu
Formüllerimiz büyük büyük babamdan beri hiç değişmedi. 100 yıl 
önce nasıl yapılıyorsa bugün hala öyle. Üretimde babadan öğrendiğin 
prensiplerin uygulanması önemli. Herkes kafasına göre bir şeyler 
yaparsa ürünün geçmişle bağı kopar. Lokum eskiden mendil içinde 
sunulurmuş. Biz hala külahlarla hazırlıyoruz, öyle devam ediyoruz. 

Kadıköy Çarşı’daki Kurukahveci Fazıl Bey’in 
torunu Murat Çelik

Bizim müşterimiz hariç şu andaki potansiyelin yüzde 70’i kahveden 
anlamıyor. Kadıköy’de alışverişini yapıyor, dinlenmek için oturup 

kahvesini içiyor. Yoksa bizim müşterilerimiz burada boş sandalye 
bulamazsa gider Çarşı’da iki üç tur atar, yine gelir. Genç neslin 

kahvenin kalitesinden anladıkları yok.

Moda’da dükkânı olan antikacı Sami Yavuz
Torbamı alıp Boğaz’ı ve Adalar’ı gezerdim. “Eskici” diye bağırıyorduk, 
evin fazlasını vermek isteyenler bizi çağırıyorlardı. İstanbul’da en son 
yetişen torbacı benim. İnsanlar evlerindeki eşyalarını torbacıya değil 
de müzayedecilere vermeye başlayınca, torbacı da yetişmez oldu. 
18 yaşımda Moda’da dükkân açtım. 92’den beri buradayım. Ailem 
Kadıköylü ve sülalemin yüzde 80’i bu işle meşgul. 

Moda’nın taksi durağı “Cem Taksi” Mustafa Toker
Burayı 74’te kurdum. Önce Bağdat Caddesi’ndeydim, oralar pahalanınca 

buraya geldim. Müzisyen tayfası beni tanıyor. Onlar buraya gelip bir şeyler 
alıyorlar veya tavsiye ediyorlar. Hep tek başıma çalıştım. Niye çırak yok? 

Diyelim sen sordun soruşturdun iyi usta deyip bana geldin. Ud siparişi 
verdin. Sonra acaba bitti mi diye geldin, bir baktın ud çırağın elinde. ‘Ustaya 

verdik, çırağa yaptırıyor’ diye düşünürsün. Onun için bu işin çırağı olmaz. 
Beni tanıyorsanız, ben yapacağım.

70 yıla yakındır, Kadıköy’deki küçük muayenehanesinde hasta 
bakan, ‘Kadıköy’ün meleği’ denilen Dr. Jirayr Kaynar 

Doğma büyüme Moda’lıyım. Türkiye’nin en güzel yeri burası, insanı ve doğasıyla. 
Buranın çocuğuyum, halk beni tanır. Doktor bir kaç yer değiştirecek olsa çok hasta 

kaybeder, bir yerde sabit durmak lazım. Dört duvar arasında çalışıyorum. İnsan bunalır 
değil mi? Yok memnunum. Bu dünyaya gene gelsem gene doktor olmak isterim.

Caddebostan Sinagogu’ndan, haham Yeuda Adoni 
Kadıköy’deki evimiz sinagoga (Hemdat İsrael Sinagogu) yakındı. Küçük yaşta sinagoga 
gitmeye başladım. Teva’da (sinagogdaki kürsü) hahamları gördüğüm zaman bu meslek 
bana çok cazip görünürdü. Yıllardır Caddebostan Sinagogu’ndayım, buraya alıştım. Sa-
natkâr bir eser yaptığı zaman, onun evladıdır ya, işte öyle. Buraya genç yaşımda, mesle-
ğime yeni başladığım zaman geldim. O zaman, Caddebostan yazlık bir yerdi, sinagog sa-
dece 3 ay açıktı. Kış gelince kapanırdı. Boğaz Köprüsü yapılınca insanlar Anadolu yakasına 
taşınmaya başladı. Ben de cemaate, sinagogu kışın da açmayı teklif ettim. Açıldı sonra si-
nagoga gelen insanlar çoğaldı. 

KADIKÖY DÜKKÂNLARI, 
KADIKÖY ESNAFI…

l Gökçe UYGUN

Kadıköy Çarşı’daki Özcan Turşucusu’nun sahibi 
Bahattin Özcan 

1935’ten beri bu işi yapıyoruz ailecek. O zamandan bu yana Kadıköy’deyiz. Kadıköyü-
müz ayrıdır ama eski Kadıköy de yok, eski Çarşı da yok. Eskiden burada Rumlar, Erme-

niler vardı. Pazar sabahları ayin çıkışı alışverişe gelirlerdi. Eskiden seyyar satıcılık da 
yapardık. Kadıköy’de okulların çıkışlarında turşu satardık. Akşamları da sinemaların çı-

kışlarına giderdik. 21.15’ten sonra Kadıköy’deki  sinema çıkışları kalabalık olurdu.

Burayı 74’te kurdum. Önce Bağdat Caddesi’ndeydim, oralar pahalanınca buraya gel-
dim. Müzisyen tayfası beni tanıyor. Onlar buraya gelip bir şeyler alıyorlar veya tavsi-
ye ediyorlar. Hep tek başıma çalıştım. Niye çırak yok? Diyelim sen sordun soruştur-
dun iyi usta deyip bana geldin. Ud siparişi verdin. Sonra acaba bitti mi diye geldin, bir 

baktın ud çırağın elinde. ‘Ustaya verdik, çırağa yaptırıyor’ diye düşünürsün. Onun için 
bu işin çırağı olmaz. Beni tanıyorsanız, ben yapacağım.

Bostancı’daki dükkanında 
ağaçtan enstrüman yapan Paki Öktem
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HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DVD

Sardalye Sokağı

Uzun Yol Şarkıları

Cesaretin Var mı Aşka?

Konserveciliğin zirveye ulaştığı 1930’lar 
Amerikası’nda fabrika işçilerinin yanı 
sıra sanatçılar, bilim insanları, fahişeler 
ve serserilerin bir arada yaşadığı bir 
dünyadır Sardalye Sokağı. Memleketi 
California’daki bu küçük sokağın tüm 
renkliliğini, canlılığını, yaşanılan çelişki-
leri ve kavgaları okurla buluşturan John 
Steinbeck, gerçek hayattan esinlenerek 
unutulmaz karakterler yaratır. 
Renkli tiplemelerin ve olayların süslediği 
hikâyede, çalışmayı, düzenli bir hayat 
sürmeyi, sıradanlaşmayı inatla reddeden 
Mack’in başını çektiği aylak takımı siste-
min dışında yaşamanın, sömürü çark-
larına başkaldırmanın, dayanışmanın, 
ihtiyaç duyulan kadarıyla yetinmenin ete 
kemiğe bürünmüş halidir. Her insan gibi 
hata yapan, kimi zaman coşan, kimi za-
man hayata küsen, planlarını her zaman 
istediği gibi hayata geçiremeyen tüm 
tanıdık karakterlerin sıradan yaşamların-
dan sarsıcı kesitlerle gerçek dünyayı usta 
yazar Steinbeck’in gözlerinden görmek 
isteyenler için... (Tanıtım Bülteninden)

İnkılap Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu:
● Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Kara-
karga Yayınevi / 120 sf / 14,50 TL
● Kongo’ya Ağıt / Jean Christophe Gran-
ge / Doğan Kitap / 608 sf / 25,60 TL
● Karanlık Sular / Paula Hawkins / İthaki 
Yayınları / 400 sf / 21 TL

Son 5 yıldır Artist Müzik tarafından 
yayınlanan “Uzun Yol Şarkıları” serisinin 
en çok ilgi gören 3 albümü, gördüğü ilgi 
üzerine çok özel fiyatla box set olarak 
satışa sunuluyor. 
Dinleyicilerin arşivlerindeki eksikleri 
tamamlamaları ve sevdiklerine hediye 
etmeleri için kaçırılmaz bir fırsat... “Uzun 
Yol Şarkıları” serisinin takipçilerinin 
bildiği üzere albümde, tatil yolu boyunca 
keyifle dinlenecek birçok farklı tarzda 
şarkı bir araya getiriliyor. 

Ruhu doyuran şarkılar:
● Sugarpie and the Candymen - Bang 
Bang
● Leo Mancini - Everybody Wants to 
Rule the World
● Captain Jack - Sunshine Reggae

Sophie normlara 
uymayan karak-
teri nedeniyle 
çevresi tarafından 
pek de sevilme-
mektedir. Annesi 
kanser olan ve 
artık gün sayan 
Julien ise küçük 
yaşta annesini 
kaybetmek gibi bir 
acıyı göğüslemeye 
hazırlanmaktadır. 
Bir gün tesadüfen 
tanışırlar ve cesa-
ret üzerine kurulu, 
hiç bitmeyen, her ortama uygulayabil-
dikleri bir oyunla hızla arkadaş olurlar. Bu 
kışkırtıcı oyunları, zamanla basit bir oyun 
olmaktan çıkıp birbirlerine cesaret aşıla-
malarını sağlayan bir yaşam biçimine dö-
nüşür. Büyüdükten sonra oyunlarının aşka 
dönüştüğünü hisseden çift, aşkın etkisine 
kapıldıkça oyunları da daha tehlikeli bir hal 
alacaktır. 2003 yapımı filmde başrolü pay-
laşan Guillaume Canet ve Marion Cotillard, 
sonrasında gerçek bir birlikteliğe yelken 
açtılar. Hala evli çiftin son filmi Rock’n Roll 
ise şu sıralar sinemalarda gösterimde.

Kadıköy parklarında Yazlık Sinema 
nostaljisi yaşanıyor. Kadıköy Bele-
diyesi tarafından düzenlenen Yazlık 
Sinema etkinliğinde geçtiğimiz yıl 
vizyona giren ve beğenilen dört film, 
Ekşi Elmalar, Görümce, İstanbul Kır-
mızısı, Tatlım Tatlım sekiz ayrı park-
ta izleyici ile buluşuyor. 

21 ve 22 Temmuz Cuma ve Cumar-
tesi akşamları 8 ayrı parkta gösteri-
mi yapılan Ekşi Elmalar ve Görümce 
filmlerine ilgi yoğun oldu.  
Gösterimler bu haftasonu da de-
vam edecek. 28 Temmuz Cuma ak-
şamı İstanbul Kırmızısı, 29 Temmuz 
Cumartesi akşamı ise Tatlım Tatlım 

filmleri izleyiciyle buluşacak. Film-
ler Doğa Parkı, İdea Kadıköy, Genç-
lik Sanat Merkezi Bahçesi, Koşu-
yolu Mahalle Evi Koşuyolu, Kadıköy 
Akademi, Kriton Curi Parkı, Özgür-
lük Parkı, Fenerbahçe Parkı Set Üs-
tü’nde gösteriliyor. Filmlerin başla-
ma saati ise 21.00.

Açık havada
sinema keyfi

Ada’da iki sergi;
seyrüsefer

sürgün kayıklar

Tiyatroyu sel aldı

Büyükada bugünlerde iki yaz sergisine ev sa-
hipliği yapıyor. Sergilerden biri “Pazar 
Kayıklarından Şehir Hatları’na 
İstanbul’da Seyrüsefer” adı-
nı taşıyor. 
Araştırmacılığı, kitapla-
rı ve sahip olduğu dev 
Adalar-İstanbul arşi-
vi kadar, usta işi çizim-
leriyle de tanınan Akillas 
Millas’ın 35 yıldır kitap-
ları için yaptığı çizimlerden 
oluşan sergide, Marmara, İs-
tanbul ve Adalar arasında son 
500 yılın taşımacılık tarihi gözler önü-
ne seriliyor. Büyükada’daki Adalar Müzesi’nde 
(Aya Nicola Hangar orta bahçesi) açılan sergi-
de,  Millas’ın çizimleri arasında Adalar’ın ve Mar-
mara’nın balıkçı tekneleri, yük taşımacılığında 
kullanılan yelkenliler, yolcu taşımacılığında kul-
lanılan yazar kayıkları, buharlı ve dizel gemi-
ler yer alıyor. Vapurları şahsi bir zevkle çizme-
ye başladığını söyleyen Millas “Önceleri Ada’da 
yok olmaya terk edilen ahşap evleri çiziyordum. 
Onları resmederken vapurlar da girdi araya… 
Baktım sayıları 70’i geçmiş, hepsini bir kitaba ve 
sergiye dönüştürdük. Bu çizgilerle belki eski İs-
tanbul’u ve Adaları değil kaybolan benliğimi arı-
yorum. Vapurlar ve eski ahşap evleri çizerek 
Ada sokaklarından koşarak çıkan çocuğu bul-
maya çalışıyorum. Yok olan benim, artık bu dün-
yanın adamı değilim. Bu çağda, internete bulaş-
madan, elime kurşun kalemi alıpbir şeyler alıp 
karalamaya devam ediyorum” diyor.

SANDALLAR VE SÜRGÜN…
Tekstil sanatçısı Gül Bolulu’nun “Sürgün Kayıkla-
rı” çalışmaları da eş zamanlı olarak aynı mekan-

da sergileniyor. Terk edilmiş kayıkları Ödemiş 
ipeğinden yelkenlerle buluşturduğu tasa-

rımlarını sergileyen Bolulu, sürgün hikaye-
lerinden yola çıkarak tasarladığı, haksız-
ca yerinden yurdundan edilmiş herkese 
bir saygı duruşu niteliğindeki sergisinde, 
terk edilmiş sandal ve kendi dokuduğu 

ipeklerle yurtlarından ayrı düşen insanla-
rın acılarına ışık tutmayı amaçlıyor. Hikâye-

si anlatılanlar arasında Büyükada’ya sürülen 
Troçki ve Adalardan sürülen Halide Edip Adıvar da 
var. Bolulu, “Ada’ya geldiğimden beri birçok sür-
gün hikayesi dinlemiş olmam ve sürgünün hala 
devam ediyor olması Adalar’a bakışımı etkiledi. 
Burada sürgün edilen ilk kişi Ermeni Piskoposu I. 
Narses’in ardından, yüzyıllar sürecek sürgün ge-
leneği devam etti. Adalar Bizans döneminde, bu-
radaki manastırlara ithafen Papadonisia olarak 
biliniyordu. Bu manastırlar buraya sürgün edi-
len ve bazıları Konstantinopolis’e asla dönmemiş 
imparatorlar, imparatoriçeler, patrikler sayesin-
de ünlenmişlerdi. Sürgün Kayıkları sergisinin hi-
kayesi de bu sürgün hikayeleriyle başlar. Bu yel-
kenliler, sürgüne giden kişilerin umutsuzluklarını, 
bilinmezliklerini belki de korkularını da onlarla 
birlikte taşımışlardı. Bu sergide hayalimdeki yel-
kenlilerle, bu sürgün hikayelerine birazcık da olsa 
ses vermek istedim” diyor. Sergi ve müze pazar-
tesi hariç diğer günler 09.00-18.00 saatleri ara-
sında açık. Her iki sergi de 30 Eylül’e dek ücretsiz 
olarak ziyaret edilebilecek. 

Kadıköy’ün tiyatro mekânlarından Altkat Sanat, sel mağduru oldu. İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli 
yağış nedeniyle, Moda Caddesi’ndeki Huzur Palas Pasajı’nın alt katında konuşlanan tiyatro mekânını su bastı. 
Tiyatronun kurucularından, oyuncu Nevzat Süs, biraz zararları olduğunu ve en önemlisi zemin kaplama malzeme-
lerinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Tiyatro sezonunun başlamasına (Eylül) 1 ay kaldığını anımsatan Süs, “Siz 
de 25 TL karşılığında bir bilet alarak sezon boyunca devam edecek 3 farklı oyunumuzun tercih edeceğiniz bir gös-
terimine gelebilirsiniz. Ya da bu bileti bir arkadaşınıza hediye ederek bize destek olabilirsiniz” çağrısını yaptı. 
İrtibat: 0536 214 27 33 bilgi@altkatsanat.com

Fotoğraflar: Aysel Kılıç

Açılışta Barış İçin Müzik Orkestrası 
mini bir dinleti sundu

 Gül Bolulu

İstanbul 
Kırmızısı

Altkat Sanat'ın 
zemin kaplaması 
kullanılamaz 
halde
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Hizmetçi
1930’larda geçen hikâyede kendisini 
Kont olarak tanıtan bir dolandırıcı, 
gizemli ve saf görünen Japon varis 
Leydi Hideko’nun zenginliğini ele 
geçirmek için onu kendisine âşık 
etmeyi planlar. Sook-hee’yi ise ona 
yardım etmesi için Leydi’ye hizmetçi 
olarak kiralar. Ancak bu hizmetçinin 
her şeyden habersiz hanımefendisine 
delicesine âşık olması işleri 
karıştıracaktır...
Film, Sarah Waters’nın Fingersimth 
adlı romanının modern bir Kore 
uyarlaması. Filmin yönetmenliğini 
Chan-wook Park üstleniyor. Oyuncu 
kadrosunda ise Jung-woo Ha, Min-
hee Kim, Jin-woong Jo ve Tae Ri 
Kim gibi isimler yer alıyor. Film 28 
Temmuz’dan itibaren sinemalarda. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Dunkirk 11:00 12:00 13:30 14:30 16:00 
17:00 18:30 19:30 21:00 22:00 23:30 
(Cm-Cts)
Dünyada Bir Gece 10:45 13:45 16:15 
21:45
Brimstone 11:30 14:45 17:50 21:00 
23:45 (Cm-Cts)
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy
Brimstone 11:00 14:00 17:00 20:30
Zombi Ekspresi 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye 
Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 
3360112

Kadıköy Rexx
Kiki ile Miki Alatura 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:00 21:00
Rock'n Roll 12:00 16:30 21:00
Dunkirk 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 
17:15 18:30 20:00 21:15
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy
Rock'n Roll 11:15 13:45 16:15 18:45 
21:15
Brimstone 11:30 14:30 17:30 20:30
Dunkirk 11:00 13:30 16:00 17:00 18:30 
19:15 21:00 21:45
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum
Ruhlar Evi 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 21:30
Bezm-i Ezel 11:45 13:45 15:45 17:45 
19:45 21:45
Kiki ile Miki Alatura 11:15 13:15 15:15 
17:15 19:15 21:15
Adres: Optimum Outlet ve Eğlence 
Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. 
No:10/4  (216) 6641395

SİNEVİZYON

“Her şey herkesleşiyordu / Herkes her şeyle-
şiyordu / Tarih durmadan yazılıyordu…” diyor 
(2006’da kurulan) Bandista. Bu sabah böy-
le uyandım. Şarkı güne fon olurken, biz de ya-
vaştan Kadıköy sokaklarında ‘herkes’leşme-
ye akalım istiyorum. Zor olmasa gerek, zira; 
“Kendinizi, kendinizle zaman geçirmeyi yal-
nızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin” de-
miş (Rus film yönetmeni, yazar, aktör) And-
rey Tarkovski. Vardır üstadın bir bildiği diyerek 
mahalleden bir arkadaşın: ‘Bildiğim ferah bir 
mekân var, hem de şehrin ortasında’ dediği 

rotaya yollanıyo-
ruz inceden.

Bir mekândan 
çok daha fazlası

“Alt katta-
ki atölyede gü-
zel güzel eşya-
lar üretilirken, üst 
katta film izliyor, 
kuzinede kesta-
ne pişiriyor, Ha-
sırcıbaşı’nın ünlü 

kedilerini seviyor, ‘sürreal market’ köşesin-
de satılık ikinci el objeleri yeni sahipleri ile bu-
luşturuyor, müzik dinliyor (ve bazen mü-
zik yapıyor), kahve içiyor, t-shirt deniyor, 
kahvaltı ediyor, ‘bu çılgın kahvaltıdan son-
ra da bir kahve iyi giderdi’ diyor, kahve içi-
yor, her ay kurulan pazarda limonata yudum-
luyor, ya da kısacası canımız ne isterse onu 
yapıyoruz” diyerek kendi hikayelerini anla-
tan Kadıköy-Bostancı dolmuşlarının Yoğurt-
çu Parkı’na çıkarken kullandıkları kestirme yol 
üzerinde (İhlas Sk.), parka çıkan sokağın ba-
şında, hemen sağda konuşlanan Mitte’de alı-
yoruz soluğu. Önünde çitler ve kocaman bir 
incir ağacı karşılıyor bizi. Dekoru ve konsep-
tiyle bir bütünlük arz eden mekânda, sakinde, 
miss tatların yamacında muhabbete dalabilir 
ya da bir şeyler okuyabilirsiniz. Gerçekleştir-
diği alternatif etkinlik ve atölye çalışmalarıyla 
da meraklılarını mest eden mekânın güzerga-
hını ajandanıza saldım gitti!

Yeni sezonun provaları başladı!
Gelelim, yaz sıcaklarına inat, haldır haldır 

gelecek sezona yeni oyun hazırlayan tiyat-
rolara… 2017-2018 tiyatro sezonunda, sah-
neleyeceği oyunlarla takipçilerini -bizleri ihya 
edecek olan tiyatrolardan bazıları şöyle… 

*Kadıköy Emek Tiyatrosu:
“Göründükleri gibi olmalıdır insanlar, eğer 

değillerse hiç görünmesinler daha iyi” diyen 
W. Shakespeare’in ‘Othello’su bu defa başka 
bir hikayeye fon oluyor. Emek Tiyatrosu altın-
cı sezonunda repertuvarına ‘kadın’ konsepti-
ni ekliyor. Bu kapsamda da Beliz Güçbilmez’in 
yazıp yönettiği “Othel-
lo! Bir İntikam Provası”  
Emek seyircisiyle bulu-
şuyor. ‘Othello çalışmak 
isteyen iki kadın oyun-
cu, burunlarının dibinde-
ki meselelerinin üstünden 
gelerek karısını boğarak 
öldüren Othello’nun hi-
kayesine odaklanabile-
cekler mi?’ üst başlığıy-
la selamını veren hikayeyi, 
daha öncesinde başka ti-
yatro ekibinden de izlemiş-
tik. Oyuna bu defa hayat verenlerse; perfor-
manslarıyla her daim ziyafet yaratan Merve 
Engin ve Pınar Yıldırım. Emek ekibinden öğ-
rendiğim diğer güzel haberlere gelince; henüz 
yazım aşamasında olan ve kasımda beş kadın 
oyuncunun performe edeceği ‘masallar’ (de-
tayları geldikçe paslayacağım). Yeni sezon-
da Tiyatroperest ile dayanışma içerisine gire-

rek kalabalık kadrolu grotesk oyun hazırlığına 
başlayan Emek ekibi, ilk müzikal göz ağrısı 
‘Küskün Müzikal’in yaratıcısı Engin Alkan’la da 
yeni bir oyuna girişiyor. (Bu da var notu: Ge-
çen sezon seyircisinden tam puan alan ‘Sev-
mekten Öldü Desinler’ ise 15 Ağustos’ta, Öz-
gürlük Parkı açık havada oynadıktan sonra, 
16 Eylül'de kendi evinde sezona yeniden mer-
haba diyecek.)

*Moda Sahnesi:
Açıldığı günden bu yana tiyatro izleyici-

sinde sanatın ferah tebessümünü hissettiren 
işlere imza atan Moda ekibi, bu 
sezon merhabasını W. Sha-
kespeare’in ‘Fırtına’sıyla ve-
riyor. Emine Ayhan’ın dilimi-
ze çevirdiği, Kemal Aydoğan’ın 
yöneteceği oyunun provala-
rı 14 Ağustos’ta start veriyor. 
Aydoğan’ın yorumunu dima-
ğım açık, heyecanla bekle-
diğim oyunun prömiyeri ise 
4 Ekim… ‘Fırtına’yı sahne-
de ete kemiğe büründüre-
cek oyuncular ise; Ertürk 
Erkek, Gürsu Gür, Hüseyin 

Avni Danyal, İnanç Koçak, Kaan Songün, Meh-
met Esen, Münircan Cindoruk, Mürsel Yay-
lalı, Selen Şeşen, Zeynep Tuğçe Bayat, Yaşar 
Bayram.

Tiyatro D22
Beyoğlu Galata’ya veda ettikten sonra 

Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi’nde tiyatro iz-
leklerini ağırlayan Tiyatro D22, yeni sezon-

da Altıdan Sonra Tiyatro ile ortak bir projeye 
imza atıyor.  Proje ise; George Orwell’in dis-
topik romanı ‘Hayvan Çiftliği’. Yönetmenliği-
ni Yiğit Sertdemir’in üstlendiği oyunun pro-
valarına başlanmış bile. Peter Wall’in sahneye 
uyarladığı ve Öykü Karakutlu’nun dilimize çe-
virdiği oyunda, D22 ve Altıdan Sonra ekibin-
den toplam 15 oyuncu yer alıyor. Her sezon 
olduğu gibi bu sezon da ‘Yazarlar Ormanı Pro-
jesi’ne devam edecek olan D22’nin, Orwell’in 
eserinden hariç, sezon içinde prömiyerini 
yapmayı hedeflediği iki oyunu daha var, ke-
sinleşince buradan müjdesini veririz. 

Yeni sezonun oyunlarına devam edeceğiz, 
lakin bugünlük bize ayrılanın sürenin sonuna 
geldik. Temmuz ayını da kapatırken, Orwell’in 
“1984” romanından bir kelamla veda busemi-
zi sarkıtalım istiyorum: “Hiçbir şeyi kavraya-
madıkları için hiçbir zaman akıllarını kaçırmı-
yorlardı. Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar 
görmüyorlardı, çünkü tıpkı bir mısır tanesi-
nin bir kuşun bedeninden sindirilmeden geç-
mesi gibi, yuttuklarından geriye bir şey kal-
mıyordu.”

Her şey herkesleşiyordu
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

Istanbul’un eski gazetesi

yeniden yayında!
yaz

sayısı çıktı
Kadıköy’deki Çiya Sofrası’nın yayın or-
ganı olan ve ü ç ayda bir yayımlanan Ye-
mek ve Kültür dergisinin yaz sayısı çıktı. 
Bu sayıda Enis Batur’un “Karacaoğlan’ın 
mutfağı” başlıklı yazısı Karacaoğlan gibi 
“hayatın ana zevklerine tutkuyla bağ-
lı bir ozanın” dizeleriyle yemek kültürü-
nün tatları arasında dolaşmak ayrıcalığını 
sağlıyor. Batur, ozanın yemek eksenli di-
zelerinden yola çıkarak “hayatın menü”-
sünü selamlıyor. Serkan Gedük, Çinlile-
rin yeşim taşı renginde ürettikleri ve uzun 
süre renginin formülü gizli tutulan Çin se-
ladonlarına dair ayrıntılı bilgi verdiği ya-
zısında, Topkapı Müzesi’ndeki Çin sela-
donlarını da tanımamızı sağlıyor. Haşim 
Şahin, Selçuklu öncesi dönemde İç Asya 
Türk toplumunun beslenme kültüründe 
hayvanlar, tarım ürünleri ve bitkiler ol-
mak üzere üç ana kaynağın olduğunu ay-
rıntılı olarak anlatırken, Musa Dağdeviren 
Aluciye’den Pürpürüm’e unutulmuş halk 
yemekleri tarifleriyle bir kez daha lezzetli 
yemeklerin sırrını paylaşıyor.

BİZANSLILARDA PEYNİR
Maria Leontsini ve Gerasimos Meria-
nos Bizanslıların gündelik beslenmesinde 
önemli bir yer tutan süt ve peynirin kul-
lanımına dair bilgileri verirken beslenme 
ve simya arasındaki etkileşime dair ilginç 
tespitlerde bulunuyorlar.
Zeytin gen kaynaklarının ve coğrafyanın 
ne kadar önemli olduğunu Mücahit Taha 
Özkaya’nın yazısını okuduğunuzda daha 
iyi anlayacaksınız. Mehmet Ö. Alkan ge-
çen sayıda başladığı Aynaroz yolculuğu-
nu bu sayıda da sürdürüyor ve güzergâ-
hından kütüphanelerine, menülerinden 
ayinlerine dek Aynaroz manastırların-
da ayrıntılı bir geziye çıkarıyor okuru. Do-
ğu’dan Batı’ya doğru olan göçler ve ti-
caret yolu ile Anadolu’ya geldiği tahmin 
edilen fındığa dair ayrıntılı bilgi M. Bülent 
Varlık’ın yazısının satır aralarında. Çam-
dan çıkarılan kabuğun içindeki ya da ka-
buğu çıkarılmış olan gövdenin üstündeki 
sıvı zara yalamık deniyor. Yalamığın çıka-
rılışına dair ritüeli Nevzat Çağlar anlatıyor.

HALFETİ’DE FESTİVAL
Bu yıl ikincisi düzenlenen Halfeti Meyve 
Yemekleri Festivali’ne dair izlenimleri ise 
Demet Elkâtip yazdı. Festival yarısı sular 
altındaki şehrin mutfak kültürünün ye-
niden dile gelmesine, canlanmasına, bu-
luşmalara olanak sağladı. Halfeti, “Şanlı-
urfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” 
kapsamında kültür turizminin önemli 
merkezlerinden biri olmaya aday.
Serhan Gedik, Ayvalık’ta Girit leblebisini 
yaşatan Mustafa Kidir ile söyleşirken Fi-
gen Yanık, karşı yakaya Midilli’ye uzanıp 
seramik sanatçısı Georgia Zahariadu’dan 
sürahi yapmayı öğreniyor. Kavurucu sı-
cakları hissettiğimiz yaz günlerinde Pelin 
Özer Kanlıca kıyısının ferahlığında Sak-
kaflar Tarihî Kanlıca Yoğurdu’nun sahi-
bi Muhammed Ali Sakkaf ile görüşüyor 
ve yaşayan “eski tatlar”ın önemini bir kez 
daha hatırlatıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İs-
tanbul’un kent tarihi, sosyal-kültürel 
yaşamı, tarihi yapıları ve semtleri gibi 
konuları ele alan “Kostantıniyye Ha-
berleri” gazetesini dijital olarak okur-
lar ve araştırmacılarla paylaşıyor. 
“Kostantıniyye Haberleri” gazete-
si kısa yayın hayatına rağmen arala-
rında Hulki Aktunç, Hilmi Yavuz, Or-
han Duru, Nedim Gürsel gibi isimlerin 
de yer aldığı pek çok önemli edebiyat-
çı, gazeteci ve aydının yazılarına yer 
vererek bu alanda önemli bir boşlu-
ğu doldurmuş. 1989 - 1993 tarihle-
ri arasında yayınlanan “Kostantıniy-
ye Haberleri”nde İstanbul - Bizans 

kültürleri, Osmanlı dönemi İstanbul'u, 
azınlıklar, şehir tarihi, mimari, Türk - 
İslâm sanatı gibi konuları ele alan çok 
değerli yazılar yer alıyor. Yayın ha-
yatı kısa süren ay-
lık “Kostantıniyye 
Haberleri” Gazete-
si, 21. sayısının ar-
dından “Bizim Şehir” 
ismiyle devam etti. 
48 gazeteden oluşan 
arşiv, Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı İstanbul 
Araştırmaları Ensti-
tüsü Koleksiyonu’na 
gazeteci Cüneyt Ayral 
tarafından bağışlandı.
Gazetede Kadıköy ile 

ilgili de pek çok yazı yer alıyor. Örne-
ğin 1988 yılı Haziran sayısında, ‘Nesil-
den Nesile İstanbul’u Koruyanlar’’ adlı 

köşede, Moda’nın kök-
lü eczanesi Yeni Moda 
Eczanesi hakkında bir 
yazıya yer veriliyor.
Gazetenin yayınlanan 
toplam 48 sayısını 
kapsayan bu 
seriye İstanbul 
Araştırmaları 
Enstitüsü web 
sitesi üzerinden 
ulaşılabilir: www.
iae.org.tr/
kostantiniyye-
gazetesi

l Gökçe UYGUN

80’lerin sonunda yayınlanan Kostantıniyye Gazetesi, 
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile dijital olarak yayında!

Andrey Tarkovski

Tiyatro D22

 Emek Tiyatrosu

Mitte
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ikirtepe’de devam eden plan-
sız kentsel dönüşüm bölge-
deki günlük yaşamı, insan ve 
çevre sağlığını olumsuz etki-

lemeye devam ediyor. Uzun yıllardır haf-
riyat ve kazı çalışmaları nedeniyle ortaya 
çıkan yoğun tozdan şikâyetçi olan Fikir-
tepeliler, şimdi de çimento tozlarından 
muzdarip. 

Kadıköy Belediyesi tarafından 28 
Haziran’dan beri iki ayrı istasyonda yap-
tırılan hava kalitesi ölçüm sonuçları-
na göre Fikirtepeliler adeta zehir solu-
yor. Fikirtepe’de “Partikül madde 10” 
(PM10) için olması gereken sınır değer 
70 iken, 17 Temmuz’da yapılan ölçüm-
lerde bu oran 135,66 µg/m3, 19 Tem-
muz’da 161,66 µg/m3, 20 Temmuz’da 
ise 145,85 µg/m3 olarak belirlendi. 

Partikül madde 2,5 (PM2.5) için olması gereken sınır 
değer 25 µg/m3 (DSÖ) iken, 17 Temmuz’da yapılan ölçüm-
lerde bu oran 115.73 µg/m3, 19 Temmuz’da 25.21 µg/m3, 
20 Temmuz’da ise 91.86 µg/m3 olarak ölçüldü. Bu değerler 
olması gereken değerlerin çok üzerinde. Sonuçlar halk sağ-
lığını ciddi derecede tehdit ediyor.

“38 KAT FAZLA”
Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş 

Başkanları, Doç. Dr. Haluk C.Çalışır ve Yrd. Doç. Dr. Ni-
lüfer Aykaç ölçüm sonuçlarını değerlendirdi. Çalışır ve 
Aykaç’ın yazılı değerlendirmesinde, ölçüm sonuçlarında 
ortaya çıkan değerlerin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
sağlığa zararlı kabul ettiği değerden 38 kat fazla oldu-
ğu vurgulandı. Açıklamada, aynı tarihler arasında Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da ölçüm yapıldığı be-
lirtilirken, yapılan 17 ölçümün (www.havaizleme.gov.tr. 
25.7.2017 tarihindeki veriler) hepsinin ulusal sınır değe-
rin altında olduğu, 16 gün boyunca yapılan ölçümlerin ise 

DSÖ’nün sınırlarının üzerinde olduğu ifade edildi
Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan ölçümlerde, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rutin olarak öl-
çülmeyen PM 2.5 olarak adlandırılan kirleticinin de öl-
çüldüğünü söyleyen uzmanlar, “Bu kirletici için ise Ha-
lil Türkkan Ortaokulu istasyonunda 29.6.2017 tarihinde 
365,4 mikrogram/m3 en yüksek değer saptandı. Bu kir-
letici için ulusal mevzuatımızda bir limit bulunmazken, 
DSÖ tarafından 24 saatte 25 mikrogram/m3'ün üzeri sağ-
lıksız olarak kabul ediliyor. Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan her iki istasyonda bu kirletici 23’er kez ölçülmüş, 
22'sinde DSÖ limitlerinin üzerinde sonuçlar elde edildi-
ği gözlendi” açıklamasını yaptı. 

“KRONİK HASTALIKLARA YOL AÇIYOR”
Aykaç ve Çalışır, sonuçların insan ve çevre sağlığına 

olan olumsuz etkilerine de değindi. Yaptırılan ölçümler-
de kirliliğin çok ileri boyutlarda olduğunu, insan ve çev-

re sağlığı açısından ciddi riskler 
oluşturduğunu söyleyen uzman-
lar, “PM10 ve PM 2,5 adlı kirle-
ticiler gerek kısa süreli maruzi-
yetlerde, gerekse de uzun süreli 
maruziyetlerde önemli sağlık so-
runlarına yol açacaktır. Özellik-
le bu derecede yüksek düzeyler, 
ani kalp krizleri, felçler gibi kalp 
damar sistemini ilgilendiren has-
talıklara neden olur. 23 gün ya-
pılan ölçümlerde 22 günün DSÖ 
limitlerinin çok üzerinde olması, 
günlük yüksek değerlerin dışında 
kronik bir kirliliği de gösteriyor. 
Uzun süreli maruz kalma halin-
de başta akciğer kanseri, kronik 
obstriktif akciğer hastalığı, da-
mar tıkanıklığı gibi hastalıklara 
yol açtığı, özelliklerde çocuklar-
da akciğer gelişimini bozarak sık 
sık akciğer enfeksiyonu ve aler-

jik hastalıkların çıkmasına yol açtığı bilimsel olarak bilini-
yor” değerlendirmesini yaptı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde her 
ilde en az bir olmak üzere yaygın hava kirliliği ölçüm istas-
yonları ağı kuruluyor. Buradan ulusal bilgi ağına veriler ak-
tarılıyor. Aykaç ve Çalışır ise istasyonların kurulduğu yer-
lerin, bütün bir il ya da ilçedeki hava kirliliğini her zaman 
doğru yansıtmadığının altını çiziyor. 

Kadıköy Belediyesi’nin PM2.5 kirleticisinin de değerle-
rini ölçmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, 
açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Yaygın olarak ölçümü 
yapılmayan ve sağlık açısından tehlike arz eden PM2.5 kir-
leticisinin de ölçümün yapılması, istasyon ağı genişletilir-
ken, yerel belediye, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalı-
şılması gerektiğini bu örnek oldukça açık bir şekilde ortaya 
koyuyor. Kadıköy Belediyesi tarafından iki bölgede yapılan 
ölçümlerin insan sağlığı konusunda hem kısa süreli hem de 
uzun süreli sağlık riskleri oluşturması nedeniyle acil önlem 
alınması gerektirdiğini gösteriyor.” 

SANTRALLER KİRLİLİĞİ ARTTIRIYOR
Fikirtepe’de hava kirliliğin artması ve çevreye yayılan 

yoğun tozun sebebi sadece inşat faaliyetleri değil. Bölge-
de son dönemde sayıları artan beton imalat şantiyeleri de 
etrafa çok fazla kirlilik saçıyor. Bölge sakinlerinin ifadele-
rine göre; bu santraller ruhsatsız çalıştırılıyor. Dumlupınar 
Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz’in şikâyeti üzerine Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü 6 Haziran 2017’de bölgede faali-
yet gösteren bir santralin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 
Ancak mahkeme bu karar üzerine yürütmeyi durdurma ka-
rarı aldı. Fikirtepe’deki beton santrallerinin ne olacağı ise 
bu durumda belirsizliğini koruyor.  

Plansız dönüşümPlansız dönüşüm
sağlığı tehdit ediyorsağlığı tehdit ediyor

Kadıköy Belediyesi tarafından 28 Haziran’dan beri iki ayrı istasyonda yaptırılan hava kalitesi ölçüm 
sonuçlarına göre Fikirtepeliler hastalık riski taşıyan hava soluyor. Uzmanlar, ölçümlerin insan sağlığı 

konusunda hem kısa süreli hem de uzun süreli sağlık riskleri ortaya çıkaracağını vurguluyor 

F
NUHOĞLU: 
“BETON 
SANTRALLERI 
RUHSATSIZ”

Konuya ilişkin 
konuşan Kadıköy 
Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu 
“Bu bölgedeki 
tüm değerlerin 
yüksek çıkması 
ciddi derecede halk 
sağlığını tehdit 
etmekte. Bu bölge 
6306 sayılı yasa 
çerçevesinde Çevre 
İl Müdürlüğü’nün 
kontrolü altında 
olması itibariyle 

kendilerine durumu yazıyla bildirdik. 
Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmak 
zorundayız” dedi. 
Bölgede beton santrallerinin faaliyet 
gösterdiğini ve bunların ruhsatsız 
olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Bunların 
birçoğu mühürlü. Beton santrallerinin 
ruhsatı yok ve dışarıya beton satıyorlar. 
Santraller çevreyi kirletiyor, sağlığı tehdit 
ediyor. Şimdi bu durumda siz neyi tercih 
edeceksiniz? Betonu mu, insanı mı? Biz 
insanı tercih ediyoruz. Beton imalatının 
da yönetmeliklere uygun bir şekilde 
yapılması gerekiyor. Her şeyin bir kuralı 
var. Demokrasi bir kurallar sistemidir. Bu 
kurallara herkes uyacak” diye konuştu. 
Kadıköy Belediyesi’nin santrallerin 
kapatılması için işlem yapmak istediğini 
ancak şirketin yürütmeyi durdurma 
kararı aldığını söyleyen Nuhoğlu, “Burada 
kanunen yetkili olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı İl Müdürlüğü. Yetkili ise yetkili 
gibi davranması gerekiyor. Bölge savaş 
alanına dönmüş durumda. Kadıköy 
Belediyesi ekipleri gittiği zaman ceza 
yazıyor ve yazmaya devam ediyor. Yasal 
olarak binaların içine giremiyoruz. Çevre İl 
Müdürlüğü Kadıköy Belediyesi’nin yetkili 
olmadığını söylüyor. Vatandaşlar bizim 
vatandaşlarımız. Orada insanlar yaşarken 
yoğun bir şekilde inşaat yapılıyor. Bu olacak 
iş değil. Çevre İl Müdürlüğü’nün İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kadıköy 
Belediyesi’nin beraber çalışması gerekiyor” 
şeklinde konuştu. 

“DÖNÜŞÜMDE INSAN UNUTULDU”
Yetkililerin sorumluluklarını yerine 
getirmediğini vurgulayan Nuhoğlu, “Kaç 
gündür haberler çıkıyor bu konuda. 
Ama kimse de arayıp sormuyor bu toz 
nereden geliyor. Bakma ve araştırma 
gereğini duymuyorlar. Televizyonların 
bu olayı objektif bir şekilde göstermesi 
lazım. Toplumun aydınlatılması gerekiyor. 
İnşaat çalışmaları devam ettikçe bu kirlilik 
de artarak devam edecek. İnsanlar bu 
sorunu yaşamak zorunda değil. İnşaatlar 
kanunlara uyularak yapılmalı. İnşaat kutsal 
bir şey değil ki. Önemli olan insanlar, 
insanların ihtiyaçlarına göre davranılması 
gerekiyor” dedi.  Çevre İl Müdürlüğü’nün 
yetkisini kullanmasını gerektiğini söyleyen 
Nuhoğlu, şöyle devam etti:“Biz nasıl ölçüm 
yapıyorsak onların da ölçüm yapması 
gerekiyor. Kirlilik, toz, hafriyat, gürültü 
kirliliği ile ilgilenmeleri lazım. Burada ciddi 
bir ihmal var. Kamyonlar istediği yere girip 
çıkıyor ve ceza yazılmıyor. Niye kontrol 
edilmiyor? Burada yaşayan insanlara karşı 
bir sorumlulukları var. Gelecekler ve bir fiil 
kontrol edecekler. Bir gün bizim kapımızı 
açıp gelin beraber kontrol edelim demediler.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Fikirtepe’de 
bir bürosu olmalı ve kurum yetkililerin 
sürekli orada bulunup kontrolleri sağlaması 
gerekiyor. Bakanlık sadece ruhsata imza 
atıp bırakıp gitmemeli. Fikirtepe’nin bir 
inşaat planı olması lazım. İnsanlar ile 
inşaatlar yan yana olamaz. Orada yaşayan 
vatandaşlarımızın tahliye edilmesi 
gerekiyor. Ancak o zaman sağlıklı bir 
şekilde inşaat yapılabilir. Sözleşmelerden 
kaynaklanan problemler de var. Kamunun 
bu süreci yönetmesi gerekiyor. Bu süreçte 
kamu şu an yok. Kadıköy Belediyesi nereye 
kadar müdahale edebilir.  Vatandaşlarımız 
şikâyetlerini Kadıköy Belediyesi’ne çok 
rahat bir şekilde iletebiliyorlar. Aynı şekilde 
Çevre İl Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne de gidip taleplerini dile 
getirmeliler. Kentsel dönüşümde 
insan unutulmuş, insan için yapıldığını 
unutmamak gerekiyor.” 

Fikirtepe sakinleri ise kentsel dönüşüm çalışmalarına hız 
verilmesi ve bölgede beton santrallerin kurulmasından 
beri astım, bronşit gibi kronik rahatsızların arttığını 
söylüyor. Mahallede kurulan beton santrallerinden 
şikâyetçi olan mahalle sakinleri, şikâyetlerini ve 
taleplerini görüşmek için Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti. Dumlupınar Mahalle 
Muhtarı Ahmet Gediz ile beraber Nuhoğlu’nu ziyaret eden 
Fikirtepeliler Gazete Kadıköy’e konuştu. 
“Kadınlar, çocuklar, yaşlı vatandaşların hepsi şikâyetçi” 
diyen Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz, 
“Fikirtepe açık bir cezaevine dönüştü. İnsan açlığa 
ve susuzluğa belirli bir süre dayanabiliyor. Ama hava 
olmadan en fazla birkaç dakika yaşayabiliriz. Beton 
santrallerinin faaliyet göstermesinden sonra vatandaşlar 
kronik hastalık sebebiyle sürekli muhtarlığımıza 
şikâyetlerde bulunuyor. Hizmet ederken ‘önce insan’ 
denmeli ve buna göre hareket edilmeli. Buraya santral 
kuruyorsanız, bunun için de gerekli önlemleri almalısınız” 
diye konuştu. 
Bölgede faaliyet gösteren beton şantiyelerinin yerleşim 
alanlarına çok yakın olduğunu dile getiren Gediz, “ Evlerin 
olduğu bölgede santrale izin verilmemeli. Buradaki 
beton santralleri Fikirtepe’de hizmet vermiyor. Göztepe, 
Bağdat Caddesi, Maltepe’ye kadar satış yapıyorlar. 
Masa başında beton santrallerinin kurulmasına izin 
verenler eşleri ve çocuklarıyla bu sokaklarda otursunlar 

demiyoruz. Sadece 2 saatliğine misafirliğe gelsinler, 
daha sağlıklı karar vereceklerdir. Muhtarlık olarak 
vatandaşlardan aldığımız tepki üzerine mayıs ayında İl 
Müdürlüğü’ne dilekçe yazdık. Müdürlük santrallerdeki 
faaliyetlerin durdurulması kararını verdi” diye konuştu. 
Fikirtepe sakinlerinin sağlıklarının tehlike altında 
olduğunu söyleyen Gediz, “Bu koşullar altında burada 
yaşamaktan mutlu değiliz. Kira yardımında bulunup 
bu insanları tahliye etsinler. Burada göz göre göre 
insanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Büyük sıkıntılarımız 
var. Fikirtepe’de bir kentsel dönüşüm var. Burada ne 
yapılacaksa yetkili kurumlar beraber çalışmalı. Bundan 
sonraki yol haritamıza mahalle sakinleri ile birlikte 
karar vereceğiz” diyen Gediz, “Kadıköy Belediyesi’ne 
gittik. Kadıköy Kaymakamlığı’na şikayet dilekçelerimizi 
vereceğiz. Çevre ve Şehricilik İl Müdürlüğü’ne de şikâyet 
talebizimi ileteceğiz. Kısa zamanda konuyla ilgili basın 
açıklaması yapmayı da düşünüyoruz” dedi. 

FIKIRTEPELILER ENDIŞELI
Fikirtepeliler son 6 ay içinde özellikle astım gibi 
kronik rahatsızlık şikayetiyle hastaneye gidiyor. 
Kayınvalidesinde astım başlangıcının olduğunu söyleyen 
Nejla Akgül, “Kayınvalidem şu an rahatsız. Astım 
rahatsızlığı başladı. Şeker hastası aynı zamanda gece çok 
yoğun bir şekilde öksürmeye başlıyor. Hastalığın daha da 
ilerlemesinden korkuyoruz” diye konuştu. 
Mahallede esnaflık yaptığını söyleyen Türkan Alkan 
da çocuğunun son zamanlarda çok fazla öksürmeye 
başladığını söyledi. Yaşanan durumdan endişeli olduğunu 
söyleyen Alkan, “Yemek yiyip, çay içiyoruz ama bakkalın 

kapısı açık olduğu için yedimiz içtiğimiz her şeye toz 
giriyor. Yağmur yağsın diye dua ediyorum. Sokak 
ıslansın da toz etrafa yayılmasın diye. Ne yapacağımızı 
bilemiyorum. Yaşam alanlarımız giderek daralıyor” 
şeklinde konuştu. 
Hafriyat kamyonlarının 24 saat boyunca çalıştığını 
söyleyen Gülden Özdemir ise çocukların sokağa 
çıkamamasından şikâyetçi. Özdemir, “Çocuklarımız 
eskiden sokağa çıkar oyun oynardı. Şimdi dışarıya adım 
atamıyorlar. Biz de aileler olarak çocuklarımız sokağa 
çıktıklarında tedirgin oluyoruz. Hem sağlıkları etkileniyor 
hem de kamyonlar çok tehlikeli” dedi.
“Çocuklar dışarıya çıkamadıkları için akşama kadar 
tablette ya da bilgisayarda oyun oynuyorlar” diyen 
Selma Yıldız da şikâyetlerini şöyle dile getirdi: “Çamur, 
toz ve pisliği söylemeye bile gerek yok. Yıllardır bu çileyi 
çekiyoruz maalesef. Beton mikserlerini, kamyonlarını 
istemiyoruz. Sokaklarımızdan geçemez olduk.” 

“SOKAĞIMIZ ŞANTIYE OLDU”
“Kadıköy Belediyesi’nin yaptırdığı ölçümlerde kanser riski 
taşıdığı ortaya çıktı” diyen Nadi Coşkuner, “Sağlığımız 
ciddi anlamda risk altında. Uzun zamandır Fikirtepe’de 
yaşıyorum. Yetkililer 1 saat zaman geçirsin mahallede. 
Çok net söylüyorum kimse bu kadar süre dayanamaz. 
Bıktık artık. Fikirtepe’de sadece inşaat şirketlerinin 
hazır beton şantiyeleri yok. Kadıköy’ün tamamına beton 
satan şantiyeler var ve 24 saat çalışıyorlar. Sokaklarımız, 
kapımızın önü resmen şantiye oldu” dedi. 
Yetkililerin sorumlu davranması gerektiğini söyleyen 
Ömer Şahin ise şöyle konuştu: “Üç aydır bütün aile 
öksürüyoruz. İleride daha büyük sorunların ortaya 
çıkacağını düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı 
duyarlı olmaya çağırıyoruz. Biz yetkililerin sorumlu 
davranmasını ve sorunu çözmelerini bekliyoruz. En 
azından bizi güvenli bir şekilde buradan tahliye etsinler. 
Sağlığımız bozuldu. Bozulmaya da devam ediyor.” 
Evinin beton santraline çok yakın olduğunu söyleyen 
Binali Keçeci ise hem gürültüden hem de tozdan 
şikâyetçi. Yaşlı olduğu için hastalık riskinin daha fazla 
olduğunu dile getiren Keçeci, “Şantiye ile aramızda 10 
metre mesafe var. En büyük sıkıntıyı biz çekiyoruz. 
24 saat boyunca bu kamyonlar ve makineler çalışıyor. 
Sesten ve gürültüden uyuyamaz hale geldik. 
Apartmanda çocuklar var ama dışarı çıkamıyorlar. 
Eskiden sokakta oynarlardı. Şimdi eve hapsoldular. 

“ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKAMIYOR”

Muhtar Ahmet Gediz

l Erhan DEMIRTAŞ

Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev 
Grubu Eş Başkanları, Doç. Dr. Haluk C.Çalışır 

ve Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç
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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

SARI NOKTA HASTALIĞI
  
Sarı nokta (makula dejenerasyonu) hastalığı, 
merkez görmenin bozulduğu kronik ve 
ilerleyici bir hastalıktır.
 
Sıklıkla 50-60 yaşlarından sonra görülür. Yaş 
ilerledikçe görülme sıklığı artar. 75 yaş 
grubunda her 3 kişiden birinde görülür.
 
Sarı nokta hastalığının oluşmasına neden olan risk faktörleri yaş ve kalıtımdır. Hipertansiyon, sigara 
kullanımı, kolesterol yüksekliği, uzun süreli güneş ve zararlı ışıklara maruz kalma diğer risk 
faktörlerindendir.
 
Belirtileri arasında; merkez görme kaybı, renkleri soluk görme, cisimleri ve çizgileri kırık ya da eğri görme, 
görme kalitesinde bozulma sayılabilir.
Sarı nokta hastalığında erken teşhis, tedavi ve düzenli kontrol ,görmenin korunması ve iyileştirilmesi 
açısından çok önemlidir. Makula; gözün arkasında retinanın merkezinde yer alan, gözün ayrıntılı ve merkez 
görmeden sorumlu kısmıdır.
 
Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş tip olmak üzere 2 tipi bulunmaktadır. Büyük oranda (%85) kuru tip, daha 
az (%15)  yaş tip görülür. Yaş tip , kuru tipe oranla daha hızlı ilerler erken teşhis önemlidir. Yaş tip gözün arka 
tarafındaki kan damarlarının anormal gelişimiyle  meydana gelir.Retina tabakasının altında oluşan yeni 
damar yumağı retina tabakasında ödem ve kanamaya neden olur. Yaş tip daha nadir görülmekle birlikte 
daha sık ciddi görme kaybına neden olur. Yaş tip , kuru tipe oranla daha hızlı ilerler erken teşhis önemlidir.
 
Sarı nokta hastalığının kuru tipinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla koruyucu tedavi (Akdeniz 
diyeti ve antioksidan A,C,E vitaminleri, lutein )  Yaş tipinde ise göz içine iğne ile ilaç tedavisi uygulanır. Göz 
içine iğne ile tedavisinde Anti-VEGF antikoru kullanılır. Bu injeksiyonlar 4-6 hafta aralıklarla hastalığın 
ilerlemesi durdurulana kadar gerektiği kadar uygulanır.
 
Sarı nokta tedavi edilmezse görme %95 oranında azalır ve görme kaybıyla sonuçlanır. Diğer taraftan sarı 
nokta hastalığının erken evresinde bile kuru tip aniden yaş tipe dönüşebilir. Bu önceden öngörülmez.
 
Kuru tip sarı nokta hastalığı  genellikle iki gözde birden oluşur.  Ancak bir göz etkilenmemiş görünürken 
diğer gözde görme kaybedilebilir. Bu nedenle gözlerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeli ve göz hastalıkları 
uzmanınızla görmenizdeki değişiklikler hakkında konuşmalısınız.
 
Op. Dr. Gülina KARGÜL DİNÇ
İdealtepe Göz Merkezi
Göz Nurunu Koruma Vakfı

üzelliğiyle kitaplara, filmlere konu olan, tüm 
dünyayı kendine hayran bırakan İstanbul Bo-
ğazı son günlerde adından dolgu projeleriyle 
bahsettiriyor. Her iki kıyısında yapılan ve ya-

pılmaya devam edilen çalışmalarla hattın doğal çizgisinin 
bozulduğu düşünülüyor. Geçmişten günümüze, Boğaz’da 
yer kazanmak amacıyla 11 proje uygulandı. Bu projeler-
den 6’sına göre, Boğaz’da 266 bin 100 metrekarelik alan-
da dolgu yapıldı. Boğaz 4 ile 27 metre arasında daraldı. 
Bu projelerden diğer birçok ilçe gibi Kadıköy de nasibi-
ni aldı. 2014 yılında İBB tarafından duyurulan “Kadıköy 
Meydan Projesi” kapsamında dolgu alanlarının inşaatına 
geçtiğimiz aylarda başlandı. Peki, dolgu alanları ne kadar 
güvenli? Ne gibi riskler barındırıyor? Ekosisteme ne gibi 
zararları var? Bu soruları Şehir Plancıları Odası Eşbaşka-
nı Tuba İnal Çekiç gazetemize cevapladı.

“SEBEBİ KAMUSAL ALAN İHTİYACI”
TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Tuba İnal 

Çekiç, yer kazanmak için yapılan dolgu çalışmalarının 
birçok problemi de beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. 
Çekiç, dolgu projelerinin öncelikle neden ihtiyaç haline 
geldiğini düşünmenin gerektiğini vurgulayarak şunları 
söyledi: “Elde çok ciddi şekilde kazılmış bir alan var. Ka-

nal İstanbul ve Avrasya Tüneli için. 
Bu sebeple elde çok büyük miktarda 
atık toprak ve taş yığını var. İkinci ola-
rak 15 milyonluk İstanbul’da çok ciddi 
kamusal alana ihtiyaç var. Elinde moloz 
var. Ve kamusal alan ihtiyacı var. Gidiyor de-
nizi dolduruyor. Problem şurada: Biz zaten elimizde bulu-
nan alanlardan kamusal alanlar yaratmak yerine onları ko-
nuta, ticarete açıyoruz. Yer kalmayınca da doğayı tahrip 
ederek kamusal alan yaratmaya çalışıyoruz.”

DEPREM RİSKİ
Çekiç’in belirttiğine göre dolgu alanlarının en büyük 

risklerinden biri de depreme dayanıklı olmayışı. Gölcük 
depreminden çıkarılması gereken en büyük derslerden bi-
rinin dolgu alanlarının dayanıksızlığı olduğunu söyleyen 
Çekiç şöyle devam etti: “Depremi hatırlayın. İzmit’i, Göl-
cük’ü hatırlayın. Her şeyden önce ilk kaybedilen alanlar 
dolgu alanlarıydı. Sadece deprem değil. Şu an Üsküdar’ın 
mevcut sahili de dolgudur. Geçtiğimiz gün yeni sel oldu, 
Üsküdar ne hale geldi… Buralar afetlerden ilk etkilenen 
yerler. Buralardan kaynaklı sıkıntıları afet olarak görmü-
yorum ben. Doğa kendisine ait olanı geri alıyor.”

“EKOSİSTEME ZARAR VERİYOR”
Dolgu alanlarının ekosisteme çok büyük hasarlar ver-

diğini söyleyen Çekiç, dolgu alanlarının sadece insanlar 

riskler artıyor

Boğaz 
daralıyor

Boğazda yer kazanma çalışmaları nedeniyle başlatılan dolgu alanlarıyla ilgili tartışmalar 
devam ediyor. Olası riskleri Şehir Plancıları Odası Eşbaşkanı Tuba İnal Çekiç ile konuştuk

l Alper Kaan YURDAKUL

G
Gemilerin demirlediği Dolmabahçe Sarayı’nın arazisi, 
17’inci yüzyılda doldurulmaya başlandı. Cumhuriyet 
döneminde ilk dolgu Emirgan-Sarıyer sahil yolunun 
genişletilmesiyle gerçekleştirildi. 1956 ve 2011 
arasında gerçekleşen dolgu çalışmaları şöyle: 
1956: Emirgan-Sarıyer sahil yolu genişletildi.
1988: Üsküdar-Harem sahil yolu 4.5 kilometre 
boyunca 27 metre genişletildi.
1988: Çayırbaşı-Sarıyer sahil yolu 4 kilometre 
boyunca 22 metre genişletildi.
1988: Kuruçeşme-Arnavutköy arasında bin 200 
metre boyunca 15 metrelik yol yapıldı.
2005: Telli Baba Koyu. Sahil Güvenlik Komutanlığı için 
dolduruldu.
2011: İstinye ve Tarabya koyları platformlarla 
doldurularak teknepark yapıldı.
2011: Garipçe’ye liman ve büyük bir dalgakıran yapıldı.

DOLDURMAYA 
OSMANLI’DAN BAŞLADIK

PROJELER DEVAM EDİYOR
Son dönemde de birçok dolgu projesi hayata geçirildi. 
Özellikle Üsküdar Meydanı’nı büyütme amacıyla 
kazıklama yöntemiyle dolgu alanı yapılması öngörülen 
proje tartışmalarını alevlendirirken, son dönemde 
yapılan veya yapılması planlanan dolgu çalışmaları şöyle: 
EMİRGAN:
2014’te İBB tarafından yürütülen çalışmalarda sahil 
yolunun 700 metrelik kesiminde, denize kazıklar 
çakıldı. Projeyle Boğaz 8 metre daraldı.
KANLICA-ÇUBUKLU:
2015’te İBB ve Beykoz Belediyesi’nin ortak yürüttüğü 
çalışmalarda Çubuklu-Kanlıca arasındaki sahile 
kazıklar çakılarak beton set yapıldı. Proje nedeniyle 
Boğaz 2.5 kilometrelik hat boyunca 10 metre daraldı.
BEYKOZ:
Torunlar Gayrimenkul’ün 49 yıllığına kullanım izni 

aldığı Beykoz Paşabahçe’deki Tekel Fabrikası’nın 
arazisinde kazı ve dolgu düzenlemesi yapılacak.

KULELİ ASKERİ LİSESİ:
Kuleli Askeri Lisesi’nin sahiline “geometrik 
düzenleme” adı altında, kazıklı yol yapılacak. 
İhalesi 2015 yılında yapılan projenin 

tamamlanmasıyla Boğaz 320 metrelik bir hatta 
25 metre daralacak.

ÜSKÜDAR:
Son günlerde yoğun olarak tartışılan Üsküdar 
meydan ve sahil düzenleme çalışmaları ‘kazıklama’ 
sistemiyle yapılacak. Revize edilmek üzere 
durdurulan proje tamamlandığında, 12 bin 
metrekarelik teras oluşturulacak.
KADIKÖY
2014’te duyurulan Kadıköy Meydan Projesi’nin 
parçası kapsamında “Kadıköy İlçesi Vapur İskelesi-Et 
Balık Kurumu Arası Cadde Düzenleme İnşaatı” adıyla 
rıhtımın dolgu alanlarıyla doldurulma çalışmaları, 
Beşiktaş İskelesi ile Karaköy İskelesi arasındaki sahil 
şeridinde devam ediyor.

için değil, denizde yaşayan canlılar için de birçok proble-
mi beraberinde getirdiğini belirtiyor. Çekiç, kuzeyden ge-
len rüzgârların kente ulaşmasına imkân veren en önemli 
açıklığın boğaz olduğunu şu sözlerle anlattı: “Biz güney 
rüzgârlarını pek sevmeyiz. Özellikle kuzeyden İstanbul’a 
temiz havayı getiren en temel açıklık boğazdır. Geri kalan 
tüm açıklıklar ranta dönük projelerle kapatılmış durumda. 
Biz plancı olarak kentleri tasarlarken ekolojik coğrafyası-
na baktığımızda vadileri ve açıklıkları rahat bırakmak is-
teriz ki kent nefes alsın.”
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Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı
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Onur TEMÜRLENK, Ayten GENÇ,
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ
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Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT
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Reklam Servisi
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Baskı: İleri Haber Ajansı İletişim Matbaacılık Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 Yenibosna / İSTANBUL

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

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

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

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

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

Geçtiğimiz sohbette yalnızdı Makbule Ha-
nım. Bazı hatıralarına tutunmayı en sarsılmaz 
doğrusu olarak görecek kadar yalnız… Kü-
çükyalı’da neredesye bir yıldır yaşadığı, ken-
dine fazla büyük gelen kalabalık apartma-
nı çok ıssız bulacak kadar… Kapı komşularının 
gösterdiği yakınlığa rağmen… Hayat nere-
de akıyordu? Yaşadığı şehir kimindi, hangi in-
sanlara ve hayatlara aitti?

Şimdi yine onun yanındayız. Güzel  bir 
semt aslında yaşadığı. Sokağa çıkmayı ba-
şarabilse, Muhittin Bey’le bir zamanlar ge-
zindikleri Bostancı’ya, sahile gidebilse… O ka-
saplardan yine et alabilse… Tren istasyonunu 
da hatırlıyor. Hayal meyal. İstasyonun hemen 
yanındaki çay bahçesi de gözlerinin önüne 
geliyor. Yerinde duruyor mu hâlâ? Dursa da 
ne fark eder… Trenler de artık kalkınca...  Ka-
dınlara mahsus deniz hamamınıysa galiba ar-
tık hiç kimseye anlatamayacak. Kendisine 
bile anlatamadıktan sonra… Evine kapanma-
sı sadece kırgınlığından değil. Korkuyor. Her 
manada çok korkuyor.

Caddebostan Plajı’na her gün erkenden, 
daha kalabalık gelmeden, Erenköy’deki evin-
den kalkıp giden, semt pazarın baştan sona 
tanıyan, bisiklete binmekten çekinmeyen 
Makbule başka bir hayatın içinde artık, görü-
yor. Muhittin Bey’i tekrar hatırlıyor o zaman. 
Çünkü her resmin içinden bir başka resim çı-
kıyor. Kendi kendine ‘İlahi Muhittin! İyi ki bu 
günleri görmedin!’ diyor. Bahçeli evlerin bir 
bir yıkılıp yerlerine o beş altı katlı apartman-
ların inşa edilmesine nasıl da içerlemişti. ‘Bu-
rası sayfiye olmaktan çıkıyor Makbule… Her 
yeri talan ediyor aç gözlüler!’ deyişini şimdi 
hatırlıyor da… 

Mütevazı bir hayatları olmuştu. Kolonya 
ticaretinden ne kazanmışlarsa kazanmışlar, 
ne edinebilmişlerse edinmişlerdi. Sonra da bir 
gün, uzun yıllar yazlığına tuttukları o bahçe-
li evin müştemilatı evle beraber yıkılmış, ye-
rine o apartmanlardan biri yükselmeye baş-
lamıştı. Tam da o günlerde, ev sahiplerinin 
de cesaretlendirmesiyle, borç harç, çek se-
net o apartmandan bir daire satın almışlardı. 
Feriköy’deki kira evinden kurtulabilecekler-
di…  Komşularının yaz kış Erenköy’de otur-
ma kararlarını yadırgamalarına aldırmaksı-
zın… Kararlarını kendileri de yadırgamışlardı 
biraz. İçleri buruktu bu yüzden. Köprünün iki 
yakayı henüz birleştirmediği günlerdi… İki ya-
kanın insanlarının birbirinden daha ayrı ya-
şadığı günler… Hangisi daha iyiydi? Makbule 
Hanım bu soruyu da derin bir teessürle soru-
yor bazen… O evde yaşamışlardı ama. Muhit-
tin Bey’e nasıl da takılırdı ara sıra. ‘Bak o kadar 
söylendin durdun, sonunda sen de bu apart-
manlardan birine kapağı attın’ diyerek… Her 
yerin zamanla nasıl değişeceğini bilseydi… 
Şimdi de ‘İyi ki bu günleri görmedin Muhittin 
Bey… Zamanında gittin sen…’ diyor. 

Kırk beş yıldır oturduğu altı katlı apart-
manın on altı katlı, hemen hemen herkesin 
çok daha şık bulduğu apatmana dönüştürül-
me fikrine nasıl da karşı çıkmıştı… Modernlik 
dedikleri neydi? Küçükyalı’daki bu küçük da-
irede adımlarının bu kadar küçüldüğünü his-
setmesi, artık sokağa bile çıkmak isteme-
mesi sadece yaşlılıktan değildi ki… 

Neyin dönüşümüydü yaşanan? Hatırlı-
yor. Ev sahipleri Emine Hanım, evini o altı katlı 
apartmanın inşa edilebilmesi için müteahhi-
de vermeden önce, asıl sahip Şefika Hanım’ın 
ölmesini beklemişti. O günlerde altmış beş 
yaşındaydı ama doğru bir hayat yaşadığına 
inanmak istiyordu…

Makbule Hanım yorgun şimdi. Çok yor-
gun. Erenköy’de kendisini bekleyen, birkaç 
aya kadar inşaatı tamamlanacak, büyük va-
atlerle yükselen ‘şık’ daireyse bir hayli uza-
ğında artık. 

Kaybedilen ne? Sorunun çok cevabı var. 
Ya kazanılanlar? Ona ne kadar doğru bir ce-
vap verilebileceğini şimdilik pek az insan bi-
liyor galiba. Şehrin bu yeni görüntüsüyle na-
sıl bir kimlik kazandığının veya kazanacağının 
cevabını vermekse hiç şüphe yok ki başka 
sakinlere düşecek…

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (47)

MARİO 
LEVİ

sta karikatürist Oğuz Aral’ın Gırgır Dergi-
si’nde ofis-boy olarak çalışan Rıza Külegeç 
adlı çocuktan esinlenerek yarattığı bir ka-
rakter olan Avanak Avni’nin heykeli “ba-

bası” Oğuz Aral ile birlikte Kadıköy’e dikildi.
Kadıköy Belediyesi usta karikatürist Oğuz Aral ve 

onun yarattığı Avanak Avni’nin heykellerini yaptır-
dı. Tipik bir gecekondu mahallesi çocuğu olan, sürek-
li ezilen ama hiç boyun eğmeyen, konuşmayı sökeme-
diği için derdini anlatamayan, Leyla’ya sırılsıklam aşık 
ve sürekli Deve Dilaver’den dayak yiyen Avanak Avni, 
parmağıyla Kadıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz 
yıl hizmete açılan Karikatür Evi’ni gösteriyor.

Avni ve Oğuz Aral heykellerini yapan Heykeltraş 
Yunus Tonkuş, “Oğuz Aral, Türk karikatürünün en 
ünlü ustalarından. Avni’nin de ustası. Avni aslında saf 
ama hafif kurnaz, inanılmaz bir tipleme. Bunu yapar-
ken düşündüğüm, tarihi bina restore edildi, Kadıköy’e 
karikatür evi olarak kazandırıldı. Onun içine de fark-
lı heykeller koyduk. İstedik ki Avni, ustasına karikatür 
evini göstersin” dedi.

Heykeli, karikatürdeki Avni tiplemesine benzetmek 
için gayret gösterdiğini ifade eden ve insanların fotoğ-
raf çektirebileceği ebatlarda yapma-
ya özen gösterdiğini anla-
tan Yunus Tonkuş heykelin 
bronzdan yapıldığını söyledi.

SİMGE OLMUŞTU
Oğuz Aral’ın 1973 yılın-

da çizmeye başladığı çizdiği 
Avanak Avni’nin maceraları 
Türkiye sınırlarını aşıp Güney 
Afrika’daki ırkçı olaylara kar-
şı, Meksika’da ise ABD karşı-
tı gurupların sembolü olmuştu. 

Oğuz Aral Gırgır Dergisi’nin el değiştirmesinden sonra 
1990 yılında çıkarmaya başladığı dergiye Avni adını ver-
mişti. Avni dergisi 1996’ya kadar yayınını sürdürmüş-
tü. Oğuz Aral’ın 2004’te hayata veda edişinin ardından, 
Penguen dergisi çizerleri Oğuz Aral’ın anısına Avni’nin 
karikatürlerini kendi kalemlerinden çizmişlerdi.

Oğuz Aral, bir karikatüründe Avanak Avni’ye ko-
nuk olmuş ve Avni’den bir 

taş da o yemişti.
Kadıköy Belediye-

si daha önce Turhan Sel-
çuk’un Abdülcanbaz, 
Tuncay Akgün’ün Bez-
gin Bekir ve Uğur Gür-
soy’un Fırat karakter-
lerinin heykellerini 
yaptırmıştı. Abdülcan-
baz, Bezgin Bekir ve 
Fırat, Kadıköy Beledi-
yesi Karikatür Evi’nde 
gelenleri karşılıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kadıköy’de parklar ve sa-
hiller canlandı. Okulların da tatile girmesiyle birlikte 
gençlerin tercihi her sene olduğu gibi yine Moda Sahi-
li, onların tabiriyle “Moda 2” oldu. Moda Sahili alterna-
tiflerinden farklı olarak çok çeşitli aktiviteye ev sahipliği 
yapıyor. Sabahları yoga yapanlar, öğlen ağaçların arasına 
kurdukları hamaklarda serinleyenler, akşamüstü içecek-
leri eşliğinde günün yorgunluğunu arkadaşlarıyla atan-
lar… Sahildeki ağaçlardan topladıkları meyveleri yiyen-
ler, poi çevirerek meditasyon yapanlar… Bunlar Moda 
Sahilde her gün rast gelebileceğiniz aktivetelerden bazı-
ları. Biz de gençlere Moda Sahili’nde ne yaptıklarını ve 
neden burayı tercih ettiklerini sorduk.

“ÇÖLDE VAHA GİBİ”
Moda Sahili denince akla ilk gelen şeylerden biri 

müzik ve dans. Gençler yazın sıcağından sahilde ağaç-
ların altındaki serinliğe sığınarak müzik yapıyor ve mü-
ziğin eşliğinde dans ediyor. Moda sahilinde gitar ça-
lan Coşkun Yılmaz hissettiklerini şu sözlerle açıklıyor: 
“Günümüz Türkiye’sinde burada, böyle bir ortamda 
müzik yapmak insanı rahatlatıyor açıkçası. Burası çölde 
vaha gibi. Çünkü İstanbul gibi bir yerde bu kadar sakin 
bir yer bulmak, hele şu devirde biraz zor. Açıkçası hafta 
içinde bunu biraz değerlendirmeye çalışıyoruz. Kadıköy 
özellikle Moda Sahili de bunun için en ideal yerlerden 
biri.”  Yılmaz’a mızıkasıyla eşlik eden Emre Osman Ça-
nakçı ise Avrupa yakasının yoğun iş temposundan, ka-
labalığından bunalıp kendini Moda’ya atanlardan: “Ben 
aslında Avrupa’da oturuyorum. Arkadaşım burada otu-
ruyor. Ben de karşı tarafta uygun bir yer bulamadığım 
için buradayım. Burası daha sakin ve Moda Sahili’nde 
kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kimse kimseye karış-
mıyor. Daha özgür olduğumuz için aynı zamanda daha 
özgüvenli de hissediyoruz kendimizi burada. Neredeyse 
her hafta buluşup müzik yapıyoruz.”

SPOR İÇİN MODA SAHİLİ
Moda Sahili spor yapmak isteyenler için de uygun 

bir alan. Sahilde bulunan tenis kortu, basketbol sahası ve 
bisiklet yolları gençler tarafından aktif şekilde kullanılı-

yor. Sabah erken saatlerde giderseniz 
pilates yapanlara rastlamanız bile müm-
kün. Sahilde bisiklet süren Hamdi Biber, 
yerel yönetimin ve halkın spor yapanlar için 
birçok imkân sunduğunu, bisiklet sürerken Moda Sahi-
li’nde mola vermenin de büyük bir keyif olduğunu dil-
lendirirken, sahilde bulunan basketbol sahasının müda-
vimlerinden Burak Bediroğlu şunları söylüyor: “Burası 
çok rahat, özgür ve huzurlu. Herkes kendi halinde. Yak-
laşık bir yıldır her hafta gelip burada basketbol oynuyo-
ruz. Burada oynadıktan sonra çimlerin üzerinde dinlen-
mek de çok keyifli. İnsanlar çok sıcakkanlı. Sosyalleşme 
imkânı yaşıyorsunuz.”

YENİ ZELANDA’DAN: POİ ÇEVİRME
Yıllar önce Yeni Zelanda’da Maori insanları tarafın-

dan erkeklere savaşta güç ve koordinasyon yetisi kazan-
dırmak için kullanılan “poi çevirme” de yıllar içinde bir 
meditasyon aktivitesine dönüşerek Moda Sahili’ne ka-
dar geldi. Moda Sahili’nde hemen her gün poi, top çevi-
ren veya yoga yapan gençleri görmeniz mümkün. Onlar-
dan biri de Burcu Çalışkan. Çalışkan, “Her hafta burada 
arkadaşlarımızla birlikte gelip poi çeviriyoruz. Ağaçla-
rın arasına ip gerip denge çalışmaları yapıyoruz. Poi ve 
denge çalışmaları insanı dinginleştiriyor. Bunun dışında 
bilinçaltımızda yatan, bastırdığımız gerçekliklere ulaş-
makta kullandığımız yollardan biri. Bir de Moda Sa-
hili’nin özgür, sakin ve huzurlu ortamı eklenince vaz-
geçilmez bir aktivite halini alıyor.” sözleriyle hislerini 
açıklarken, Çalışkan’ın arkadaşı Sema Yılmaz da duygu 
ve düşüncülerini şu sözlerle açıklıyor: “Top çevirirken 
bütün dünyadan bağımsız kılabiliyorum kendimi. Bütün 

odağımı oraya verdiğim an, günlük hayat-
taki problemler buharlaşıp uçuyor. Bu da in-

sana güzel hissettiriyor.”

“BURADA KİŞİ RUHUNU DENİZE ATAR”
Moda Sahili’nde yapılan bir diğer keyifli aktivite de 

balık tutmak. Özellikle deniz kıyısının derinden başla-
ması Moda Sahilini avlamak için daha uygun bir hale 
getiriyor. Sahilde balık tutanlardan Murat Sarı: “Moda 
Sahili özel bir yer. Burada kişi ruhunu çıkarıp denize 
atar. Kendisiyle yalnız kalır ve o sakinliği dinler. Geriye 
zaten başka bir şey kalmıyor.” sözleriyle Moda Sahili’n-
de balık tutmanın verdiği keyfi anlatıyor.

Avanak Avni
ve

Oğuz Aral
Kadıköy’de

Karikatürün efsane ismi Oğuz Aral ve kahramanı 
Avanak Avni artık Kadıköy’de. Kadıköy 
Belediyesi tarafından yaptırılan iki heykel karşılıklı 
durarak Kadıköy’e gelenleri karşılıyor

UYURT DIŞINDAN ZİYARET
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin yurt dışından 
ziyaretçileri vardı. Karikatürcüler Derneği’nin 
düzenlediği 37. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür 
Yarışması Jüri üyelerinden Viktor Kudin (Ukrayna), Pavel 
Konstantin (Romanya), Vladimir Semerenko (Rusya), 
Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya), dernek başkanı Metin 
Peker ve dernek üyesi, karikatürcü Mahmut Akgün, 
Karikatür Evi’ni ziyaret etti.

Özellikle gençlerin yoğun olarak tercih ettiği Moda 
Sahili, alternatiflerinden farklı olarak 
birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor

O zaman dans, renk:
Moda Sahili
l Alper Kaan YURDAKUL

“ÇOCUKLUĞUMA 
DÖNDÜM”

Moda Sahili ağaçlarıyla da dikkat çeken 
bir mekân. Sahilde çok çeşitli meyve ve 

az rastlanan ağaç çeşitleri bulunuyor. 
O ağaçlardan birinde erik toplayan 

Erdem Pur, çocukluğuna döndüğünü 
belirtirken şöyle devam ediyor: “Moda 

Sahiline her zaman gelirim. Şehir 
dışından akrabalarım ve arkadaşlarım 

geldiğinde burası ilk göstermek 
istediğim yerlerden biri oluyor. Ben 

köyde büyüdüm. O günlerden bugüne 
ilk defa ağaca çıktım. Çocukluğumdan 
itibaren ilk defa kargo pantolon giyme 

ihtiyacı hissettim. Meyveleri toplayıp 
cebime koyabilmek için…”
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lasik müzik sever misiniz? Yoksa pek 
çok insan gibi bu ‘seçkin’ olarak ta-
nımlanan müziğe mesafeli misiniz? 
Bir klasik eserin nasıl dinlenmesi ge-

rektiğini biliyor musunuz? Bu müzikten gerçek-
ten zevk alabileceğinizi farkında mısınız?
Klasik müzikle tanışma fırsatı bulamamış insan-
lara bu müziğin gizli kalmış güzelliklerini tanıt-
mayı kendine misyon edinen Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca’ya kulak 
verin o halde;
● Siz bir “klasik müzik anlatıcısı”, yazar ve 
müzisyensiniz (çellist) değil mi? Klasik müziğin 
yaygınlaşması için çalışmalar yapıyorsunuz. 
Nedir bu çabanızın nedenleri?
Eğitimim çello sanatçılığı üzerine. Ancak aka-
demik donanımım gelişirken klasik müziği ta-
nıtmak, daha iyi anlaşılmasını sağlamakla il-
gilenmeye başladım. Müzik psikolojisi ile de 
ilgilenerek müzik yeteneğinin keşfedilmesi ve 
gelişimi ile ilgili bilimsel çalışmalarım oldu. 
‘Klasik müzik anlatıcısı’  tabirini güzel buldum, 
teşekkür ederim. 
İnsanımızın klasik müziğin sunduğu zengin ola-
naklardan yararlanamıyor olması beni rahatsız 
ediyor. Önlerinde duran, kolayca ulaşabilecekleri 
ve ülkemizde de gayet güzel biçimde icra edilen 
klasik müziğin herkes tarafından dinlenen, hak-
kında konuşulan, tartışılan bir şey olmasını dili-
yorum. Bence güzel ve değerli bir şey sunuyorsa-
nız aynı zamanda bu sunduğunuz şey her neyse 
insanla buluşana, onun yaşamında yer edene ka-
dar da takip etmelisiniz. Yani “konser veriyoruz 
işte, isteyen gelir dinler” değil “Konserlere gel-
mek herkesin hakkı, bu olanakları kaçırmayın. 
Sizin klasik müzik ile yakınlaşmanızı zorlaştıran 
şeyler neyse gelin beraber çözelim” demek ben-
ce bize düşüyor. 
● ‘Klasik müzik’ nedir diye sorsam, nasıl ya-
nıtlardınız?

Klasik müzik Avrupa’da doğmuş, büyümüş ve 
tüm dünyaya yayılmış, zamanın eskitemediği ni-
teliklere sahip, küresel kültürün önemli bir par-
çası sanat dalı. Klasik kelimesinden kasıt ‘eski-
meyen’! 
● Toplumumuzda klasik müziğe biraz mesafe 
vardır. Neden sizce?
Sadece “anlayan” kesime hitap ettiği düşünülü-
yor. Şu an anlamadığıma göre herhalde müzikten 
anlar hale gelmem de zor diye görülüyor. Anla-
madığınız şeyler siz doğru biçimde tanışıp, me-
raklanıncaya kadar anlamadığınız şeylerdir. 
Sonra yaşamınıza katılmaya başlarlar. Doğru 
beslenme kaynağına kolayca da ulaşırsanız (vi-
deo ya da ses kanalları, yakındaki konser salon-
ları vs) kalıcı olurlar. 

● Neden klasik müzik ‘seçkinlerin müziği’ diye 
tanımlanır kimi zaman?
Kendini seçkin görmeyenler yüzünden olabi-
lir. Seçkinlik bir resmi paye değil. Zaman ayırıp 
şans tanıyıp güzel örneklerini dinle, klasik mü-
zik senin de olsun. Klasik müziğin kapıları herke-
se açık. Hayatına kattığın için ‘seçkin’ oluyorsun. 
‘Seçkin olunca hayatına katabiliyorsun’ değil.
●  “60 Dakikada Klasik Müzik” adlı kitabınız-
dan bahseder misiniz?
Kitabı 2009’da Boyut Yayın Grubu yayınla-
dı. Amacım insanların zamanını mümkün ol-
duğunca az alarak etkili bir klasik müzik tanış-

tırması yapmaktı. Bu kitap aynı zamanda sesli bir 
kitap, yani insanlar tüm kitabı benim sesimden 
müzikal örneklerle dinleyebiliyor ve 52 dakika 
sürüyor. İstanbul’un trafiğinde arabalarının CD 
çalarlarında mesela. 
● Klasik müziğe nasıl aşina olmalı ve dinleme-
liyiz?
Klasik müzikte neleri fark etmek gerektiği üze-
rinden bir bilgilendirme sağlıyorum kitabımda. 
Yani daha iyi tanımaktan, hangi ögelerden oluş-
tuğunu bilmekten, dinlerken de nasıl ayrıştırıp/
bütünleştireceğimiz konusunu çalışmaktan yana 
bir yol izliyorum. Çok seslilik, nüans, farklı ses 
renkleri gibi konular üzerinden müziği tanıtmaya 
çalışıyorum. 

● “Klasik Müzikle Tanıştır” projeniz nedir?
60 Dakikada Klasik Müzik kitabını yazdıktan 
sonra kitabın metnine yakın bir konferans met-
ni oluşturdum. Bu konferans ile Mersin, Anka-
ra; Eskişehir Klasik Müzik Festivallerine davet 
edildim. Heybeliada Askeri Lisesi’nden tutun da 
Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu, Kültür 
Koleji gibi yerlerde klasik müziğe nasıl ilk adım 
atılacağını anlattım. Hatta ilk konferans konser-
lerimden biri de Süreyya Operası’nda oldu. Ka-
dıköy dinleyicisi ile de ilk tanışmam öyle olmuş 
oldu. Daha sonra Romantik Çello ve Özgür Çello 
konserleri ile Süreyya Operası programında yer 
aldım.  Bu konferans konserleri yaparken acaba 
benim dışımda insanlar da Türkiye’nin herhan-
gi bir yerinde bu konferansları yapsalar nasıl olur 
diye düşünüyordum. Konferansı paylaşabilece-
ğim bir paket haline getirdim ve pek çok kent-
te başka müzik insanları bu konferansları kendi-
leri yapmaya başladı. Eğer konferansı yapanlara 
küçük bir günlük yevmiye gibi bir ücret verebile-
cek bir sponsorum olsaydı, özellikle emekli mü-
zik öğretmenleri ile tüm Türkiye’yi ağlar ile ör-
müş olurdum. Yine de konferanslar 5000 kişiye 
ulaşmış oldu.

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

K

Müzik Köyü’ne

KONSERLER 
‘Cennet’e taşındı

isteyenlere…
Klasik müziğin daha 

iyi anlaşılmasını 
sağlamak için projeler 
yapan, kitaplar yazan, 

seminerler düzenleyen 
klasik müzik anlatıcısı, 

akademisyen ve 
müzisyen Prof. Dr. Ozan 

Evrim Tunca, “Klasik 
müziğin kapıları herkese 

açık…” diyor

* 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 .

Kadıköy, dinleyicisinin niteliğiyle bi-
linen bir yer bizim sektörde. Kadı-
köy dinleyicisiyle ilgili kendini kültürel 
olarak zenginleştirmeyi seven, gün-
demi duyarlılıkla takip eden, yaşa-
mında klasik müziğe ve benzer kül-
türel alanlara yer ayırmaya gayret 
eden bilinçli bir müzik tüketicisi ima-
jı alırız biz müzisyenler olarak. Dola-
yısıyla da farklı bir değer veririz. Sü-
reyya Operası ve Yeldeğirmeni Sanat 
Merkezi iyi konserleri takip edebildi-
ğiniz mekânlar. Süreyya’nın konser-
ler için davet edebildiği sanatçı profili 
bütçesi ve başka etkenlere dayana-
rak gayet iyi. Yeldeğirmeni Sanat da 
bütçesi olmamasına rağmen iyi kon-
serler sergilemeye çalışıyor.  

Doğanın müziğine kulak vermek 
isteyen bütün müzikseverlerin 
katılabileceği Müzik Köyü Fethiye 
2017 yaz dönemi programı açıklandı.
Müzik Köyü bu yıl, 6 – 11 Ağustos ve 
13-18 Ağustos tarihlerinde, iki periyot 
şeklinde Anadolu’nun yanı sıra, 
gerçekleştirilecek.  Anadolu’dan ve 
İran, Yunanistan ve İspanya’dan birçok 
müzisyen ve müzikseverin bir araya 
geleceği Müzik Köyü 2017 programları 
çerçevesinde; atölye, seminer, söyleşi 
ve konserler düzenlenecek. 

KAYBOLAN EZGİLERİN PEŞİNDE
Ünlü müzisyen Bela Bartok’un 
“Topraktan kopuk olan her müzik 
ölmeye mahkûmdur” sözünün izinde, 
Anadolu’nun farklı bölgelerindeki 
köylere, dağlara giderek kaybolmaya 
yüz tutmuş müzik geleneklerinin 
peşinde koşan Müzik Köyü ekibi, ilk 
olarak 2015 Ağustos’unda tamamen 
kendi imkânlarıyla Müzik Köyü 

Projesi’ni hayata geçirmişti. Daha 
önce yaptıkları müzik araştırmaları 
ve derlemelerden yola çıkan proje 
ekibi, edindikleri izlenimleri ve 
derlemelerde, saha çalışmalarında 
tanıştıkları, türünün az bulunan örneği 
olan yerel çalgıcılarla, profesyonel 
müzisyen ve akademisyenleri 2015 
Ağustos ayında, Türkiye ve Dünya’nın 
7 farklı ülkesinden gelen katılımcılarla 
buluşturmuştu. Sadece müzik değil, 
müziğin felsefesi ve yaşam tarzı 
üzerine farklı bir yaşam kurmayı 
amaçlayan Müzik Köyü Ekibi, 2016 
Yaz döneminde ise bütün zorluklara 
rağmen 3 haftalık bir programda, 
Anadolu’nun dört bir yanından ve İran, 
Yunanistan, İsrail, İspanya’sıyla toplam 
50 sanatçıdan oluşan bir program 
açıklamış idi. Ancak Türkiye'deki 
yaşanan olaylar nedeniyle program 
iptal edilmek zorunda kaldı ve 
yapılamadı.
www.muzikkoyu.net/

Sıcak yaz günlerinde kapalı mekanlara tıkılmadan püfür püfür bir 
ortamda müzik dinlemek isteyen Kadıköylülerin yeni durağı Cennet 

Bahçesi oldu. İstanbul alternatif sahnelerinin köklü mekanlarından 
Peyote, Taksim Nevizade’deki mekanının yanına Cennet Bahçesi’ni 

ekledi. Prens Adaları’nın yeşili bol, insanı az adalarından Burgazada’daki 
bu bahçe, açık havada alternatif canlı müzik sunuyor. Açılışını 3 

Haziran’da “Kim Ki O” grubuyla yapan mekanda, eylüle dek bağımsız 
sahneden pek çok isim sahne alacak.

DAVET

KADIKÖYLÜ, 
BİLİNÇLİ BİR 
MÜZİK TÜKETİCİSİ
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avaların ısınmasıyla insanların serinlemek için 
tercih ettikleri yerlerin başında yüzme havuzları 
geliyor. Yüzme havuzlarının tasarım ve kullanma 
özelliklerine göre değişik tipleri bulunuyor. Yüz-

me havuzlarının hijyenle ilgili sorunlarının giderilmesi ve gü-
venliği sağlık açısından büyük önem taşıyor. İnsanların top-
luca girdiği havuz ve havuz sularının kontrolü, ortamın teknik 
ve hijyenik şartlarının tespiti, uygun halin devamının sağ-
lanması ve uygun olmayanların ıslah çalışmalarının yapılma-
sı gerekiyor. Havuz sularının kalitesi uygun olmadığında, su 
kaynaklı bağırsak, göz, kulak, burun, boğaz, cilt ve solunum 
sistemi enfeksiyonları yaşanabiliyor.

MİKROBİYOLOJİK HATADA HAVUZ KAPATILIYOR
Kadıköy’de 21 tanesi kapalı, 23 tanesi açık olmak üzere 44 
tane havuz bulunduğunu söyleyen Kadıköy Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanı Dr. Neslihan Uyar, iki Çevre Sağlığı Teknis-
yeni ile ilçedeki tüm havuzların ayda bir zorunlu olmak üze-
re yılda bir de genel muayene şeklinde denetlendiğini söy-

ledi. Dr. Neslihan Uyar, “Ayrıca her açılan havuz için ilk önce 
bize başvurulması, onay alınması gerekiyor. Havuzları mik-
robiyolojik, kimyasal, fiziksel olarak denetliyoruz. Mikrobi-
yolojik herhangi bir hatada o gün kapatılıyor. Kimyasal oldu-
ğunda bir süre veriyoruz. Nedir bu kimyasal? Klorunun ayarı 
değişmiştir, ph’ı oynamıştır, ısısı oynamıştır. Havuzların ısısını 
da kontrol ediyoruz. 28-38 derece arası olması öngörülüyor. 
Onda bir oynama olduğunda, bunlarda bir hata olduğunda, 
2 gün içinde tekrar gidiyoruz ve denetliyoruz. Bunun dışın-
da fazla klor da zarar. Fazla olduğunda özellikle çocuklarda 
göz enfeksiyonları, ciltte tahriş yapıyor. Bunlara neden olma-
sın diye bu konuda anne babalara şunu söylüyoruz. Çocukları 
havuzdan sonra mutlaka sabunlu su ile duş aldırın. Küçük ço-
cuklarda bu çok önemli” dedi.
Dr. Neslihan Uyar, havuzların yaz kış kontrollerinin yapıldı-
ğını, ayrıca her ay kontrollerin olduğunu, ekstra bir şikayet 
geldiğinde de havuzların kontrol edildiğini belirtti. Dr. Uyar, 
havuzlarla ilgili olarak 184 numaralı şikayet hattının aranabi-
leceğini vurguladı.

“Yazın grip mi olurmuş?” demeyin, grip 
sınıflamasına girmese de, genel iti-
bariyle “soğuk algınlığı” diyebilece-
ğimiz üst solunum yolu enfeksi-
yonları, yazın da kapımızı çalabilir. 
İçinde bulunduğumuz sıcak yaz 
ayları, grip salgınlarının cirit at-
tığı kış aylarından daha güven-
li görünse de, vücudumuzun çevre 
sıcaklığıyla alışveriş dengesini kur-
makta zorlanabileceğini akılda tut-
mak gerekir. Yaz aylarında sıklıkla, so-
ğutma sistemleri ve havuzlardan bulaşan 
yaz dönemi hastalıklarıyla karşılaşılıyor. 
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzma-
nı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, yaz aylarında da görü-
len ‘üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma 
yolları’ hakkında şunları söyledi.  

Yazın, bol su tüketin
Yaz aylarında bol su tüketilmesi gerektiğini anla-
tan Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, “İnsan vücudu, her ak-
tivitesiyle ısı üretir. Açığa çıkan bu ısıyı, çeşitli şe-
killerde uzaklaştırırız ve sabit tutmaya çalışırız. Bu 
mekanizmaların temel malzemesi ‘su’dur. Yazın, 
kış aylarına göre, su kaybımız daha fazladır. Vücu-
dumuzdaki ısı düzenlenmesi için bir gün içindeki su 
tüketiminin 2 litrenin altına inmemesi gerekiyor. Su 
tüketiminin 2,5 litrenin üzerine çıkılması da fayda-
sızdır ve hatta zararlı olabilir” dedi.

Klimalar, yaz gribine sebep oluyor
Yaz gribinin, klimalardan bulaştığını ifade eden Doç. 
Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söyledi: “Klimalar, orta-
mın sıcaklığını azaltırken, nemini de beraberinde 

azaltıyor. Bu nedenle, ortamı nemlendiri-
ci önlemler alınmalıdır. Klimalar ilk çalıştı-

rıldığında bir süre pencereler açılmalıdır 
ki, böylece ilk üflemeyle havalandır-
mada bulunan mikroorganizmala-
rın tümünün odaya yayılması azalsın. 
Yazın yapılan en büyük hatalardan bi-
risi de; çok sıcak ortamlardan, hızlı bir 

şekilde çok soğuk ortamlara girilme-
sidir. Ani sıcak ve soğuk hava dalgaları, 

kalp krizi riskini artırabilir, ayrıca değişik 
hava akımları migren krizine neden olabilir. 

Ani sıcaklık değişimi nedeniyle grip, farenjit, si-
nüzit, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu gibi 
rahatsızlıklar ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Lejyoner hastalığı, hayati tehlikeye bile neden olabilir  
Lejyoner hastalığının tehlikeli olduğunun altını çizen 
Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları kaydetti: “Lejyoner 
hastalığı klimalar, soğutma sistemleri ve havuzlar-
dan bulaşıyor ve tehlikeli olabiliyor. Bu hastalığı ya-
pan mikroorganizma, bakımı iyi yapılmayan klima-
lar, soğutma havalandırma sistemleri, havuzlar ve 
suyun göllendiği akarsularda çoğalma imkanı bulu-
yor. Önlenmesi için havuzların bakım, ilaçlama, ha-
valandırma ve zemin temizliği işlemleri ile su de-
ğişiminin, zamanında ve özenle yapılması gerekir. 
Bu hastalık; ateş, halsizlik, kas ağrıları ile başlar ve 
daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma, 
derin nefes alma gibi ciddi tablolara sebebiyet ve-
rebilir. Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hasta-
lığı yapan bir virüs değil, “Legionella pneumophila” 
adlı bir bakteridir. İnsandan insana bulaşmaz. Lej-
yoner hastalığı, zamanında tedavi edilmezse hayati 
tehlikeye bile neden olabilir” şeklinde konuştu. 

l Kaan DERTÜRK

H

YAZ GRIBI OLMA!

Sıcağa 
aldanma,

Yaz sıcaklarında, genel sağlıkla ilgili 10 öneriye dikkat edin!
1-Sık aralıklar ile günde 2 litre su tüketin. Deniz ya da havuza girdiğiniz günlerde, daha fazla su için.
2-Deniz veya havuz sonrası, ya da yoğun terleme sonrası, duş alarak vücudumuzu temiz ve kuru tu-
tun. Saçlarınızı ve kulak kanalınızı mutlaka kurulayın, nemli kalmasın. 
3-Terli kıyafetleri sıklıkla değiştirin. Islak deniz kıyafetleriyle kalmayın.
4-Cildin havalanmasını sağlayacak, hafif kumaşlardan yapılmış kıyafetleri tercih edin. 
5-Islak veya terli iken, klima veya rüzgara maruz kalmayın.
6-Soğuk gıda ve içecekleri hızlı tüketmeyin. 
7-Sindirimi zor, ağır yemeklerden kaçının. Meyve ve sebze gibi su içeriği yüksek besinlerin tüketimi-
ne ağırlık verin. 
8-Yazın, ağır sporlar yapmayın. Ancak, dolaşım sisteminin zindeliği için de hareketsiz kalmayın.  
9-Klimayı, sık sık açıp kapamayın. İdeal serinlik derecesine göre ayarını yapın ve çok değiştirmeyin. 
Bakımlarını düzenli olarak, yılda iki kez yaptırın ve filtrelerini zamanında yenileyin. Klimaların, gün-
düzleri 19-20, geceleri ise 22 - 23 derece bir sıcaklığa ayarlanmaları idealdir.
10-Üfleme ayarı en yavaşta, yönü odanın tavanına doğru olmalıdır ve asla direk olarak sizin üzerini-
ze doğru olmamalıdır. Eğer gece üşümeyle uyanırsanız, klimayı kapatmak yerine, ısısını 2-3 derece 
yükseltin.

ÇOK ÖNEMLI

Yazın serinlemek için tercih edilen yerlerden  olan 
havuzların temizliği önem taşırken, süs havuzlarına 
girilmemesi konusunda uzmanlar uyarıyor

SÜS HAVUZUNA GIRMEYIN!
Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de ilçe parklarındaki 
süs havuzlarının temizlik ve bakımını yapıyor. Her gün havuz yüzeyi 
temizleniyor. Haftada veya 15 günde bir yapılan bakımların yanı sıra 
havuzlarda haftalık klorlama işlemi de yapılıyor. Belediye ayrıca süs 
havuzlarına girilmemesi gerektiği şeklinde uyarı tabelaları da yerleştiriyor. 
Dezenfektasyon yapılmayan süs havuzlarının yüzme amacıyla 
yapılmadığından insan sağlığına uygun olmadığı, hastalıklara neden 
olabileceği ayrıca süs havuzlarında yaşanabilecek elektrik kaçaklarının da  
süs havuzlarında bulunan diğer  tehlikelerden biri olduğu belirtiliyor.

Dr. Neslihan Uyar

Doç. Dr. 
Seçkin Ulusoy

Şehir Hatları’nın geçtiğimiz aylarda uygulama-
ya başladığı evcil hayvanların kafessiz ve ağızlık-
sız vapura binememe zorunluluğu kaldırıldı. Uy-
gulamayla birlikte evcil hayvanıyla birlikte seyahat 
eden yolcu, beraberinde ağızlığı olmasına rağmen 
hayvanını kafeste taşımadığı takdirde hiçbir şekilde 
vapura binemiyordu. Zorunlu uygulama nedeniyle 
mağdur olan hayvanseverler hem imza kampanyası 
başlatmış hem de sosyal medyada #vapurlardakafe-
sistemiyoruz etiketiyle uygulamanın 
kaldırılması için taleplerini dile geti-
riyorlardı. Hayvanseverlerin yoğun 
tepkisi üzerine İBB Şehir Hatları, 24 
Temmuz Pazartesi günü internet si-
tesinden yayımlamış olduğu “Evcil 
Hayvan Taşıma Kuralları” başlıklı 
duyuruyla kafes uygulama zorunlu-
luğunun kaldırıldığını açıkladı. Uy-
gulamanın güncellenmesiyle birlikte 
hayvanseverler, köpeklerini kafeste 
taşımadan ağızlık takmak koşuluyla 
vapura bindirebilecekler. Şehir Hat-
ları tarafından yapılan açıklama 12 

madde içeriyor. Açıklamanın kafes uygulamasıyla 
ilgili maddesi ise şöyle; “Kafesi olmayan evcil hay-
vanlar ağızlık takmak koşulu ile gemilerde yolcu sa-
lonlarının dışında ve gemi görevlilerinin gösterdiği 
emniyetli yerlerde sefere kabul edilecektir.”

“SESSİZ KALSAYDIK YAŞAYAMAZDIK”
Gazete Kadıköy olarak kafes uygulaması zorun-

luluğunun kaldırılması için imza kampanyasını baş-
latan Özgü İrikök ile konuştuk. Uygulamanın geri 
çekilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen 
İrikök, “Kampanyanın işe yaradığını düşünüyorum 

evet, bir şekilde sessiz kalsaydık şu anda 
bu gelişmeleri yaşayamazdık. Gelişme-
lerden memnununum, güncellenen ku-
rallar en azından uygulanabilir ve kim-
seyi mağdur etmeyecek düzeyde. Kafes 
zorunluluğunun kalkması, benim gibi bir 
sürü kişinin de hayatını normale döndü-
recektir.  Açıkçası Beyaz Masa tarafın-
dan alınan son geri dönüş üzerine böyle 
bir gelişme beklemiyordum, bu neden-
le biraz şaşırdım. Uygulamayı geri çek-
mek yerine kurallar geliştirildi. Umarım 
bu yeni kurallar çerçevesinde de mağdu-
riyetler yaşanmaz.” dedi.

İBB Şehir Hatlarının 
köpeklerin vapurlara kafessiz 

bindirilmesini yasakladığı 
uygulama, hayvanseverlerin 

yoğun tepkisi üzerine kaldırıldı

Kafes uygulamasında 
geri adım
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Bunu konuşmayı, yakınlarıma sormayı çok seve-
rim. Haliyle yakınlarımla çok benzeştiğimiz için, en 
güzel anlarımız özel uçaktan inip, Cadillac’a geçti-
ğimiz an gibi şeyler olmaz:)
Biri der ki mesela, ağustos dolunayının kıpkırmızı 
doğup denize kavuştuğu o büyülü an.
Biri için yavrusunu kucağına aldığı, diğeri için me-
zuniyet kepini fırlattığı, köy pazarında domatesin 
kokusunu içine çektiği, müthiş bir şiir, bir hikaye, 
bir roman, bir anı, bir seyahat yazısının sonu.
Biri için saçma sapan bir tutukluluğun sonunda, 
gözünü anne evinde açtığı ilk sabah,
bahçesiyle kavuştuğu ve ard arda hapşırdığı andır, 
o unutulmazdır.
Bir köpeğin hayatını kurtarmak, o korkarken sarı-
lıp bütün şefkatini geçirmek de,  ilk yüze girer:) Hiç 
tanımadığı çocukları sevindirmek ilk beşe.
Futbol topuyla, imzalı formayla, kitapla, pabuçla, 
okuluna yardımla, tiyatroyla tanıştırarak,
denizi göstererek, tedavi ettirerek, dinleyerek, 
önem vererek, sevgiyle kucaklayarak...
Dünyanın bir ucunda, üstelik çaresiz hastalığa der-
man aramaya gitmişken, yakınınla birlikte sen de 
ölmekteyken… Nerden geldiği belli olmayan 'sa-
rıııı...' sesine, onun 'laciveeert…'derken ki son mut-
luluk kırıntısına tanık olmaktır belki.
Sevilla maçının bitiş düdüğü de fena sayılmaz 
yani!!! Şahsi listemde iyi bir yerlerde.
Şahsi listeme pek girmesem dedim çünkü,
en sevdiği film yüz yirmi, şiir dokuz yüz, futbol-
cu sayısız, çiçek nergis manolya papatya anemon 
leylak mimoza zambak sümbül gül 
azaltılmış listeli birinin en güzel anı da haliyle ço-
ğoluyor:) Yedi yıl hasretin üstüne İstanbul’a dönen 
oğlumun, evine giderken ‘'yarın görüşürüz’ cümlesi 
birincidir ama. Sabitlenmiş birinci:)
Başı çatlarken, buz gibi suyla ilaç içmesin diye
elleriyle bardağı ısıtmaya çalışan birinin varlığını bi-
rinci sıraya koyan arkadaşım var. Çok haklı.
Çoğumuz o anları öyle geçip gidiyoruz.
Hatırlamak ve hatırlatmak lazım.
Belki bugünlerde en çok bu lazım.
Zaten hoş, duygulu, neşeli, kederden aniden çıka-
ran anlarımızın benzerlerini bir filmde görsek, bayı-
lırız. İlla başkasında görmeliyiz yani.
Bir haksızlığı durdurma çabalarında pay sahibi ol-
mak, bunun hissettirilmesi, hissetmen.
Çağıldayan su sesine eşlik eden bülbüller ve el 
değmeyeceğine inandığın
yeşillikler içindeki her an.
Ayva yaprağından sarmayı annen kadar güzel yap-
mışsın denilen ilk an. Eskiden mektup çok güzeldi, 
okuyup öpüp bağrına basardın...
Onun kadar olmasa da iyi haber, sevgi işaretli bir 
mesaj geldiği an. Kahkahalı her an. Kahkaha dev-
rimci bir eylemdir, malum:)))
Kahkahamız bol olsun. En güzel anlarımız sayfala-
ra sığmasın.
Varsın amma da hercaisin, en güzel an tektir, de-
sinler. İyi insanların en güzel yüz anı tek sayılsın.
Arz ederim.

Hayatımızın 
en güzel anları :)

FERYAL 
PERE

ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
tarafından bu yıl 29. kez düzen-
lenen Samsung Boğaziçi Kıtala-
rarası Yüzme Yarışı İstanbul Bo-

ğazı’nda düzenlendi. 49 ayrı ülkeden 2 bin 
338 yüzücü, Kanlıca iskelesinden başlayarak 
Kuruçeşme’ye uzanan parkuru yüzerek geç-
ti. Yarışma nedeniyle İstanbul Boğazı 4 saat 
boyunca gemi geçişine kapatıldı. Organizas-
yonu erkeklerde 50.58’lik derecesi ile Rus 
yüzücü Evgeniy Elisev kazanırken kadınlar-
da ise 54.57’lik derecesi ile Rus yüzücü Kris-
tina Koçetkova birinciliğe ulaştı.

6,5 KİLOMETRE YÜZDÜ
Kanlıca İskelesi’nden saat 10.00’da baş-

layan yarışa 49 ülkeden 2 bin 338 yarışma-
cının kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu yılki ya-
rışmacıların arasında Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu da vardı. Nuhoğlu, 
6 buçuk kilometrelik mesafeyi 84 dakikada 
yüzerek tamamladı.

Spor yapmanın önemine dikkat çekmek 
ve Marmara Denizi’nde devam eden kirliliğe 
dair farkındalık yaratmak için yarışmaya ka-
tıldığını ifade eden Nuhoğlu, “Spor hem fi-
zik hem de ruh sağlığımızı çok olumlu şekil-
de etkiliyor. Ben haftanın yedi günü yürüyüş 
yapıyorum. Belirli günlerde ise yüzüyorum. 
Yüzmeyi de çok seviyorum. Çocukluğum-
dan beri yüzme sporu ile iç içeyim. Bizler 

yerel yöneticiler olarak halkın sağlıklı olma-
sını hedefliyoruz. İnsanların sporla ilişkisini 
artırmalıyız. Çocukların sanat ve sporla ilgi-
lenmesini amaçlıyoruz. Spor; eğitim, kültür 
kadar hayatın her alanında çok önemli. Spor 
yaparsak sağlam düşünebiliriz. Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ‘Sağlam kafa sağlam vücutta 

bulunur’ sözü bu anlamda çok iyi bir örnek” 
diye konuştu.

Yarışın beklediğinden daha eğlenceli 
ve kolay geçtiğini söyleyen Nuhoğlu, “Ben 
zorlanacağımı düşünüyordum ama bekledi-
ğim kadar da zor olmadı. Çok uzun mesafeyi 
yüzdük ama çok da keyifliydi. Hedefe yak-
laştıkça moraliniz de artmaya başlıyor. Sene-
ye de katılacağım, bu yıl benim için antren-
man oldu” dedi.

“İNSANI GENÇ TUTUYOR”
Bu yıl üçüncü defa yarışmaya katılan 

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de hafta-
nın belirli günlerinde hem yüzme hem de de-
ğişik sporlarla ilgilendiğini belirterek, şöyle 

konuştu: “Bu tarz etkinlikler insanı genç tu-
tuyor. Bizim hayatımız çok hareketli,  spor 
ile bunu düzene sokmalıyız. Kadıköy Beledi-
ye Başkanımız Aykurt Nuhoğlu da bu yıl ka-
tıldı. Umarım ikimiz de örnek oluruz.”

ÇOCUKLAR İÇİN YÜZDÜ
Kadıköy Belediyesi çalışanı Bülent Ça-

kırer de yarışmaya katılanlar arasındaydı. Üç 
arkadaşı ile beraber Çocuk Eğitim Derneği 
adına organizasyonda yer alan Çakırer, yarış-
mayı 73 dakikada tamamladı. Yarışmanın so-
nunda tüm katılımcılara sertifikaları verildi. 

“AMACIMIZ BARIŞA KATKI”
Gazete Kadıköy’e 

konuşan Boğaziçi Kı-
talararası Yarışları 
Organizasyon Komi-
tesi Başkan Yardım-
cısı Gürsel Şen de or-
ganizasyonun amacını 
“Sporun birleştirici, 
barışçıl, olimpik de-
ğerlerini kullanarak 
barışa katkı sağlamak” olarak değerlendirdi. 

Şen, “Her yaştan ve her dilden insanı 
spor için, eğlenmek için, yarışmak için bir 
araya getiriyor bu yarış. Yıllardır yarışla-
ra katılanlar, eski bir dost ile karşılaşmanın 
mutluluğunu yaşarken; yeni sporcular belki 
de hayatlarında yalnızca bir kez gerçekleşti-
rebilecekleri bir hayale dakika sayıyor bu ya-
rışla” diye konuştu. 

Boks yaşamını boksör Serdar Avcı antre-
nörlüğünde Kadıköy Boks Spor Kulübü’n-
de sürdüren Meshkhurbek Kambarov, Uk-
rayna’da karşılaştığı şampiyon rakibini de 
yenmeyi başardı. 

Kadıköy Boks Spor Kulübü’nün res-
mi internet sitesinden, “Ukrayna’da düzen-
lenen profesyonel boks gecesinde Kadıköy 
Boks Kulübü ringi rakiplerine dar etti” baş-
lığıyla verilen haberde, Ukrayna’nın Kiev 
kentinde düzenlenen profesyonel boks ma-

çında Kadıköylü boksörün önemli bir başa-
rı elde ettiği ve Kadıköy’ün gururu olduğu 
ifade edildi. 

İki boksörün de kazanmak için çıktığı 
ringde Meshkhurbek Kambarov, Ukrayna-
lı boksörü birinci rauntta  3 defa yere düşür-
meyi başardı. Üçüncü defa düştükten son-
ra kalkamayan Ukraynalı şampiyon boksör 
Kadıköylü şampiyon boksör karşısında 
mağlup oldu. Maçı Euro Sport ve Ukray-
na’nın 3. Kanalının da yayınladığı belirtildi.

İstanbul basketbol altyapı liglerinin 
önemli takımlarından İstanbulgücü ge-
lecek sezonun çalışmaları kapsamında 
deneme antrenmanları düzenleyerek 
yeni yetenekleri bünyesine katmaya 
hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak 
olan 2017-2018 Altyapı Sezonu Maç-
ları öncesi yoğun geçen antrenman-
lardan dolayı seçmeye katılacak olan 
sporcuların takım antrenmanında de-
nemeye alınacağı ifade edildi. İstan-
bulgücü Genç Erkek takımının yoğun 
geçen çalışma programı kapsamında; 
pazartesi antrenmanı top ve bireysel 
çalışma, salı top çalışması, çarşamba 
koşu antrenmanı, perşembe top ça-
lışması ve cuma koşu antrenmanları 
şeklinde devam ediyor.

SEÇMELER CAFERAĞA’DA
İstanbul basketbol altyapı liglerin-

de Seri AA ve Seri A liglerinde mücade-
le edecek olan takımları için lisanslı ola-
rak oynayacak yeni yeteneklerini arıyor. 
İstanbulgücü seçmeleri ve deneme idman-

larının Kadıköy Caferağa Spor Salonu’n-
da 1 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında; 
U18, U16, U14, U13, U12, U11, U10 ve 
U9, U21 Ümit Erkek Takım kategorilerin-
de yapıldığı belirtildi. 

Basketbol sevgisinden 
basketbol kulübüne
Yıllar önce basketbol oynarken tanışan iki arkadaşın kurduğu
basketbol kulübü başarılarıyla dikkat çekiyor

İstanbul amatör basketbol kulüpleri ara-
sına geçtiğimiz yıllarda katılan Allstars 
İstanbul Basketbol Kulübü başarılarıy-
la adından söz ettiriyor. Kulüp, 2014’te 
14-16 yaş arasındaki sporcu-
ların oynadığı İstanbul Yıldız 
Erkekler kategorisi olan seri 
C liginde 37 maçı kazanıp,  
yenilmeden şampiyon oldu. 
Türkiye Basketbol Federas-
yonu’nun düzenlediği ligde 
ve özel bir ligde şampiyonluk 
yaşadı. Osman Erverdi Tur-
nuvası’nın 17.sinde üçüncü-
lük kazanan kulüp, TBF Genç 
Erkekler ve Yıldız Erkekler 
Liglerinde final grubuna ka-
dar geldi.

Allstars İstanbul Basketbol Akade-
misi 2013 yılında 16 öğrenciyle basket-
bol çalışmalarına başladı. Bir sonraki yıl 
100, sonraki yıl 150 ve günümüzde ise 
200 öğrenci basketbol öğrenirken, bas-
ketbol takımlarında oynayarak İstan-
bul’daki amatör basketbol liglerine ka-
tılıp, profesyonel basketbol yaşamına 
doğru adım atıyor. 

Kulüp kurucuları Ertun Yaylalı ile 
Murat Yaman’ın yolu yıllar önce bir 
basketbol sahasında kesişti. İkilinin bas-
ketbol oynarken kurdukları dostlukları 
kulüp kurmaya kadar gitti. 

Ertun Yaylalı 10’lu yaşlardan bu 
yana sporun içinde olan bir antrenör. 
Aslında Makine Mü-
hendisi. Basket-
bol, ağır basınca 
yaşamının önemli 
bölümünü de bas-
ketbola ayırdı. 
Günümüzün 
tanınmış ku-
lüplerinde 
alt yapılarda 
oynadı. Öğ-
renim gördü-
ğü okulların 
baske tbo l 

takımlarının vazgeçilmez oyuncuları 
arasında yer aldı. Üniversite basketbol 
takımında oynadı. Uzun yıllar basket-
bol oynadıktan sonra Ertun Yaylalı ant-
renörlük yaşamına adım attı. Pek çok 
kez çalıştırdığı takımlar Türkiye Şam-
piyonalarına katıldı, dereceler elde etti. 

Sporculuğundaki gibi antrenörlükte de 
çok çalıştığını söyleyen Yaylalı, aynı 
zamanda mesleğini de yürüttü. 

ÜMİT TAKIMLAR LİGİ
Murat Yaman ise Allstar Basketbol 

Kulübü’nün diğer kurucusu. Genç ta-
kımlarda oynadıktan sonra aktif basket-
bolu bıraktığını anlatan Yaman, antre-

nör olarak basketbol yaşamına 
devam etti.  Basketbolu çok 
sevdiğini söyleyerek söze baş-
layan Murat Yaman, “Basket-
bol ilk aşkım oldu” dedi. 

Murat Yaman, “Genç ta-
kım yaşı biten sporcular için 
geçen yıl ümit takım kurul-
du. Federasyon Başkanımız 
Hidayet Türkoğlu bu konu-
da yerinde bir adım attı. Çün-
kü genç takımda oynama yaşı 
bitince A takıma kalıyordu 

sporcular. 25 yaşında A takımda oy-
nayanla 17 yaşında A takıma çıkan bir 
sporcunun gücü bir olmaz. Bundan do-
layı A takımlarda yer alamıyorlardı. 
Neyse ki bu sorun çözüldü. Şimdi ümit 
takımlar ligi var. Ümit takımlar ligi A 
takıma çıkmadan önce sporcuların yer 
alacağı bir lig. Bu, sporcularımızın ge-
lişimi için daha iyi oldu. Bizim zamanı-
mızda bu lig olmadığı için basketbolu 
bırakıp iş hayatına atıldık” dedi. Ku-
lüp kurmak ve devam ettirmenin hele 
de başarı kazanmanın kolay olmadığı-
nı belirten Murat Yaman ile Ertun Yay-
lalı “Sokakta basketbol oynarken spor 

sayesinde tanışıp dostluk 
kurduk, spor ve basketbol 

sevgimiz sayesinde de 
kulüp kurmaya ka-
rar verdik. Allstars 
İstanbul Basketbol 

Akademis i ’n i 
2013’te kur-
duk.  Ama-
tör bir kulüp 
olmanın sı-
k ın t ı l a r ı -
nı yaşadık. 
Bu iş seve-

rek yapılacak 
bir şey” diyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı İstanbul Boğazı’nda yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da iki kıta arasını kulaçladı

kulaçlarıyla
birlestirdi

NuhoGlu IkI kıtayı 

l Erhan DEMİRTAŞ
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Kadıköylü 
boksörün 
başarısı

Meshkhurbek Kambarov, Ukrayna’da 
önemli bir galibiyete imza attı

l Mustafa SÜRMELİ

İstanbulgücü 
yeni yetenekler arıyor
İstanbulgücü kulübü yeni yetenekleri 
keşfetmek ve basketbola kazandırmak için 
deneme antrenmanları düzenliyor

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile birlikte



az okulu faaliyetlerini 7 yıldır 
İstanbul – Fikirtepe Mahalle-
si Münevver Şefik Fergâr İl-
kokulunda yürüten Suadiye 

Gönüllüleri, ilk kez Kadıköy dışında yaz 
okulu gerçekleştirdi. Ardanuç Belediye-
si - Kadıköy Belediyesi - Suadiye Gönül-
lüleri ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiy-
le düzenlenen yaz okulu, 10- 21 Temmuz 
tarihleri arasında yapıldı. 60 çocuğun fay-
dalandığı ve ücretsiz olan yaz okulunda 
müzik, resim, satranç, dans ve İngilizce 
ders verildi.

Proje amacını Atatürk’ün ideallerini 
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak 
olarak açıklayan projenin yaratıcısı Sua-
diye Gönüllüevi’nden Ümit Ağan; “Pro-
jemizi 7 yıldır İstanbul’da sürdürdük. Bu 
yıl Ardanuç Belediye Başkanı ile irtiba-
ta geçerek projemizi kendisine anlattık ve 
bizlere gösterdiği ilgi ile destek netice-

sinde yaz okulumuzu ilk kez İstanbul dı-
şında Ardanuç’ta açma fırsatı bulduk. Bu 
bağlamda bizlere her türlü desteği sunan 
Ardanuç Belediye Başkanı Sayın Yıldı-
rım Demir’e teşekkürlerimizi ve şükran-
larımızı sunuyoruz. Burada olmaktan çok 
mutlu ve heyecanlıyız.” dedi.

ŞENLİKLE SON BULDU
Ardanuç Belediyesi - Kadıköy Beledi-

yesi – Suadiye Gönüllüleri ve Halk Eği-
tim Merkezi işbirliği ile düzenlenen yaz 
okulu, 21 Temmuz Cuma akşamı düzen-
lenen şenlikle son buldu. 

Gecede konuşan Kadıköy Belediyesi 
CHP Meclis üyesi Aydoğan Dülger, Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu’nun selam ve sevgilerini ileterek baş-
ladığı konuşmasında  şunları söyledi: 
“Bizim ortaklaşa yaz okulu düzenle-
me talebimizi olumlu karşılayan Arda-

nuç Belediye Başkanı sayın Yıldırım De-
mir’e, bu çalışmanın ortaya çıkmasında 
büyük emekleri olan Suadiye Gönüllü 
evimizden Ümit Ağan ve ekibine teşek-
kür ediyorum. Çocuklarımız için yapılan 
her şey özgür ve güzel yarınlar için yapı-
lıyor demektir. Buradaki çocuklarımızın 
eğitimi ve geleceği için küçük de olsa bir 
katkımız olacaksa ne mutlu bize. Dünya-
yı kin, nefret değil, sevgi, barış ve güzel-
lik kurtaracak. Hepinizi saygı ve sevgi ile 
selamlıyorum.”

21 Temmuz akşamı yapılan şenli-
ğin ardından ayrıca 23 Temmuz günü de 
29.Çuruspil Yaylası Efkâri Âşıklar ve 
Kültür Sanat Festivali program kapsa-
mında 2000 rakımlı Çuruspil Yaylası'n-
da bir etkinlik daha yapıldı. Her iki etkin-
likte de çocuklar hem doyasıya eğlendi 
hem de yaz okulunda aldıkları eğitimle-
ri sergiledi.
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Eski DVD’ler, VHS’ler, lobi kartları, sinema afişle-
ri, çizgi romanlar, plaklar ve daha niceleri… İşte bu 
koleksiyonluk nostalji ürünleri tozlu raflarından çıka-
rıp ziyaretçilerle buluşturan, korku sineması dergisi 
Alacakaranlık’ın düzenlediği “Koleksiyoner Festiva-
li” oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu’nun da katıldığı, 22 Temmuz Cumartesi günü İdea 
Kadıköy’ün bahçesinde gerçekleşen festivalde onlar-
ca insan Jurrasic Park DVD’leri, eski Megadeth ka-
setleri, Tommiks Teksas çizgi romanları gibi özlem 
duyduğu ürünlere tekrar dokunmanın heyecanını ya-
şadı. Festival bununla da sınırlı değildi. Alacakaran-
lık dergisi çizerlerinin gerçekleştirdiği workshop et-
kinliğe renk katarken, gecenin finalinde katılımcılar 
açık havada, Amerikan korku si-
nemasının en önemli filmlerinden 
1980 yapımı “The Fog”u izleyerek 
unutulmaz bir gece yaşadı. 

“SİNEMAYLA YAŞIT”
Alacakaranlık dergisinin Genel 

Yayın Yönetmeni Anıl Koç’un ak-
tardığına göre Alacakaranlık, Ni-
san ayında yayın hayatına başla-
dı. Yedi kişilik bir ekipten oluşan 
dergide korku sineması üzerine 
yazılar, eleştiriler ve dergiye öz-
gün illustrasyonlar yer alıyor. “Sinemayla yaşıt olan tek 
tür” olarak tanımladığı korku sinemasının büyük savaş dö-
nemlerinde ara vermesi dışında asla miadını doldurmaya-

cağını söyleyen Anıl Koç “Ko-
leksiyoner Festivali”ni ise şöyle 
anlatıyor: “Bu bizim aslında Ala-
cakaranlık dergisi adına gerçek-
leşen ikinci etkinliğimiz. Mayıs 
ayında “Mumya Gecesi” adı altın-
da Kadıköy’de bir konser ve film 
gösterimimiz oldu. Bu yıl da ya-
zın “ne yapalım” diye düşünür-
ken, açık havada bir şeyler yap-
maya karar verdik. Gösteri öncesi 
insanlara “ne sunabiliriz” diye dü-

şündük ve kolay bulamayacakları şeyleri, koleksiyon ürün-
lerini sunmaya karar verdik. Bu şekilde yola çıktık. Bu ilki 
oldu. Umarım ikincisi de olacak.

Dizleri titreten
festival

Feneryolu Gönüllüleri, Türkiye Harp 
Malulleri Gazi ve Şehit Aileleri çocukları ile 
birlikte Moda Deniz Kulübü’nde keyifli bir 
organizasyona imza attı. Önce çocuklar 
ve aileleri, tiyatro sanatçısı İdil Yazgan 
ve arkadaşlarının oynadığı “Ben Sen” 
oyununu izledi. Tiyatro sonrası ise Moda 
Deniz Kulübü’nün desteğiyle, tekneyle 
boğazda bir gezi yaptılar.
Gönüllü Başkanı Meltem 
Çokça “Bu güzel gün 
için öncelikle Moda 
Deniz Kulübü yönetim 
kuruluna, çocukların 
kişisel gelişimleri ve 
kültürel gelişmesinde 
büyük destek olan, her 
zaman fedakarca ve 
özveri ile hiç bir ücret 
almadan tiyatro oyunlarını 
sahneleyen değerli tiyatro 

sanatçımız İdil Yazgan ve arkadaşlarına 
çok teşekkür ederim. Vatanımız uğruna 
şehit ve gazi olan kahramanlarımızın 
ailelerini bir nebzede olsa mutlu edip 
güzel bir gün geçirmelerine sebep 
olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Bu 
tür etkinliklerimiz bundan sonrada devam 
edecektir.” dedi.

Tiyatro sonrası
Boğaz’da gezi

Çiçeği burnunda korku sineması dergisi 
Alacakaranlık’ın İDEA Kadıköy’de 

gerçekleştirdiği “Koleksiyoner Festivali” ve açık 

hava film gösterimi etkinliğine ilgi yoğun oldu

l Alper Kaan YURDAKUL
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“NOSTALJİK BİR YOLCULUK”
Erol Çetinçelik: Bizi 
zamanda yolculuk 
yaptırdı diyebiliriz. 
Ben de eski bir 
koleksiyonerim. Bu 
dijital çağ ile birlikte 
bütün koleksiyonumuzu 
bir sabit diske 
sığdırabilme hem 
kolaylığı hem de sevimsizliği, bu fiziksel 
zevkten bizi uzaklaştırmıştı. Şimdi 
onu yaşadık. Ben heyecanla bugünü 
bekliyordum ve arkadaşlarımla birlikte 
zamanda yolculuğa devam ediyoruz. 

“BELEDİYENİN DESTEĞİ 
ŞAŞIRTTI”
Önder Sarıkaya: 
Bu etkinliğe 
katılabilmek için 
karşıdan geldim. 
Özellikle çizgi roman 
ve fantastik dünya 
konusunda hasta 
olarak böyle bir 
etkinliğin olmasına 
öncelikle şaşırdım. Bir belediyenin 
böyle bir yeri, böyle bir etkinlik için 
vermesi beni çok şaşırttı ve hoşuma 
gitti. 

“ÜCRETSİZ 
OLMASI GÜZEL”
Aybüke 
Yıldız: Çok 
güzel bir 
etkinlik. 
Önceki 
çizgi roman 
etkinlikleri 
paralı 
oluyordu. 
Gidiyorduk para veriyorduk, 
aradığımız şeyleri bulamama 
ihtimali de var tabi. Ama 
burası ücretsiz. 

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri, Artvin Ardanuç’da yaz okulu yaptı. 
60 çocuğun faydalandığı yaz okulunda çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi

Yaz okuluYaz Okulu
Gönüllülerden Ardanuç’taGönüllülerden Ardanuç’ta
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Şehirden Bir Çocuk Sevdin Yine’, ‘Ancak Bir Benzerim Öldürebilir Beni’, ‘Saçlarının Kardeş Kokusu’ 
gibi kitaplarıyla tanınan şair ve yazar… Afrika’da bir ülke… Halk dilinde tedavi etme. 2-Tanrıtanımaz… 
Tek tırnaklı bir hayvan… Çizgi romanlarıyla son 40 yılın en başarılı çizerleri arasında yer alan ve 
geçenlerde 59 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü Türk karikatürcü. 3-Haykırma, bağırma… Zodyak 
üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı… Filistin’de bir kent. 4-Yarım pansiyon 
anlamında kısaltma… Rus köylüsü… Gereksiz, anlamsız, boş söz… Söz, lakırtı. 5-Yazın, edebiyat… 
Mecazen, tuzağa düşürülen kimse... Arslanoğlu soyadlı yazar . 6-Polislerin kullandığı sopa… Vasıta… 
Eski dilde yemek… Jüpiter gezegeninin bir uydusu. 7-Genişlik… Karargah sözcüğünün kısaltması… 
İtalya’nın en uzun ırmağı… İçine almak,sınırları içine almak. 8-Dar ve kalınca tahta… Saçları ağarmaya 
başlamış (erkek)… Sağlama, elde etme. 9-Suni, yapay… Genişlik… Arka, geri… Emile Zola’nın, dilimize 
de çevrilmiş bir romanı. 10-‘Kuşlar’, ‘Arka Pencere’, ‘Vertigo’ (Ölüm Korkusu) gibi filmleriyle tanınan 
sinema yönetmeni… İskandinav mitolojisinde dünyaya gelen ilk canlı. 11-Gemi omurgası… Tavla 
oyununda üç sayısı… Bir batarya topun birden ateş etmesi… Bir nota. 12-Ulaşmak istenilen sonuç, 
maksat… Bir nota… Kimononun üzerine bağlanan geniş şerit… Aşk, sevi… İddia, tez. 13-Radyum 
elementinin simgesi… Dikinciler soyadlı aktör… Klasik Türk müziğinde bir makam… Çift, iki anlamında 
kullanılan bir önek. 14-Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar… Eskişehir’in bir ilçesi… Çiy; kırağı. 15-
Ut çalan çalgıcı… Dilbilgisinde, yalın durum… Azık. 16-Halk dilinde evet… Bir tür yaban mersini… Paul 
Auster’ın, dilimize de çevrilmiş bir romanı. 17-Anlayış, seziş, sezgi… Eski dilde sakınma, çekinme, 
korunma… Açık eflatun. 18-Çözümleme, tahlil… Yalnız adın ya da ad ve soyadının baş harfleriyle atılan 
kısa imza… Gümüş elementinin simgesi… Çocuğu olan kadın. 19-Bir ilimiz… Ağzına kadar, silme… 
Yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu top… Büyük tren istasyonu. 20-Gizli görevli, casus… 
Herhangi bir; sıradan… Savaştan sağ olarak dönen kimse..

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Sevgi Duvarı’, ‘Canfeda’, ‘Çok Bi Çocuk’ gibi şiir kitaplarının yanı sıra çevirileri ile de tanınan ünlü 
şair ve yazar… Tek sıra elmastan gerdanlık… Bakla tanelerinin kabuğu soyulduktan sonra yapılan 
zeytinyağlı yemek. 2-Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri… Tasdik, tasdikleme, 
sertifikasyon… Akaçlama. 3-Altın... Uzunçalar da denilen plaklar için kullanılan kısaltma… Kendisini 
olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma… Matematikte 3,1416 sayısı… Hoş, 
güzel. 4-ABD’de bir kent… Çalgı ya da ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça… Durum, vaziyet. 
5-Duman lekesi… ABD’de bir eyalet… Yasaklama… Giresun’un bir ilçesi. 6-Raflı, taşınabilir, küçük 
dolap… Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet 
eliyle belirlenip plana bağlanması… Öncesizlik. 7-Sulhi Dölek’in bir romanı… Bir yerde oturma, 
eğleşme… Baryum elementinin simgesi. 8-Rakkas, pandül… Başkan… Müsaade, ruhsat, icazet… 
Bir cins güvercin. 9-Mavera… Eskiden, Yunan ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri 
ad… Sofrada kullanılan, tencere, çaydanlık ya da tava altlığı. 10-1930 yılında keşfedilmiş, cüce bir 
gezegen… Susama, susuzluk… Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen 
kısa sürea… Ödenek… Zor kullanarak ele geçirme. 12-Ayrım, başkalık… Küçük akarsu… Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı’nın kısa yazılışı. 13-Kamufle etme, gizleme… Alüminyum 
silikatı ve florinden oluşan, kahverengi ya da soluk sarı renkte değerli taş… Gözde canlılık… Rey. 
14-Kütahya’nın bir ilçesi… Platin elementinin simgesi… Topluluk, zümre… Ağabey, aka, ede. 15-Temiz, 
arı… Eşzamanlı olmayan… Belgün soyadlı aktris. 16-Mera, çayırlık… Süreyya Duru’nun bir filmi… 
Konusunu efsanelerden ya da tarihsel olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri. 
17-Lif… Avrupa’da bir ülke… Denizcilikte halatların dikişlerinde kullanılan demir ya da ağaç kama. 18-
Bir pamuk türü… Gülyüz soyadlı sinema yönetmeni… Yağda kızartılarak üzerine şeker ya da şerbet 
dökülen bir hamur tatlısı. 19-Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla 
ya da yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.)… İstençli… Cilve, işve. 20-Lahza… Küresel, 
toparlak… Genellikle.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Nesrin Cavadzade, Bakü 2-Efe, Libre, Ailece, Lam 3-Cengel, Biva, Efsane 4-Astar, Labirent. Kagir 5-Ezine, Eyer, Esame 6-İmza, Antre, Bahariye 
7-Ta, La, Dük, Melik, Nida 8-Ora, Kruvaziyer, Hekim 9-Sukutuhayal, Han, Ra 10-Uz, Sahan, Yadigara, Sn 11-Natura, Aşina, Evirgen 12-Etol, No, Bakraç, Kak 13-Tekila, 
Tutumsuz, Lv 14-Sone, Ufo, Realite 15-Tak, Lir, Vedia, Rayiha 16-Adalet,  Falez, Kıdem 17-Maraşişi, Arakiye, Pil 18-Akay, Mert, Ahize, Bala 19-Hacıyatmaz, Akira, Nam 
20-Takat, Avret, Kaime. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Necati Tosuner, Tamah 2-Efes, Maruzat, Sadakat 3-Sentez, Ak, Toto Karaca 4-Gazal, Usulen, Layık 5-İleri, Aktar, 
Keleş, Ya 6-Nil, Na, Ruhani, İtimat 7-Cb, Lenduha, Olur, Şet 8-Arma, Tüvana, Af, Firma 9-Ve, Berkay, Şb, Ova, Tav 10-Biye, Zayiat, Ela, Zr 11-Daire, Milan Kundera 
12-Ziverbey, Dart, İzahat 13-Alan, Aleni, Aura, Kik 14-De, Tehir, Geçme, Kizir 15-Ece, Sak, Hav, Sarıyer 16-Efkar, Harikulade, Ak 17-Saminen, Raziye 18-Alageyik, 
Sgk, Timpani 19-Kani, Edirne, Leh, İlam 20-Ümera, Ama, Nev, Allame. 
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KARiKATÜR EViKARiKATÜR EVi
Ömer Eyüboglu (Yas 12)

Bülend Ketenci (Yas 14)

Bilgekagan Salepcioglu (Yas 11) Sarp Saner Savcı (Yas 11)

Beray Tuna
Geban (Yas 10)

Emre Caglı (Yas 10)‘

Ne ara
gökkusagı oldu?

İstenmedigim
yerde

bulunmam
kardesim.

En son
kara kusak vardı,

neyse alayım bari.

Öksürün.
Hoh hoh hoh.

Bazen
doganın benden

nefret ettigini
düsünüyorum.
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Gel pisi pisi.
Bugün de aç kaldık.
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Mehmet Baran Gültekin (Yas 10)‘

‘

Yaren Bakan (Yas 9)Erhan + ‘

Bülend Ketenci (Yas 14)‘

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

2 sayıda bir gazetemizin Amatör Köşesi’nde sizlerle buluşacak

karşılayacak
Mural İstanbul Festival’ine katılan dünyaca 
ünlü mural sanatçısı Alex Maksiov üç boyutlu 
çalışmasını Özgürlük Parkı’na yaptı. Maksiov’un 
çalışması festivaldeki ilk 3D mural oldu

adıköy Belediyesi 
2012 yılından beri 
düzenlediği Mural 
İstanbul Festivali ile 

Kadıköy’ün duvarlarını yerli ve ya-
bancı birçok sanatçı için tuvale çevirdi. 
Sanatçıların çizimleriyle semtin gri duvar-
ları 6 yıldır birer sanat eserine dönüşmeye 
devam ediyor. 

Bu yıl düzenlenen Mural İstanbul Fes-
tivali’nin son bölümünde Kadıköylüleri ve 
İstanbulları heyecanlandıracak bir çalışma-
ya da imza atıldı. Dünyanın birçok şehrin-
de yaptığı üç boyutlu muraller ile tanınan 
ödüllü sanatçı Alex Maksiov, Özgürlük Par-
kı’nın zeminine üç boyutlu bir mural yaptı. 
Maksiov, 1980’li yıllarda çok popüler olan 
video oyunundaki Pacman’i çizdi. Sanatçı, 
21 Temmuz Cuma günü başladığı çalışma-
sını 24 Temmuz Pazartesi günü tamamladı. 

“KADIKÖY İÇİN BİR ŞANS”
Gazete Kadıköy olarak Mak-

siov ile kısa bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Geçtiğimiz yıllarda da 
İstanbul’da düzenlenen projele-
re katılan Maksiov, Mural İstan-

bul Festivali’ne katılmaktan mutlu 
olduğunu belirtti. İstanbul ve Kadı-

köy’ü çok sevdiğini söyleyen Maksiov, 
“Kadıköy’de yapılan muralleri beğeni-
yor musunuz” sorumuza ise “Bütün ça-
lışmaları göremedim ama gördüklerim 
gerçekten çok başarılı çizimler. Muralle-
rin nerede yapıldığını bilmesem de gör-
düğümde bu İstanbul’da yapılmış diye-
biliyorum. Kadıköy’deki muraller dikkat 
çekici” dedi.  Festivalin Kadıköy’ün tanı-
tılmasında büyük bir şans olduğunu söy-
leyen sanatçı, “Bu festival sayesinde şeh-
rin görünürlüğü artıyor. Festival giderek 
popülerleşiyor ve her yıl çok iyi sanatçılar 
katılıyor. Kadıköy bu anlamda bir başkent 
sayılabilir” şeklinde konuştu. 

Özgürlük Parkı     
sizi ’nda

K
l Erhan DEMİRTAŞ



adıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, bu yıl 
da yıldızları gökyüzünden sahneye indiriyor. 
Yıllar içinde Kadıköylülerin ve tiyatrosever-
lerin alışkanlığı haline gelen, yaz aylarının 

vazgeçilmezi festival bu yıl 15. yaşını kutluyor. 15. yıl 
şerefine 15 gün sürecek Tiyatro Festivali’nde bu yıl da 
sezon boyunca öne çıkan, seyirciden tam not almış, özel-
likle Kadıköy sahnelerinde oynanmış tiyatro oyunları se-
yirciyle buluşacak. 

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 4 
Ağustos Cuma akşamı başlayıp 18 Ağustos’ta sona ere-
cek festivalde yine bütün oyunlar ücretsiz sahnelenecek. 
Oyun davetiyeleri Kadıköy Belediyesi’nin kültür mer-
kezlerindeki gişelerden alınabilecek.  

“SEN İSTANBUL’DAN DAHA GÜZELSİN”
Bu sezon çok ses getiren, hak ettiği ilgiyi ödüllerle 

de perçinleyen “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyu-
nu Tiyaro Festivali’nin açılışını yapacak. Murat Mah-
mutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyun, fona İstanbul’u 
alarak üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir 
ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri, iç seslerin-
den oluşan bir dertlenme…Ritmini hiç kaybetmeden 
seyirciyi sarıp sarmalayan oyun, konusunun yanında 
oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekiyor. Bam 
Tiyatro’nun sahneye koyduğu “Sen İstanbul’dan Daha 
Güzelsin”, 4 Ağustos Cuma 21.00’de festivalin startını 
verecek. 

SEZONUN EN İYİLERİ FESTİVALDE
Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, bu yıl sezonun en iyi-

lerine ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri de Kadıköy’ü 
yeni tiyatrolarından biri olan Entropi Sahne’nin çok be-
ğenilen oyunu “Ebedi Barış”.  Semtin artık gediklisi ha-
line gelen Moda Sahnesi’nin yine çok ilgi gören oyunla-
rından biri olan “Bütün Çılgınlar Sever Beni” de Volkan 
Yosunlu, Öznur Serçeler ve Mert Fırat’lı kadrosuyla 
sahnede olacak. “Karşının tiyatrosu” Semaver Kumpan-
ya ise efsane tiyatro eseri “Cimri” ile festivalde yer alı-
yor. 

Yolcu Tiyatro ise yine çok ses getiren oyunları “Jo-
ko’nun Doğum Günü”nü festivale taşıyor. Kadıköy 

Emek Tiyatrosu’nun bol eğlenceli müzikli oyunu “Sev-
mekten Öldü Desinler” de yine Tiyatro Festivali’nde 
perde açacak. 

DUAYENLER DE GELİYOR
Tiyatro dünyasına yeni bir soluk getiren ve tiyatro-

severlerin bütün sezon kapalı gişe oynamasına neden 
olacak kadar çok sevdiği tiyatroların yanı sıra köklü ti-
yatrolar ve efsane oyunları da yine festivalde izleyiciy-
le buluşacak. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu 
“1000’de 1 Gece Diyalogları”, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 
“Usta ve Çırak”, Nejat Uygur’dan yadigar Uygur Sanat 
Tiyatrosu “Akidezadeler” ve Genco Erkal’ın Dostlar Ti-
yatrosu “Yaşamaya Dair” oyunlarıyla festivalde olacak. 

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

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

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

(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr
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festival geliyor
K

Kadıköy Belediyesi’nin 15 yıldır 
her yaz merakla beklenen 
Tiyatro Festivali, 4 Ağustos’ta 
perdelerini açacak. 15 gün 
boyunca sezonun en iyi 
oyunları ücretsiz izlenebilecek

15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro 

Festivali Programı şöyle: 

● 4 Ağustos Cuma 21.00 / 

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin / Bam Tiyatro

● 5 Ağustos Cumartesi 21.00 / 1000’de 1 Gece 

Diyalogları / Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu

● 6 Ağustos Pazar 21.00 / Ebedi Barış / Entropi 

Sahne
● 7 Ağustos Pazartesi 21.00 / Üç Kız Kardeş / 

Hayal Perdesi

● 8 Ağustos Salı 21.00 / Bütün Çılgınlar Sever 

Beni / Moda Sahnesi

● 9 Ağustos Çarşamba 21.00 / Şatonun Altında / 

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

● 10 Ağustos Perşembe 21.00 / Cimri / Semaver 

Kumpanya
● 11 Ağustos Cuma 21.00 / Kıyıya Oturmanın 

Böylesi / Merve Engin

● 12 Ağustos Cumartesi 21.00 / Ahududu / 

Tiyatrokare
● 13 Ağustos Pazar 21.00 / Öküz / Ezop Sahne 

● 14 Ağustos Pazartesi / 21.00 / Joko’nun Doğum 

Günü / Yolcu Tiyatro

● 15 Ağustos Salı 21.00 / Sevmekten Öldü 

Desinler / Kadıköy Emek Tiyatrosu 

● 16 Ağustos Çarşamba 21.00 / Usta ve Çırak / Ali 

Poyrazoğlu Tiyatrosu 

● 17 Ağustos Perşembe 21.00 / Akidezadeler Bir 

Tatlı Huzur / Uygur Sanat Tiyatrosu

● 18 Ağustos Cuma 21.00 / Yaşamaya Dair / 

Dostlar Tiyatrosu

Yaşamaya Dair

Ebedi Barış

Sevmekten Öldü Desinler

Ali Poyrazoğlu

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin Bütün Çılgınlar Sever Beni
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