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‘Kesmeşeker’ gibi 
Kadıköy

Potlaç kadınlarına 
yeni mekân

 Kadıköy kokan şarkılarıyla 
tanıdığımız çeyrek asırlık müzik 
grubu Kesmeşeker, ilk kez “Kadıköy” 
adlı bir albüm yaptı ve semte 
armağan etti. Grubun “kaptanı” Cenk 
Taner anlatıyor l Sayfa 11'de

 Kadıköylü üreten kadınların 
dayanışma ağı Potlaç kapsamında, 
kadınların hem sosyalleşip hem de 
fikir ve iş üretebilecekleri, ücretsiz 
olarak eğitimler alabilecekleri ‘Potlaç 
Atölye’ açıldı l Sayfa 2'de

TBMM Dilekçe Alt Komisyonu’nun 
raporunda Bağdat Caddesi’nde 
kontrollerin arttırılması, hız sınırının 
düşürülmesi ve hafriyat kamyonlarında 
kılavuz personelin istihdam edilmesi 
öneriliyor  l Sayfa 10'da

Marmara Üniversitesi’nin 
Göztepe yerleşkesinde açılan 
danışmanlık merkezinde 
öğrenciler ve personel 
ücretsiz psikolojik danışma 
hizmeti alıyor   l Sayfa 12'de

“Kazaların nedeni aşırı hız” Öğrenciye ücretsiz psikolojik destek

Kızılağaç ailesinin son üyesi 
Gönül Öztürk Kızılağaç, şu 
an Rasimpaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi olarak kullanılan 
tarihi köşkün asırlık 
hikayesini gazetemize anlattı. 
Kızılağaç, “Buranın bu şekilde 
kullanılmasıyla ablamın vasiyeti 
yerine getiriliyor” diyor l Sayfa 5'te

Fenerbahçe’nin emektar 
balıkçıları, Kalamış Yat Limanı’nın 
özelleştirilip imara açılması halinde 
barınaklarından çıkarılacaklarını 
söylüyor. Balıkçıların tek isteği 
mevcut yerlerinde kalmak   l Sayfa 4'te

Genzine su kaçmış 
balık…

BETÜL MEMİŞ  7'de

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (57)

MARİO LEVİ  10'da

Şimdiki çocuklar 
harika :))

FERYAL PERE  13'te

Denizin emekçileri
tedirgin...

Tarihi köşkün 
son tanığı…

ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIYOR
Cocuklara

 

karne he
diyesi 

Belediye'
den! AÇILIYOR

Çocuklar 15 günlük 
tatile girerken onlara en 
güzel hediyeyi Kadıköy 
Belediyesi veriyor. 
Kadıköy’de tamamen 
çocuklara özel kültür 
merkezinin kapıları 
açılıyor. Halis Kurtça 
Çocuk Kültür Merkezi, 
ücretsiz sömestr 
etkinlikleriyle dolu dolu 
bir program sunuyor. 
20 Ocak Cumartesi 
günü açılacak merkeze 
dair tüm ayrıntılar ve 
ücretsiz sömestr etkinlik 
programı  sayfa 8'de
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Genç ve idealist iki kadın girişimci 
olarak 2013 yılında kurdukları 
Slash Architects mimarlık ofisinde 
yürüttükleri projelerle kısa 
zamanda pek çok uluslararası 
ödülün sahibi olan Mimar Şule 
Ertürk Gaucher ve Mimar İpek 
Baycan, ödüllerine bir yenisini 
ekledi.
Son olarak tasarladıkları 38° 30° 
Çiftliği Peynir Fabrikası yapısı 
Dünya Mimarlık Festivali’nde 
“Dünyanın En İyi Endüstri Yapısı” 
seçilen yetenekli mimarlar, bu 
başarının hemen ardından 2017 
Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün 
de sahibi oldu.
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy 
Belediyesi Tasarım Atölyesi 
Kadıköy’de yapılan bir törenle 
takdim edilen Arkitera Genç 
Mimar Ödülü, nitelikli ürünler 
veren genç mimarlık ofislerinin 
öne çıkarılıp takdir edilmesi 
hedefiyle organize ediliyor. Aday 
mimarların inşaatı tamamlanmış 
yapıları başta olmak üzere, 
tasarım alanındaki bütün 
birikimleri değerlendirilerek 

verilen Arkitera Genç Mimar 
Ödülü’nün bu seneki seçici kurulu 
Çağla Akyürek Elmas, Emir 
Drahşan, Cem İlhan, Dilgün Saklar 
ve Ahmet Tercan’dan oluşuyordu. 
Jüri üyeleri, Şule Ertürk Gaucher 
ve İpek Baycan’ın farklı ölçek 
ve konularda değişkenlik 
gösteren bir yelpazede ürettikleri 
mimarlığın kendi içinde tutarlı bir 
bütün oluşturması ve inşa edilen 
yapılarda izledikleri özenli tutum 
nedeniyle Arkitera Genç Mimar 
Ödülü’ne layık bulunduğunu dile 
getirdi. Günümüzdeki mimari 
üretimin zorlu ve kısıtlayıcı 
koşullarında ortaya koydukları 
duruş ve üretimlerindeki süreklilik 
de Slash Architects’in jüri 
tarafından altı çizilen niteliklerden 
bazılarıydı. Slash Architects, 
2014 yılında TAK - Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’ün düzenlediği 
Kıyı Köşe Yarışması’na  “aktif – 
et” isimli tasarımıyla “Birincilik 
Ödülü” almış, bu tasarım Moda 
Gönüllü Evi ve Moda Deniz Kulübü 
arasında bulunan merdivenlere 
uygulanmıştı. 
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2016 yılında yarattıgımız ‘RollieCakes' markasını 
sizlerle tanıştırmak ve özenle hazırladığımız 
ürünlerimizi sizlerle buluşturmak adına Erenköy 
mevkiinde açmış olduğumuz Rollie'de hizmet 
vermekteyiz. 

Özel gün ve davetlerinizde sizlere hizmet 
vermekten mutluluk duyarız...

HANDMADE ROLLCAKES

HANDMADE ROLLCAKES

Burcu Özdemir

www.rolliecakes.com

0 532 357 7030

Fenerbahçe Mahallesi 
18 Mart Sokak 

Elgin Apartmanı
No: 10/2 Kadıköy İstanbul

www.rolliecakes.comBurcu Özdemir >> +90 531 257 6605

adıköylü üreten kadınların buluş-
ma noktası Potlaç ağında, Moda’da-
ki satış noktası ve Caddebostan’da-
ki Potlaç Dükkân’dan sonra şimdi de 

Kuşdili’nde ‘Potlaç Atölye’ açıldı. Kuşdili’nde 
Kadıköy Belediyesi’ne ait Sosyal Merkez’in 4. 
katı Potlaçlı kadınlar için buluşma mekânı ola-
rak tasarlandı ve hizmete girdi.

Kadınların hem birbirleri hem de belediye-
deki kolaylaştırıcı görevliler ile 2 ayda 1 kez bir 
araya geldikleri “2DE1 buluşmalar” adlı rutin 
toplantı 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleştiril-
di. Bu rutin toplantı bu kez Kadıköy Belediye-
si Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’nde yapıldı. 
Böylelikle Kuşdili Potlaç Atölye de kadınların 
kullanımına açılmış oldu. 

Her toplantıda olduğu gibi bu toplantının ba-
şında da Potlaç’ın geldiği nokta içeriksel ve ra-
kamsal olarak paylaşıldı. Ardından da Kuşdili 
Potlaç Atölye tanıtıldı. 

Potlaç Ağı’ndaki 715 kadının birlikte daha 
fazla vakit geçirerek sosyalleşmelerini, birbirle-
rine deneyimlerini aktarabilmelerini ve aynı za-
manda üretim yapabilmelerini sağlayacak ortak 
kullanımlı bir mekân olan bu atölye; sadece Pot-
laçlı kadınlara değil Kadıköylü tüm kadınlara, 
kadın ve LGBTİ örgütlerinin de kullanımına üc-
retsiz olarak açık.

“POTLAÇ KURUMSALLAŞIYOR”
Toplantıya konuk olarak katılan ve kısa bir 

konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu, Potlaç projesinin kısa sürede bu 
kadar ileri bir noktaya varmasını gurur verici 
olarak niteledi. Nuhoğlu, “Özgürleşmenin şart-
larından biri ekonomik bağımsızlıktır. Sizler, 
üretime katılarak bunu burada başarıyorsunuz. 
Ama aynı zamanda ve daha da önemlisi ken-
di aranızda bir dayanışma yaratıyorsunuz. Yani 
hem kendinize, hem Kadıköy’e hem de toplu-
ma katkı sunuyorsunuz. Potlaç’ın ileride daha da 
güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Kurum 
olarak sizi destekliyoruz” dedi. Başkan Yardım-
cısı Bahar Yalçın da “Bugün bu toplantının bu 
binada yapılmasının özel bir önemi var. Sizlerin 
ayağının Potlaç Atölye’ye alışması için bir adım 
bu…” diyerek sözlerine başladı. Potlaç’ın her 
geçen gün daha da büyüyüp kurumsallaştığını, 
katılan kadın sayısının artığını, buna paralel ola-

rak da satış noktalarının da artacağını söyleyen 
Yalçın, “Potlaçlı kadınlar birbirini ne kadar iyi 
tanırsa ve ne kadar fazla kadın bu ağa dâhil olur-
sa Potlaç o kadar verimli oluyor. İki amacımız 
var. İlki ticari olarak bu işi büyütmek. Diğeri de 
kadınlar arasındaki bu dayanışmayı güçlendir-
mek. Bu iki hedef birlikte ilerlemeli.” dedi. Yal-
çın, Potlaçlı kadınları ‘bu dayanışma ağına sahip 
çıkmaya’, üretim yapan diğer tüm Kadıköylü 
kadınları da ‘Potlaç’a katılmaya’ davet etti. 

POTLAÇ
Atölye açıldı
Kadıköylü kadınların üretim ve dayanışma ağı Potlaç’ın buluşma ve faaliyet mekânı açıldı. 
Kuşdili’ndeki ‘Potlaç Atölye’, kadınlar için güçlenme, sosyalleşme ve üretme alanı olacak

Başarılı kadın
mimarlara ödül

İstanbul İlk Kadın Başkan

ATÖLYEDE NELER OLACAK?

Cumhuriyet  Halk Partisi İstanbul 
36'ıncı Olağan İl Kongresi'nde İl 
Başkanlığı ve Kurultay Delege-
liği seçimleri yapıldı. İl Başkan-
lığı seçimlerinde mevcut İstan-
bul İl Başkanı Cemal Canpolat ile 
Canan Kaftancıoğlu aday oldu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
da katıldığı seçimli olağan kong-
re 14 Ocak Pazar günü Bostancı 
Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

Adayların konuşmalarının ar-
dından delegeler oy kullandı.  

Toplam 6 sandık kuruldu.  643 de-
legeden 325'inin oyunu alan Ca-
nan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl 
Başkanı oldu. Mevcut başkan Ce-
mal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

Kaftancıoğlu sonuçların açık-
lanmasının ardından sahnede bir 
konuşma yaptı. Kaftancıoğlu, 
"Biz olacağız demiştim, olduk. 
Beni örgütüm aday yaptı. Örgü-
tümle kazanacağım demiştim, bu 
da oldu. İyi ki varsınız. Hepimiz 
çok çalıştık. Hepimiz çok yorul-
duk. “dedi. 

Potlaç Atölye’nin kolektif ve eşit kullanım, 
hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunulmama-
sı, mekânda verilecek tüm eğitimlerin ve de-
neyim aktarımlarının ücretsiz olması, faali-
yetlerde çeşitlilik ve kadın sorunları ve kadın 
hakları temelli konularda faaliyetler gibi ilke-
leri bulunuyor.
Atölye programından bazı başlıklar şöyle;

◆ ATÖLYE VE EĞITIMLER: 
Uzmanlar tarafından kadınlara bilgi ve deneyim 
aktarımı olacak. Koçluk ve kariyer gelişimi, gi-
rişimcilik, kooperatifleşme, örgütlenme, şid-
detsizlik, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, kadına 
yönelik şiddet ve şiddetle baş etme yöntemle-
ri, ürün geliştirme, dijital okuryazarlık, kodlama, 
Örneğin Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 
(KİHEP) grup eğitimi, Kadın Emeğini Değerlen-
dirme Vakfı (KEDV) eğitimleri, Wordpress ve 
site geliştirme, e-ticaret, pazarlama teknikleri, 
reklamcılık ve tanıtım, beden olumlama, sosyal 
medya, öz savunma (wendo), sosyal girişim-
cilik, psikodrama, çocuk hakları, çocuk gelişimi, 
gibi konularda tek seferlik veya seriler halinde 
atölye ve eğitim etkinlikleri yapılacak.

◆ ATÖLYEDE SERBEST ZAMAN: 
Günün belli bir bölümünde 3-4 saatlik süreler-
de kadınlar bir arada üretim yapabilecek, birbir-
leriyle sohbet edebilecek. Bu zaman dilimi daha 
ziyade Potlaç Ağı’ndan, el işi üretimi yapan ka-
dınlar olmakla birlikte ilgi duyan tüm kadınla-
ra da açık. Bu etkinlik serisi 23 Ocak 2018 Salı 
günü başlayacak, her salı ve perşembe günleri 
15.30-18.30 saatleri arasında yapılacak. 
◆ TEMATIK SOHBETLER: 
Kadınların bir araya gelerek, feminizm, kadın hak-
ları, kadın hareketi, çalışma yaşamındaki haklar ve 
dezavantajlar, kadın sağlığı gibi birçok konu üzeri-
ne düşüncelerini tartışabilecekleri bir serbest tar-
tışma etkinliği. 
◆ FILM/KITAP OKUMALARI: 
Kadın filmleri, toplumsal cinsiyet temalı film-
lerin, LGBTİ filmlerinin gösterilmesi ve film-
ler üzerine tartışma yürütülecek. Bu, tüm ka-
dınlara açık bir etkinlik türü olacak. Kitaplık için 
alınacak kitap seçkisinden bir kitap her ay ayın 
kitabı ilan edilecek ve ayda bir kez, kitabı oku-
muş olarak gelen kadınlar, kitap üzerine tartış-
ma yürütecek. 
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Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen CHP 
İstanbul İl Başkanlığı seçimini 643 oyun 325'ini 
alan Canan Kaftancıoğlu kazandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüt-
tüğü Kurbağalıdere ıslah projesi nedeniy-
le dere çevresindeki inşaat faaliyetlerine 
hız verildi. Geçtiğimiz aylarda kapatılan 
Recep Peker Köprüsü’nün yıkım işlemle-
ri devam ediyor. Bunun dışında dere kena-
rındaki yürüme yolları ile bunları taşıyan 
su altı kazık sisteminin tamamının yeni-
lenmesi hedefleniyor. 

“İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN” 
Tüm bu çalışmalar sürerken geçtiğimiz 

günlerde Yoğurtçu Parkı’nın kenarına be-
ton kalıp duvarlar yerleştirdi. Kadıköy Be-
lediyesi de Kurbağalıdere ıslahı çalışma-

ları kapsamında 
Yoğurtçu Parkı’nın 
dereye komşu cephesindeki imalatı de-
vam eden duvarla ilgili İBB ile görüştü. 
İBB’nin yanıtında, bölgede çalışacak ka-
zık makinesinin dere tabanından kazdığı 
balçık/hafriyat malzemesini silkme hare-
ketleriyle boşaltacağı, bu hareket esnasın-
da etrafa saçılacak olan balçık ve hafriyat 
malzemesinin Yoğurtçu Parkı’na sıçrama-
ması amacıyla imalatı devam eden duvar 
tipinde karar kılındığı öğrenildi. İBB, Ka-
dıköy Belediyesi’nin tel çit seçeneğini ise 
yeterli güvenlik sağlamayacağını düşüne-
rek olumlu yönde değerlendirmedi. 

İBB Yoğurtçu Parkı’nın kenarına örülen 
duvarın, inşaat ve kazı çalışmalarına 
önlem olarak yapıldığını açıkladı

Kadıköy ilçe sınırlarında İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi yatırım programında de-
vam eden Bostancı - Dudullu Metrosu 
çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. “Ye-
nisahra - Bostancı ve Bostancı - Küçük-
yalı Tünelleri Uygulama Projesi” ismiyle 
anılan bu projeyle Bostancı, Yenisahra ve 
Küçükyalı mahallelerinden geçen ana arter 
yolların birbirlerine tüneller ile bağlanma-
sı öngörülüyor. 

Tünel projesinin Marmaray hattı ile 
kesişen kısmının inşaatı yapılacak. Ça-
lışmaların başlamasıyla beraber bazı cad-

de ve sokak-
lar yaya ve araç trafiğine 
kapatılacak. Bölgede yapılması gereken 
şantiye düzenlemeleri nedeniyle bölgede-
ki motorlu taşıt trafiği yeni bir trafik yön-
lendirme kararı kapsamında tekrar düzen-
lendi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
06.12.2017 tarih ve UTK2017/45-5 sayılı 
Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu 
Kararı'na göre Bağdat Caddesi kısmen tra-
fiğe kapatılarak Turgut Özal Bulvarı (Sa-
hilyolu) üzerinden çalıştırılacak. Çalışma-
ların 6 içinde bitirilmesi planlanıyor. 

Hafriyat kamyonu

Alışverişten dönen Saime Gündüzoğlu hafriyat kamyonun çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu kamyonların 

hızlarının, seferlerinin denetlenmesi ve gerekli işlemlerinin yapılması zorunlu” dedi
afriyat kamyonlarının neden olduğu ölümlü ka-
zalara bir yenisi daha eklendi. 12 Ocak Perşembe 
günü Şemsettin Günaltay Caddesi’nde pazardan dö-
nerken yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşın-

daki Saime Gündüzoğlu, hafriyat kamyonunun altında kalarak 
can verdi. Olaydan sonra kamyon şoförü Talip Atagün gözal-
tına alındı.

Gündüzoğlu’nun ölümüyle birlikte Kadıköy’de son 2 yıl-
da hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin karıştığı kazalarda 
hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kadıköy-Göztepe 
minibüs yolunda yine 20 Mart 2016’da yolun karşısına geçme-
ye çalışan 78 yaşındaki Hüseyin Özbudak, hafriyat kamyonu-
nun altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.12 Mayıs 
2016’da Kadıköy Kurbağalıdere’nin kenarında araç trafiğine 
kapalı yaya ve bisiklet yolunda yürüyen İstanbul Üniversitesi 3. 
sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere de geri manevra ya-
pan bir hafriyat kamyonunun kurbanı oldu.

Bu 2 yılda hafriyat kamyonu ya da beton mikserlerinin yol 
açtığı kazalarda hayatını kaybeden diğer isimler ise şöyle: 36 

yaşındaki motosiklet sürücüsü Volkan Aydemir, (20 Temmuz 
2017), Suadiye’de kaldırımda yürüyen 50 yaşındaki Ayşe Al-
tın (15 Haziran 2016) 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge 
Kandemir (7 Ekim 2016), 66 yaşındaki inşaat işçisi işçi Meh-
met Demirkaya (21 Ekim 2016), 36 yaşındaki motorlu kurye 
Volkan Aydemir (20 Temmuz 2017), 51 yaşındaki Kader Bala 
(5 Ekim 2017).

İBB’nin yürüttüğü Yenisahra 
- Bostancı ve Bostancı 

- Küçükyalı Tünelleri 
Uygulama Projesi nedeniyle 

Bağdat Caddesi’nin bir kısmı 
araç trafiğine kapatıldı

Cadde en az

Yoğurtçu’ya “güvenlik” 
için beton duvar 

6 AY KAPALI

bir can daha aldı

H

Kadıköy’de hafriyat kamyonun neden olduğu 
ölümlü kazaya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu bir açıklama yaptı. Meydana gelen 
kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade 
eden Nuhoğlu şunları söyledi: “Kazada hayatını 

kaybeden yurttaşımızın ailesine sabır 
diliyorum. En son eylül ayında bariyerleri 

aşan beton mikserinin neden olduğu 
kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş 

5 kişi de yaralanmıştı. İstanbul’da 
13 binin üzerinde kamyon var. 

Hafriyat kamyonlarının karıştığı 
kazalarda son 20 ayda 38 

kişi hayatını kaybetti. Ülke 
ekonomisi inşaat sektörü 

üzerine kuruldu 

ama neden olacağı sonuçlarla ilgili hiç bir çalışma 
yok. Biz belediye olarak cumartesi ve pazar günleri 
hafriyat kamyonlarının çalışmasını yasakladık. 
Bunun dışında belediye olarak bu kamyonlara ceza 
yazma yetkimiz bile yok. Bu kamyonlarının trafikte 
denetlenmesi için defalarca çağrı yaptık. ‘Daha kaç 
kişi ölecek?’ diye sorduk. Değişen hiçbir şey yok. Bu 
kamyonların hızlarının, seferlerinin denetlenmesi ve 
gerekli işlemlerinin yapılması zorunlu. İnsan hayatı 
bu kadar ucuz olamaz. Şehrin ortasında tesadüfen 
yaşıyoruz. Bir an önce bu konuya çözüm bulunması 
gerekiyor. Trafik düzenleme ve denetimi yerel 
yönetimlere bağlanmalı. Daha doğrusu inşaat dahil 
kentin planlanmasıyla ilgili karar verme yetkisi yerel 
yönetimlerde olmalı. Belediye olarak elimizden 
gelen tüm desteği vermeye hazırız.”

NUHOĞLU: “DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?”

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ
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Midenin normal çalışıp çalışmadığını 
ve kanser riski yönünden durumunu 

herhangi bir cihaz (hortum veya 
kamera) kullanmadan, yalnızca 
kan alınarak hormon düzeyleri 

ölçümüyle değerlendiren 
GastroPanel Test, Kadıköy Gazetesi 
aracılığı ile gelen hastalarımıza özel 

avantajlı koşullarda yapılacaktır.

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 
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Sistemik
 CGF-D34 

(Kök Hücre) tedavisine 
başladık. 

Siz de bu uygulama 
ile daha sağlıklı ve 

enerji dolu bir yaşam 
sürdürebilirsiniz.

Eski kitaplarınız, 
koleksiyonlarınız, 

Osmanlıca
belgeleriniz 

değerinde alınır. 
 

0537 220 32 00
Kadıköy

Balıkçılar yuvalarından Balıkçılar yuvalarından 

enerbahçe-Kalamış Yat Lima-
nı’nın özelleştirilerek imara 
açılmasına Kadıköy Belediye-
si’nden Kadıköy Kent Konse-

yi’ne, çevre savunucularından muhtarlara, 
meslek örgütlerinden sanatçılara kadar her-
kes tepki gösteriyor. Limanın imara açılma-
sına karşı çıkan bir başka meslek grubu da 
balıkçılar. Fenerbahçe Limanında 1 asırdan 
fazla bir süredir  balıkçılık faaliyeti yapılıyor. 
Ancak semtin amatör ve profesyonel balıkçıla-
rı tedirgin. Yeni plan notlarında balıkçı barınağı-
na yer verilmediğini söyleyen Fenerbahçe Emekli 
ve Amatör Balıkçılar Dayanışma Derneği Başka-
nı Metin Yalvaç ve Fenerbahçe Su Ürünleri Ko-
operatifi Başkanı Ferhat Akkaya’yla konuştuk. 

Fenerbahçe Emekli ve Amatör Balıkçılar Da-
yanışma Derneği üç nesildir Fenerbahçe Lima-
nı içinde aynı bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. 
Derneğin 82 üyesinin olduğunu söyleyen Metin 
Yalvaç, 65 adet de balıkçı teknesinin limanda bulunduğu-
nu söylüyor. Derneğin bölgedeki balıkçılara ev sahipliğini 
yaptığını söyleyen Yalvaç, “Derneğimizin ticari bir amacı 
yok. Biz burada sosyal bir iş de yapıyoruz. Bütün balıkçı-
larla sosyal ve kültürel bir dayanışma içindeyiz.”şeklinde 
konuşuyor.  

Fenerbahçe Limanı’nda hala köy balıkçılığının sürdü-
rüldüğünü ifade eden Yalvaç, “Burada yaptığımız şey sa-
hil balıkçılığının devamı ve Fenerbahçe, bu  kültürün yaşa-
tıldığı son yer. Burada gerçekten müthiş bir dayanışma var. 
Buradaki hiçbir arkadaş mağduriyet yaşadığında yalnız bı-
rakıldığını düşünmez. Çünkü bir arkadaşımızın başına bir 
şey gelirse bütün balıkçılar dayanışma içinde olur. Bizim 
içimizde 5 metrelik teknede yaşayan kimsesi olmayan ar-
kadaşlarımız da var.  Biz hem balıkçılığın hem de dayanış-
ma kültürünün Fenerbahçe’deki son temsilcisiyiz.” diyor. 

Metin Yalvaç’ın talebi ise balıkçı ba-
rınağının yerinde kalması ve balıkçı-
ların mağdur olmaması. “İstiyoruz 
ki bu kültür burada yaşasın, de-
vam etsin.” diyen Yalvaç şöyle 
devam ediyor: “Bizim temenni-
miz, buradaki bu faaliyetin daha 
sonraki kuşaklara aktarılması. Biz 
marinanın özelleştirme sürecinde 
daha önce de Büyükşehir Belediye-
si’ndeki toplantıda vurgulamıştık; insani 
yönünün ön plana çıkarılarak bir karar verilmesini gerekti-
ğine inanıyoruz. Şimdiye kadar hiçbir yatırım beklemedik. 
Biz kendi yağıyla kavrulan, kendi ihtiyaçlarını gören, ken-

di arkadaşlarını yardım- laşmayla hayata tutundurmaya 
çalışan bir yapıyız. Burada babaları da balıkçılık yapan ar-
kadaşlarımız hala balıkçılık yapmaya devam ediyor. Bura-
nın tamamen insani değerlerle, değerlendirilmesi gereki-
yor. Karada bir bina istemiyoruz, devletin bize trilyonlar 
da ayırmasını istemiyoruz. Biz sadece mevcut yerimizde bu 
geleneği yaşatmak istiyoruz.”

“DAR BİR ALANA SIKIŞTIK”
Fenerbahçe Su Ürünleri Koope-

ratifi Başkanı Ferhat Akkaya da 
15 yıldır balıkçılık yapıyor. Ai-
lesinin 105 yıldır Fenerbahçe’de 
yaşadığını söyleyen Akkaya, Fe-
nerbahçe Limanı ile Kalamış 
Marinanın ayrı değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtiyor: “Fenerbahçe 
Limanı diye bir yer var. Liman lafı-

nı önemsiyorum çünkü İzmir Limanı, 
Fethiye Limanı, İskenderun Limanı gibi. Yani buranın 
doğal limanı Atatürk zamanında kurulan Fenerbahçe 
Limanı’ydı. Fenerbahçe Limanı’nda da köyün balıkçı-
ları, bölgenin balıkçıları ikamet ediyordu. Bunlar ana iş 

olarak balıkçılık yapıyorlardı ve bölgemiz esasında dal-
yanlarıyla ünlü bir bölgedir. Kalamış Marina daha sonra 

büyütülerek Fenerbahçe Limanını da kapsar hale getirildi.”
Limandaki lüks yatların ve teknelerin sayısının artma-

sıyla beraber, balıkçıların dar bir alana sıkıştığını söyleyen 
Akkaya, 7 yıldır süren özelleştirme sürecini de şöyle özet-
liyor: “Bize bu bölgede sıkıştırılmış bir alan tahsis edildi, 

biz şu anda bu sıkıştırılmış alanda dernek 
artı kooperatif olarak faaliyet gösteriyo-
ruz.  Malum 2011 yılında bu alan Kala-
mış Marinayla beraber Fenerbahçe Limanı 
özelleştirme kapsamına alındı dolayısıy-
la özelleştirme kapsamı alındıktan sonra biz 
buranın üzerinde herhangi bir kiralama, tah-
sisat gibi imkânlardan yararlanamadık. Özel-
leştirme kapsamında 2 defa imar planı yapıl-
dı. 2015’te yapılan imar planında buradaki 
balıkçıların durumu gözetilerek bu alan tahsis 
edilmişti. Bu imar planı ayrıca Danıştay’dan 
onaylandı ve Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Fakat 2017 yılında Özelleştirme  İdaresi ace-
leyle tekrar bir imar planı yaparak 2018’in ilk 

yarısında ihaleye çıkmak istiyor ve Kalamış 
Marinayla Fenerbahçe Limanını birleştire-
rek limanın kapasitesini 700 tekneden 1700 
tekneye kadar çıkaracak.”

“KAMU YARARI GÖZETİLMİYOR”
Limanın kapasitesinin artırılmasına rağ-

men balıkçılara yer gösterilmediğini söy-
leyen Akkaya, 82 balıkçının tekneleriy-
le beraber başka limanlara sürgün edileceği 
görüşünde. Bunun kabul edilemez olduğunu 
söyleyen Akkaya, “Hem kamu yararı gözetil-
miyor hem de burada ki insanların varlığı red-

dediliyor. Yaşam hakları elinden alınıyor.” diyor. 
Plan notlarına itirazda bulunduklarını da söyleyen 
Akkaya, dernek ve kooperatif olarak Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığına itiraz dilekçelerini de iletmişler. 

DENİZ ONUN 40 YILLIK EVİ
Fenerbahçe Limanı uzun yıllardır bölgede-

ki balıkçıların yuvası. 40 yıldır deni- ze açı-
lan ve hayatını balık avlayarak 
kazanan Adil Ebu Suudoğlu 

da bunlardan sadece biri. Suudoğlu, 
röportajı yaptığımız teknesini evi 
gibi bellemiş. Onun için buradan 
ayrılmak yaşam alanından kopa-
rılmak demek. Limana ve kendi-
sine ait eski fotoğrafları gösteren 
emektar balıkçı, “İstavrit tutmak için 
Bebek açıklarına kadar gidiyoruz. 2-3 
kilo istavrit tutup geliyoruz. Eskiden bu-
rada istavrit, tekir, ispari karagöz, kayabalığı, uskumru, kır-
langıç avlardık. Çok çeşit balık vardı. Rahmetli annem eve 

misafir geleceği zaman bana ‘git biraz balık avla da gel’ 
derdi. Ben Kalamış’tan çıkardım 1-2 saat içinde 1-2 kilo 
balık avlanır götürürdüm. Siparişle balık tuttuğumu ha-
tırlıyorum. Bazen bütün mahalleye de dağıtırdım.” söz-
leriyle limandaki değişimi özetliyor. 

Fenerbahçe’deki balıkçıların çoğunun yerel balıkçılar 
olduğunu dile getiriyor Suudoğlu. Bu nedenle başka yere 
gitmelerinin de mümkün olmadığını üstüne basa basa tek-
rarlıyor.Suudoğlu “Biz burada ikamet ediyoruz ve başka gi-
decek yerimiz yok. sonuçta Kadıköylüyüz. Dolayısıyla bize 
kendi yerimizde bir yer ayrılmaması bizi buradan sürgün et-
meleri anlamına geliyor.” diyor. 

“KÜREKLEGEZ” DE SÜRGÜN EDİLECEK
Planın hayata geçmesiyle yerinden edilecek kişiler sade-

ce balıkçılar olmayacak. Dünyanın birçok ülkesini dolaşan 
“Küreklegez” teknesi de bu tehlikeyle 

karşı karşıya. Teknenin sahibi Kadı-
köylü Hüseyin Ürkmez, 11 defa İs-
tanbul’dan Çanakkale’ye kürek 
çekti. Bunun dışında Türkiye’den 
İtalya ve Yunanistan’a teknesiy-
le yolculuk etti. Şimdiye kadar 

onlarca limana uğrayan bu tek-
ne Türkiye’de sığınacak bir liman 

bulamadı. En sonunda Fenerbahçe 
Emekli ve Amatör Balıkçılar Dayanış-

ma Der- neği’nin yardımıyla Fenerbahçe Limanı’nda bir 
yer buldu. Deniz kıyılarının betonlaştırıldığını ve kumsalla-
rın kalmadığını söyleyen Ürkmez, “Sandalımızı, teknemizi 
çekeceğimiz bir kumsal bile kalmadı. Ben bu sporu yaşat-
mak için elimden geleni yapıyorum. Gençleri de özendir-
meye çalışıyorum. Umarım bu yanlıştan dönülür ve denizle 
olan bağımız kopmaz” diyor. 

LISE VE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINE

INGILIZCE ÖZEL DERS 
Derslere takviye ve sınavlara hazırlık 

İngilizcesi, akademik ingilizce, Proficiency,  
TOEFL, YDS, YÖKDİL sınavlarına hazırlık için  

her seviyede İngilizce özel ders verilir.

Tel: 0532 522 13 28

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 
ESKI EVRAK ve 

 fotoğraflarınız alınır.

Tel.:0535 517 07 21

F
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KENTSEL DÖNÜŞÜME 
GIREN BINALAR IÇIN
î Müteahhit ile yapacağınız 

anlaşmada çıkarlarınızın korunmasını,
î Yapınızın anlaşma şartlarına uygun 

olarak inşa edilmesini,
î Paylaşım oranlarından hakkınıza 

düşen kısmın doğrulunun kontrolünü,

Mimar, Mühendis ve Hukukçudan 
oluşan ekibimiz ile sağlıyor 

ve hatalar ortaya çıkmadan önleyerek 
size bilgi veriyoruz.

Dairenizin küçülmesini istemiyorsanız 
KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDISI ile 

cebinizden para çıkmadan binanızı 
yenileyebilirsiniz.

SISTEM TASARIM MÜHENDISLIK
0532 2123679 – 0541 6188373

kopmak istemiyorkopmak istemiyor
Fenerbahçe-Kalamış 

Yat Limanı’nın yeni 
planlarında balıkçı 

barınağına yer 
verilmediğini söyleyen 

Fenerbahçe Emekli 
ve Amatör Balıkçılar 
Dayanışma Derneği 

Başkanı Metin Yalvaç, 
“Karada bir bina 

istemiyoruz, Sadece 
mevcut yerimizde bu 

geleneği yaşatmak 
istiyoruz.” diyor…



adıköy Belediyesi’nin restore ederek ilçe-
ye kazandırdığı tarihi köşkler, kent hafı-
zasının yaşamasına vesile oluyor. Hasan-
paşa’daki Karikatür Evi, Acıbadem’deki 

Gençlik Sanat Merkezi ve şimdi de Rasimpaşa Sosyal 
Hizmet Merkezi adını alan tarihi köşk, Kadıköy Bele-
diyesi’nin restore ettiği tarihi kültür varlıkları arasın-
da yer alıyor. Kadıköy Belediyesi atıl durumda kalan 
köşkleri birer yaşam alanına dönüştürürken biz de Ga-
zete Kadıköy olarak bir dönem bu köşklerde yaşayan 
insanların hikayelerini gün yüzüne çıkarıyoruz. 
Şimdiki hikayenin sahibi ise Gönül Öztürk Kızılağaç. 
Rasimpaşa İskele Sokak’ta yer alan bu köşkte doğan 
ve uzun yıllar ailesiyle burada yaşayan Kızılağaç, geç-
tiğimiz günlerde Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ni 
ziyaret etti.Kızılağaç’tan  hem köşkün hem de ailesinin 
hikayesini dinledik.

BEYRUT’TAN KADIKÖY’E
Gönül Öztürk Kızılağaç’ın babası Os-
manlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nde üst düzey me-
murluk yapan Hikmet Memduh 
Kızılağaç. Gönül Kızılağaç’ın 
anlatımlarına göre, 1930’lu yıl-
larda Darülbedayi müdürlü-
ğü görevinde de  bulunan baba 
Hikmet Memduh Kızılağaç, 
uzun yıllar o dönem Osmanlı 
toprakları olan ülkelerde görev 
yapmış. Beyrut’tan döndükten 
sonra Kadıköy’e gelerek Rasimpa-
şa’daki bu köşkü satın almış. Gönül 
Öztürk Kızılağaç iki ablasıyla beraber 
bu köşkte büyümüş. 

“ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞADIK”
Kızılağaç o yılları şöyle anlatıyor: “Esasen burası iki 
ayrı binadır. Ön taraftaki bina Rıhtım Caddesi 168 nu-
maradır. Şu an içinde olduğumuz kısım ise İskele So-
kak 2 numaraydı. Ben Rıhtım Caddesi’ndeki köşk-
te doğdum. Öndeki oda benimdi.Çok güzel manzarası 
vardı. Burada çok güzel günler yaşadık. Kapılar açı-
lıyordu sonuna kadar. Güneşin tüm ışıkları içeri do-
luyordu. Aşağı koridorda büyük bir soba vardı. Bir 
de bahçede küçük bir havuzumuz vardı. Ablalarımla 
oyunlar oynardık bu havuzda. Ben evlendikten sonra 
Yeniköy’e gittim ama Kadıköylüyüm hala. İlkokulu da 
Osmangazi İlkokulu’nda okudum.”
Kızılağaç sadece köşkle ilgili anılarını değil o dönem 
Kadıköy’de yaşadığı önemli şeyleri de hatırlıyor. Ka-
dıköy Belediyesi’nin aslına uygun restore ettiği Ladik-
li Ahmet Ağa Çeşmesi ve namazgah da Kızılağaç’ın 
hatıratları arasında. Köşkün önünde büyük bir çayı-
rın olduğunu söyleyen Kızılağaç, anlatımlarına şöyle 
devam ediyor: “Biz çocukken büyüklerimiz anlatırdı. 
Köşkün önündeki çeşme Anadolu’ya gidecek ordula-
rımız için yapılmış. Bir de namazgah varmış, askerler 

burada abdest alırlarmış. Burada bir 
de çayır varmış. Hatta Çayırbaşı So-
kak olarak bilinir.1.Dünya Savaşı son-

rası İngilizler İstanbul’u işgal ettikleri 
zaman namazgahın olduğu alanı patinaj 

sahası yapıyorlar. Orası patinaj sahasıydı 
bizim çocukluğumuzda ama biz orda voley-

bol oynardık.”

ATATÜRK’LE KARŞILAŞMA
Kızılağaç bir dönem tramvayların geçtiği Haydarpa-
şa Köprüsü’nün açıldığı zamanı da hatırlıyor; “Tram-
vaylar vardı ama köprü çok önceden yapılmıştı. Tram-
vaylar sonradan geçmeye başladı. Hatta bu köprüden 
Atatürk de geçti. Afgan kralı İstanbul’a gelmişti. Biz 
de çocuğuz tabii, Atatürk’ü karşılamak için elimize çi-
çekleri verdiler. Camlarında perde olan askeri araçlarla 
geçtiler. Arka koltukta oturduklarını hatırlıyorum. Hız-
lıca yanımızdan geçtiler. Ben arkalarından koşturdum 
ama yetişemedim sadece çiçeği arkalarından attım.”

 AHMET RASİM’İN GEÇİCİ EVİ
Kızılağaç ailesinin yaşadığı ve Gönül Öztürk Kızıla-
ğaç’ın Beyaz Köşk dediği bu tarihi binada ünlü isimler 
de ikamet etmiş. Kızılağaç’ın anlatımlarına göre, şair 
Ahmet Rasim ve ilk kadın ressamlardan Bedia Güler-
yüz de bunlardan birkaçı. 
Kızılağaç Ahmet Rasim ile ilgili bildiklerini şöyle ak-
tarıyor: “Bizden evvel yazar Ahmet Rasim bu binada 
kiracı olarak oturmuş. Akşamcılığı severmiş. Baba-
cığım söylerdi; eşi Ahmet Rasim’e ‘sakın geç kalma 
erken gel’ dermiş. Meşhur o şarkıyı da Ahmet Rasim 

burada bestelemiş. İlk kadın ressamlarımızdan Bedia 
Güleryüz de burada kiracı olarak yaşadı. Çok başarı-
lı bir ressamdır biliyorsunuz. Mehmet Güleryüz’ün de 
halasıdır.”
Memduh Kızılağaç’ın ölümünden sonra aile gelir elde 
edebilmek için köşkü farklı şekillerde değerlendirmiş. 
Gönül hanımın ablası Beria Kızılağaç köşkü, yurtdışın-
dan gelen öğrenciler için gençlik otelleri yapmış. Beria 
Kızılağaç için 1960’da yayınlanan bir haberde, gazete-
ci ve öğretmen olan Beria Kızılağaç’ın Houston'da top-
lumsal hizmet üzerine çalıştığı bilgilerine yer veriliyor. 
Yine aynı haberde Kızılağaç’ın İstanbul’a dönmeden 
önce iki yıl boyunca Japonya, Hindistan ve İran’da da 
toplumsal hizmet metotları üzerine çalıştığı yazılmış. 

“VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORSUNUZ”
Gönül Öztürk Kızılağaç, ablası Beria hanımın köşkün 
toplumsal hizmet için kullanılmasını istediğini söylü-
yor. Köşkün aslına uygun restore edildiğini ve birçok 
şeyin değişmediğini söyleyen Kızılağaç, köşkün Ra-
simpaşa Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılmasın-
dan duyduğu mutluluğu  da şu sözlerle anlatıyor: “İyi 
ki burayı böyle yaptılar. Çünkü harap bir vaziyette Ka-
dıköy’ü çirkinleştirmekten başka işi olmayan iki tane 
binaydı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ne maddi gücü-
nüz var ne de beden gücünüz. Bir tek hafızam yerinde 
en zengin tarafım o. Ama tabi bazı şeyler uzaklaşıyor 
benden, buna da şükürler olsun. Bu şekle gelmesi beni 
çok memnun etti. Ablam da hep müze yapacağım der-
di. Kadınlar üzerine çalışmak isterdi, bütün isteği buy-
du. Burayı bu şekilde kullanmakla bir nevi ablamın va-
siyetini yerine getiriyorsunuz.”
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Kadıköy Belediyesi’nin restore 
ederek Rasimpaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi’ne dönüştürdüğü 
köşkte doğan ve burada büyüyen 
Gönül Öztürk Kızılağaç, köşkle 
ve Kadıköy’le ilgili anılarını 
gazetemize anlattı
l Erhan DEMİRTAŞ

Hayata dönen köşkün

K



HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DVD

İleri Bakmak

Manga / Şehr-i Hüzün- Plak

Maymunlar Cehennemi Savaş

“Ural bölgesinde bir sanayi şehrindeyiz. 
İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürmek-
tedir. Durmaksızın çalışan dev bir fabrika, 
üretim, insanlar, aileler, işçiler, çocuklar… 
Savaşta ölenler, sakat kalanlar, yakınlarını 
kaybedenler… Hepsi tek bir hedefe yönel-
mişti: Ülkelerini korumak, kendi düzenlerini 
savunmak… Özlemler, rüyalar, hayaller, 
aşklar, fedakârlıklar, anılar… İnsanın hiç 
bitmeyen macerası her yerde aynıdır.
İnsanların her şeyden memnunum, 
minnettarım, daha başka bir şey istemi-
yorum diyeceği bir gün gelecek mi? Hayır, 
böyle bir gün asla gelmeyecek. Toprak yeni 
tohumları almaya daima hazır kalacak, 
inşaatların iskeleleri hiç sökülmeyecek. Ve 
kim durmadan ölüm sözünü tekrarlarsa, 
ondan yaşayan hiçbir şey beklenmeyecek.” 
Yazılama / 253 sf / 20 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapları 
şunlar:
◆ Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber 
Ortaylı / Kronik Kitap / 480 sf / 30 TL
◆ Saklı Seçilmişler / Soner Yalçın / Kırmızı 
Kedi / 504 sf / 30 TL
◆ Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş 
Bankası Yayınları / 80 sf / 8 TL

2001 sonlarına doğru kurulan maNga 
grubunun hikayesi Yağmur Sarıgül “Yam-
yam”(Gitar)’ün barlarda “cover” parçaları 
yorumlayıp eğlendikleri gruptan ihraç 
edilmesiyle başladı. Yeni grubunda rock 
müzikle elektroniği, sert gitar riffleriyle 
rap vokalleri birleştirmek isteyen Yamyam 
öncelikle okuldan en yakın arkadaşı Orçun 
Şekerusta ( Bas Gitar)’yı gruba dahil etti. 
Sonrasında Özgür Can Öney ( Davul), 
Efe Yılmaz (Turntable) ve Ferman Akgül 
(Vokal)’ün gruba dahil olmasıyla ilk kadro 
tamamlanmış oldu. Tarz olarak ise yeni 
yeni gönüllerini kaptırdıkları “nu metal” 
ve “hardcore” akımını benimsemişlerdi.
Albümde maNga' nın albüm kayıtlarını 
yaptıkları süreç içinde sevenlerinden 
topladıkları ses kayıtlarıyla hazırladıkları 
ve sevenlerine adadıkları bir şarkı da yer 
alıyor. Albümünü ilk video klibi; Norah 
Jones , Pearl Jam ve Radiohead gibi birçok 
ünlü sanatçı ve grubun klip çalışmaları ve 
Coca Cola, Sony, Ford gibi birçok büyük 
firmanın reklam çalışmalarında görüntü 
yönetmeni ve yönetmen olarak imzası 
bulunan Yon Thomas tarafından “Dün-
yanın Sonuna Doğmuşum” adlı şarkıya 
çekildi.

Ruhu doyuran şarkılar: 
◆ Demet Evgar / Farketmeden 
◆ Apparat feat. Soap&Skin - Goodbye | 
DARK Intro Song
◆ Azaleh & Sublab - For My Soul

Serinin bir önceki 
bölümünde may-
munlar Kobo'nun 
ihanetine uğrayarak, 
ırkından büyük 
kayıplar yaşayan 
Sezar, insanlığın 
onları affetmeye-
ceğini düşünerek 
savaş için hazırlık 
yapmaktadır. 3 sene 
sonra gelen devam 
filminde savaşın tam 
orasında bir tarafta 
insanlar diğer tarafta maymunlar vardır. 
Maymunların lideri olan Sezar her ne kadar 
savaşmak istemese de bu kaçınılmaz bir 
seçenektir. İnsanlık adına onları komuta 
eden Albay acımasızlığı ile nam salarken 
sonrasında iki ırkın da geleceği ve kaderleri 
bu yüzleşmeye bağlıdır.

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

Mini Kitap Şenliği 

Notalarda Edip Cansever…

“Sevgiye Dair Her Şey”

Reşat Enis’i Anmak

Verdi’nin ‘Ernani’si Süreyya’da

Kadıköy Belediyesi, 
İsveç Konsolosluğu 
ortaklığı ile İsveç 
sinemasından çeşitli 
örnekleri, Ocak ayı 
boyunca ücretsiz 
olarak Yeldeğirmeni 
Sanat'ta izleyicisiyle 
buluşturuyor.
Tutunamayanlar 
(Tjuvheder), bir 
kadının toplumsal 
hayatın sınırlarında 

seyreden yaşamına 
ve hayatta kalma mücadelesine eğilen 
büyüleyici bir toplumsal bir dram. 22 Ocak 
Pazartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sa-
nat’taki film gösterimi ücretsiz. 

Tepe Nautilus’un, geleneksel Mini Kitap 
Şenliği 11. kez kapılarını açıyor. Bu yarıyıl 
tatilinde de küçük misafirlerini unutmayan 
Tepe Nautilus, 19 Ocak – 4 Şubat tarihleri 
arasında gerçekleşecek Mini Kitap Şenliği 
ile çeşitli yayın evlerinden yüzlerce kitabı 
çocuklar ile buluşturacak.
Ayrıca  tüm çocuklar Türkiye’nin ilk inte-
raktif Dinozor Laboratuvarı’nı Tepe Nauti-
lus’ta ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

Yapı Kredi Kültür 
Sanat’ın Beyoğlu’ndaki 
yenilenen yerin-
de - Loca’da her ay 
edebiyatı ve müziği bir 
araya getirecek olan bir 
dinleti dizisi başlıyor: 
“Harf’ten ve Nota’dan.” 
Her bölümü bir yazara 
ya da şaire ayrılacak 
olan dizinin ilk konuğu Edip Cansever. 20 
Ocak Cumartesi günü 17.00’de düzen-
lenecek olan dinletide doğumunun 90. 
yılı olması dolayısıyla Edip Cansever’in 
metinlerinden yola çıkan bir repertuvar 
seslendirilecek.

Bahariye Sanat Galerisi olarak bu yıl da 
Sevgililer Günü öncesinde “Sevgiye Dair 
Her Şey” Uluslararası Karma Sergi düzen-
liyor. 18 Ocak - 03 Şubat 2018 arasında 

ziyaret edilebile-
cek sergide, yine 
her yıl olduğu 
gibi pek çok 
sanatçı farklı 
özgün çalış-
malarıyla yer 
alacak.

Türkiye edebiyatının 
önemli isimlerinden 
Reşat Enis, 22 Ocak 2018 
Pazartesi günü Kadıköy 
Belediyesi Koşuyolu 
Gönüllüevi'nde, 15.30-
18.00 saatleri arasında, 
yazar Aydan Gündüz'ün 
konuşmacı olacağı bir 
söyleşiyle anılacak. 
"Kitaplarında toplumsal 

acıları neden ve sonuçlarıyla başarılı bir 
şekilde resimlerken yaşadıklarından 
fazlasıyla etkilenen, kendi sıkıntılarından 
çok içine girdiği dünyaların dertleriyle 
ilgili duygusal, duyarlı ve bütünüyle yalnız 
bir adamdır Reşat Enis. Attilâ İlhan’ın 
deyimiyle yaşadığı dönemin toplumsal ve 
bireysel panoramasını bir düzine ‘baba’ 
romanla çizmiş bir kalem erbabıdır…”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Verdi’nin 
“Ernani” Operası’nı sahneliyor. Geçti-
ğimiz sezon, Türkiye’de 170 yıl aradan 
sonra ilk kez sahnelenen eser, 19 Ocak 
2018 tarihinden itibaren sanatseverlerle 
buluşuyor. Ünlü İtalyan besteci Giuseppe 
Verdi'yi uluslararası sahnelere taşıyan ilk 
eseri olan Ernani,  Fransız yazar Victor 
Hugo’nun eserinden uyarlandı.  Eser, 
dünyada ilk kez 1844 yılında Venedik’de 
sahnelendi. Türkiye’de ise ilk kez 1846'da, 
İtalyan sanatçılar tarafından bugünkü 
Çiçek Pasajı'nın bulunduğu yerdeki Naum 
Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Ernani, 19, 23, 
24 Ocak 2018 Saat 20.00  -  20 Ocak 2018 
Saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya 
Opera Sahnesi’nde.

HAFTANIN 
KAÇMAZLARI

OPERA

DİNLETİ

SERGİ

Kadıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay-
larda hizmete açılan ortak çalışma alanı İdea 
Kadıköy’ün “Etkinlik” bölümünde farklı alan-
lara ve ilgilere yönelik çeşitli etkinlik ve atöl-
yeler oluyor.
Bu etkinliklerden biri Türkiye’de teknolo-
ji okuryazarlığını yaygınlaştırmak, gelecekte 
ihtiyaç duyulacak donanımlı bilim uzmanı sa-
yısını arttırmak misyonuyla çalışan Kodluyo-
ruz Derneği’nin Ocak etkinliği oldu. 
13 Ocak Cumartesi günü Kadıköy İDEA’da 
gerçekleşen Kodluyoruz gönüllülerinin or-
ganize ettiği etkinliğin bu ayki konusu Yapay 
Zeka (AI) ve Derin Öğrenme (deep learning) 
üzerineydi. Etkinlikte İstanbul Şehir Üniver-
sitesi’nden Doç. Dr. Şadi Evren Şeker veri 
madenciliği, büyük veri ve yapay zeka, Yıldız 

Teknik Üniversitesi’nden Ayyüce Kızrak da 
makine öğrenmesi, derin öğrenme konuları 
üzerine bilgi verdi.
Katılımcıların da kendi sorularıyla katılım gös-
terdiği buluşmaların devamı 3 Şubat’ta IoT 
(nesnelerin interneti) ve VR (sanal gerçeklik) 
üzerine Kadıköy İDEA’da gerçekleşecek. 
İDEA Kadıköy’de yapılacak diğer etkinlik-
ler şöyle:
Gom Yap,  Yaratma Cesareti (19 Ocak 
Cuma Saat:14.00)  İki aşamada tasar-
lanmış olan “Yaratma Cesareti” etkinlik 
dizisi İDEA Kadıköy, TAK ve GOMYAP iş-
birliğiyle gerçekleşecek. Etkinliğin ikinci 
ayağı ise 4 Şubat TAK’ta yapılacak.  
Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul 
Temsilciliği, Blockchain (20 Ocak Cumar-
tesi saat:13.00)  Kripto/Sanal parala-
rın teknolojik altyapısı ve çevresel etkileri 
üzerine bilgilendirme amaçlı etkinlik.

Kara Kutu Derneği, Anı Tasarım Atölye-
si, (23 Ocak Salı saat:13.00)  20-25 yaş 
arasındaki gençlerle yapılacak atölye-
de gençlerin geçmişin nasıl hatırladığı ve 
inşa ettikleri üzerine düşünmelerini, far-
kındalıklarının artmasını hedefliyor.
S.S. İstanbullular Sivil Organize Semt-
ler Çevre Kültür İşletme Kooperati-
fi Belgesel Gösterimi, Plastic Ocean (24 
Ocak Çarşamba saat:19.00) Çevre kirlili-
ği hakkında farkındalık yaratmayı amaç-
layan belgesel ile doğa, insan ve canlıla-
rı ilgilendiren her bir boyutun birbirleriyle 
yakın ilintileri olduğu anlatılıyor.  
Eğitim Reformu Girişimi, Düşünme Be-
cerileri Programı, (31 Ocak Çarşam-
ba Saat:09.00 )  Sabancı Üniversitesi'ne 
bağlı, eğitimin niteliğinin artırılması için 
çalışan sivil toplum kuruluşunun bu et-
kinlikteki hedef kitlesi öğretmenler.

Ortak Çalışma alanı İDEA Kadıköy’de etkinlik alanında farklı ilgi alanlarına 
yönelik sinevizyon gösterimleri, panel, söyleşi ve toplantılar yapılıyor

TV Haberciliği sertifika programı sektöre ilgi duyan öğrenciler, ka-
riyer değiştirmek isteyen profesyoneller, ya da mesleğinde kendini 
geliştirmek isteyen iletişimciler için hazırlanmış bir eğitim progra-
mı. Katılımcıların teorik bilgiye gömülmeden, sektörün gerçekleriyle 
hızla tanışmasını sağlayacak pratik bir eğitim modeli hedeflenmiş. 
Modüllerin tamamı gündemdeki gelişmeler ile gerçek haberlere 
dayanan teorik ve pratik derslerden oluşuyor.  
TV Haberciliği Sertifika Programı, CNNTÜRK Haber Programları 
Müdürü Yrd.Doç.Dr. Cansel Poyraz Akyol tarafından olmak üzere, 
NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Ta-
sarım Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Nüket Güz ve Doç.Dr. Pı-
nar Seden Meral’in katkılarıyla yürütülecek. TV haberciliği konu-
suna merakı olan her yaştan insana açık ancak kontenjan 30 kişi 
ile sınırlı.  Toplam 24 saat dersten oluşan ve 2 hafta sonu sürecek 
programa yüzde 70 oranında devamlılık gösteren ve program bi-
timinde profesyonel nitelikte bir televizyon haberi yazan katılım-
cılara Beykoz Üniversitesi tarafından Televizyon Haberciliği Ser-
tifikası verilecek. Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri 
arasında 6’şar saat olarak gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi Koz-
yatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa kayıt olmak is-
teyenlerin 25 Ocak 2018 Pazartesi gününe kadar başvuru yapma-
ları gerekiyor.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi, 25 Ocak-11 Mart 
tarihleri arasında 16 sanatçının ka-
tılımıyla gerçekleşecek “Yeldeğir-
meni’nden Kent Öyküleri” adlı kar-
ma sergiye ev sahipliği yapıyor.
 “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” 
adlı sergide Kadıköy Yeldeğirmeni 
Mahallesi’ndeki atölyelerinde sanat 
üreten genç sanatçılar kültürel bel-
leğin sürdürülebilirliğini, kentsel ya-
pılaşmayı ve kentsel gelişimi kendi 
yorumlarıyla ortaya koyuyor. 
Organizatörlüğünü Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nin yaptı-
ğı bu sergide Barış Gülen, Beyza Boynudelik, Burak Eren Güler, Burçin Erdi, 
Eda Taşlı, Elvan Ekren, Enis Malik Duran, Gökhan Deniz, Güneş Çınar, Hülya 
Bakkal, Kerem Ağralı, Murat İrtem, Nur Gürel, Volkan Kızıltunç, Yücel Kale, 
Zeynep Papuçcu farklı disiplinlerde ve üslupta üretilmiş işleriyle yer alıyor.
Sergi 11 Mart tarihine kadar CKM Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Emekli makine mühendisi, yazar Ahmet Kırkavak’ın “Özgür-
lük Şarkısı” adlı öykü kitabı İthaki Yayınları’ndan çıktı.
Müzik, sinema ve hayatın iç içe geçtiği öykülerin yer aldı-
ğı kitabın sonunda, kitapta bahsedilen müzik eserlerinin bir 
listesi yer alıyor. Kitabın tanıtım metninde, şöyle deniliyor; 
“Özgürlük Şarkısı, hınzır, kör bir kütüphanecinin zihninde-
ki labirentte kaybolmayı göze alarak dolaşmaktan çekinme-
yenlere melodilerle bezenmiş bir yolculuk. Geçmişin artık 
geri gelmesi mümkün olmayan kömür karası hüzünlü anı-
larından sonsuz kadar uzaktaki başlangıca, küf kokan yaş-
lı sinema salonlarından Oğuz Atay'ın daha önce geçtiği ve 
hâlâ ayak izlerini taşıyan istasyona götürüyor.  Nereden gel-
diği fark edilemeyen bir müziğin eşliğinde on yedi öyküde 
toplumsal kırılma noktalarının hayatlarımıza etkisini, ilk aş-
kımızı, sokak aralarını, vardiya düdüklerini, yıkılan hayalle-
ri ve ‘yine’ de umudu anlatıyor. Aniden yükselen ‘Debout! les 
damnés de la terre…’ başka marşlar ve başka şarkılarla ço-
ğalıyor, çoğalıyor…” Kitabın tanıtımı 23 Ocak Salı 19.30’da 
Kadıköy’deki Penguen Kültür’de yapılacak. Program yapım-

cı-sunucusu 
Haşmet Topa-
loğlu’nun ki-
taptan öykü-
ler okuyacağı 
gecede, kitabın 
içindeki müzik-
lerden bir dinleti 
de yapılacak.

ŞENLİK

SÖYLEŞİ

Denİze karSı etkİnlİkler…

Kent OykUleri Sergisi

TV Habercİlİğİ Sertİfİka

Programı başlıyor

ÖZGÜRLÜĞÜN 
ezgileri bu kitapta

Yeldeğirmeni'nden

l Berkay YALAZ
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Djam / Aman Doktor
Roman asıllı ünlü Fransız yönetmen Tony 
Gatlif’in yazıp yönettiği Djam (Aman 
Doktor) nihayet gösterime giriyor. Fran-
sa, Yunanistan ve Türkiye ortak yapımı 
filmin konusu kısaca şöyle: Eski bir 
denizci ve Rebetiko türü müziğin büyük 
bir hayranı olan Kakourgos, tekneleri 
için zor bulunan bir parçayı almak üzere 
yeğeni Djam’i İstanbul’a gönderir. Genç 
kadın burada 18 yaşındaki Avril ile tanı-
şır; göçmenler için gönüllü yardım yapan 
ve burada ne parası ne de tanıdığı biri 
olan başka bir genç kadın. Cömert, ken-
dinden emin, tahmin edilemez ve özgür 
ruhlu Djam, Midilli'ye yaptığı, müzik, yeni 
insanlar, paylaşılanlar ve umutla dolu 
bu yolculukta Avril’i kanatlarının altına 
alacaktır. Film, 19 Ocak Cuma gününden 
itibaren Kadıköy Rexx 21.30 seansında 
izlenebilir.

Kadıköy Kadıköy
Deliha 2 11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 
17:00 (2D) 19:00 (2D) 21:00 (2D)
Arif v 216 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 
(2D) 18:30 (2D) 21:00 (2D)

Kadıköy Rexx
Daha 12:00 (2D) 16:45 (2D) 21:30 (2D)
Deliha 2 11:30 (2D) 14:00 (2D) 16:15 (2D) 
18:45 (2D) 21:15 (2D)
Arif v 216 11:00 (2D) 11:30 (2D) 12:15 (2D) 
13:30 (2D) 14:00 (2D) 14:45 (2D) 16:00 
(2D) 16:30 (2D) 17:15 (2D) 18:30 (2D) 
19:00 (2D) 20:00 (2D) 21:00 (2D) 21:30 
(2D)
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Yolcu 11:10 (2D) (altyazılı) 13:40 (2D) 
(altyazılı) 16:10 (2D) (altyazılı) 18:40 (2D) 
(altyazılı) 21:10 (2D) (altyazılı) 23:40 
(Cm-Cts) (2D) 
The Post 11:00 (2D) (altyazılı) 13:35 (2D) 
(altyazılı) 16:10 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) 
(altyazılı) 21:40 (2D) (altyazılı) 24:00 
(Cm-Cts) (2D) 
Zirve 11:00 (2D) (altyazılı) 16:00 (2D) 
(altyazılı)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy
The Post 11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) 
(altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:00 
(2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)
Deliha 2 11:00 (2D) 12:15 (2D) 13:30 (2D) 
14:45 (2D) 16:00 (2D) 17:15 (2D) 18:30 
(2D) 19:45 (2D) 21:00 (2D)
Daha 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 
18:45 (2D) 21:15 (2D)
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

Kadıköy Moda Sahnesi
İngiltere Benim 16:45 (2D) (altyazılı)
Kalp Atışı Dakikada 120 12:00 (2D) 
(altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı)
Dönme Dolap 21:30 (2D) (altyazılı)
Godard ve Ben 14:45 (2D) (altyazılı)
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. 
No:34/27 Kadıköy  (216) 3305800

SİNEVİZYON

“Nasıl düşünmek gerektiğini öğrenmek as-
lında neyi, nasıl düşünmemiz gerektiğini 
kontrol etmeyi öğrenmektir; ancak klişeleş-
miş olsa da şunu unutmayalım; düşünce iyi 
bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Yetişkinlerin 
çoğunun kendilerini başlarından vurarak in-
tihar etmesi tesadüf değildir. Böylelikle kötü 
efendileri vurmuş oluyorlar. Bu intiharların 
çoğunda gerçek olan şu ki, aslında tetiği çek-
meden çok önce zaten intihar etmiş oluyor-
lar... Ne kadar üzücü.” 
Kafkaesque, kara mizah seven ve günümüz 
toplumuna dürüst ve eleştirel bir bakış su-
nan, post modern edebiyatın ‘aykırı yaza-
rı’ Amerikalı (1962) David Foster Wallace, 
2005’te Kenyon College’de yaptığı konuşma-
sında sarf ediyor bu cümleleri. Felsefeci olan 
babasının etkisinde, küçük yaşlardan itiba-
ren felsefeye ilgi duyuyor. Babasının çektiği 
depresyon illeti, Wallace’i terk etmiyor yaşa-
mı boyunca. Hatta nüksederek devam edi-
yor. Ta ki Wallace, onu yani hayatı terk edene 
kadar. Yazar 2008’de evinde intihar ediyor. 
Hem de bir iple asıyor kendini. Eşi ölümünden 
sonra binlerce kağıt arasında bir roman tas-
lağı buluyor: “Solgun Kral”… “Mutluluk - ha-

yatta olma, bilinçli olma gibi bir nimet karşı-
sında an be an duyulan neşe ve minnettarlık 
- işte boğucu, boğucu sıkıntının öte yanında 
bu duruyor” diyen yazarın, bilahare “Bu Su” 
adlı 23 dakikalık konuşmasını da internetten 
bulun isterim.

SÖZÜ OLANLARIN DERGİSİ: ÇALINTI
Tabii ki kelamın hiddetine dalıp, haftanın fo-
nunu da eksik etmiyoruz. Ama öncesin-
de, biraz eskilere gidelim, izninizle: Çalıntı’yı 
hatırlar mısınız? Ama ilk önce üşenmeyip, 
hatırlayalım: İsim babasının gazeteci-yazar 
Kemal Can’ın olduğu, müzikten edebiyata, si-
nemadan politikaya pek çok konuyu tartışa-
rak kısaca ‘sözü olanların dergisi’ iddiasıyla 
ilk çağrısını 1993’ün Mart ayında yapan aylık 
müzik ve kültür dergisi. Ustalardan amatör-
lere müziğin ve düşüncelerin nidasını kolek-
tif bir çabayla meraklılarıyla buluşturan dergi, 
bir başka deyişle; “Her Çalıntı okurunun bi-
rer Çalıntı çalışanı, birer Çalıntı yazarı olmasını 
hedefliyordu. Kaosu seviyor ve güzelliklerin 
kaostan doğduğuna inanıyordu. 
Bu nedenle Çalıntı’nın önem-
li söylemlerinden biri, us dağı-
nıklığını kışkırtmak olmuştur.” 
Yayın Yönetmeni Suat Bilgi’nin 
evlerinin depremde yıkılmasıy-
la annesini yitirmesinden sonra 
(1999) dergi son sayısını çıka-
rarak yayın hayatına veda et-
mişti. (Bu da var notu: Aklımda 
kalan, yanlış hatırlamıyorsam, 

dergi 2000’lerin başında yeniden basılmaya 
başlayacaktı, fakat sonrasında ne oldu bilmi-
yorum.) Bazı şahaneliklerin zamanında ya-
şayabilmesi için, kıymetini bilip de taşın altına 
elimizi koymamız gerekiyor ya, işte o minval-
de! Çalıntı serilerin birinde; 27 yıllık yaşamın-
da “kültürel ikon”, “müziğin tanrısı” gibi ta-
nımların hakkını vererek hafızalara kazınıp, 
kulaklara zuhur eden gitar virtüözü, şarkıcı, 
söz yazarı (1942-1970) Jimi Hendrix’ten ke-
lama düşüyor. O halde fona da; “Özgürsem 
sürekli koştuğumdandır” diyen Hendrix’in 
şarkıları gelsin. Mesela; 1967 albümü “Are 
You Experienced”ten “Hey Joe”. Gerisi sizde!

“NEREDEN GELDİK NEREYE GİDİYORUZ?”
Çok eskileri, hani ‘o vakitler ki şendik…’ diye 
başladığımız dönemleri yeniden hatırlayıp, 
biraz naifleşmeye ve hatta çok bildiğini iddia 
eden yamacımızla yüzleşmeye ne dersiniz?! 
Şimdi sizi, genzine su kaçmış balık hissiyatın-
dan kotaracak ve çatık yüzünüze tebessüm 
düşürecek bir oyunla baş başa bırakıyorum.
“Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bek-
ler /günlerimiz tohumlardır avuçlarında ço-
cukların / çocukların avuçlarında yeşere-
cekler / çocuklar ölebilir yarın / hem de ne 

sıtmadan / ne kuşpala-
zından / düşerek de de-
ğil kuyulara filân / ço-
cuklar ölebilir yarın / 
çocuklar sakallı askerler 
gibi ölebilir yarın…” diyor, 
can’ım üstadım Nâzım 
Hikmet Ran “Nereden 
Geldik Nereye Gidiyo-
ruz?” şiirinde. 

Nâzım’ın nidası bu defa “Ran” olarak Entro-
pi Sahne’nin yorumuyla sahnede. Sahne-
ye uyarlayansa; ilk olarak 2000 yılında -şimdi 
yerinde yellerin estiği- AKM’de dikize yat-
tığım, jargonuna hasta olduğum Martin Mc-
Donagh’ın kaleme aldığı, Sumru Yavrucuk ve 
Rüçhan Çalışkur’la birlikte oynadığı “Leena-
ne'in Güzellik Kraliçesi”nden us’umda tapta-
ze duran Yurdaer Okur. 
“Ran” oyunu; Nâzım Hikmet’in Bursa Cezae-
vi’nde yazdığı mektuplardan, “Benerci Ken-
dini Niçin Öldürdü?” oyunundan; “Yürümek”, 
“Hasret”, “Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz” 
ve “Salkımsöğüt” gibi şiirlerinden parçalarla 
kolaj bir metin. İlk defa tek kişilik performan-
sıyla sahnede olan Okur’a (benim izlediğim-
de) viyolonseliyle Taylan Aygar eşlik ediyor. 
(Es notu: Bu arada viyolonsel insan sesine 
en yakın enstrümanmış.) Işık tasarımı Meh-
met Tekatlı’ya emanet. Bir cezaevi koğuşu-
nun yoksunluğunu, yalnızlığını fotoğraflayan 
hemhalini seyirciye verebilen ışık ve gölge 
tasarımını başarılı buldum. Dekorsal olarak da 
yatak, testi, kitaplar, kağıtlar vb. ve Aygar’ın 
enstrümanıyla kurduğu ilişkinin (oyunun fo-
nunu bozmadan) duruşuna değin her detay 
tadındaydı. Sadece sahnenin solunda sepet-
te duran kırmızı elmaların işlevini kavrayama-
dım. (Nâzım’ın “Tahir ile Zühre”si sebebiyle 
de) Beklenti yarattığı aşikar. Edebi yahut fel-
sefi bir algı oluşturulup, elmaların sadece de-
kor değil, işlevsel olarak da bir farkındalık ya-
ratmasını bekledim. 
Oyunun, Nâzım’ın ölüm yıl dönümüne hazır-
ladığı bir proje olduğunu ve Londra Tiyatro 
Festivali vesilesiyle hızlandırdıklarını belirten 
Okur; “Dünyanın değişmediğini, sorunların 

hep aynı kaldığını, özellikle savaş dönemle-
rinde çocuklara özel önem vermek gerek-
tiğini çok iyi anlatır şair. “Ran” da, Nâzım’ın 
idamla yargılandığı, İkinci Dünya Savaşı’nın 
en karanlık yıllarında, Bursa Cezaevi’nde yaz-
dığı şiirler konu ediliyor. Nâzım cezaevinden 
olumsuz koşullara rağmen dünyayı çok iyi 
analiz eder ve umudunu hep yaşatır. Ben de 
karamsar bir tablo çizip, umutla bitirmek is-
tedim” diyor. 
Okur’un ‘karamsar ve umut’ ifadelerinin sah-
neye yansıyan halinin bendeki etkisi; yer yer 
agresif tonlamada yükselme ve kasvetti. Ya 
bugüne kadar bize sunulan “Nâzım” algısın-
dan kaynaklıydı ya da kendi düşünsel dün-
yamda (ki bir pesimist olarak) Nâzım’ın insa-
nı her daim ayakta ve diri tutan, umutlu ses 
tonunu-doğasını aradım. Okur’un yorumla-
dığı hali; ‘aşırı (performans-ses-bedensel)’ 
ve biranda keskinleşerek ‘meczupvari’ olup, 
sonrasında yine keskin yumuşama-tebes-
süme düşen anlatımını yorucu buldum. Fakat 
Okur’la düştüğümüz kelamda; büyümeye 
devam eden bir kaosun olduğu ve doğadan 
kopuşla dünyanın gittikçe, yaşayanlarıyla 
birlikte agresifleştiğini belirterek, bu dönem-
de ‘benim yorumladığım Nâzım bu…’ diyor. 
Ezcümle; Okur, Nâzım’ın ruhunu çok iyi res-
metmiş buna şüphe yok! Sadece muazzam 
oyunculuğunun, metnin teatral yapısı içinde 
karşılıklı akmasını bekledim. Neticede her-
kesin ‘bir Nâzım’ı var. Coğrafyanın koşulları 
düşünüldüğünde, bugünlerde yapılacak bir-
kaç güzellikten biri Nâzım’a yaslanmak ve 
Entropi’nin ‘Ran’ına rotayı çevirmek. Şimdi-
lik eyvallah! 

Program: www.entropisahne.com

Genzine su kaçmış balık…
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

elen Weber… Almanya’dan bir öğrenci. Güzel 
Sanatlar eğitimine Stuttgart’ta 2014 yılında baş-
lamış. 2017/18 güz dönemi eğitimi için de İs-
tanbul’a gelmiş. Marmara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Erasmus değişim 
programı öğrencisi olarak eğitim alıyor. Yeldeğirmeni’nde 
yaşıyor. Kendi deyimiyle ‘zamanının çoğunu yürüyerek ve 
düşünerek geçiriyor’. Bu düşünme süreçleri zaman zaman 
zihnine yeni sorular getiriyor. Kimi zaman da bu düşünceler 
bir sanat eseri şeklinde mevcudiyet buluyor. Tıpkı son ça-
lışması ‘Keşke’ gibi… 

Detayları Weber’e sorduk.
• Projeniz için “Keşke” kelimesi-

ni seçmenizin sebebi nedir? Neydi 
bu kelimede sizi çeken?

Dil, benim sanat çalışmala-
rımda büyük rol oynuyor. Türk 
dilinin yapısı, tarihi ve imkânları 
üzerinde çok düşündüm. Keşke… 

Almanca’da bu anlamı tek bir ke-
lime ile ifade etmek mümkün değil. 

Bu durum, hem estetik hem de poetik 
açıdan kelimeye belli bir potansiyel ka-

zandırıyor. “Keşke” çok anlamlı bulduğum bir kelime, ona 
vücut verme isteğime karşı koyamadım. Bir sanat çalışma-
sı olarak “Keşke” benim burada geçirdiğim süre zarfında 
üzerinde düşündüğüm pek çok hususu içinde barındırıyor. 

Yüzleşme fikrini seviyorum. İnsanlar dillerinin içerisine fır-
latılmış, sıkışmış durumdalar. O halde neden heykeli bir yol 
olarak kullanmak suretiyle insanları dillerinin bir parçası ile 
yüzleştirmeyelim? Bu çalışmada boşluktan ya da mekândan 
gelen ve yine mekâna atıfta bulunan bir sanat çalışmasıyla 
boşluğa ya da mekâna dikkatleri çekmek istedim. Bir nevi 
çember gibi…

• Keşke’yi nerede ve nasıl yaptınız?
Bir arkadaşımın Yeldeğirmeni’ndeki stüdyosunda ve 

evimin terasında yaptım. Heykel çalışmaları ya da üç bo-
yutlu çalışmalar her zaman insan vücudunu referans almak 
suretiyle çalışılırlar. Ben de çalışmanın boyutlarını kendi 
boyumu esas alarak hazırladım. Harflerde basit ve keskin 
çizgilere ulaşmak için ise DIN yazı tipini seçtim. Materyali 
de mümkün olduğunca basit ve hafif bir yapıda olması için 
kartondan seçtik. Yardımcılarımın da desteğiyle Kadıköy 
sokaklarından karton topladık. Ve Keşke’yi yaptık.

PARKTA, GÜVERTEDE, İSKELEDE KEŞKE…
• Keşke’yi insan içine ne zaman çıkardınız?
Öncelikle, harfleri sokağa indirmemiz gerekti. Keşke, 

ilk kez bütün bir kelime olarak, iplerle, 1 Ocak’ta o gün ka-
palı olan Küff Cafe’nin önüne indirilmiş oldu. Bu kelimenin 
anlamının insana ve mekâna göre nasıl değiştiğini gözlem-
lemek için daha sonra Kadıköy iskelesine yürüdük ve git-
mek zorunda kalana kadar oraya bıraktık. Karaköy motoru-
na bindiğimizde ise güverteye bıraktık. Galata Köprüsü’nü 
geçtik ve oradan Galata Kulesi’ne yürüdük. Pera’ya, Tak-
sim’e ve Cihangir’e yürüdükten sonra Kadıköy’e geri dön-
dük. 5 Ocak’ta Keşke, Kadıköy Ali İsmail Korkmaz Par-

kı’ndaydı. 10 Ocak’ta yine Kadıköy’de 
bir yürüyüş esnasında Moda ve Yelde-
ğirmeni’nde bir müddet kaldı.

• Bu mekânları neye göre seçtiniz?
Anlamı ve algısı açısından nereye, 

ne zaman ve nasıl konulduğu oldukça 
önemli. Bu nedenle hem kamusal turis-
tik alanlara hem de şehrin rastgele so-
kaklarına koyduk.

• İnsanlar sokakta dev gibi bir 
Keşke görünce nasıl tepkiler verdi?

Elbette farklı farklıydı. Biz yürür-
ken insanların çoğu harfleri okumayı 
deniyor, bunu da çoğunlukla yüksek 
sesle yapıyorlardı. Sokakların kalaba-
lıklığına bağlı olmakla birlikte, Keş-
ke de bulunduğu yerdeki sokak sesleri-
nin bir parçası oluyordu. Kimileri bize 
Keşke’nin ne olduğunu, neden orda ol-

duğunu sordu, kimileri sadece geçip gittiler. Ben bu çalışma 
üzerinde açıklama yapmamayı tercih ediyorum çünkü oku-
ma bilen her Türk zaten okuyabilir. Bir yere bıraktığımız za-
man genelde geri çekilip izliyorduk, dolayısıyla sorumlula-
rın kim olduğu belli olmuyordu. Kimse parçalamaya ya da 
düşürmeye çalışmadı, bulunduğu mekânın doğal bir parça-
sı olarak saygı gördü. İnsanların büyük bir çoğunluğu önün-
de fotoğraf çektirdi, çok az bir kısmı ise sadece bakmak-
la yetindiler.

“YARATTIĞI YÜZLEŞME SON BULDU”
• Keşke’nin yolculuğu bitti mi peki?
 “Başlangıç” ve “son”u tanımlamak zor. Keşke’yi 10 

Ocak akşamı Moda sahile bırakmaya karar verdim ve öyle 
de yaptık. Böylelikle ona ne olacağını ya da olduğunu asla 
bilemeyeceğim. Muhtemelen birileri tarafından parçala-
ra ayrılmış ve götürülmüştür, umarım bunu yapanlar kar-
ton toplayıcıları olurlar. Belki birisi sadece tek bir harfi al-
mıştır. Bilmiyorum, bana ait değil çünkü. O artık bir heykel 
olarak sürdürmüyor varlığını, yarattığı yüzleşme son buldu. 
Öte yandan fotoğrafını çeken pek çok insan oldu. Eminim 
bir vesileyle var olmaya devam ediyor.

• Projenin sonuçları neler? Demek istediğim; ne arı-
yordunuz, ne buldunuz?

Beklediğim veya ulaşmaya çalıştığım belirli bir sonuç 
yoktu. Kamusal alan bağlamı muhtemel durum ve tepkilerle 
dolu, Keşke de pek çok tepki aldı. Her kesimden insan onu 
ilgi odağı haline getirdi, tıpkı popüler bir ikon gibi. Anlamı-
nı düşündüğüm zaman bunu ironik, hatta komik buluyorum. 

Sanat projesi kapsamında, Kadıköy sokaklarından topladığı kartonlardan dev boyutta bir ‘Keşke’ 
yazısı hazırlayan ve onu sokaklarda gezdirerek insanları “keşke”leriyle ilgili düşündüren güzel 

sanatlar öğrencisi Helen Weber, sonra da sanatını Kadıköy sokaklarına armağan etti…
l Gökçe UYGUN

armağanı

Karton ve yapıştırıcıdan oluşturulan ‘Keşke’, harflerin 
her biri çevresine bağlı olmak üzere yaklaşık 200 cm x 
150 cm x 45 cm, kelimenin tamamı -harfler arasındaki 
boşluklar dahil- 750 cm – 1000 cm uzunluğunda
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Yeldeğirmeni’ndeki Ali İsmail Korkmaz Parkı’nda

Keşke ekibi (soldan sağa Helen Weber, Lea Meier, Sandro Vidotto, Lisa Söhnchen, 
Emre Kayalan) Kadıköy Dr. İhsan Ünlüer sokağında, Aya Triada Rum Ortodoks 
Kilisesi’nin yan duvarı önünde

H

Alman sanatçıdan 
Kadıköy’e
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Haydicocuklar
adıköy Belediyesi, uzun yıllar pek çok 
kültür sanat etkinliği ve çalışmaya ev 
sahipliği yapan Halis Kurtça Kültür 
Merkezi’ni yeniden tasarlayarak Çocuk 

Kültür Merkezi haline getirdi.  Çocuk dostu mima-
ri yaklaşım, çocuk bakış açısına göre planlanmış 
mekân kullanımının esas alındığı Halis Kurtça Ço-
cuk Kültür Merkezi (HKÇKM) çocuk etkinlik, eği-
tim ve yaşam merkezi olarak 20 Ocak Cumartesi 
günü kapılarını açıyor.  

Kadıköy Merdivenköy Mahallesinde yer alan 
HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluşaca-
ğı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal 
ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez 
olacak. Ortak alanları, seyir koltukları, kafeterya 
menüleri, sergileme ekipmanları ve daha birçok 
detayı çocuklara göre ve çocuk dostu yaklaşım-
la düzenlenen etkinlik merkezinde, Kadıköylü ço-
cukların yaşamlarına ışık tutacak içerikler yılın her 
günü çocuklarla buluşacak.

155 kişilik gösteri salonu olan Çocuk Kültür 
Merkezi’nde yıl boyunca çocuk tiyatroları ve sine-
ma gösterimleri yapılacak.

Çocuk Kültür Merkezi’nde ayrıca atölye prog-
ramları da olacak. Çocukların sosyal, kültürel, sa-
natsal ve iletişimsel ihtiyaçlarına yönelik atölye 

programlarında usta öğretici ve yürü-
tücüler, ilgi çeki- ci ve yaratıcı atölyele-
ri çocukların duygu ve düşünce dünyasıyla buluş-
turacak. Çocuklarla Arkeoloji, Çocuklarla Felsefe, 
Çocuk Bilim İşliği, Çocuk Draması, Renklerle Ya-
şamak, Evrim Atölyesi, Kil ve Seramik Heykel, 
Çocuklarla Astronomi ve Uzay İşliği, Sevgili Ma-
tematik, Kendi Filmini Yap, Robotik Atölyesi kül-
tür merkezinde yıl boyunca yapılacak atölyelerden 
birkaçı. HKÇKM içerisinde yer alana sergileme 
alanlarında ise çocukların sanatsal gelişimlerine 
katkı sağlayacak sergiler, çocuk dostu sergileme 
ekipmanlarıyla yapılacak. Atölyelerde ortaya ko-
nan içeriklerin de yer bulacağı sergi programları, 
çocukların erken yaşlarda sergi kültürü ile tanış-
masını amaçlıyor.

“AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin açılışı ile 
ilgili şöyle konuştu: “Kadıköy Belediyesi; Çocuk 
Sanat Merkezi’nden Etüt ve Eğitim Merkezleri-
ne, Karikatür Evi’nin atölyelerinden Çocuk Tiyat-
ro Festivali’ne, Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merke-
zi’nden İlk Kütüphanem’e değin onlarca birim ve 
çalışma ile binlerce çocuğumuzla buluşuyor. Ya-
şamın her alanında çocuklarla yan yana olan Kadı-
köy Belediyesi, çocuklarla büyüyor ve birlikte ge-
leceğe yürüyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza 
aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışıyor. 

Çocukların mutlu, özgür ve üretken olduğu bir 
Kadıköy hedefiyle hayata geçirdiğimiz etkinlik ve 
mekanlarımıza bir yenisini daha katmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. İçinden çocuk gülüşleri-
nin eksik olmayacağına inandığım merkezimizin 
arsasını bize bağışlayarak, çocuklarımızın gele-
ceğine katkı sağlayan eğitimci Halis Kurtça’yı da 
saygıyla anıyorum.”

K
senlige!

Çocuklar 
15 günlük 

tatile 
girerken 

onlara en 
güzel hediyeyi 

Kadıköy 
Belediyesi 

veriyor. 
Kadıköy’de 

tamamen 
çocuklara 

özel kültür 
merkezinin 

kapıları 
açılıyor. Halis 
Kurtça Çocuk 

Kültür Merkezi, 
ücretsiz 
sömestr 

etkinlikleriyle 
dolu dolu 

bir program 
sunuyor

20 OCAK’TA 

AÇILIYOR
Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin 

açılışı, 20 Ocak Cumartesi günü 

yapılacak. Saat 15.00’te Kadıköy 

Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin 

vereceği konser ile yapılacak 

açılış sonrası iki hafta boyunca 

gerçekleşecek atölye, tiyatro  

gösterimi, film gösterimi gibi pek çok 

etkinliğe çocuklar ücretsiz olarak 
katılabilecek.  



erkesin malumu olduğu yarıyıl tatili gel-
di çattı. Okuldan ellerinde karneyle evleri-
ne dönen tüm çocukları iki haftalık bir tatil 
bekliyor. Peki ya çocuklar bu iki haftalık ta-

tilde ne yapacaklar? Hatta başka bir soruyla ne okuya-
caklar? Gazete Kadıköy olarak söyleştiğimiz çocuk ki-
tapları yazarı ve illüstratörü, Günışığı Kitaplığı yazarı 
ve uluslarası birçok ödüle de layık görülen Betül Sayın 
ile hem yazarlık serüvenini hem de nitelikli çocuk kita-
bı meselesini konuştuk.

“SAMİMİYETİ DÜŞÜNÜYORUM”
• Okurlarımız için kendinizi tanıtabilir misiniz?
1989 yılından 2005 yılına kadar çok sayıda çocuk 

kitabı ve çocuk dergisi için illüstrasyonlar yaptım. 2005 
yılından beri de sadece kendi yazdığım hikâyeleri re-
simliyorum. Gücüm yettiğince bu böyle devam edecek. 
Kadıköy ile bağım kızımın lisede Saint-Joseph Lise-
si’ni kazanmasıyla başladı. 2000 yılında karşı yaka-

dan Kadıköy Moda’ya taşındık. Moda’yı o kadar sevi-
yorum ki, son dönemlerdeki değişen çehresine rağmen 
başka yerde yaşamayı hayal bile edemiyorum.

• Çocuk kitapları yazmaya ve resimlemeye nasıl 
karar verdiniz?

Çocukluk günlerimde en sevdiğim şey okuduğum 
kitapların resimlerini uzun uzun incelemekti. O resim-
lerin büyülü dünyasına kendimi kaptırır, sayısız re-
sim yapar ve ressam olmanın hayalini kurar-
dım. Mimarlık eğitimim sonrasında bir kaç 
yıl bir ofiste çalıştım. Kızımın doğumuy-
la verdiğim ara, gelecekte yapmak istedik-
lerimle ilgili kararlar aldığım bir dönem oldu 
ve Redhouse Yayınevi’nin bir kitabını resim-
leyerek bu alana ilk adımı atmış oldum.

• Yetişkin bir birey olarak çocukların dün-
yasına çocuk gözüyle bakmak, onların dünyası-
na girebilmek nasıl oluyor? 

Bu hesaplanarak yapılabilecek bir şey değil. Siz 
dünyayı büyümeyen yanınızla görüp onlar için bir 
şey ürettiğinizde doğal olarak onların dünyasına giri-
veriyorsunuz.

• Çocukların ilgilerini çekecek kitaplar yazmak, 
konuları bulmak zor olmuyor mu?

Yazmaya hangi konu çocukların ilgisini çeker diye 
başlamıyorum. Esinlendiğim pek çok şey beni yazaca-
ğım ve resimleyeceğim şeye yönlendiriyor. Beni heye-
canlandıran konuların onları da heyecanlandıracağını, 
sevgiyle samimiyetle ürettiklerimin mutlaka çocuklara 
ulaşacağını, onların da bu samimiyeti hissedeceğini dü-
şünüyorum.

“ÇOCUKLARI SOĞUTUYOR”
• Çocuklara küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı 

kazandırılması için ebeveynler tarafından yer yer zor-
lamalar yapılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocuklara okumayı sevdirmek için yapılan zorla-
malar okuma alışkanlığı kazandırmak bir yana oku-
maktan soğutuyor. Bırakalım çocuklar istedikleri kita-
bı seçsinler ve kendi okuma deneyimlerini yaratsınlar. 
Önce sevdikleri kitaplardan başlayıp zamanla nitelik-
li olanları ayırt etmeyi öğrenirler. Çocukların da birey 
olduklarını unutmayalım ve seçimlerine saygı duyalım. 
Onları kitaplarla buluşturmak, yaratıcılıklarını gelişti-
rebilecekleri ortamlar sağlamak yeterli. Siz iyi bir okur-
sanız korkmayın çocuklarınız da iyi birer okur olurlar.

• Başta uluslararası olmak üzere pek çok çocuk kita-
bı ödülünün sahibisiniz. Bu ödüller sizin için ne anlam 
ifade ediyor? Ödülleri neye bağlıyorsunuz?

Ödül almak insanı onurlandıran, yeniden üretme 
şevki veren bir şey. Ama benim için en büyük ödül ço-
cukların ilgi ve beğenileri.

“HAYAL KURDURAN OLMALI”
• İyi bir çocuk kitabı sizce nasıl olmalı?
İyi bir çocuk kitabı derken benim alanım olan 3-8 

yaş arası resimli kitapları kastediyorsak eğer öncelik-
le nitelikli, sanatsal değeri olan ve hayal kurduran re-
simlerle bezeli olmalıdır. Çünkü o yaş grubunda kitaba 
ilgi ilk olarak resimlerle başlar. Çocuk o resimlere ba-
karken kendi hikâyelerini oluşturabilmelidir. Yazar an-
latmak istediklerini sade ama nitelikli bir edebiyat dili 
ile parmak sallamadan, şu bilgiyi de öğreteyim kaygı-
sına düşmeden aktarmalıdır. Edebiyat sonuçta bilgi ak-
tarma yolu değildir. Edebiyatın eğlendiren, düşündüren 
ve duygulandıran yönleri kullanılarak bir hayal dünya-
sı yaratılır. Çocuk okuduklarını kendi hayal dünyasıyla 
harmanlayarak kendi sonuçlarını çıkaracaktır. Resimli 

kitaplar ebeveynlerle birlikte okunduğundan herkes 
için eğlenceli ve merak uyandırıcı olmalıdır. Ki-

taplar aynı zamanda çocuğun anne ve babasıyla 
iletişim kurma aracıdır. Metnin ve resimlerin 
esnek düşünmeye, üzerinde konuşup yorum-
lar yapmaya fırsat tanıması gerekir.

• Çocuklara önereceğiniz, mutlaka oku-
ması gereken kitap önerileriniz nelerdir? 

Özellikle son dönemlerde birbirinden 
güzel, şahane çocuk kitapları basılıyor. Ben 
çocuklara bir kitap adı vermekten ziyade 

sevdikleri kitapları okusunlar derim. Benim 
için özel olan kitapsa kızımın çocukken çok 

sevdiği ve defalarca birlikte okuduğumuz Mau-
rice Sendak’ın yazıp resimlediği Canavarlar Ülke-

sinin Kralı kitabıdır.
• Hem resimleyen hem de yazan olarak sizin 

için hangi alan daha ağır basıyor? 
Ben eğer resimlemeseydim kitap yazamazdım 

diye düşünüyorum. Kitabı yaratma aşamasında ilk 
zihnime düşenler resimler. Kitap neredeyse sahne 
sahne görsel olarak beliriyor, karakterleriyle, at-
mosferiyle, renkleriyle… Sonrasında sıra yazma-
ya geliyor. Yani ben aslında resimlerime hikâye 
yazıyorum diyebilirim. Yazmamın ardından zih-
nimde oluşturduklarımın kağıtlara dökülmesi işi 
geliyor ki işte bu işin en sevdiğim ve heyecan 
duyduğum kısmı.
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Kültür sanat hizmetlerinin Kadıköy merkezde yoğun-
laşmasına alternatif olarak, Bostancı/Kozyatağı mevki-
inde yeni bir kültür mekânı hizmete girdi; Beyaz Sa-
nat Merkezi.

Buranın kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Vu-
ral Eyikan, Marmara Üniversitesi Muhasebe me-
zunu, alaylı bir tiyatrocu. İstanbul’un farklı 
bölgelerinde ama ağırlıklı olarak Kadı-
köy’de tiyatro yapmış. Bu mekan da 
aslında 2 yıldır faaliyette ama ön-
celeri daha ziyade film, belge-
sel, prodüksiyon işleri yapıyor-
larmış. Gel zaman git zaman 
mahalleden komşular kapı-
dan uğrayıp “Ya burada tiyat-
ro yok mu? Tiyatro kursanıza, 
çocuğumuzu getirelim” deme-
ye başladıkça, bu sezon mekâ-
nı tiyatro fonksiyonu ile ye-
niden şekillendirmişler. Şimdi 
her hafta sonu; cumartesi ve pa-
zar günleri, 13.30 ve 15.00 olarak 
2 seans müzikli, danslı çocuk oyun-
ları oynanıyor. Eyikan, “Gösterimle-

rimiz aynı sinema gibi. İptal, erteleme yok! Her haf-
ta sonu, kendi gününde ve saatinde, 1 seyirci bile olsa 
oynayacağız. Çocuk sonuçta buraya mutlu olmaya gel-
miş, onun elinden şekerini alamazsınız.” diyor. Mekan-
da her Cumartesi akşamı saat 20.30’da da bir yetişkin 
tiyatro oyunu sahneleniyor.

ÇOCUK VE YETİŞKİNLERE KURSLAR
Beyaz Sanat Merkezi’nde her pazar günü 

saat 11.00-13.00 saatleri arasında 3 yaş 
üstü çocuklara; aynı gün saat 16.00- 

18.00 arası da yetişkinlere drama 
eğitimleri veriliyor. Vural Eyi-

kan bu kursların amacını şöy-
le anlatıyor; “Günümüzde 
çocuklar maalesef ki ‘ka-
vanozdaki Japon balıkla-
rı’ gibi yetiştiriliyor. Aman 
ona bulaşma, aman soka-
ğa çıkma, aman arkadaşı-
na elini sürme! Çocuğun 24 
saatinin, 18-20 saatinin dol-

ması lazım, ne olacak? An-
nenin sabrı birkaç saat sonra 

bitiyor, sonra çocuğu oyalamak 
için eline teknolojik aletleri veri-

yor. Bizim bu kurslarla amacımız ço-

cuğu o sanal dünyadan çıkartıp akranlarıyla bir orta-
ma sokmak. Gülsün, oynasın, eğlensin, öğrensin, ‘oyun 
kavramı’yla tanışsın, iletişim kurmayı öğrensin, kendi-
ni ve çevresini tanısın. Yetişkin kurslarımızda da ben-
zer şey geçerli aslında. Mesleki hayatına katkı sunmak 
isteyenler, kendini ifade sıkıntısı yaşayanlar, heyecan 
sorunu yaşayanlar, sosyalleşmek isteyenler gibi farklı 
amaçlarla geliyor insanlar.” diye anlatıyor.

CUMA KOMEDİ GECESİ
Beyaz Sanat Merkezi, Taksim’in klasiği ‘Old City 

Comedy Club’ geleneğini de Kadıköy’e taşıdı. Burada 
her cuma akşamı saat 20.30’da yapılan “Komedi Gece-
si”nde, tek kişilik gösteriler, doğaçlama tiyatrolar olu-
yor, farklı ve eğlenceli ekipler sahne alıyor. Eyikan, 
“İzleyici günlük yaşamın sıkıntısından sıyrılıp, rahatla-
mak istiyor. Biz de onlara 1 saatlik bir nefes almak im-
kânı sunuyoruz. ‘Sahnede bana da yer açın’ diyenlere 
de kapımız açık. Gelin güldürün bizi, biz de gülelim…” 
çağrısını yapıyor.

Yarıyıl tatiline özel olarak Kadıköylü çocuk kitapları yazarı ve illüstratörü Betül 
Sayın ile söyleştik. Sayın,  “Sevgiyle, samimiyetle ürettiklerimin mutlaka çocuklara 
ulaşacağını, onların da bu samimiyeti hissedeceğini düşünüyorum” diyor 

Bırakın Cocuklar 
kitaplarını kendi seCsin

Çocuklar için sanatta 

Bostancı’da açılan Beyaz Sanat Merkezi,  sömestr 
tatilinde çocuklar için tiyatro festivali düzenliyor

Bal Arıları ve Hınzır Ayı

Minyonlar Müzikali

ÇOCUKLARA 
SÖMESTR OYUNLARI

Beyaz Sanat Merkezi’nde 20 Ocak-4 Şubat tarihleri 
arasında yani sömestre tatilinde “Bostancı Çocuk 

Tiyatrosu Festivali” düzenlenecek. Beyaz Tiyatro, Tiyatro 
Kare, Tiyatro Yansıma, Ün Yapım’ın Minyonlar Müzikali 3, 
Macera Yolu, Tankuk ile Minkak, Bal Arıları ve Hınzır Ayı, 

Masalcı Dede, Profesörle Mıstık ve Yumurtam Sıcak adlı 
7 oyunu, her gün 13.30 ve 15.00 seanslarında toplam 32 

kez sahnelenecek. Çocuklar daha fazla oyun izleyerek 
kültür ve sanatla daha fazla kaynaşmaları için bilet 

fiyatlarında da kampanya var.  1 bilet 15 Lirayken, 2 bilet 
alınca tanesi 13 Lira, 3 bilet alınca 12 Lira, 4 bilet alınca 11 

Lira ve 5 bilet alınca 10 Lira olarak belirlendi. 
Kozyatağı Sok. No:28 (Central Hospital karşı sokağı) 

www.beyaztiyatro.com

l Kaan DERTÜRK

H

‘Beyaz’ bir sayfa‘Beyaz’ bir sayfa

l Gökçe UYGUN

10 LİRAYA 
TİYATRO BİLETİ!
Beyaz Sanat Merkezi, kültür ve sanat 
etkinliklerine indirimle toplu biletleri 

satışa sunan sanat markası Kumbaravan 
ile çalışıyor. Sanata ilgiyi ve salonlarda 

doluluğu arttırmak amacıyla özel indirimler 
sağlayan bu sistem sayesinde bilet fiyatları 

‘herkese, her keseye uygun” sloganıyla 
10-15 Lira’ya kadar inebiliyor. Ayrıca 

Kumbaravan’ın sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında öğrencilere kültür sanat 

bursu sağlanıyor. Yani her oyunu 
belli sayıda öğrenci ücretsiz 

izleyebiliyor.
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Onu Bahçekapı’dan yukarı çıkan, kendisine de çok 
tanıdık geldiğini bildiğim o yokuşta, yolunu kaybet-
miş gibi gördüğüm pazartesi sabahını belki de hiç-
bir zaman unutmayacağım. Aradan onca yıl ve ha-
yat geçtiği halde hâlâ unutamamış olmam bu inancı 
güçlendirmeye yetiyor. Bana o sabahı hatırlatan 
terlikçi Tacettin elbet. Onca zaman sonra yine aynı 
yerde, o karşılaşmanın yaşandığı yerin az uzağın-
da işporta tezgâhını açtığını, daha doğru bir ifadeyle 
de açmaya devam ettiğini görmek benim için hem 
şaşırtıcı hem de çok acıklıydı. Ne kadar yaşlandığı-
nı gördüm çünkü. Yanına yaklaşmak istedim, yapa-
madım. Birkaç adım ötesinden geçmekle yetindim 
sadece. Kendisine bakmadan. Beni gördü mü, bil-
miyorum. Gördüyse tanıdı mı, onu da bilmiyorum. 
Tanısaydı seslenirdi diye geçirdim içinden. Bir ihti-
mal daha vardı tabii. Tanıdığı halde seslenmeye ih-
tiyaç duymaması… Böylesi içimi daha çok acıtır-
dı. Kendimi bu duygudan kurtarmalıyım. Ama aklım 
o Pazartesi sabahında. Yıllar önceki karşılaşmada. 
Gençlik yıllarımın asla unutamadığım o kahrama-
nında… Onun o yokuşu çok tanıyan bir insan olarak 
hatırlamam sebepsiz değil elbet. Babasının vak-
ti zamanında yoktan var ederek büyüttüğü kumaş 
mağazası, Sultanhamam’da, çok yakınımızda yer 
alıyordu. Bu birinci sebepti. Yıllar yılı uçak bileti aldı-
ğı seyahat acentesi yokuşun üstündeki iş hanları-
nın birinde yıllardır faaliyet gösteriyordu, bu da ikinci 
sebepti. Üçüncü sebepse çok başarılı bir tüccar ol-
masını biraz hayranlık, biraz da hasetle seyrettiği, 
kelimenin tam anlamıyla seyrettiği ve seyretmek-
ten daha fazlasını yapamadığı iplik ithalatçısı baca-
nağının iş yerinin yine bu yokuşun bitimindeki bir iş 
hanında bulunmasıydı. 

Şimdi yine o geçmişe gitmeden edemiyorum. 
Aramızda büyük bir yaş farkı vardı aslında. Babamın 
yakın arkadaşı olmasaydı tanışamazdık elbet. Ama 
zamanın akışında bizim daha da yakın bir arkadaşlık 
tesis edebilmemiz şaşırtıcıydı doğrusu. Belki de de-
ğildi. Çünkü bizim sahici ve bize o günlerde çok an-
lamlı gelen ortak taraflarımız vardı. Babamın o ka-
dar da önemsemediği ortak taraflarımız… İkimiz de 
sinemaya tutkunduk mesela. Bu tutku birçok anı 
çok değerli kılmamızı sağlamıştı. Ticari başarıları 
sebebiyle tüm dünyayı fethettiğine inanan, iki ke-
limeyi bir araya getiremeyen tüccarların dünyaları-
nın ne kadar küçük olduğunun farkındaydık. Öfke-
mizi farklı şekillerde dile getirerek birbirimizden güç 
almıştık. O yıllardır bu dünyanın içindeydi, ben yıllar-
dır kendimi bu dünyanın dışında hissediyordum. O 
bu dünyadaki başarısızlığına, her anlamdaki iflasının 
hissettirdiklerine böyle bir öfkeye dayanarak kılıf 
arıyordu, ben bu dünyada bir türlü istediğim gibi ya-
şayamamanın verdiği kırgınlığa ve kızgınlığa… Hem 
Fransız Mutfağının inceliklerinden hem de Eminönü 
İskelesi’nin yanındaki motorlardan alınabilen balık 
ekmeğin veya Hafız Mustafa’daki su böreğinin lez-
zetinden kendimize küçük bir dünya inşa etmekle 
kalmamış, böyle bir beraberliğin eşsiz varlığından 
haberdar bile olmayanların varlığından bir başka is-
yan sebebi çıkarmayı alışkanlık haline getirmiştik. 

Tüm bu yaşadıklarımız dikkate alındığında onun 
için iyi bir yol arkadaşıydım. Çünkü o günlerde çok 
gençtim ve bu paylaşabildiklerimizle, gösterdikleri 
ve gösterdiklerine inandıklarıyla, terk edilmişlik ve 
yenilmişlik duygusunu bir nebze unutmasına farkı-
na varmadan yardımcı olmuştum. Kendimi arada sı-
rada tek kişilik bir oyun seyrettiğim duygusuna da 
kaptırmıştım. Tek kişilik bir oyunun tek seyircisiy-
dim sanki. Çünkü çevresindeki onca insana rağmen 
bir kimsesizlik duygusundan hiç kurtulamamıştı. 
Çünkü onun hayatı, bunu şimdi söylemek bana çok 
ağır geliyor ama söylemeden de edemeyeceğim, 
kelimenin tam anlamıyla bir iflastı. Onca iflasa rağ-
men onca insan onca itibar görmeye devam etmesi 
şaşırtıcı mıydı? Soruya cevap vermek istemiyorum. 
Ben gösterilenin bir itibardan çok bir çeşit dile geti-
rilememiş acıma olduğunu da düşünüyorum çünkü 
arada sırada. Bunu hissetmiş miydi? Yalnızlık duy-
gusu böyle bir fark edişten mi kaynaklanıyordu? 
Bu soruya da cevap vermek istemiyorum. İhtimalin 
kendisi bile içimi acıtmaya yetiyor çünkü.

Adı Selim’di. O yokuşta karşılaştığımızda altmı-
şarına merdiven dayamıştı. Ben yirmilerimin başla-
rındaydım ve bir başka kayboluşun içinde kalmış gi-
biydim. Kaybolduğunu hissedenler için yaş farkının 
bir önemi yoktu ki…

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (57)

MARİO 
LEVİ Hız sınırı

düşürülsün,
araca el
konulsunehir merkezlerindeki işlek cad-

delerde yaşanan trafik so-
runlarının araştırılması ve 
alınabilecek önlemlerin belir-

lenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi TBMM Dilekçe Alt Komis-
yonu’nun trafik raporu tamamlandı. Gazete 
Kadıköy’ün ulaştığı raporda özellikle Bağ-
dat Caddesi olmak üzere aşırı hız sürüşleri-
nin yapıldığı benzer caddelerde alınabilecek 
önlemler sıralandı. 

ÖLENLERİN ÇOĞU GENÇ
Alt Komisyon Başkanı Samsun Millet-

vekili Orhan Kırcalı, Alt Komisyon Üye-
si Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Alt 
Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Erkan 
Aydın tarafından hazırlanan raporda “Tür-
kiye’de 2015 yılı Trafik Hizmetleri Başkan-
lığı ve TÜİK verilerine göre, 1 milyon 313 
bin 359 adet trafik kazası meydana geldi. 
Bu kazaların 1 milyon 130 bin 348 adedi-
nin maddi hasarlı, 183 bin 11 adedinin ise 
ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak ka-
yıtlara geçtiği belirlenmiş ülkemizde yaşa-
nan trafik kazalarında en çok hayatını kay-
bedenler ise ne yazık ki 15-29 yaşlarındaki 
gençlerimiz olmuştur.” denildi. 

 
EN FAZLA KAZA CADDE'DE
Raporda, trafik kazalarının en çok ve 

yoğun olarak yaşandığı günün cumarte-
si olduğu belirtildi. En çok trafik kazası-
nın gerçekleştiği ilin ise 50 bin 554 gibi 
çok büyük bir rakamla İstanbul olduğu ifa-
de edildi. Raporda; “İstanbul’daki trafik ka-
zaları da büyük oranda Anadolu yakasında 
bulunan; Kızıltoprak’tan başlayarak Malte-
pe ilçesine kadar uzanan Bağdat Caddesi’n-
de gerçekleştiği, Bağdat Caddesi’nin İstan-
bul Anadolu Yakası’nın hem alış-veriş, hem 
yaya hem de trafik anlamında en yoğun nok-
talarının başında geldiği” denilerek, Bağdat 
Caddesi’nin pilot bölge seçilmesinin nede-
ni açıklandı, diğer büyük şehirlerdeki işlek 
caddelerde kalıcı ve caydırıcı tedbirlerin uy-
gulanması gerektiği de vurgulandı. 

RAKAMLARLA KAZALAR
Raporda Bağdat Caddesi’nde yaşanan 

kazaların sayıları hakkında da bilgi veril-
di; “2016 yılında 166 adet maddi hasarlı, 
118 adet yaralamalı ve 1 adet ölümlü tra-
fik kazası meydana gelmiştir. 2016 yılın-
da meydana gelen kazalarda 167 vatandaşı-
mız yaralanmış ve 1 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. 2017 yılının ilk 9 aylık döne-
minde ise 119 maddi hasarlı, 79 yaralama-
lı trafik kazası meydana gelmiş olup, ölüm-
lü kaza bulunmamaktadır. 2017 yılının ilk 9 
ayında meydana gelen kazalarda 98 vatan-
daşımız yaralanmıştır.”

“20 KM'YE DÜŞÜRÜLSÜN”
Bağdat Caddesi’nde ve benzeri diğer 

caddelerde olan kazaların en büyük nedeni-
nin hız olduğu belirtildi. Aşırı hızın azaltıl-
ması için hız yapılan cadde ve bulvarların 
tespit edilerek ve trafik mühendisliği çerçe-
vesinde hız kesiciler ve kameralı denetim 
sisteminin kurulması tavsiye edildi. Komis-
yonun diğer önerileri şu şekilde sıralandı: 

w Caddenin bazı kesimleri parke taş kul-
lanılarak yol yüzeyi pürüzlü hale getirilebilir. 

w Kent içi hız politikasından ayrı olarak 
caddede düşük hız uygulaması yapılabilir. 
Hız sınırının 20 km/saat seviyesine kadar 
düşürülmesi mümkündür. 24 saatlik EDS 
ve özellikle TEDES uygulamalarının cadde 
boyunca sık kullanılması sürücülerin dikka-
tini çekecektir ve başlıca caydırıcı yöntem 
olacaktır.

w Mevzuatta değişiklik yapılarak bu gibi 
caddelerde hız sınırını aşma halinde uygula-
nan idari para cezalarının iki (veya daha faz-
la) katına çıkarılması caydırıcı olur. 

KAMYONA KILAVUZ PERSONEL 
Bağdat Caddesi’nin daha önce 24 saat 

kamyon ve mikser trafiğine kapalı oldu-
ğu, ancak kentsel dönüşüm nedeniyle gün-
de yaklaşık 500 adet kamyon ve beton mik-
serinin caddede seyrettiği bilgisi paylaşıldı. 
Sürücülerin ve yayaların kamyonları gör-
mediği için bir kılavuz personelin kamyon 
şoförünün yanında istihdam edilmesi tavsi-
ye edildi. Raporda, “Kamyonların üzerinde 
uyarıcı işaretlerin bulundurulması, reflek-
törlü olması da sağlanabilir. Caddenin deği-
şik noktalarında “kamyon çıkabilir”, “kent-
sel dönüşüm aracı çıkabilir” görsellerinin 
artırılması fayda sağlar.” denildi. 

“DEVRİYE SAYISI ARTMALI”
Bağdat Caddesi ve benzeri caddeler-

de, gece geç saatlerde gençler arasında 
yapılan ralli yarışmalarının engellenmesi 
için o bölgelerde devriye sayısının artırıl-
ması da önerildi. İki veya üçten fazla tra-
fik ihlali gerçekleştiren kasko değeri yük-
sek araçların belli bir süre trafikten men 
edilmesi, ölümlü kazaya karışmaları duru-
munda ise kusur oranına ve yargı kararına 
bağlı olarak bu araçlara el konulmasının 
da gündeme gelebileceği belirtildi. 

ALKOLMETRE ÖNERİSİ
Meydana gelen trafik kaza oranlarında 

alkollü araç kullanımının yüzde 50 civa-
rında olduğu kaydedilen raporda “Alkol-
lü araç kullanımı ağırlaştırılmış suç kap-
samında değerlendirilmelidir. Bu konuda 
yeni bir tedbir olarak, alkollü araç kulla-
nımı sebebiyle ehliyetine el konulan kişi, 
ehliyetini geri almaya gittiğinde, aracına 
bir alkol kiti/alkol ölçer takılması düşü-
nülebilir. Kişi aracına alkollü olarak bin-
diğinde, söz konusu cihaz bunu nefesten 
anlayacak ve belirli bir merkeze sinyal 
gönderecektir. 

Bu sistem 2009 yılından beri ABD’de 
uygulanan bir sistemdir. Burada amaç sa-
dece diğer sürücüleri alkollü sürücüden 
korumak değil, aynı zamanda alkollü sü-
rücüyü de herhangi bir hayati risk taşıyan 
kazadan korumaktır.” denildi. 

Değerlendirme ve çözüm önerileri dik-
kate alınarak diğer kurum ve kuruluşlar-
la koordinasyon sağlanması; Başbakanlık, 
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlı-
ğından gerekli önlemlerin alınmasının is-
tenmesine oybirliğiyle karar verildi.
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tamamlandı. Bağdat 
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trafik kazalarının 
önlenebilmesi için 
hız sınırının saatte 

20 kilometreye 
düşürülmesi önerildi

Raporda ayrıca şu önerilere yer verildi: 
F“BİSİKLET YOLLARI ARTTIRILMALI”
“Güvenli bir trafik ortamı için bisik-
let yollarının diğer taşıt yollarından ayrı 
olarak tesis edilmesi, şehir planlamala-
rında bisiklet kullanımının mutlaka yaya 
ve araçlarla birlikte düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Ülkemizde bisiklet kulla-
nımının yaygınlaştırılarak trafik sorun-
larının önüne geçilmesi, sağlıklı yaşam 
vb. konularda çalışmalar başlatılması 
gerekmektedir.”

F “BELİRLİ SAATLERDE KAPATILABİLİR”
“Trafiğin yoğun olduğu cadde ve so-
kakların, araç trafiğine tamamen ya da 
belirli saatlerde kapatılarak kısıtlama 
getirilmesi veya toplu ulaşım araçla-
rının tercih edilmesine yönelik güzer-
gah ve kısıtlamalar getirilmek suretiyle 
kent merkezlerinin yayalaşacağı düşü-
nülmektedir.”

F “PAZAR YERLERİ TAŞINABİLİR”
“Trafiğin yoğun olduğu ana arterler 
üzerinde bulunan pazar yerleri ve gale-
ri gibi ticari faaliyetler nedeniyle yol ke-
narı ve yaya kaldırım işgalleri sonucu 
karayolunun kapasitesinin düştüğü ve 
trafik akımının yavaşladığı görülmek-
tedir. Söz konusu faaliyetlerin başka 
bir alana kaydırılması ya da yoğunluğun 
yaşanmadığı hafta sonu günlerde ger-
çekleştirilmesinin uygun olacağı değer-
lendirilmektedir.”

F “RİSK HARİTASI OLUŞTURULMALI”
“Kaza kara noktaları belirlenerek, ülke-
mizin kaza risk haritası oluşturulma-
lı, trafik kaza istatistiklerine göre, trafik 
kazalarının yoğun olduğu yol kesimleri, 
mevsim, gün ve saatlerin tespit edilme-
si ve bu tespitler doğrultusunda gerek-
li önlemlerin alınması sağlanmalı, sıkça 
yaşanan kural ihlal istatistikleri çıkarıla-
rak bu ihlallerin özel motorlu taşıt sürü-
cüleri kursu eğitimlerinde gösterilme-
si için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine 
gidilmelidir.”

F “TRAFİK EĞİTİMİ VERİLMELİ” 
“Okul servis şoförlerinin trafik adabı 
eğitimi alması, ticari araç kullanan tüm 
sürücülere bu eğitimin verilmesi hedef-
lenmelidir. Üniversite gençleri arasında 
genelde aşırı hız, alkol vs. sebepleriy-
le yaşanan trafik kazalarının sayısı git-
tikçe artmaktadır. Bu konuda YÖK’ün 
koordinesinde, her bölüme trafikle ilgi-
li derslerin konulması, trafik ve ulaşım 
psikolojisi konularında yüksek lisans ve 
doktora programlarının yaygınlaştırıl-
ması vb. çözümlerin geliştirilmesi sağ-
lanmalıdır.”

F “TOPLU ULAŞIM ARTTIRILMALI”
“Şehirlerdeki trafik yoğunluğunu azalt-
mak için toplu ulaşımın artırılması gibi, 
demiryolu, tramvay, -İstanbul gibi şe-
hirler için- deniz yolu taşımacılığının da 
artırılması gerekir.”
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üzik anlamında yeni bir çağın başlangıcı 
olarak niteleyebileceğimiz 90’lı yıllarda 
birçok müzik grubu kuruldu. Çoğu dağı-
lan bu gruplardan geriye birkaç grup ha-

ricinde Kadıköy’de doğan kokan, şarkıları her daim 
Kadıköy kokan Kesmeşeker kaldı. 28 yılını dolduran 
grubun yeni albümü “Kadıköy” de Aralık ayı itibariyle 
raflarda yerini aldı. Ada Müzik etiketiyle yayınlanan, 
içinde 10 şarkı bulunan albümün söz ve müzikleri gru-
bun kurucusu Cenk Taner’e ait. Basta Canay Cengen, 
vurmalılarda ise Gökhan Özcan’ın eşlik ettiği albüm, 
Kesmeşeker’in kurulduğu 1990’dan bu yana 10’uncu 
stüdyo albümü. Biz de grubun kurucu “kaptan”ı Cenk 
Taner ile buluştuk, “Kadıköy”ü konuştuk.

“HER ALBÜM MEYDAN OKUMA”
• Albüm çıktı, güzel yorumlar geliyor. Nasılsınız?
İyiyiz ve yoğunuz. Sağ olsunlar, albümün çıkma-

sının ardından çok iyi tepkiler aldık. Son çıkan albüm-
den dört sene sonra çıktı bu albüm. Sanıyorum ki bir 
beklenti oluşmuş ve CD’lerin ilk baskısı bitti. İkinci 
baskı yolda, çok yakında albümün plağı da çıkacak.

• Bu aranın sebebi neydi?
Uzun bir ara verdik son albümün ardından. Ekip-

te bazı değişiklikler oldu. Bu sürenin uzamasında bi-
raz rahatlığın da etkisi var. Sonuç olarak Kesmeşe-
ker 28.yılını doldurdu ve 10. albümü çıktı. Bu yılların 
bize yüklediği bir sorumluluk var. Biz de bu sorum-
luluğun farkındayız. Aslında her albüm bir meydan 
okuma oluyor genel geçer zevklere karşı. Son mey-
dan okumamız, son çıkan şarap budur. 

• Nasıl bir albüm bizi bekliyor? Dinlerken neler 
hissedeceğiz?

Albümün ismi bizim için çok önemli. Kadıköy... 
Bir yandan iddialıyken bir yandan da naif bir isim as-
lında. Şimdi seneler içinde gelişen tecrübe neticesin-
de ve bu kadar aradan sonra gelen tortular var. O tor-
tular bu şarkılara sindi. Dolayısıyla bu daha rahat bir 
albüm. Bu müziğe de yansıdı. Bu albümde bir “soka-
ğa çıkın, gezin dolaşın” havası var ama sözlerde de o 
eski ağırlığı koruyoruz. 

ŞARKILARDAKİ KADIKÖY KOKUSU…
• Albümünüze ismini verdiğine göre Kadıköy si-

zin için bir ilçe olmasının ötesinde bir anlama sa-
hip. Bu anlamdan biraz bahseder misiniz?

Kadıköy’de bizim için istatistiklerden ibaret bir 
yer değil. Kadıköy bizim nefes aldığımız, bütün 
gençliğimizin geçtiği, beslendiğimiz, büyüdüğümüz 
bir yer. Bizim için bir ilçeden fazlası. Bir aşk şar-
kısı yazarken bile bütün sosyal gerçekliğiyle orada 
bir Kadıköy kokusu vardır. Hep aradan sızar. Sızma-
ması zaten imkânsız. İsim üzerine çok düşünmedik, 
yine o kokuyu hissettik ve Kadıköy adıyla çıkması-
na karar verdik.

Kadıköy benim için Türkiye’nin batıya dönmüş 
yüzü. Birçok Avrupa şehrinden daha Avrupalı bir 
yer aslında. Aynı zamanda da buralı. O karışım güzel 
aslında. En çok korunmuş bölge şu an İstanbul’da. 
Bir de Kadıköy’ün havasında, suyunda bir güzellik 
var. Övgüler dizmek için söylemiyorum ama özgür-
lük havasını her zaman hissedersiniz burada. Rahat 
ve moderndir. 

“AKMAR PASAJI GERÇEKLİĞİ…”
• Gençliğinizde Kadıköy’e dair özlediğiniz, şimdi 

bulamadığınız bir şey var mı?
Kadıköy sosyal yapısı olarak çok değişmedi. Bu-

rada ilk defa gruplar kuruldu, insanlar birbirini bul-
du. O zaman ufak tefek kafeler vardı herkes oralar-
da buluşurdu. Bunun dışında tabi ki bir Akmar Pasajı 
gerçekliği vardı. Bambaşkaydı. Şimdi sadece dersha-
ne kitapları satan bir yer oldu. Şimdi her yerde kafe-
ler var. Bir Cihangir’leşme operasyonu var ama Kadı-
köy’ün dokusu uzun vadede onu kaldırmaz. 

• Nerelerde takılırdınız 90’larda?
Bizim dönemimizde Akmar Pasajı meşhurdu. Mü-

zikle ilgilenen gençler orada buluşurdu. Dünyada ör-
neği yoktur bunun. Ne bir meyhane, ne bir kafe; böyle 
20 metrelik bir pasaj… Postanenin arkasında bulunan 
Akdeniz Kafe müzikle uğraşanların uğrak mekânları 
arasındaydı. Yine Tiyatro Kafe vardı Kalamış tarafın-
da. Oralardan aslında bir alt kültür filizlendi. 90 jene-
rasyonunda buralardan geçmeyen yoktur. Oraları ko-
rumamız gerekirdi ama yapamadık.

KADIKÖY SOUND”UN HİKÂYESİ…
• Oradan filizlenen kültür bugün “Kadıköy 

Sound” denilen kavramı yarattı diyebilir miyiz?
Evet diyebiliriz. Bu kavramın ilk ortaya çıkışı da 

bir sohbetimize dayanıyor aslında. Bizim gitarcı bir 

arkadaş vardı. Onun evine gidiyorduk arada. Sağ ol-
sun annesi bize çay börek gibi bir şeyler verirdi. An-
nesi albümden bir şarkıyı açarak ‘ya bu şarkı ne kadar 
Kadıköy’e ait gibi’ deyince bizde bir ışık yandı. Akde-
niz Kafe’de otururken ve bunu konuşurken ‘Kadıköy 
Sound’ diye bir espri geçti aramızda. O zaman internet 
falan yok. Bir hafta sonra konserde sordular bana “Abi 
Kadıköy Sound ne diye” aniden fısıltı gazetesiyle ya-
yılmış. Bizler de sahiplendik bunu. Kadıköy Sound 
Kadıköy’e dair her şeyi kapsıyor aslında. Martısından 
Kurbağalıdere’ye… O bir hayat tarzı artık.

• 90’larda ortaya çıkan grupların çoğu dağıldı. 
Genelde grubun içindekiler bireysel işler yapmaya 
yöneldiler. Siz 28 seneye rağmen grubu korudunuz. 
Bunu nasıl başardınız?

Biraz fazla bedel ödemek ve özveri gerekiyor. Sü-
rekli üretim istiyor ki yeni kuşaklarla da iletişim kura-
bilesin. Çok da akıllı işi değil aslında. En önemlisi de 
biraz çatlaklık istiyor (gülüyor). Her jenerasyonda bi-
zim gibi böyle çatlaklar çıkar.

“İYİ BİR SÖZ YAZARI KUŞAK GELİYOR”
• 90’lardan sonra gruplar dağıldı dedik ama 

özellikle 2010’dan sonra Büyük Ev Ablukada’yla 
birlikte “Adamlar”, “Son Feci Bisiklet” gibi alterna-
tif müzik yapan yeni gruplar ortaya çıktı. Bu grupla-
rı takip ediyor musunuz?

Ediyorum tabi. Karga’da çalıyorlar, konserlerine 
giriyorum arada. İyi bir söz yazarı kuşağı olduğunu 
düşünüyorum. Tabi daha iyi yazacaklardır zamanla. 
Güzel isimler de koyuyorlar gruplara (gülüyor). Her 
kuşağın kendi grupları olacaktır. O elekten geçip de-
vam edebilmek önemlidir. Ben sözlerin biraz daha dı-
şarı açılması gerektiğini düşünüyorum.

• Dışarı açılmadan kastınız nedir?
Biraz daha sosyalleşmeleri gerekiyor şarkıların. 

Biraz daha dışarıda olan bitenleri şarkıya yansıtma-
nız gerekiyor. Biraz ikili ilişkiler fazla dönüyor o şar-
kılarda. Bu genç grupların çoğu Kesmeşekeri de se-
viyorlar gördüğüm adarıyla. O ağabeyliği yapmak da 
bizim için çok hoş.

Kaybolan dillerdeki ezgiler
UNESCO’nun Tehlike Altında-
ki Somut Dilleri korumaya yöne-
lik programına Kadıköy’den des-
tek geldi.

Moda’da faaliyet gösteren 
Gauss Eğitim Öğretim Kurumla-
rı’nda okuyan 3. Sınıf öğrencile-
ri, farklı diller, farklı kültürlerin 
bir arada yaşadığı, yaşayabildiği 
Moda’da konser verdi. 

8 yaş grubu çocuklardan olu-
şan "Yok Olmak Üzere Olan So-
mut Diller" çocuk korosu, dün-
yada tüm halk ve kültürlerin 
korunması adına ‘kavuşamamak’ tema-
lı konser verdi. 14 Ocak Pazar günü saat 
18.00’da Ağabey Sokak’taki Fransız Ki-

lisesi’nde (Notre-Dame de L’Assompti-
on) yapılan konserde öğrenciler; Lazca, 
Gürcüce, Ermenice, Kafkas dilleri gibi 

şarkılar seslendirdi kaybolmaya 
yüz tutmuş 5 farklı etnik dilde 
şarkılar söyledi. Çocuklar,  “Se-
siniz sesimize eşlik edip, bütün 
halkları kucaklayacak sonun-
da. Bir umut hep var diyeceğiz. 
Ve yaşamak, yaşatmak lazım...” 
mesajını verdi. 

UNESCO'nun Tehlike Altın-
daki Somut Diller Atlası'na göre 
Türkiye'de 18 dil tehlike altında. 
Atlasta; Ubıhça, Mlahso ve Ka-
padokya Yunancasının kaybol-
duğu, Lazca, Zazaca, Hemşin-

ce, Abhazca ve özellikle Hertevin dilinin 
ise son derece tehlike altında olduğu be-
lirtiliyor.

Bundan yaklaşık 8 ay önce kapanan Tak-
sim’deki  “Ağaç Ev Blues”; yine bundan 
ortalama 8 ay önce kapanan Kadıköy’deki 
Shaft’ın yerine açılıyor. 

7 yıldır Beyoğlu’nda kaliteli müzik ile 
dinleyenleri buluşturan, ‘İstanbul’daki blues 
kalesi’ olarak adlandırılan Ağaç Ev, ekono-
mik nedenlerle kapanmıştı. O günlerde me-
kanın sosyal medya hesabından yapılan açık-
lamada, “bu ağacın kökü sağlam, elbet bir 
yerlerde tekrar filizlenecek” denilmişti. Gö-

rünen o ki o filiz büyümek için, son dönem-
lerin her manadaki popüler ilçesi Kadıköy’ü 
seçti. Böylelikle Ağaç Ev geleneği, Kadı-
köy gece hayatının emektar mekânlarından 
Shaft’ın binasında yaşamaya devam edecek.

Ağaç Ev’in açılışı 19 Ocak Cuma akşa-
mı yapılacak özel bir gece ile kutlanacak. Gi-
rişin ücretsiz olacağı gecede, Batu Mutlugil, 
Tuncer Tunceli, Sahte Rakı, Allen Hulsey, 
Volkan Başaran ve daha pek çok sürpriz sa-
natçı sahne alacak. 

bİr İlCeden
Cenk Taner “kaptan”lığında 
90’ların başında Kadıköy’de 
kurulan müzik grubu 
Kesmeşeker’in “Kadıköy” 
adını taşıyan yeni albümü 
raflardaki yerini aldı. Taner, 
albümü gazetemize anlattı
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LANSMAN KONSERİ 16 ŞUBAT’TA
Kesmeşeker’in albümün çıkmasının ardından gerçekleştireceği 

ilk konser 16 Şubat gecesi Kadıköy Sahne’de gerçekleşecek. 
Siz de Biletix’ten veya Kadıköy Sahne gişelerinden bilet 

alabilir, Kadıköy kokan şarkıları canlı dinleyebilirsiniz.

“Genç Bi Şenlik Sömestr” festivali yarıyıl tatilinde 
gençleri müzikle buluşturacak. 21 yaş üzerinin 
katılamadığı şenlikte Teoman, Manga, Ezhel, Pera, 
Dolu Kadehi Ters Tut ve Oğuzhan Uğur sahne alacak. 
Modüler Sanat ve Koşanadam Organizasyon’un 
düzenlediği festival, 20 Ocak Cumartesi saat 
12.30’da Ataeşhir’deki Ülker Sports 
Arena’da başlayacak ve tüm gün 
sürecek. İstanbul'un en köklü 
liselerinden 80'in üzerinde 
öğrencinin planlama ve yönetim 
dahil tüm aşamalarında görev 
aldığı Genç Bi Şenlik'te, birbirinden 
güzel sahne performanslarının yanı 
sıra; sosyal sorumluluk, kültür, sanat 
ve spor faaliyetleri de gerçekleşecek.

‘Ağaç Ev’ yeniden…‘Ağaç Ev’ yeniden…

Gençlere 
özel festival

Kadıköy

çok daha fazlası
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ünyesindeki 80 bine yakın öğrenci ile idari 
ve akademik personele ücretsiz psikolojik 
destek hizmeti sunan Marmara Üniversite-
si Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygu-

lama-Araştırma Merkezi (MARPAM) açıldı.
Temel amaç; üniversiteye yeni kayıtlanan ve hali-

hazırda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde ak-
tif olarak eğitim-öğretim hayatına devam eden tüm öğ-
rencilere, idari ve akademik personele gereksinimleri 
doğrultusunda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hiz-
meti vermek. Böylelikle üniversite öğrencilerinin ken-
dilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem 
çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarıları-
nın arttırılması, üniversite yaşamına uyum sağlaması 
hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER GÖREV BAŞINDA
MARPAM’ı ziyaret ederek görüştüğümüz Müdür 

Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Tuna Şahsuvaroğlu’nun 
verdiği bilgilere göre böyle bir merkezin açılması ta-
lebi aslında MÜ Rektörü’nden gelmiş. Stratejik plan-
lar içinde yer alan böyle bir merkez kurulması hedefi 
böylelikle gerçek olmuş. Birim kurmakla görevlendi-
rilen (ve şu an merkezin müdürü olan) Doç.Dr. Müge 
Yüksel;  müdür yardımcıları Doç. Dr. Azize Nilgün Ca-
nel ve Şahsuvaroğlu’ndan oluşan ekip hemen çalışma-
lara başlamış.

7 kişilik yönetim kurulu ve 9 kişilik danışma kuru-
lundan oluşan MARPAM, üniversitenin Göztepe’deki 
merkez yerleşkesi içinde yer alıyor. Henüz kendilerine 
tahsis edilmiş bir bina yok. Mediko Sosyal binasının iki 
odasında, bir nevi misafirler şimdilik. Bu duruma dik-
kat çeken Tuna hoca, “Ama ilerleyen zamanlarda biraz 
daha büyümek ve daha nitelikli bir hale dönüşmek isti-
yoruz. Çünkü bir danışma merkezinde bekleme salonu, 
kabul bankosu, sekreter, yönlendirme elemanı gibi ça-
lışanların olması lazım ki şu anda bunların hiçbiri yok. 
Burada kısmi zamanlı çalışan, merkezimizin idari işle-

rini yürüten 3 öğrencimiz görevli. Onlara 
cüzi de olsa bir ücret ödeniyor, böylelik-
le onlara da bir harçlık oluyor.” diyor.  

9 PSİKOLOJİK DANIŞMAN
Peki bu merkezde kimler görev ya-

pıyor, sistem nasıl işliyor? Tuna ho-
canın verdiği bilgilere göre burada 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Anabilim Dalı’nda çalışan, aynı zaman-
da öğrenci olan yüksek lisanslı ve dokto-
ralı uzmanlar var. Şahsuvaroğlu, “Bunların 
her biri çeşitli alanlarda eğitimler ala-
rak bireysel danışma ve grupla psi-
kolojik danışma anlamında ken-
dilerini geliştirmiş kişiler. İdari 
kadroyu da katarsak şu anda 9 
psikolojik danışmanla çalışı-
yoruz. Bunlardan 3’ünün dok-
tor unvanı var, 7 kişi de yüksek 
lisans derecesinde uzman psi-
kolojik danışman. Ayrıca açıl-
dığımız ilk günden beri destek 
veren Tıp Fakültesi, bize ken-
di yönetim kurulundan bir psiki-
yatrist hocamızı görevlendirdi. O 
da sağ olsun gönüllü oldu. Kendisi fi-
ili olarak bu binada görev yapmıyor. Biz 
aldığımız danışanlarda eğer psikiyatrik anlamda destek 
almayı gerektirecek bir durum söz konusu ise, hemen 
iç bağlantı kurarak o kişiden randevu alınmasını sağ-
layıp süreci hızlandırabiliyoruz.” açıklamasını yapıyor.

İSTANBUL’DA ÖĞRENCİ OLMAK…
MARPAM Müdür Yardımcısı Tuna Şahsuva-

roğlu, bir öğrencinin okuduğu üniversitede böy-
le bir hizmet alabiliyor olmasının önemini de şu 
sözlerle anlatıyor;

“Öğrencilerimizin birçoğu başka kentlerden 
İstanbul’a geliyor. Otogarda ya da havalimanın-
da indiği andan itibaren yoğun bir bombardıman 
altına giriyorlar. Hepimiz biliyoruz İstanbul gibi 
bir şehirde deprem korkusu var, trafik var, has-
talık korkusu var, terör korkusu var… Öğrenci 
bir yandan bunlarla, bir yandan da dersler, ödev-
ler, sınavlarla uğraşıyor. Eğer ailesinin imkanla-
rı dâhilinde ayrı bir eve çıkamıyorsa yurt haya-
tı başlıyor, ki orada da aynı odayı en az 6 kişiyle 
paylaşmak zorunda kalıyor. Bütün bu uyaranla-
rın hepsi aslında bakacak olursanız bir travma ya 
da var olan bir psikiyatrik travmayı tetikleyebi-
lecek faktörler. Bunlar devreye girdiğinde öğren-

cilerimizin sosyal ilişkileri zedelenebiliyor, aka-
demik hayatları zora girebiliyor, arkadaşlık 

ve romantik ilişkileri bozulabiliyor, ailey-
le kopmalar olabiliyor… Bütün bunla-
rı düşündüğünüzde, üniversite içerisin-
de psikolojik hizmet alabilecekleri bir 
yerin olması çok kıymetli. Öğrencile-
re ‘Bakın üniversitenizde böyle bir yer 
var. Biz size destek vermeye gönüllü ve 
hazırız. Bu hizmetlerimiz ücretsiz, yeter 

ki gelin bizim kapımızı çalın...’ diyoruz. 
Hatta bunun bir adım ötesine geçip herkese 

ulaşabilmek adına biz onların kapısına da gi-
diyoruz. Mesela ilerleyen zamanlarda, kampüs içe-
risindeki öğrenci yurtlarında çalışma yapacağız. 

Buralardaki ihtiyaçları belirleyerek, bu doğrul-
tuda psikoeğitimler vereceğiz.”

59 ÖĞRENCİYE DANIŞMANLIK
MARPAM açılalı yaklaşık 3 ay oldu. 

Bu süreçte başvuran kişi sayısı 111. Şu an 
59 öğrenciye düzenli olarak hizmet verili-
yor. Merkezde, ayrıca psikolojik danışma 

ve rehberlik alanında güncel bir alan olan 
‘akran danışmanlığı modeli’ de uygulana-

cak. Bu modelle amaçlanan, gönüllü öğren-
cilerin eğitimden geçirilerek, akademik, sosyal 

çevreye ve üniversiteye uyum, arkadaşlık ilişkileri 
gibi konularda sıkıntısı olan arkadaşlarına gözetim al-
tında yardımcı ve destek olmaları. MARPAM uzun va-
dede ise yapacağı bilimsel araştırmalar ile, dünya  psi-
kolojik danışma ve rehberlik alanına Türkiye’den veri 
sunan bir merkez olma hedefini taşıyor.

İçeriğindeki zengin bitki özleri 
sayesinde saçları besler, 
kuvvetlendirir ve dökülmesini önler.
Yeditepe Üniversitesi Kozmotoloji 
Bölümü'nde  itina ile imal edilmiştir.

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

Baloğlu Kuruyemiş LTD.
Güneşli Bahçe Sok No:9 
(Kadıköy Çarşı İçi)
Tel:0216 449 20 51

  Pharmamix Chemical
Tel: 0533 324 07 64

Adres Ve Telefonlardan    
Ulaşabilirsiniz.

Ünİversİteden, öğrencİsİnİn
psikolojisine destekMarmara 

Üniversitesi, 

öğrencilerinin ve 

akademik-idari 

personelinin ruh 

sağlıklarını korumak ve 

iyileştirmek için Göztepe 

kampüsünde ücretsiz 

psikolojik danışmanlık 

hizmeti veren bir

 merkez açtı
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ÖĞRENCİLER STRESLİ
MARPAM, üniversite içerisindeki yoğun problem 
alanlarını tespit edebilmek için bir tarama anketi 

uyguladı. Ankette öğrencilere akademik hayat ile ilgili 
sorunlar, sosyal yaşam ile ilgili sorunlar, ailevi sorunlar, 

kişisel sorunlar ve İstanbul’da yaşamakla ilgili 
sorunlar bölümlerini kapsayan toplam 61 soru soruldu.  

Göztepe, Haydarpaşa ve Maltepe yerleşkelerinde 
855 öğrenciye uygulanan anket sonuçlarına göre, 

öğrencilerin en fazla psikolojik desteğe ihtiyaç 
duydukları konular şöyle; öfke ve stresle baş etme, 

genç yetişkinlik dönemine uyum, iletişim becerileri, 
kaygı, motivasyon, dikkat dağınıklığı, problem çözme, 

teknoloji bağımlılığı, zaman yönetimi.

MARPAM, üniversitenin Göztepe kampüsündeki 
Mediko Sosyal binasının üst katında (216) 3459748 

http://marpam.marmara.edu.tr/

“STRES YÖNETİMİ VE LİDERLİK”
Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin düzenlediği “Stres 
Yönetimi ve Liderlik” seminerinde dinleyicilere 
“stres, stresin nedenleri ve mücadele yöntemleri 
ile etkili liderlik” başlıkları, proaktif katılımları 
sağlanarak anlatıldı. 
Yalın anlatım dili ile aktardığı bilgilerin gündelik 
hayatta kolaylıkla kullanabilirliğine katkı sunan 
Doçent Doktor Hüseyin Kaldı, “Kişisel gelişim değil, 
toplumsal gelişim esas öneme sahiptir. Bu nedenle 
sivil toplum kuruluşları bilhassa mühimdir” diyen 
Kaldı, başarılı ve etkili bir sunum gerçekleştirdi.

BİLİNÇALTI TEMİZLEME TERAPİSİ
Rasimpaşa Gönüllü Evinde gerçekleşen “Bilinçaltı Te-
mizleme Terapisi” semineri, Theata Healing Enerji Te-
rapisti Uğur Metin Baran’ın sunumuyla gerçekleşti. 
“Hedeflerimizi gerçekleştiremiyorsak, engellendiğinizi 
hissediyorsak veya yeterince mutlu değilsek, bu bir çe-
şit blokajdır ve tek engel, bilinçaltımızın zihnimize yap-
tığı olumsuz yayınlardır” diyen Baran, kök inançları de-
ğiştirdiğimizde engellerin ortadan kalkabileceğine ve 
“Theata Healing” tekniği ile düşüncelerimizi, geçmişi-
mizi temizleyerek, daha sağlıklı bir biçimde bedenimiz-
le ve zihnimizle barışık olacağımızı belirtti. Teknik hak-
kında detaylı bilgiler veren Baran, daha sonra küçük bir 
terapi sunumunu gönüllü bir katılımcıyla gerçekleştirdi. 
Büyük bir ilgiyle izlenen terapi, katılımcıların sorularının 
cevaplanmasıyla sona erdi.



adıköy’de yaşayan Hürriyet ga-
zetesi spor yazarı Kenan Başa-
ran, futbol tarihimizin en büyük 
faciası olan 43 kişinin öldü-

ğü yüzlerce kişinin yaralandığı Kayseri-Si-
vas maçının detaylarını anlattığı bir söy-
leşi programına katıldı. Moderatörlüğünü 
Milliyet Gazetesi muhabiri Gökhan Kara-
kaş’ın yaptığı söyleşi 10 Ocak Çarşamba 
günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplumsal bel-
leğimizde yazılı eser bırakmanın çok yaygın 
olmadığını belirten Gökhan Karakaş, Ke-
nan Başaran’ın Türkiye’deki futbol terörüne 
dair etkileyici bir kitap yazdığını, bu sayede 
tarihin arka odasında kalan bir olayın açıklığa kavuşmuş 
olduğunu söyledi.

“YÜZLEŞEREK İYİLEŞTİREBİLİRİZ”
Bu olayın unutulmaması, olaya dair yazılı bir belgenin 

olabilmesi için bu kitabı yazdığını belirterek konuşmasına 
başlayan Kenan Başaran, “Bu olay üzerine yazılmış hiçbir 
kitap yok, benzer bir olay yurt dışında olsa binlerce kitap 
yazılır, belgeseller çekilir ama Türkiye 50 yıldır bu olayı 
unutmayı seçmiş. Ben de o yarayı yüzleşerek iyileştirece-
ğimizi düşündüğüm için olayın tanıklarına ulaşarak bu ki-
tabı yazmayı görev saydım. Maç için Sivas’tan çoluk ço-
cuk 5 bine yakın seyirci geliyor, dolayısıyla maç öncesi 
hiçbir gerginlik, husumet yok eğer öyle olsaydı bu kadar 
insan maça gitmezdi.” dedi.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI 20”
Bu olayın sebebine ilişkin iki görüş olduğunu be-

lirten Kenan Başaran, “Bunlardan birincisi Alevi- Sün-
ni çatışması diğeri zengin-fakir şehir gibi sosyo- ekono-
mik nedenler. Yıllarca bu iki temel argüman işlendi fakat 
tanıklarla konuştuğumda ve o dönemin medyasını incele-
diğimde bu yönde bir işaret bulamadım. Maçtan iki hafta 
önce Milliyet gazetesi ‘Eğer önlem alınmazsa sahalardan 
ceset toplarız’ diye haber yapıyor. Bu olayın devlet tara-
fında ise Kayseri Valisi yaklaşık 20 bin kişinin izleyeceği 
bir maç günü köye gidiyor, statta sadece 20 tane güvenlik 
görevlisi var, dolayısıyla tedbir yok stadın fiziki koşulla-
rı yetersiz durumda bunun yanı sıra stadın yanında devam 
eden spor salonu inşaatı için konulmuş çakıl taşları var. 
İnsanlar stada girerken o çakıl taşlarından almışlar. Maç-
ta Kayserispor gol atıyor ve gerginlik başlıyor, taraftarlar 

birbirlerine taş atmaya başlıyorlar, o esnada panik yaşanı-
yor. Sivasspor taraftarı stattan çıkmaya çalışırken kapıyı 
zorluyorlar fakat kapının içeri doğru açıldığını fark etmi-
yorlar çıkan izdihamda ezilerek, boğularak can veriyor-
lar.” şeklinde konuştu.

“KUŞ UÇURTULMUYOR”
Bu olayın ilk başlarda medyaya “bıçaklandılar, kur-

şunlandılar” şeklinde yanlış yansıdığını belirten Başaran, 
“Gerçek otopsi raporları geldikten sonra ortaya çıkıyor. 
Ertesi gün Sivas’ta protestolar başlıyor. Sivas’taki Kayse-
rililerin dükkânları, mağazaları yağmalanıyor, otelleri ya-
kılıyor sonra devlet olayları bastırıyor. Sivas ile Kayseri 
1990’lara kadar bir daha hiç karşılaşmıyor. Günümüzde 
hala ‘ben asla Kayserililerden alışveriş yapmam’ diyen Si-
vaslılar var. Bu olay hakkında açılmış herhangi bir dava 
yok sadece Kayserili bir hâkim bu olayın sportif tarafını 
incelemiş, TFF tarafından iki takıma da ceza verilmesine 
itiraz etmiş, Kayserispor’un suçsuz olduğunu belirtmiş.” 
dedi.  Başaran daha sonra katılımcıların sorularını yanıt-
ladı. Katılımcılardan gelen “Bugün statlar güvenli mi?” 
sorusuna cevap veren Kenan Başaran, “Bugün statlar mi-
tinglere göre daha güvenli çünkü maçlarda heterojen bir 
kitle var ama bir mitingde, bir eylemde homojen bir kitle 
var. Statların çevresinde 1,5 – 2 kilometrelik bir güvenlik 
alanı oluşturuluyor, girişler dijital kartlarla yapılıyor ade-
ta kuş uçurtulmuyor dolayısıyla statlar toplumsal etkinlik 
alanı olarak en güvenli yerlerdir.” şeklinde konuştu.

Bazı katılımcıların futbolla ilgili anılarını anlatmasıy-
la söyleşi sona erdi.    
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Aslen hep öyleydiler. Hatta öyleydik!
Belki anneannem de büyük anneanneme 
öyle görünmüştü, kimbilir...
Zor tabi, büyüklerimizin çocuk halini 
tasavvur etmek.
Erkek kardeşlerim için bir melek, bana 
etek boyu karışma profesörü, saçımı 
beğenmeme uzmanı, kahkahalarımın 
kontrolörü, arkadaşlarımı seçme muhafızı,
kimlerdenmiş bölgesi soruşturma amiri, 
yanlış adımlarımı engelleme görevlisi,
ne zaman bir ahbabı tarafından 
beğenilsem 'çirkin şansı' dilemeye yeminli 
tercümanı
anneannemin, bir zamanlar dilinin 'r' 
harfine dönmediği, komik kırık cümleler 
kurduğu, zekice bir işaretinin kendi 
büyükleri tarafından hayranlık ve 
gülücüklüklerle etrafa aktarıldığı dönemini 
hayal etmek zor.
Ama mutlaka vardı böyle bir hayat dilimi, 
hep vardır.
Kendi çocuğu ne harika anılarına maruz 
kaldığımız pek çok yakınımız vardır.
Kısa sürerse, dinlemek, gülmek, ayy canım 
canım demek mümkündür.
Askerlik anılarına dönüşürse vay halimize...
Ben de yapmışsam özür dilerim, yok 
dilemem, çünkü benim oğlum gerçekten 
harikadır:)))
Belki hayatın unutturduğu masumiyetle  
oluşan yavrularımızın bir tespiti, cümlesi, 
içimize sevinçler salar, anlatmaya 
aktarmaya bayılıyor olabiliriz.
Olalım da.
Rahat olsunlar, bizlerin olamadığı kadar.
Seslerini sakın yarısında kesmeyelim.
(Ağaçları da kesmeyelim, kestirmeyelim: 
Sabit cümle!)
Bizim iyi yürekli çocuklarımız dertlerini 
anlatabilsinler, ne kadar çok o kadar iyi, 
böylece o güzel cümle ve niyetleri kötü 
yüreklilere kaptırmayalım.
Biz susturursak bizimkileri, aa bizim bu 
dilekler, bizim bu cümleler, kim konuşuyor 
durumu oluyor, olmuyor:)
Başlık nerde, yazı nereye gidiyor, 
nereyeee:)
Şuraya:
Spielberg'ün The Post filmi vizyonda.
Vietnam'a özgürlük götürecek Amerika, 
huyudur malum, hep özgürlük götürmek 
ister, o arada birkaç milyon o ülke insanı 
ölür, aman nolacak, maksat özgürlük 
olsun!
Her neyse, o sırada Amerika'nın en büyüğü 
New York Times,vatan hainliği yapar…
Gazete, belgeler yayınlar, evlatlar boşuna 
ölüyor, aktarılan bilgiler yalan mealinde…
Yargılanacaktır, yayın yasağı şimdilik, ah 
ne ayıp:)
Washington Post, patronunun patron 
kaygılarına rağmen olaya girer.
Ama bazen hayatının kendine ait ilk 
cümlesini kuran patronuyla, çekingen 
nazik patronunun basının asli işlevine 
kendini adamasıyla, bayrak olur.
Yıllar yıllar öncesini beyaz perdede 
görünce biz de güzel ağlarız.
Bütün gazeteler dayanışmanın mükemmel 
örneğini verir.
Affınıza sığınarak, 3 Temmuz kumpasında 
Beşiktaş ve Galatasaray yanımızda 
olsaydı, Fenerbahçem de döktürürdü 
hayaliyle, ek olarak ağlarım:(
Ben İletişim Fakültesi mezunuyum, 
başlıkla alakalı bir yazı yazmam gerektiğini 
bilirim.
Buyrunuz, Spielberg de harika bir 
çocuktu:)
Ben İletişim Fakültesi mezunuyum.
Türkiye'nin ilki, o zamanlar Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne bağlı olanından.
Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik çünkü 
biz... marşlı, yani Mekteb-i Mülkiye'nin arka 
bahçesinden.
Diploma törenimizde, bize diplomamızla 
birlikte simit hediye etti hocalarımız.
Dediler ki, hayat boyu bunu yiyebilirsiniz, 
ama dünyanın en onurlu mesleğine adım 
atacaksınız.
Daktilo, simit, çay, simit, daktilo, çay, simit, 
çay.
Çay var hala, simit de.
Umut? Haliyle.

Şimdiki çocuklar 
harika:))

FERYAL 
PERE

Kadıköy Kaymakamlığı, Ka-
dıköy Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürlüğü ile Kadı-
köy İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğünün organize ettiği, bu yıl 
5’incisi düzenlenen Gelenek-
sel Çocuk Oyunları Şenliği 
sona erdi. Yarışmalarda dere-
ceye giren öğrenciler Cafera-
ğa Spor Salonunda düzen-
lenen ödül töreni ile kupa ve 
madalyalarını aldı. Ödül tö-
renine Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İstan-
bul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Ka-
dıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Baturalp 
Eliçevik, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürü Zafer Batar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık 
Aslan, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar ve 
Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu Başkanı Meh-
met Mutlu katıldı.  Kadıköy’deki 42 okuldan 2 bin 483 
öğrencinin katıldığı ve bunlardan 1008 öğrencinin dere-
ceye girdiği Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları ödül 
töreni 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti. 
Değişen yaşam şartları ve sosyalleşme alanlarının ço-
cukların motorik özelliklerinin eksik kalmasına neden 
olabileceği kaygısı ve Geleneksel Çocuk Oyunları mira-
sının gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleş-
tirilen projede Yakan Top, Mendil Kapmaca ve Seksek 
gibi geleneksel çocuk oyunlarında yarışmalar düzen-
lendi. Yarışmalarda derece yapan ilk üç takım kazan-
dıkları branş ve kategoride İstanbul Yarışmalarına katı-
lacak. Leman Kaya İlkokulu öğrencilerinin gösterisiyle 
devam eden ödül töreni dereceye giren sporculara, pro-
tokol üyelerinin madalya ve kupalarını takdim etmesiy-
le sona erdi. 

Kaymakamlık Kupası Kros 
Yarışları Kadıköy Caddebostan 
sahilinde yapıldı

Kadıköy 
5.Geleneksel 

Çocuk 
Oyunları 

Şenliği 
Caferağa Spor 

Salonunda 
yapılan ödül 

töreni ile sona 
erdi

Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği içerisinde 
düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kros Yarışla-
rı 15 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Caddebos-
tan sahilinde gerçekleşti. Caferağa Spor Sa-
lonunda 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen 
ödül töreninde dereceye giren 126 sporcu ma-
dalya ve kupa aldı.  Kaymakamlık Kupası Kros 
Yarışmalarında Genç Kız kategorisinde Kadıköy 
Anadolu Lisesi, Yıldız Kızlarda Mihriban Boysan 
Ortaokulu, Yıldız Erkeklerde Melahat Akkut-
lu Ortaokulu, Küçük Kızlarda Çiftehavuzlar Or-
taokulu, Küçük Erkekler kategorisinde ise FMV 
Erenköy Işık Ortaokulu birinci oldu. Ferdi olarak 
ise Genç Kızlarda Kadıköy Anadolu Lisesinden 
Lal Kuzey Tan, Yıldız Kızlarda İkbaliye Ortaoku-
lundan Gözde Işık Aksoy, Yıldız Erkeklerde Me-
lahat Akkutlu Ortaokulundan Doğukan Tanış, 
Küçük Kızlarda Halil Türkkan Ortaokulundan 
Zeynep Fidan, Küçük Erkekler Ferdi kategori-
sinde ise Melahat Akkutlu Ortaokulundan Sarp 
Polat Ayasulu birinci oldu.   

Hakkı Koşardan karate semİnerİ
Karatenin profesörü “Kancho” ünvanlı Hakkı Koşar, Moda’daki 
Koşar Shotokan Karate-Do Okulu’nda bir seminer verdi 
Karate sporu hakkında uygulamalı bilgilerin veril-
diği Kancho Hakkı Koşar semineri Moda’daki Ko-
şar Shotokan Karate-Do Okulu’nda gerçekleşti. Dört 
ayda bir düzenlenen bu seminerde, karatede üst sevi-
yedeki ustalık seviyesine ulaşmamış olan sporcula-
ra derin bilgiler verildiğini söyleyen Türkiye Karate 
Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, “Bu se-
minerler bedende, zihinde, ruhta ve duyguda geliş-

meyi hedefleyen çalışmalardır. Bu çalışmalara katı-
lan sporculara fiziki gücün yanında hayatla barış ve 
hayatı ıskalamamak yaşam felsefesini öğretiyoruz.” 
dedi. Bu seminerde Hakkı Koşar’ın yardımcılığını 
8.Dan Shıhan Melek Koşar Hacıoğlu, 8.Dan Meltem 
Koşar Yozgat ve 7.Dan Banu Koşar yaptı. 13 – 14 
Ocak tarihlerinde 2 gün süren seminerin sonunda 30 
katılımcı sertifika aldı.  

19 - 25 OCAK 2018
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Caddebostan’da
kıyasıya bir yarış

Türk Futbol tarihinin en büyük faciası olan Kayseri 
– Sivas maçını kitap haline getiren gazeteci Kenan 
Başaran maçın öyküsünü Kadıköylülerle paylaştı

HUzUnlU bir futbol

Geleneksel Çocuk 
Oyunları Senlİği 
sona erdİ

sohbetI…

www.gozvakfi.com

BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

GÖZ ALERJİSİ 
Alerji toplumda sık görülen bir hastalıktır. Daha çok 
bahar aylarında görülür. Gözlerde sulanma, kaşınma ya 
da kanlanmaya neden olur. Alerji göz tarafından zararlı 
olarak algılanan birçok maddeye karşı gözlerin anormal 
şekilde reaksiyon vermesidir.

Meydana gelen rahatsızlık insanların performansını 
etkilediği gibi enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır, kontak lens 
kullanımını zorlaştırır ve daimi bir huzursuzluk kaynağı 
oluşturur. Bir alerjiye maruz kalındığında gözlerimizde 
bulunan bazı hücreler histamin salgılamaya başlarlar.
Bunun sonucu konjonktiva adlı göz kapaklarının altında ki ince doku şişer ve göz kapakları kızarır. Göz alerjileri sezonluk ve 
daimi olmak üzere iki gruba ayrılır.
Göz alerjileri gözün yüzey dokularını ilgilendirir. Genellikle konjonktivayı etkiler. Gözde bulunan bu ince yapılı zarın benzeri 
burunda da bulunur. Bu iki bölgede de benzer alerjik reaksiyonlar olur.
Burun kaşıntısı , burun tıkanıklığı veya akıntısı görülebilir.
Yaygın allerjenler ;
• Polen
• Çimen
• Yabani otlar
• Toz
• Hayvan tüyleridir.

Mevsimlik alerjiler genellikle kısa sürelidir. Özellikle sonbahar ve ilkbaharın erken dönemlerinde havada ki ot, ağaç, çim, küf 
kaynaklı sporlardan dolayı ortaya çıkar.
Mevsimsel olmayan alerjiler ise herhangi bir zaman da hayvan tüylerinden, toz zerrelerinden ya da diğer alerjik maddelerden 
dolayı ortaya çıkar . Yıl boyunca görülebilir.
En temel göz alerjisi belirtisi göz içinin kaşınmasıdır.
• Gözde kızarma
• Yanma
• Bulanik görme
• Yaşarma
• İltihaplanma

Tanı ;
Alerjik göz hastalıklarının tanısı hastanın muayenesi ve laboratuvar incelemeleri ile  konur. Kırmızı göz oluşturan pek çok durum 
göz alerjilerini tehdit edebilir. Muayene göz kapakları , göz yüzeyini ölçen konjonktiva, kirpikler ve kornea dikkatle incelenir. 
Bazi mikrobik hastalıklar, göz kapağı iltihabı, kuru göz, böcek ısırıkları, göz alerjisini tehdit eden tablo meydana getirebilir. 
Tedavisinde ;
Öncelikle alerjen etkenlerden kaçınmak gerekir.
Polen, hayvan tüyü, toz ve çim gibi antijenler alerjileri aktive eden maddelerdir.
Soğuk kompres belirtileri dindirmekte çok etkilidir.
Suni gözyaşı damlaları özellikle soğuk olarak göze damlatilmasi önerilir.
Antialerjen damlaları; kaşıntıyı azaltır, şişliği giderir.
Kortizonlu damlalar; daha şiddetli alerjilerde kullanılır. Kaşıntıyı, yanmayı, ışığa duyarlılığı azaltır.

Opr. Dr. Gülina Kargül Dinç
İdealtepe Göz Merkezi
Göz Nurunu Koruma Vakfı
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
 19 - 26 OCAK 2018 

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“KİTAP OKUMA”
Tarih-Saat: 19 Ocak 2018 / 11.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen:  Göztepe Gönüllüleri

 “ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON 
MERKEZİ ZİYARETİ”

Tarih-Saat: 19 Ocak 2018 / 12.00
Yer: Tomurcuk Kafe

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

“ASTROLOJİ VE 2018 AY FAZLALARI”
Astroloji Uzmanı Asude ARGUN 

Tarih-Saat: 19 Ocak 2018 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen:  Erenköy Gönüllüleri

“MANYETİK ALAN VE TERAPİ”
Energetics Bağımsız Danışman 

Burcu SÜYÜR 
Tarih-Saat: 19 Ocak 2018 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen:  Göztepe Gönüllüleri

“ENDİŞELİ MİYİZ”
Yaşam ve İlişkiler Koçu Haluk GÜLTEKİN 

Tarih-Saat: 22 Ocak 2018 / 13.00
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“NEV” TSM KOROSU
Şef Nermin KAYGUSUZ 

Tarih-Saat: 22 Ocak 2018 / 20. 00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi  
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

SÖYLEŞİ-İMZA: 
“BEDEN AKLIYLA NASIL ZAYIFLANIR” 

Dr. Fevzi ÖZGÖNÜL 
Tarih-Saat: 23 Ocak 2018 / 14.00

Yer: KKMK Salonu
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

 “OBEZİTE VE ALINACAK ÖNLEMLER” 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

Uzmanı Doç. Dr. Sedat CANER
Tarih-Saat: 23 Ocak 2018 / 14.00

Yer: CKM - B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

FİLMİ GÖSTERİMİ: “TÜRKAN”
Dünya Cüzzam Günü Dolayısıyla

Tarih-Saat: 23 Ocak 2018 / 14.30
Yer: Moda Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“İSTERSEM ŞANS BANA GÜLER”
Kişisel Gelişim Uzmanı Gülcan 

NAKİPOĞLU 
Tarih-Saat: 23 Ocak 2018 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“TURKUAZ” TSM KOROSU
Şef Erol ARMUTLU 

Tarih-Saat: 23 Ocak 2018 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi  
Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri

“HOLOGRAFİK EVREN VE BİLİNCİN 
YARATIMLARI” 

Reiki Master Ali KARACA 
Tarih-Saat: 24 Ocak 2018 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

 ‘’TALAT ER” TSM KOROSU
Şef Talat ER 

Tarih-Saat: 24 Ocak 2018 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi  
Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri

“STRES YÖNETİMİ VE ETKİLİ İLETİŞİM 
TEKNİKLERİ” 

Eğitmen-Danışman Sema Özdemir 
Tarih-Saat: 25 Ocak 2018 / 14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

“NEFES TERAPİSİ” 
Nefes Eğitmeni Hümeyra Kılıç 

Tarih-Saat: 25 Ocak 2018 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“DİNGİNLİĞİN GÜCÜNÜ KULLANMAK” 
Eğitmen Hilal ORHAN 

Tarih-Saat: 25 Ocak 2018 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“DİNLENME SANATI”
Eğitmen Ve Danışman Sema ÖZDEMİR 

Tarih-Saat: 25 Ocak 2018 / 14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri

“2018’E GENEL BAKIŞ” 
Astrolog Zuhal GÖKGÖZ 

Tarih-Saat: 25 Ocak 2018 / 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“KİTAP OKUMA”
Tarih-Saat: 26 Ocak 2018 / 11.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen:  Göztepe Gönüllüleri

“NEFES TERAPİSİ”
Gülin SARIYİĞİT 

Tarih-Saat: 26 Ocak 2018 / 13.30
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri

“İLKYARDIM SEMİNERİ” 
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 

Çiğdem ÇEVİRGEN 
Tarih-Saat: 26 Ocak 2018 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“TÜRKİYE’NİN YÖNÜ”
Emekli Tuğgeneral Naim BABÜROĞLU, 

Doç. Dr. Barış DOSTER, Yazar Ümit ZİLELİ 
Tarih-Saat: 26 Ocak 2018 / 14.00

Yer: CKM. - B Salonu
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

Koşuyolu Gönüllüleri Aralık ayı boyun-
ca “Bireysel Gelişim Günleri Etkinlikleri” 
kapsamında birçok etkinliğe, alanında uz-
man birçok ismi ağırlayarak ev sahipliği 
yaptı. Düzenli olarak gerçekleştirilen pila-
tes, yoga gibi etkinliklerin yanı sıra:
Owen James,  “Titreşimsel Şifa” başlıklı 
seminerle Aralık ayının ilk haftasında ko-
nuk oldu;
Ahmet Şahinöz,  tendon (Yi Jin Jing) eg-
zersizleri ile gönüllüler ve mahalleliler ile 
buluştu.  
Dr. Sibel Spinu, özellikle Avrupa’da yay-
gınlaşan, sağlık sektöründe yeni tedavi 
şekli olan ve geleceğin iyileşme yönte-
mi olarak bakılan “Homeopati” konusun-
da bilgi verdi. 
Yazar Aydan Gündüz ile bu ay Atilla İlhan’ı 
konuşulurken, 5 Aralık Dünya Kadın Hak-
ları Günü kapsamında Psikolog İlkay Ge-
dik ile dünyada ve ülkemizde kadınlar ve 
kadın hakları üzerine söyleşi gerçekleşti.
Ayşen Arıç, “Mevlana Felsefesi”ni anlat-
tı. “Mevlevilik, hakkaniyetli yaşam biçimi 
öğretisidir, bir hoşgörü yaklaşımıdır ve en 
önemlisi, farkındalıktır” diyen Arıç, çeşitli 
soruları da yanıtladı.
Anestezi Uzmanı Dr. Kudret Parpar “Acil 
Durumlarda Homeopati Kullanımı” konu-

lu seminer gerçekleştirirken, Asude Ar-
gun gönüllülerle ve mahalle sakinleriy-
le 2018 yılına dair astrolojik beklentilerini 
paylaştı. 
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yö-
netim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu 
gönüllülük deneyimlerini ve proje yapma-
nın detaylarını paylaşırken, Ufuk Önen ise 
“Hayatımızı Kim Yönetiyor” konulu keyifli 
bir etkinlikte Koşuyolu Gönüllü Evi’ndeydi.
Saba Deniz Uzun yönetiminde  gerçekle-
şen “Mucizenin Doğumu” etkinliği yoğun 
bir katılımla gerçekleşti.
Yazar ve Şair Refet Özkan, gönüllülere 
Cumhuriyet Döneminde Eğitimin 50 Yılını 
ve Köy Enstitülerini anlattı. Bir dönemin, 
Köy Enstitüleri’nin sistematik olarak yok 
edilişinin ve bunun toplumda yarattığı de-
ğişimin konuşulduğu seminer soru ve ce-
vaplarla sona erdi. 
Öznur Yılmaz Berk tarafından“Koçluk 
Becerileri ile Yaşama Liderlik” konusu in-
teraktif şekilde anlatılırken; Buket Elbe-
yoğlu ile “Duygularımızın Ruh ve Beden 
Sağlığımıza Etkileri” başlıklı seminer ger-
çekleşti. Elbeyoğlu’nun üç haftalık EFT 
Atölyesi de programa dâhil edildi.
Kadın Emeği Atölyesi’nde “Bez Bebek 
Yapımı” çalışmasıyla birbirinden güzel 

rengârenk bebeklerin tasarımcısı Handan 
Arık konuk olurken; Doç. Dr. Koray Ünay 
ile “Omuz, Bel ve Diz Ağrılarının Nedenleri 
ve Tedavileri” konusunda interaktif katı-
lımla söyleşi gerçekleştirildi.
Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu “Çocuk-
larda Teknolojik Bağımlılık” konulu önem-
li bir seminer verirken; Yönetmen Kazım 
Kızıl'ın “Ölmez Ağaç Yırca” belgeseli iz-
lendi ve ekoloji üzerine konuşuldu.
“Validebağ Korusu Tarihçesi ve Günümüz 
Gerçekleri” konulu seminerde Av. Rehber 
Tayfun Kardeş keyifli ve dopdolu anlatı-
mıyla katılımcıları bilgilendirdi.
İlknur Ünal, Koşuyolu Gönüllü Evi’nde bir 
tür iğnesiz akupunktur denilebilecek olan 
“SUJOK” etkinliğinde küçük uygulama-
larla katılımcılara detaylı bir anlatımla su-
num gerçekleştirdi.
“Arabuluculuk ve Uzlaştırma, İş Huku-
kunda Arabuluculuk” konularında Av. Arb. 
Şükran Tavlaş,  Av. Arb. Nur Evrim Erol, 
Av. Arb. Tülin Doğan kapsamlı bir bilgi 
paylaşımında bulundular.
Aralık ayı boyunca “Çocuklarla Satranç 
Kulübü” ve “Çocuklarla İngilizce Kulübü” 
çalışmaları devam etti. Gönüllüler ve ma-
halleliler ikindi kahvesi, çay ve kitap saat-
lerinde bir araya geldiler.

FENERBAHÇE’NİN 
KEDİ EVLERİ

FİKİRTEPE GÖNÜLLÜLERİNDEN

ÖĞRENCİLERE 
DESTEK

GÜL ve BÜLBÜL
Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri’nin Şef 
Ferhat Ersoy yönetimindeki “Gül ve Bülbül” te-
malı Türk Sanat Müziği topluluğu konseri,  coş-
kulu eserler ile Bostancı Gönüllüleri’ne ve ka-
tılımcılara müzik şöleni yaşattı. Keyifli etkinlik 
için uzun süren uğraşlar ile hazırlıklara destek 
olan Şef Ferhat Ersoy’a, korosuna ve saz heye-
tine teşekkürlerini ileten Gönüllü Evi Başkanı, 
moral ve motivasyonlarını tazeleyen bu tür et-
kinliklerin yineleneceğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN 
SATRANÇ TURNUVASI
Feneryolu Gönüllü Evi’nde, Çocuk Komitesi ön-
cülüğünde İngilizce ve Matematik dersi alan 
çocuklara kişisel gelişimleri için Satranç Fede-
rasyonunun sertifikalı öğretmeni Ali Bürün-
çekci  tarafından satranç dersi verilİiyor. 1. ve 
2.dönem sertifikalarını alan öğrenciler arasında 
satranç turnuvası düzenlendi. 

GEA Yeni Yüksektepe Arama Kurtar-
ma Ekoloji Grubu üyeleri ve Fenerbahçe 
Gönüllüleri, sokakta yaşayan kedilerin 
soğuk hava koşullarında yaşayabilme-
lerine yardımcı olmak amacıyla kış-
lık barınaklar yaptılar. Ulusal ve ulusla-
rarası alanda yaşamı tehdit eden bütün 
felaketlerde canlı varlıkları korumak ve 
onların hayatını kurtarmak için gönül-
lü çalışmalar sürdüren gruba işbirlikle-
ri ve dayanışmaları için teşekkür eden 
gönüllüler, sokak hayvanlarını korumak 
için düzenli çalışmalar yapacaklarını ifa-
de ettiler.

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde eğitim desteği 
alan öğrencilere MNG Factoring A. 
Ş. çalışanları tarafından bot ve mont 
yardımında bulunuldu. Fikirtepe 
Gönüllüleri Sosyal Destek ve Eğitim 
Komitesi yetkilileri bağışları nedeniyle 
firma yetkililerine teşekkür ettiler.

KOŞUYOLU GÖNÜLLÜLERİNİN 
ARALIK AYI FAALİYETLERİ

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri 
Kültür Sanat Komitesi’nin 12 Ocak Cuma 
akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde dü-
zenlediği ve Gazeteci-Yazar Banu Avar’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “2018’de Dün-
ya Düzeni” konulu etkinlik, oldukça yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Türkiye ve Dünya 
gündeminin değerlendirildiği etkinliği, salo-
na sığmayan misafirler, koridor ve sahne üs-
tünden izleyebildiler.

“Bizim ortak amacımız vatanın bölün-
mez birliği ve bütünlüğüdür. Bu yolda engel-

lerle karşılaşabiliriz, ancak umutsuzluğu bir 
kenara bırakıp mücadele etmeliyiz” ifade-
leriyle sözlerine başlayan Banu Avar, “Biz-
ler kendi ülkemizin çıkarları doğrultusunda 
ne istediğimizi bilerek hareket etmeliyiz ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, uf-
kun ötesini görmeliyiz” dedi.

Söyleşinin ardından konuklarla sohbet 
ederek, kitaplarını imzalayan Banu Avar’a 
teşekkür eden Gönüllü Evi Başkanı Nurhan 
Sözer, ileride başka söyleşilerde buluşmak 
üzere kendisine plaket takdim etti.

ÖĞRENCİLER 
KATI ATIK 
TESİSİNDE

“ATATÜRK İLE ANILAR”

“Hayatımızda Keşkeler Olmasa” 

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri Eği-
tim Komitesi’nin düzenlediği “Cemal Süre-
ya’yı Yaşatalım” etkinliğinde Cemal Süre-
ya’nın hayatı, eserleri ve şiirleri paylaşıldı. 
Gönüllülerin ve mahalle sakinlerinin zaman 
zaman duygusal anlar yaşadığı etkinlik boyun-
ca, sanatçının kadın-erkek eşitliğine hassas ve 
titiz yaklaşımı vurgulandı. 

BOSTANCI’DA CEMAL SÜREYA ANMASI

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Çevre ve 
Kentlilik Bilinci Komitesi’nin organize ettiği gezide, 
Öğretmen Harun Reşit İlköğretim Okulu dördüncü 
sınıf öğrencileri, Çevre Mühendisi Fikri Karaman’dan 
tesisin işleyişi konusunda detaylı bilgi aldı.
Katı atıkların ayrıştırılması konusunda öğrencilerin 
sorduğu sorulara yanıtlar verilirken; çocuklara, geri 
dönüşüm konusunun öneminin aşılanabilmesinin 
amaçlandığı etkinlik, yerinde deneyimleme ve öğ-
renme olgusunun sonuç alınan bir örneği oldu.

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde ”Ata-
türk’ün Yanı Başında”  kitabının yazarı ve 
Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mus-
tafa Kemal Ulusu, Atatürk’ü ve yıllarca 
O’nun yanı başından hiç ayrılmayan, Çan-
kaya Kütüphanesi’nde görev yapan baba-
sı Nuri Ulusu’nun anılarını paylaştı. Ulusu,  
TRT arşivinden elde ettiği, babasının ken-

di sesinden anlatılan Atatürk ‘ü konu alan 
röportajı ve slaytları gönüllülere ve ma-
hallelilere sundu. Boğaziçi Üniversitesi ve 
Rahmi Koç Müzesi’nde “Atatürk ve Ba-
bam” adlı fotoğraf sergisi açan Ulusu, Ata-
türk’ün kitaba ve okumaya verdiği önemi, 
“Tüm zaferlerimi ve başarılarımı tarih bil-
gime borçluyum” ifadesiyle vurguladı.

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Halkla İlişkiler Ko-
mitesi’nin programladığı “Hayatımızda Keşke-
ler Olmasa” konulu sunum, Şenay Mutlu’nun 
anlatımıyla gerçekleştirildi. 
“Hayat, kimilerine göre sonu önceden belli 
olan sinema filmi, kimilerine göre dikenli bir gül 
bahçesi, kimilerine göre ise güzel olsa da ol-
masa da, geçen zaman sürecidir” diyen Mutlu,   
“keşke” olgusunun da tanımını yaptı. “Keş-
ke dememenin yolu, kendimizi iyi tanımak-

tan, hayattaki önceliklerimizi iyi belirlemekten 
ve iyi dostluklar kurmaktan geçer. Keşkeleri-
miz ve endişelerimiz şu anı yaşamanın en bü-
yük düşmanıdır. Sevmek ise duyguların en 
yücesidir. Önyargılarınızı kırın, hedeflerinizi 
iyi belirleyin, keşkeleri bırakın, İYİ Kİ söylemi-
ni hayatınıza sokun ve mutlu yaşayın” diye-
rek konuşmasını tamamladı.  Etkinlik, Gönüllü 
Evi Başkanı Ayten Afşin’in, katkıları için Şenay 
Mutlu’ya teşekkür etmesiyle sona erdi.

BANU AVAR KONUK OLDU
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SOLDAN SAĞA:
1-Fatma Girik’in başrol oynadığı bir film… Argoda hafif yaralama… Ham ipekten yapılmış 
astarlık kumaş. 2-Omurgalılarda, kol ve bacaklar… Alışılmış, alışılan… Semih Kaplanoğlu’nun 
bir filmi… Bir tür hafif ve kaba ayakkabı. 3-At vb. hayvanların sırtına eyerin altına konulan 
keçe, meşin ya da kalın kumaş parçası, yapık, belleme… ‘Daha’ adlı romanı Onur Saylar 
tarafından sinemaya uyarlanan ünlü yazar. 4-‘Memduh …’ (Yönetmen)… Haykırma, bağırma… 
Tırpana balığına verilen bir ad… Laiklik. 5-Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanı… 
Kanun. 6-Genel… Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre… 
‘… Ruacan’ (Caz müzisyeni)… Bizmut elementinin simgesi. 7-Önceden delinmiş parçaları 
tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aleti… Yemin, kasem… ‘Joan …’ (Ressam)… İşyeri, 
büro. 8-Bartın’ın bir ilçesi… Birinci olarak, en başta… Eski dilde yaratılmış bütün canlılar… 
Mozambik’in başkenti. 9-Titan elementinin simgesi… Bir bağlaç… Bir kimse ile birine 
gönderilen şey… Dantel ya da nakış ipliği yumağı. 10-Ahlakçılık… İtalyan radyo televizyon 
kurumu… Temel, esas, asıl. 11-Boğa güreşi yapılan alan… Eflatunla kırmızı arası renk… 
Başladığı noktada biten, önceden belirlenmiş bir programa göre yapılan seyahat. 12-Boyun 
eğen… Haldun Taner’in bir oyunu… Hikaye, roman, piyes vb. edebi türlerde olay kuruluşu, 
kurgu. 13-Eşi olmayan, biricik… ‘Boris …’ (Yazar)… Bir tür makarna… Kırgızistan’da bir kent. 
14-Çizilerek ya da oyularak açılan kertik… Akıl… Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar 
Sinan’a yaptırılmış, Unkapanı yakınlarındaki cami. 15-Birleşmiş Milletler’in kısa yazılışı… 
Kastamonu’nun bir ilçesi… Bir seslenme ünlemi… Cambazların gösteri yaptığı genellikle kapalı 
yer. 16-Yunanistan’ın eski para birimi… Klasik Türk müziğinde bir makam… Kuşatma, çevirme, 
sarma. 17-Kafiye… Coğrafyada girdap, çevri… Mecazen, tuzağa düşürülen kimse… İlgi eki. 
18-Rüzgar, yel… Sağlam bir temele dayanmayan, köksüz, asılsız… ‘… arabası’ (Yürüteç). 
19-Cıvata ve somunlardaki yiv… Bir av hayvanı… Türk sinemasında karakter rollerinin 
değişmez isimlerinden biri olmuş Aliye önadlı aktris. 20-Bütün noktaları merkezden aynı 
uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim… Değersizleşme, zarar… Duyarga… Çok sarhoş.  

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Charles Dickens’ın bir romanı… Afrika’da bir ülke… Futbolda, savunucu. 2-Şaşkınlık 
uyandırıcı hüner… Parasal… Başarısız… İskambilde bir kağıt. 3-Sevinçli, neşeli… Konya’nın bir 
ilçesi… ‘Yangın Yerinde Orkideler’ oyununun yazarı. 4-Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde 
konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapma… Eskiden kullanılan bir tür 
ipek kumaş… Tavla oyununda üç sayısı. 5-İlaç, merhem… ‘… V 216’ (Kıvanç Baruonü’nün 
sinemalarda gösterimi süren filmi)… Belirtiler… Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun 
kısaltması. 6-Şairler… Giuseppe Verdi’nin bir operası… Acele… Çikolata ile yapılan bir çeşit 
tatlı. 7-Köpek… Karışık renkli, alaca… Fatih’te bir semt… Meneviş, dalgır. 8-Bazı zaman, 
gah… Uzak… Büyük Britanya’nın batısında uzanan adanın büyük bölümünü kaplayan ülke. 
9-‘Beni Çok Sev’ adlı şarkısıyla listelerde yer alan ünlü şarkıcı… Halk dilinde paraca durumu 
bozuk olan (kimse)… ‘… Bulut İynemli’ (Aktör). 10-Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı… 
Yılın aylarından biri… Açıkgöz, kurnaz. 11-Ağır, sert ve siyah renkli bir tahta… Olumsuzluk 
belirten bir önek… Bir tür salon dansı ve bu dansın müziği… Bazı çok olan (tuz). 12-Gönülden 
sevilen, gönül verilmiş olan kadın… Konusu bir doğa ya da şehir parçası olan resim, gravür 
ya da desen, tablo… Yersiz, beceriksiz, zamansız söz ya da davranış… Radyum elementinin 
simgesi. 13-Suyosunu… Japon çizgi filmi… Çekişme, bozuşma, kavga… Pilotlar ve havacılar 
için yayımlanan bülten. 14-Boğa takımyıldızı sınırları içinde bulunan, yedi parlak yıldız ve 
etrafındaki yıldız kümesi… Üç fazlı elektrik gerilim ya da akım sistemleri için kullanılan 
sözcük… Geri dönen. 15-Karagöz oyununda perde… Uğursuz… Feyzi Tuna’nın bir filmi… 
Matem. 16-Ödeme… Sözleşme… Yarım pansiyon anlamında kısaltma… Ulaşım sağlayan bir 
taşıtın uğradığı yerlerin bütünü. 17-Pinpon, masatenisi… Hava hedeflerine karşı kullanılan 
silahlara verilen genel ad. 18-At bakıcısı… Fakir, yoksul… İlgilendiren, ilişkin… Doğada olduğu 
gibi kalarak işlenmemiş olan. 19-Bir sayı… Subaylar… Arazi, tarla… Japon tiyatrosunda 
geleneksel bir tür. 20-Sinemalarda gösterilen eser… İstanbul Sanayi Odası’nın kısa yazılışı… 
‘Kerem …’ (Aktör)… Ölüm cezası.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Şolohov, Yaprak Dökümü 2-Ürün, Rical, İcar, İs 3-Kapasite, Mayıs, Ortam 4-Rn, Riga, Hitabet, Li 5-Kınalıada, Amerika 6-Edim, Milli, İd, Meleke 
7-Ren, Çizgili, Esas, Sac 8-Bravo, Mallarme, İk, Re 9-Ab, Arp, İde, Namert 10-Şerh, Ataş, Ezogelin 11-Dede, İkizler, Tir, Po 12-Belemir, Kainat, Aaron 13-İrat, Lagar, 
Ray, Alo 14-İhtiyat, Ser, Amik 15-İpsala, Re, Utangaç, Go 16-Me, Kantitaif, Olanak 17-Armoni, Zn, Uran, Acem 18-İmar, Rögar, Ehil, Abis 19-Lir, Nedamet, Alaska 20-
Taam, Heybet, Ve, Tip.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Şükrü Erbaş, Bizim Aile 2-Oran, Derbeder, Permi 3-Lüp, Kina, Relaks, Mart 4-Onarım, Vahdet, Akor 5-Sin, Çor, Em, İlan, Na 6-Origami, Pa, 
İlhan İrem 7-Vitalizm, Tirat, Öd 8-Ce, Ilgamak, Girizgah 9-Ya, Halil, Şikayetname 10-Al Midilli, Zara, Rey 11-Ata, İadeli, Tutu, Tb 12-Riya, Rezene, Tire 13-Acıbadem, 
Ora, Safahat 14-Kasem, Seng, Tren, Nil 15-Dr, Tema, Aet, Argo, Lav 16-Resimli Ay, Ala, Se 17-Kirtil, Keira, Açacak 18-Üst, Kes, Rn, Ram, Nebat 19-Alakart, Poligami 
20-Ümmi, Ece, Gonokok, Sup.
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BULMACA

Ela Bayır (Yaş 10)

İlkim Elif Gürsel (Yaş 8)

Zeynep Armina Gündüz (Yaş 9)

Cihangir Poyraz Palak (Yaş 12) Buse Eser (Yaş 12)
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Cem Tuğcu (Yaş 10)

‘Yazar olacaksın’
diye işe almışlardı.

Keşke yer çekimi
olmasaydı kafama

elma düşmezdi.

Yeter artık
asılmaktan

bıktım.

Çağan Deliçay (Yaş 10)

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

Amatör çizerlerin karikatürleri, iki sayıda bir gazetemizin 
Amatör Köşesi’nde sizlerle buluşacak

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin gelenekselleşen 
haftasonu söyleşilerinin son konuğu genç kuşak komedi 
oyuncusu Onur Buldu oldu. 14 Ocak Pazar günü gerçekleşen 
söyleşide Buldu, ‘Oyunculuk ve mizah’ başlıklı söyleşi 
gerçekleştirdi. Karikatür Evi sorumlusu Meriç Karçal’ın 
sorularını yanıtlayan Buldu, dinleyicilerle aktif bir söyleşiye 
imza attı. Buldu,  oyunculuğa dair merak edilenleri, hayat 
verdiği ‘Bilal’ karakterini, günümüzün mizah anlayışı ve 
oyunculukta mizahın kullanıma dair soruları yanıtladı.

“HİKAYESİ OLAN BİRİNİ OYNAMAK...”
Dinleyicilerden Buldu’ya en çok yöneltilen soru ise “En çok 
hangi karakteri oynamak isterdiniz?” sorusu oldu. Soruya, 
“Çok büyük bir şey ıskalıyoruz” diyerek cevap veren Buldu, 
şöyle devam etti: “Bu ülkede bir Kurtuluş Savaşı yaşandı. Biz 
bu olayı hep Kurtuluş, Cumhuriyet gibi belgesel niteliğinde 
çektik. Oysa Er Ryan’ı Kurtarmak diye bir film var. Filmi 
izlediğin zamanda tek bir karakter üzerinden tüm hikayeyi 
anlıyorsun. Bizde onlar eksik. Onları yapamadık. Seyit 
Onbaşı gibi yüzlerce, binlerce karakter ve hikayemiz var. 
Böyle bir projenin içinde olmayı çok isterim. Olay örgüsü 
içindeki herhangi bir karakterin hikayesini oynamak isterim.”

“YAŞANANLAR SAHNEYE GELMEMELİ”
Komedi oynayan bir oyuncunun, sahneye geldiği andan 
itibaren öncesinde yaşadığı tüm olumsuzluklarını unutması 
gerektiğini söyleyen Buldu, “Sahne başka bir şey. Hani 
hep derler ya ‘Paltonu asacaksın sahneye öyle çıkacaksın’ 
biraz bunu yapmak gerekiyor. 
İstanbul’da yaşıyoruz. Her gün 
her türlü şeye tanık oluyoruz. 
Hiçbir şey görmesen bile 
çeşitli yerlerden birine bir şey 
olduğunu görüyorsun ve seni 
etkiliyor. Hele ki duyarlı bir 
insansan daha zor bir durum. 
Ama tüm bu yaşananlar 
sahneye gelmemeli. Bir şekilde 
curcunanın içinde kaybolup 
gidiyor.” diye konuştu. 
Dinleycilerden gelen başka bir soru 
ise Yok Artık 2 filmi senaristliğini yapan 
karikatürist Serkan Altuniğne hakkında 
oldu. Karikatüristlik yapan birinin 

yazdığı komedi filmiyle bir başka yazarın yazdığı komedi 
filmi arasında ne gibi farklılıklar oluyor sorusuna Buldu, 
“Karikatüristlerde genelde anlık tepki oluyor. Çizgilerinin 
ötesinde baloncuklara yazılanları okuduğunda gülüyorsun. 
Yoksa çizgiye baktığında tek başına anlamadığın için yazı 
daha bir anlamlı oluyor. Serkan Altuniğne’nin senaryosunda 
da bu vardı. Anlık ama çok komik. Anlık bir tepki her şeyi 
halledebiliyordu. Durumdan daha çok tepki odaklı yazıyorlar. 
Diğer komedi senaristlerine baktığımızda ise onlar iyi bir 
durum bulmaya çalışır. Durum iyidir sen küçük bir mizah 
öğesi katarsın. Diğerinde ise yerine ve zamanına göre anlık 
tepkiyi yakalarsın. Şu anda Güldür Güldür’de yaptığımız 
iş daha çok karikatürist tepkiler olarak adlandırabiliriz.” 
şeklinde konuştu. 

“İSİMLER DAHA ÖNE GEÇTİ”
Son yıllarda film afişlerinin ve ‘iyi oyuncu’ kavramanın 
da değiştiğine değinen Buldu, “Bu durumu özel kanallar 
yarattı. Eskiden birini dizide oynatmak için onun çok ünlü 
olması gerekmiyordu. İyi bir oyuncu olması yeterliydi. 
Bu dönem Süper Baba’nın olduğu döneme denk geliyor. 
Sonradan böyle bir ün furyası başlatıldı ve tiyatrolar da buna 
uydu. Afişler eskiden çizim olurdu.  Şimdi afişlerde sadece 
kafalarımız var. Seyirci de şu isim var bu isim var diyerek ünlü 
görürüz hevesiyle izlemeye gidiyor. Eskiden bu durum çok 

yoktu.” yorumunda bulundu.

“GÜLDÜR GÜLDÜR TİYATRO DEĞİL”
Buldu’ya aktif rol oynadığı Güldür 

Güldür ile ilgili de pek çok sorgu 
geldi. “Güldür Güldür tiyatro 
değil” diyen Buldu, “Güldür 
Güldür bir şov programı. Tıpkı 
Beyaz’ın, David Letterman’ın 
yaptığı gibi bir şov programı. 

Tiyatroyla alakası yok. Sadece bu 
şovun yapıldığı sahne bir tiyatro 

sahnesi o kadar. Bunun dışında 
tiyatroyla ilgili organik bir bağı yok. 

İnsanların kafasında Güldür Güldür’ün 
tiyatro olduğuna dair düşünceler ve bununla 
birlikte bazı yargılamalar da geliyor fakat bu 
doğru değil.” dedi. 

Güldür Güldür’deki ‘Bilal’ 
karakteriyle her çarşamba 

akşamı evlerimize konuk olan 
oyuncu Onur Buldu, Kadıköy 
Belediyesi Karikatür Evi’nde 

“Oyunculuk ve mizah” başlıklı 
söyleşi gerçekleştirdi 

Güldür Güldür’de 
karİkatürİst tepkİler var

l Kaan DERTÜRK
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Sivas katliamında hayatını kaybeden Şair Metin Altıok adı-
na düzenlenen ve bu yıl onuncusu gerçekleşen “Metin Al-
tıok Şiir Ödül Töreni”, 16 Ocak Salı günü saat 19.00’da Kadı-
köy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği, Metin Altıok’un kızı, 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un 
ev sahipliği yaptığı törenin konukları arasında, Kadıköy Be-

lediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, Sivas katli-
amında hayatını kay-
beden Şair Behçet 
Aysan’ın kızı Eren Ay-
san, Tiyatro ve Sinema 
Oyuncusu Orhan Alka-
ya ile Gazeteci Nazım 
Alpman da vardı. 

“ŞİİR YAŞASIN DİYE”
Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Zeynep Al-

tıok, “Var olabilmek için şiiri ve umudu yaşatmaya devam 
edeceğiz. Nefret kültürünü yerleştirmek isteyenler, kin-
dar ve dindar nesil düşüncesiyle otuz beş cana kıydılar. Bu 
akılla, nefreti körüklemeye devam ediyorlar. Nice aydını-
mızın ışığı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmaya devam 
edeceğiz” dedi. “Sanatı, şiiri ve romanı yok etmeye devam 
ediyorlar” diyen İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, konuş-
masına şöyle devam etti: “Biz aydınlanmayı ve bütün dev-
rimcileri selamlamak için buradayız. Şiir yaşasın diye bu 
ödül törenindeyiz.” 

On yıl içerisinde ödül alan bütün şairleri selamlayan 
Milletvekili Altıok, “Doğan Hızlan’ın başkanlık ettiği ödül 
seçici kurulunda, Haydar Ergülen, Ahmet Telli, Şükrü Er-
baş, Eray Canberk, Hilmi Yavuz ile Ali Cengizkan yer aldı. 
Seçici kurul,  ‘10. Metin Altıok Şiir Ödülü’nü ‘Aşktan Alır 
Rengini” adlı kitabıyla A. Hicri İzgören’e değer gördü” 
diye konuştu.  

“MÜCADELE EDENLERE…”
Altıok’un konuşmasının ardından ödüle değer görülen 

Şair A. Hicri İzgören, seçici kurul üyelerinden Eray Can-
berk’in elinden ödülünü aldı.  Şair A. Hicri İzgören, ödül 
töreninde yaptığı konuşmasında, usta bildiği Metin Al-
tıok adına ödül almanın mutluluğunu ve onurunu yaşadı-
ğını söyledi. Hicri İzgören, barış ve özgürlük adına içeride 
ve dışarıda mücadele edenler adına ödülü aldığını sözlerine 
ekledi. İzgören’in konuşmasının ardından ödül töreni,  Fa-
zıl Say’ın piyanosuyla, Serenad Bağcan’ın sesiyle ve Tilbe 
Saran’ın nefesiyle can verdiği Metin Altıok’un şiirlerinden 
oluşan dinletiyle son buldu. 

Nazım her yerde

Cemal Süreya’nın dostlarına el salladığı pence-
re, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın kolunun altında ek-
mekle yürüdüğü sokak, Özdemir Asaf’ın telaşla 
çıktığı kapı, Cem Karaca’ya ilham veren Moda 
sahili, Nazım Hikmet’in memleket hasreti…

Kadıköy Belediyesi’nin ilçede yaşamış  
sanatçıların eserlerini yaşadıkları sokakta  
yaşatmak, böylece sanatçıların ve eserlerinin 
bilinirliğini arttırmak üzere başlattığı “Yaşa-
yan Sokaklar Projesi” Nazım Hikmet şiirleri 
ile sürüyor.

2016 yılında başlayan “Yaşayan Sokaklar 
Projesi” kapsamında ilk çalışma Caferağa Ma-
hallesi, Cemal Süreya Sokak’ta yer alan Ce-
mal Süreya’nın yaşadığı evin önünde yapılmıştı.  
Proje kapsamında  Özdemir Asaf ve Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın şiirleri yaşadıkları sokakların kal-
dırım taşlarına yazılırken Cem Karaca’nın hey-
keli yapılmıştı. Proje “Güneşi İçenlerin Türküsü, 
Kerem Gibi, Memleketimden İnsan Manzarala-
rı” ve daha pek çok şiiri ile edebiyatımıza dam-
gasını vuran Nazım Hikmet ile devam ediyor.

Ali Suavi Sokak’ta bulunan Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi’nin duvarlarına ve Moda Cadde-
si’ndeki bloklara asılan şiirlere yenileri eklendi. 
Usta şairin şiirleri doğum günü olan 15 Ocak ön-
cesi Kadıköy Moda Burnu’ndaki kaldırım taşla-
rına döşendi. Güzel Günler Göreceğiz, En Güzel, 
Bugün Pazar, Ceviz Ağacı şiirlerinden dörtlükle-
rin  yazıldığı kaldırım taşları, Kadıköy sokakla-
rında yürüyenlere yol arkadaşlığı yapacak.

SIIRI yaSatacaGız
Bu yıl onuncusu 

düzenlenen ‘Metin Altıok 
Şiir Ödülü’ne seçici kurul 

tarafından Şair A. Hicri 
İzgören değer görüldü. Ödül 

töreni CKM’de yapıldı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Alper Kaan YURDAKUL

Usta şair Nazım Hikmet’in 
şiirleri doğum günü 

öncesi Kadıköy Moda 
burnundaki caddeye yazıldı

Var olmak iCin

Nazım Hikmet'in 116'ncı doğum günü, Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi tarafından Haydarpaşa 
Tren Garı'nda gerçekleşen bir dizi etkinlikle 
kutlandı. Etkinlikte oyunlar, şiirler, şarkılar, 
sohbetler hep Nâzım kaynaklıydı. Etkinlik, 
“Gençlik Nâzım’ı Konuşuyor: Güzel Günler 
Göreceğiz” adlı forumla başladı. Nazım’ın 
gençlik yıllarının ve gençliğe bakışının 
konuşulduğu forumda moderatörlüğü 
Barış Terkoğlu yaptı. Etkinlik kapsamında 
düzenlenen, Nazım Hikmet’in şiir anlayışının 
ve mücadelesinin anlatıldığı “Sevdalınız 
Komünisttir” panelinde ise TKP Merkez 
Komitesi üyesi Mehmet Kuzulugil, gazeteci-
yazar Enver Aysever ve NHKM Sözcüsü 
Ulvi İçil konuşmacı olarak yer aldı.  Sanatçı 
Orhan Aydın’ın Nazım’ın şiirlerini seslendirdiği 
etkinlikte, şairin ünlü kitaplarından ilk bölümü 
Haydarpaşa Garı'nda geçen "Memleketimden 

İnsan Manzaraları" içlerinde Levent Üzümcü, 
Metin Coşkun, Ender Yiğit'in de bulunduğu 
birçok tiyatro oyuncusu tarafından 
canlandırıldı.“Yapıcılar”, “Dengin Ceyhan”, 
“Yiğit Özatalay”, “Emin İgüs”, “Nejat 
Yavaşoğulları”, “Sirene”, ve “Ruhi Su Dostlar 
Korosu”nun verdiği konserler ise dinleyicilere 
unutulmaz anlar yaşattı.

DOĞUMGÜNÜ GARDA KUTLANDI

Şiir sokakta
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