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İmara aykırı inşaatı 
yargı belgeledi

Nasıl 
dönüşüyoruz?

 Göztepe’de Meteoroloji arsası 
olarak bilinen alana 4 gökdelen 
yapan firmanın imar planlarına ve 
ruhsata aykırı yaptığı inşaat bilirkişi 
raporu  ve mahkeme  kararı ile 
belgelendi l Sayfa 8'de

 Fikirtepe ve Bağdat Caddesi’nde 
kentsel dönüşüm birçok problemi de 
beraberinde getirdi. Zehir soluyan 
Fikirtepe, açılan davalar, boşalan 
dükkânlar… Kentsel dönüşümdeki 
son gelişmeleri derledik  l Sayfa 9'da

İstanbul’a 
bir de böyle bakın
Şehirleri ve  mekanları eğerek, 
bükerek yeniden tasarlayan 
Aydın Büyüktaş ile baktıkça 
hayranlık uyandıran İstanbul 
fotoğraflarını konuştuk
l Sayfa 4'te

Trenler çekildi
raylar sökülüyor

“Haydarpaşa Garı’na trenler gelecek mi?” sorusu nihayet 
cevaplanıyor. Adapazarı Ekspresi ve Yüksek Hızlı Trenler tarihi gara geliyor  l Sayfa 9'da

Kahve falına değil, 
salata tabağına bak

FATİH SOLMAZ  10'da

Çaldırıp 
kapatılan hayatlar…

UĞUR VARDAN  7'de

sosyal merkeziKadıköy’ün
Kasım ayında faaliyete başlayan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, açılmasının 
ardından geçen kısa süreye rağmen hak odaklı yaklaşımı ve uzman kadrosuyla birçok 
çalışmaya ev sahipliği yapmaya başladı. O çalışmaları derledik…  l Sayfa 2'de

Doğma büyüme Yeldeğirmeni 
sakini Rüzgar Ceyda Alpak, semte 
dair hatıralarını  ‘’Yeldeğirmeni 
Öyküleri’’ adlı ilk kitabında bir araya 
getirdi  l Sayfa 5'te

Karikatürist, çizgi roman ve 
sinema araştırmacısı-arşivcisi 
Tevfik Yener Çakmak aramızdan 
ayrılışının yıldönümünde Kadıköy 
Belediyesi Karikatür Evi’nde bir 
sergiyle anılacak  l Sayfa 6'da

Semtini sözcüklere döktü Karikatürist Çakmak anılıyor

Kadıköy Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde çocuklara karne 
hediyesi olarak hizmete açtığı Halis Kurtça Çocuk 

Kültür Merkezi’nde ahşap boyama atölyesinden manga 
atölyesine pek çok atölye yapılacak l Sayfa 8'de 

Sömestr bitti ama 
şenlik devam!



Merkezi Finans ve İhale Birimi 
tarafından oluşturulan “Türki-
ye’de İklim Değişikliği Alanında 
Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe 
Programı” kapsamında, hibe alan 
Kadıköy Belediyesi çalışmalarını 
sürdürüyor.  
3-6 yaş çocuklar için sürdürü-
lebilir eğitim programının ge-
liştirilerek, Kadıköy’deki ana-
okullarında 4 bin çocuğa iklim 
değişikliği konusunda farkın-
dalık kazandırmak için eğitmen 

eğitimleri başlıyor.  İlk  eğitim 9 
Şubat 2018 Cuma günü Akade-
mi Kadıköy’de “Okul Bahçemde 
Dünya Eğitmen Eğitimi” başlığı 
altında anaokulu öğretmenlerine 
verilecek. Eğitime katılan öğret-
menlere, iklim değişikliği, toprak, 
atık, su, hava konusunda teorik 
bilgileri ve yağmur suyu hasadı, 
kompost yapımı, tohum topu ya-
pımı gibi öğrencilerin ilgisini çe-
kecek bilgiler ve 11 etkinliği içe-
ren Eğitici El Kitabı verilecek. 
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İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ Tüketici Bilgilendirmesi

 

Değerli Müşterilerimiz,

 

Şirketimiz İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu’nun 09.11.2017 tarih ve 7431-2 sayılı Kararı’nın gereğini sağlamak üzere; Elektrik 

Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin “Ticari kalite göstergeleri 

ve yapılacak işlemler” başlıklı 19’uncu maddesi uyarınca 2013 yılında yapmış olduğunuz 

başvurularınız nedeniyle ticari kalite göstergeleri açısından yükümlü olunan asgari performans 

standartları ve bu standartların ihlali ile ilgili tazminat ödemesi yapılacaktır.

 

Şirketimizin www.ayedas.com.tr adresli resmi internet sitesinde Yardım ve Destek sayfasında yer 

alan Tazminat Talep Başvuru Formu’nu doldurarak Müşteri Hizmet veya Operasyon Merkezlerine 

başvurmanız halinde tazminat ödeme süreciniz başlatılacaktır.

 

Saygılarımızla,

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.

adıköy Belediyesi, Rasimpaşa’da harabe ha-
lindeki iki binayı restore ederek Sosyal Hiz-
met Merkezi’ne dönüştürmüştü. Rasimpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı, geçtiği-

miz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü’nde yapılmıştı. Kadıköy Beledi-
yesi’nin sosyal politikalar alanında benimsediği temel 
yaklaşım, yurttaşların bireysel iyi oluşlarını hedefleyen, 
koruyucu-önleyici ve güçlendirici - geliştirici sosyal hiz-
met uygulamalarını planlamak ve gerçekleştirmek olan 
merkezin faaliyetlerini ve önümüzdeki süreçte yapmak 
istediklerini birim sorumlusu Nasip Karacık, psikolog İl-
kay Gedik ve sosyolog Şadiye Narin’den dinledik.  

“HAK TEMELLİ YAKLAŞIMLA”
Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi birim sorumlusu 

Nasip Karacık, merkezin nasıl bir 
misyonla işlediğini şu sözlerle 
anlattı: “Hak temelli yaklaşım-
la çocuk, genç, kadın, erkek, 
engelli, yaşlı, LGBTİ, göç-
men ve mülteci bireyler ve 
ailelerine yönelik koruyucu, 
önleyici, destekleyici, gelişti-
rici, güçlendirici ve danışman-
lık odaklı sosyal hizmet uygu-
lamaları yürütülülüyor. Merkezde 
toplumun her kesimi için sosyo-kültürel faaliyetler, eği-
tim faaliyetleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık, yön-
lendirme, psiko-sosyal destek hizmetleri, farkındalık ve 
güçlendirme çalışmaları, etkileşim ve paylaşım grup ça-
lışmaları yer alıyor.”

“TOPLUMUN HER KESİMİNE YÖNELİK”
Merkezin çok amaçlı kullanı-
labilir olduğunu belirten İlkay 

Gedik ise, “2 binada hizmet 
veriyoruz. Merkezin ön bi-
nasında kayıt-kabul, etkin-
lik odaları, çok amaçlı sa-
lon, serbest etkinlik alanı ve 
arka binasında da oyun oda-

sı, bireysel görüşme odaları, 
sosyal servis, kadın dayanışma 

ve etkinlik odaları yer alıyor. Bina-
da aynı zamanda çocukların zaman geçirebileceği bir ço-
cuk oyun odası yer alıyor. Binaya çocuklarıyla gelen ka-
dınlar etkinlik ve atölyelere katılırken ya da danışmanlık 
hizmeti alırken çocukları da bilişsel ve psiko-sosyal ge-
lişimlerinin destekleneceği çocuk oyun odasında vakit 
geçirebiliyor. Engelli bireylerin erişimine uygun olarak 
yapılan binada yaşlı bireylere ve yine toplumun her kesi-
mine yönelik bilgisayar odası, serbest kullanım alanları, 
etkinlik odaları ve bir de kütüphane bulunuyor. Merkez-
de; 6 meslek elemanı (1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 3 Psiko-
log, 1 Sosyolog, 1 Avukat, 1 Çocuk eğiticisi, 2 evde ku-
aförlük hizmeti personeli) çalışıyor.” dedi.

 ÖZEL “KADIN DAYANIŞMA” KATI
Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin bir katı özel 

olarak “Kadın Dayanışma” olarak planlandı.” diyen Şa-
diye Narin de, “Burada, kadına yönelik şiddet ve ayrım-
cığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yö-
nelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çeşitli atölye, etkinlik 
ile kadınların güçlenmelerinin destekleneceği merkez-

de hak temelli eğitim faaliyetleri, 
psikolojik ve hukuki danışman-
lık gibi kadını her alanda des-
tekleyen hizmetler veriliyor. 
Merkezi konumda olması ne-
deniyle kadınların kolayca 
ulaşabilecekleri “Kadın Daya-
nışma” birimi hem bölge gene-
line, hem de İstanbul ölçeğinde 
hizmet veriyor.” şeklinde konuştu. 

“26 DANIŞANA HUKUKİ DESTEK”
Merkez açıldığından beri neler yapıldığını bilgisini 

paylaşan Karacık, “Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merke-
zi’nde verilen psikolojik danışmanlık hizmeti oldukça 
rağbet görüyor. Merkez, haftada ortalama 10 psikolojik 

danışmanlık başvurusu almakta ve başvuralara görüşme 
randevusu vermekte. Hukuki danışmanlık için başvuran 
26 danışana hukuki destek verildi. Temel hak bilgisi, da-
nışmanlık istenen vakaların hangi hukuk alanına girdiği, 
hangi yasal düzenlemelerin uygulanabileceği ve hukuki 
süreç yönetimi; danışmanlık hizmetinin temelini oluş-

turmakta. Hukuki süreç yönetimi için yaşanan somut 
olayların en başında başvuru yapmaları önemle hatırlatı-
lan danışanlar, ağırlıklı olarak Aile Hukuku, Ceza Huku-
ku ve İş Hukuku vakalarıyla ilgili bilgi istemekte.” dedi.

Merkezde, kadınlara yönelik gerçekleşen KİHEP’ten 
de bahseden Karacık, “Kadıköy Belediyesi ve Kadının 
İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği arasında imzala-
nan protokol kapsamında Kadının İnsan Hakları Eğitim 
Programı (KİHEP)’nın ikincisi, 11 Ocak Perşembe günü 
Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde başladı. 16 hafta 
sürecek eğitim programı, haftada bir gün olarak, 19 ka-
dınla sürdürülmekte. KİHEP’e gelen talepler doğrultu-
sunda yeni gruplar açılmaya devam edilecek.” dedi.

Merkezin, ilçedeki aileler, bireyler ve gençlerle de 
aktif bir iletişimde olduğunu belirten Karacık,”Sosyal 
ekonomik destek başvuruları alınmakta olup ailelerle ön 
görüşmeler sürdürülüyor. Psiko-sosyal, sosyo-ekono-
mik destek talebi ile başvuran bireyler ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Çeşitli üniversitele-
rin farklı bölümlerinden merkez hakkında bilgi almak 
için gelen öğrenci gruplarına merkezin çalışmaları hak-
kında bilgi verilmekte, gönüllülük esasıyla katkı ve iş-
birliği talepleri değerlendiriliyor.” dedi.

“FLÖRT ŞİDDETİ ATÖLYESİ”
Karacık, merkezin önümüzdeki hafta başlatacağı 

‘Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi’ hakkında ise şu bil-
gileri verdi: “Toplumsal cinsiyet tanımını, güvenli ilişki-
nin anlamını ve şiddetin sadece fiziksel olmadığını an-
latmayı hedefleyen Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi, 
Sevgililer Günü’nden hemen bir gün öncesinde 13 Şubat 
Salı günü saat 15.00’te başlayacak. Atölye çalışmasıyla 
birlikte toplumsal algıları tartışmaya açmak, doğru bili-
nen inanışları sorgulamak, dilimizi ve davranışlarımızı 
dönüştürmek ve kavramların adını koymak amaçlanıyor. 
15 kişilik, cinsiyetsiz/karma grup şeklinde sürdürülecek 
olan farkındalık atölyeleri, ilk olarak üniversite öğrenci-
lerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.” 

0-72 AY GELİŞİM KURSU VE İSPANYOLCA
Merkezin önümüzdeki dönem için hedeflediği proje-

lerden olan 0-72 Ay Gelişim Kursu ve İspanyolca eğiti-
mi hakkında bilgi veren Karacık, “Şubat ayı içerisinde, 
İşkur ve Kadıköy ilçesine bağlı Halk Eğitim Merkezle-
ri işbirliğiyle, 180 saatlik ‘0-72 Ay Gelişim Dönemleri 
Kursu’ ve 120 saatlik ‘İspanyolca A1 Dil Kursu’ açıla-
cak. 0-72 ay gelişim dönemleri kursunda, çocuk gelişimi 
ile ilgili temel kavramlar, bu aylara ait gelişim özellikleri 
ile gelişim özelliklerine uygun etkinlikler detaylı olarak 
yer alacak. Kurslarla ilgili detaylar yakın zamanda duyu-
rulacak olup kayıtlar alınmaya başlanacak.” dedi. Kara-
cık, Ekipler tarafından ilçenin ve başvuranların ihtiyaç-
ları tespit edilmekte olup ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 
programlar ve hizmetler planlanacağın da altını çizdi. 

K
l Kaan DERTÜRK

Eğer siz de Rasimapaşa’daki Sosyal Hizmet Merkez’inden yararlanmak isterseniz, Rasimpaşa Mah. İskele Sk. No:2 
adresine giderek kayıt yaptırabilirsiniz. Detaylı bilgi için de 0530 153 16 15 numarasını arayabilirsiniz.

Geçtiğimiz kasım ayında 
açılan Rasimpaşa Sosyal 
Hizmet Merkezi, alanındaki 
uzman kadrosuyla hem 
bölge geneline hem de 
İstanbul ölçeğinde hizmet 
veriyor. Merkezin kısa 
sürede gerçekleştirdiği 
ve önümüzdeki süreç için 
planladığı faaliyetleri derledikÇOK RENKLİÇOK RENKLİ

 İlkay Gedik
Şadiye Narin

Nasip Karacık

IKLIM 
EĞITIMI

ANAOKULU ÖĞRETMENLERINE
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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

ugünlerde Avrasya Tüneli, Marmaray, 
Kanal İstanbul’u tartışa duralım, 1981 
yılında Ye-
nikapı-Ka-

dıköy arasında tüp de-
miryolu geçidi ihalesi 
yapılmış. Gecmisga-
zete.com sitesinde yer 
alan 24 Eylül 1981 tarih-
li Milliyet gazetesi haber 
kupüründe 100 milyar li-
raya mal olacak proje için 
Amerika Birleşik Devlet-
leri Uluslararası Kalkın-
ma Teşkilatı’nın 250 bin 
dolar bağışladığı ve proje-
nin 7 yılda tamamlanacağı 
bilgisine yer veriliyor. 

Haberde projenin detaylarına da yer verilmiş: 
“Yenikapı - Kadıköy arasında deniz dibine döşene-
cek, gidiş ve gelişli tüp-demiryolu geçişi 100'er met-
re boyunda dev çelik tüplerden oluşacak. Dışarıda 

üretilecek tüpler döşe-
neceği bölgeye vinçlerle 
yüzdürülerek getirilecek 
ve daha sonra deniz di-
bine batırılarak montajı 
yapılacak.”

7 YILDA BİTECEK
Haberde Yenika-

pı - Kadıköy arasın-
da deniz dibine yapı-
lacak tüp demiryolu 
geçişinin 7 yılda ta-
mamlanacağı ifade 
ediliyor. Geçişin ön 
etüt çalışmasına De 
Leuw Cather, Sverd-

rup and Parcel adlı Amerikan firmaları ve Botek adlı 
bir Türk firması tarafından başlanacağı da yazıyor.  
Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri o dönem proje hak-
kında şu bilgileri paylaşmış: 

''Kesin olmamakla birlikte, tüp geçiş Yenikapı-Ka-
dıköy arasında deniz dibine yapılacak, birbirine biti-
şik, gidiş ve gelişle iki tünelden ibaret olacak. Geçişin 
kara uzantıları için Yenikapı ve Kadıköy bölgelerinde 
çok geniş alanlar kamulaştırılacak bu nedenle, inşaatı 
7 yılda tamamlanacak geçişin maliyeti 100 milyar li-
rayı belki de aşabilecek. Geçişin tüpleri 100'er metre-
lik bloklar halinde yapılacak ve yüzdürülerek getirilip, 
deniz dibine batırılarak montajı yapılacak. Bu amaçla 
özel ekipler oluşturulacağından Boğaziçi trafiği aksa-
mayacak. Bu arada, ön etüt sonunda maliyet değerleri 
tahminlerin üstünde çıkar ve bu durum Devlet Planla-
ma Teşkilatı tarafından benimsenmezse tüp-demiryolu 
geçişin yapımından vazgeçilebilecek.''

O dönem projeye hayata geçmediğine göre ma-
liyet değerleri tahminlerin çok üstünde çıkmış olsa 
gerek. 

140 YIL ÖNCE DÜŞÜNÜLMÜŞ
Marmaray projesi yeni olsa da fikir çok eskilere da-

yanıyor. Eski Maliye Bakanı Cahit Kayra’nın “Eski İs-
tanbul Haritaları” üzerine yaptığı çalışmaların yer aldığı  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivi’nde 1866 yılına 
ait 3 metre boyutundaki ilk Sarayburnu Üsküdar tüp ge-
çit projesi yer alıyor. 1877 yılında İstanbul’a gelen Eu-
gene – Henri Gavand adlı Fransız mühendis, Karaköy 
ile Beyoğlu’nu birbirine bağlayan ilk tünel projesini  ha-
yata geçirdi. Gavand’ın hazırladığı ikinci önemli pro-
je ise “İstanbul Metrosu” ile “tüp geçit” olarak kayıtla-
ra geçti. Gavand’ın projesi olan raylı sistemle Kadıköy 
yakasına Boğaz’ın Marmara Denizi’ne kavuştuğu nok-
tadan yapılacak bir tüp geçit ile ulaşılacaktı. 

1891’de ise Fransız mühendis Simon Prealut, II. 
Abdülhamit’e Sarayburnu – Üsküdar arasında Boğaz’ı 
alttan geçecek “Denizaltı Çelik Tüneli” projesini sundu. 
1902’de Amerikalı mühendisler “Tünel-i Bahri” (Deniz 
Tüneli)” iznini aldılar. Salacak – Sarayburnu arasında, 
denizin altına dikilecek 16 sütun üzerinden geçen bir tü-
nel öngörülmüştü.

Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy Yoğurt-
çu Parkı'nda hafriyat kamyonunu altında kalarak 
hayatını kaybettiği olaya ilişkin, tutuksuz 7 sanığın 
yargılandığı dava 7 Şubat Çarşamba günü Anadolu 
Adalet Sarayı’nda görüldü. 

“KAMYONUN ALTINDAN ALDI”
Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre, kaza sıra-
sında olay yerinde bulunan ve tanık olarak dinle-
nen Kyndall Shea Mc Dorman,“Yoğurtçu Parkı’n-
da yürüdüğüm esnada, hafriyat kamyonunun geri 
gelmesiyle birkaç kez, çıkardığı bipleme sesini duy-
dum. Ben bipleme sesini rahat bir şekilde duydum. 
Ses duyulacak derecede yüksekti. Sesi duyduktan 
1-2 saniye sonra bir çığlık sesi duydum. Sesin geldiği 
yere baktığımda, kamyonun geri geri geldiğini, mak-
tulün bu sırada ayakta olduğunu, kamyon çarpınca 
yere düştüğünü gördüm. 
Kamyonun etrafında şoförü yönlendiren herhan-
gi birisi yoktu. Kamyon maktule çarpınca yere düştü. 
Çarpma sırasında 2 veya 3 tekerlek maktulün üze-
rinden geçti. Kamyon şoförü durdu. Muhtemelen bir 
şeye çarptığını fark ettiği için kendisi durmuş olabilir. 

Ben, şoförün olduğu tarafa geçtim ve biraz ilerleme-
sini istedim. Çünkü ön tekerlekler maktulün üzerin-
de kalmıştı. Şoför biraz ilerledi ve maktul tekerleğin 
altından kurtuldu. Sonra şoför fırladı ve anladığım 
kadarıyla, telaşlı bir şekilde, ‘onu görmedim’ şeklin-
de bağırıyordu. Sonrasında şoför, maktulü ayak bi-
leklerinden tutarak kamyonun altından aldı. Ben 
112’yi aradım. Çalışma sahasında benim gözlemledi-
ğim kadarıyla herhangi bir güvenlik ve uyarı tedbi-
ri yoktu. Maktulün baş tarafı kamyonun iç tarafında, 
bacakları ise dış tarafındaydı“ dedi.

DERE’Yİ SUÇLADILAR
Sanıklar Zafer Karasaçlı ve Teyfur Bingöl’ün avukatı 
Rıza Saka da, “Kamyon şoförü gerekli ekipmanları ile 
bunlarla geri vites sinyal sesi, aydınlatma kullanıla-
rak yolunda giderken, kanaatimizce merhumenin de 
kusurlu eylemleri sonucu olay meydana gelmiştir. 
Kazanın oluşunda, elinde cep telefonu ve kulağında 
kulaklık olan merhumenin de kusurlu olduğunu dü-
şünüyoruz” dedi.
Dere ailesinin avukatları da dosyanın Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti.

11 NİSAN’A ERTELENDİ
Sanıklara isnat edilen suçun, ‘taksirle ölüme neden 
olma’ suçu kapsamında kaldığı ve delillerin bu yönde 
takdir edildiğini belirten mahkeme hakimi, müşteki 
avukatlarının görevsizlik talebini reddederken, ek-
siklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için 
duruşmayı 11 Nisan 2018 tarihine erteledi.
Dava sonrası Şule İdil Dere’nin ailesi açıklama yap-
tı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İBB sanıkla-
rının ortak avukatı ‘Yüzlerce defa buradan kamyonla 
geçilmesine rağmen böyle bir olay meydana gel-
memiştir.Kazanın oluşunda merhumenin de kusur-
lu olduğunu düşünüyoruz’ dedi. Hiç kimse yapması 
gereken bir yükümlülük olmadan veya yapması ya-
saklanmış bir şeyi yapmadan kusurlu olarak tanım-
lanamaz. Yaya yolunda müzik dinlemeyi yasaklayan, 
yaya yolunda kulaklık takmayı kısıtlayan veya kusur 
olarak tanımlayan hiçbir kural, âdet, gelenek bulun-
mamaktadır. Belediyeler kamu kuruluşlarıdır. Bele-
diyelerin veya herhangi bir kamu kuruluşunun kamu 
hizmeti verirken yasalara uymamama hakları yok-
tur. Yasalara uymak, belediyelerin görevi ve yüküm-
lülüğüdür.”

Dere’yi suçladı
Sanık avukatları

7 yılda bİtecek, 
malİyetİ 100 mİlyar lİra

İki kıtayı birbirine 
bağlaması için Yenikapı-
Kadıköy arasındaki tüp 
demiryolu geçidinin ihalesi 
37 yıl önce yapılmış

l Erhan DEMİRTAŞ
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İBB’ye ait hafriyat kamyonun ezerek 
öldürdüğü Şule İdil Dere’nin davasında, 
sanık avukatları Dere’yi suçlu gösterdi
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Laboratuvarımız,  
alanında uzman kadrosu 
ile yeni nesil teknolojileri 
kullanarak genetik tanı 
alanında hızlı, güvenilir  

ve kapsamlı test hizmetleri 
sunmaktadır.

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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KURUMUMUZDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ 
HİZMETLERE YENİ EKLENEN BRANŞLARIMIZ;

GASTROENTEROLOJİ 
(GASTROSKOPİ-KOLONOSKOPİ) 

DR. ALİ İHSAN DOĞRU
MİDE HASTALIKLARI İÇİN ÜRE NEFES TESTİ 

MERKEZİMİZDE YAPILMAKTADIR.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
PROF.DR. FARUK MERİÇ

PSİKİYATRİ
DR.ALİ RIZA GÜLBAHAR

EVDE MUAYENE HİZMETİ
EVDE KAN ALMA

EVDE SERUM TAKMA
EVDE HEMŞİRE HİZMETLERİ

Eski kitaplarınız, 
koleksiyonlarınız, 

Osmanlıca
belgeleriniz 

değerinde alınır. 
 

0537 220 32 00
Kadıköy

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

stanbul’da ve yurtdışında 
çektiği fotoğraflarla şehir-
leri geometrik şekillerle ye-
niden kurgulayan fotoğrafçı 

Aydın Büyüktaş, her gün gördüğümüz 
mekânlara sonsuzluk hissi veriyor. Bi-
limkurgu romanlarından ilham aldığı-
nı söyleyen Büyüktaş’ın eserleri arasın-
da Kadıköy’den de fotoğraflar var. Şehirleri, 
mekânları ve yapıları eğerek, bükerek yeniden ta-
sarlayan Büyüktaş ile çalışmalarını nasıl oluşturduğu-
nu konuştuk. 

• Fotoğraf serüveniniz nasıl başladı? 
1972 yılında Ankara’da doğdum. Çocukluğum An-

kara’da geçti ancak ilkokula başlarken Alanya’ya taşın-
dık. Üniversite yıllarım tekrar Ankara’da geçti. Bilkent 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü hayallerim-
de yer tutmadığı için bıraktım.

2000 yılında çocukluk hayalim olan grafik, sinema, 
animasyon, gibi güzel sanatlar konusunda çalışmalar 
yapmak için İstanbul’a taşındım. 

• İstanbul’da yeni bir dönem başladı tabii sizin için.
2005 yılından itibaren Sinefekt ve Makinefx gibi ala-

nında lider post production ajanslarında çalışıp, 2008’de 
radikal bir şekilde verimsiz olduğunu düşündüğüm sek-
törde çalışmayı bıraktım. Ürettiğim karakter dünya ça-
pında ünlenince eş zamanlı fotoğraf alanında kendimi 
geliştirmeye başladım. 2012 yılında bu sefer fotoğraf 
alanında tekrar akademik eğitim almaya karar verip Mi-
mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölü-
müne girdim. 

“BİLİMKURGUDAN ETKİLENDİM”
• Grafik ve tasarım alanındaki yeteneklerinizi fo-

toğrafla birleştiriyorsunuz. Ortaya çıkan eserler de he-
yecan verici. İstanbul’u eğip bükme fikri nasıl oluştu? 

2003-2004 yıllarında görsel efekt ve animasyon-
la ilgilenmeye başladığımda, çocukluğumdan itibaren 
rüyalarımda gördüğüm ve düşündüğüm gerçek üstü 
mekanları gerçekleştirebileceğim fikri yavaş  yavaş 
kafamda oluşmaya başlamıştı. Çocukluğum ve ergen-
liğim boyunca, Isaac Asimov ve H.G. Wells gibi bilim 
kurgu yazarlarının bilim kurgu serilerini ve Bilim ve 

Teknik dergilerini okumakla geçti. Bu kitap-
lar; solucan delikleri, karadelikler, paralel 

evrenler, kütle çekimi, uzayın ve zama-
nın bükülmesi gibi konuları sorgula-
mamı sağladı. 

2006 yılıydı galiba, Michio Ka-
ku’nun “Hyperspace” kitabını okurken 
Kaku, kitapta dördüncü boyuttan bah-
sederken Edwin Abbot’ın “Flatland: A 

Romance of Many Dimensions” kitabın-
dan örnekler kullanıyordu. 1884’de yazıl-

mış kitabın, boyutları birbirine bağlama şekli 
ve boyutlar arası geçişin algılanmasındaki zorluk-

ları basit örneklerle anlatması beni çok etkiledi. Kita-
bın, boyutlar arası geçiş ve ikinci boyutta üçüncü boyu-
tu anlatma çabasıyla benim üçüncü boyutu sorgulamam 
örtüşmüştü.

• İstanbul fotoğraflarınızı oluşturduğunuz proje-
nin adı “Flatland”. Bu projeden bahseder misiniz?

“Flatland” kitabının kahramanı “kare”yi üç boyut-
lu uzaydan gelen “küre”, üçüncü boyutu algılaması için 
yükseltirken, yaşadığı iki boyutlu mekanı üç boyutlu 
uzaydan ilk defa görüyordu. Fotoğrafta uzayı bükme 
fikri ve İstanbul’a bu mantıkla bakabilirim düşüncesi o 
anda birleşti. Projemle bu kadar örtüşen kitabın ismi iro-
nik olarak çalışmalara çok uygundu.

  
“RÜYALARIMIN MEKÂNLARI”
• Yaşadığınız mekânla ve İstanbul’la nasıl bir iliş-

kiniz var.  Proje nasıl hislerle çıktı ortaya?
Uzun zamandır İstanbul’da yaşıyorum. Aslında bu 

serideki amacım yaşadığım kent ile alakalı bir duyarlı-
lıktan öte rüyalarımın geçtiği mekanlarla ve yaratmak 
istediğim doku ve perspektif algısıyla alakalı.

• Birçok kişi bu fotoğrafların nasıl oluşturulduğu-
nu merak ediyor. Drone kullanımına da başka bir boyut 
getirmişsiniz. Hangi aşamalardan geçti bu fotoğraflar? 

 Fotoğrafların çekim aşamasına geçmeden iki ay ka-
dar planlama aşaması ile uğraştım. 3D’de şehirler oluş-
turdum. Sanal fotoğraf makinelerini yerleşti-
rerek binlerce kare render aldım. Fotoğrafların 
çekileceği noktalar, istediğim eğim ve birleş-
tireceğim noktaların hepsi fotoğrafı çekme-
den önce en ince detayına kadar planlanmış 
oldu. Bu sayede çekimde her şey çözülmüş 
oluyor ve manipülasyon ihtiyacı kalmıyor. 

Fotoğraflarıyla İstanbul’u
Çektiği fotoğraflarla yer çekimine 

meydan okuyan fotoğrafçı Aydın 
Büyüktaş, gerçekliğe yeni bir 

boyut kazandırıyor büküyor

l Erhan DEMIRTAŞ
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Kurbağalıdere

Ülker Stadyumu Fenerbahçe 
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

KAYIP 
ILANLARI

Doğuş Üniversitesi'nden almış olduğum 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
İSRA ZEYNEP ÖZDERE

Doğuş Üniversitesi'nden almış 
olduğum öğrenci kimliğimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
CEREN ÇELEBİ



Denize varan yokuşlu sokakları, köklü apartmanları, 
samimi komşulukları, sokaklarda oynayan çocukları, 
mahallenin nevi şahsına münhasır simaları... 
Bunlar, Rüzgâr Ceyda Alpak’ın İstanbul’un tarihi, 
son günlerin en popüler semtlerinden Yeldeğirme-
ni’nde geçen çocukluğundan anılar… Alpak, çocuk-
luk ve gençliğinde yaşadığı, 2014’ten beri de kaleme 
almaya başladığı hatıralarını bir kitapta topladı; “Yel-

değirmeni Öyküleri” Semtin yayınevi Notabene Ya-
yınları’ndan çıkan 14 öykülük kitabı Alpak anlatıyor.

◆ Kitapta özgeçmişiniz var ama yine kendinizi 
okurlarımıza tanıtır mısınız?
Uzunhafız Sokak’ta doğdum. Annem hâlâ orada ya-
şıyor. 1994’te kendi ekibimle Tiyatro Panorama’yı 
kurdum. Sonra biraz büyüdük, Anniş Kostüm’ü ek-
ledik. Çocuklara ve büyüklere hayal ettikleri kos-
tümleri dikiyoruz. Ve çocuk oyunlarıyla minik seyir-
cilerle buluşuyoruz. Anneyim, bir kuzum var Deniz. 
Yazmak, yönetmek ve tasarlamak… Üçü arasında 
mekik dokuyorum. Tüm hayvanları seviyorum; so-
kaktakileri de evdekiler kadar… Şehrin parklarına 
ağaç dikmeyi seviyorum, yıllar sonra onlardan mey-
ve yiyecek çocukları, kuşları düşünmek bana iyi ge-
liyor. 2015’te Bağımsız Sinema Kulübü’nü kurduk, 
kısa film ve uzun metraj senaryolar yazıyoruz. 

“YELDEĞİRMENİ BAĞIMLILIK YAPAR”
◆ Hep bu semtte mi yaşadınız? 

Burada doğdum, büyüdüm, hâlâ buradayım. Kısa sü-
reli başka yerlerde ikamet etsem de, sonunda hep bu-
raya döndüm. Yani bir kopuş yaşamadım. Zaten ga-
riptir Yeldeğirmeni insanda bağımlılık yapar, döner 
dolaşır kendini yine burada bulursun. 

◆ Kitapta anlatıyorsunuz sayfalarca. Biraz 
haksızlık olacak ama tekrar kendi Yeldeğirmenini-
zi sorsam… 
Kitapta anlattığım çocukluğumun Yeldeğirmeni 
daha çok. Kentsel dönüşümün İstanbul’un tepesi-
ne çökmediği, Rum, Yahudi komşularımızın oldu-
ğu, kimsenin kimseyi ayırmadığı, geceleri ikiye ka-
dar sokaklarda oyun oynadığımız, her evin kapısının 
açık olduğu ve her sofrada tabağımız olan semti an-
latıyorum. Bakkalımızın, manavımızın, balıkçımızın 
olduğu. İnsanların güler yüzlü ve birbirine güvenli 
olduğu yılları… Şimdi düşününce, televizyonda gö-
rüp özendiğimiz Yeşilçam filmlerindeki samimiyeti 
daha iyi anlayabiliyorum, çünkü o zamanlar öyle ya-
şıyorduk, şimdi o samimiyette filmler ya da mahalle 
dizileri yok çünkü artık öyle bir yaşam yok…

◆ Anladığım kadarıyla öyküler kurgu değil. 
Hepsi yaşanmışlıklardan mı geliyor?
Yaşadığım, duyduğum, tanık olduğum olaylardan 
besleniyor. Tabii araya giren zamanın oyununu göz 
önüne almak gerek. Yıllar geçtikçe anılar biraz şe-
kil değiştirip, daha çok duygulara bürünür. Kitapta-
ki öykülerde bu anıların, hafızamda ve duygularım-
da yeniden harmanlanmasıyla kurgulandı.

◆ Bir semte hikâyeler yazmak… Günümüzde 
pek çok kitap çıkıyor, semtleri –bilhassa onların 
eski hallerini- anlatan. Neden sizc? İstanbul hız-
la değiştikçe, semtlerimizi, mahallelerimizi, kom-
şuluklarımızı ve öykülerinde bahsettiğin pek çok 
güzelliği kaybediyoruz diye mi acaba?
Ortak sebep, özlem olsa gerek. Çocukluğumun Yel-
değirmeni ile şimdiki arasında çok fark var. Eski-
den daha büyülü bambaşka bir semtti. Hâlâ benim 
gözümde çok özel… Ama esnaf yok artık mesela. 
Market zincirleri ve kafeler yığıldı. Son dönemde 
garip bir kaos var, popülariteden kaynaklı. Kiralar 
anormal arttı, eskiden sokağa çıktığımda tanımadı-

ğım çok az insan olurdu, şimdi tanıdığım çok az in-
san var. O güzelim taş binaların yerine balkonu bile 
olmayan sevimsiz binalar yapıldı. Okuyucuyla Terzi 
Salamon’un makine tıkırtılarını, Emel (Yanula) tey-
zenin bahçesindeki çiçekleri, Ester’in dağıttığı ço-
kopresleri paylaşmak istedim...

◆ Kitaptaki öyküler doğallığında bizi Yelde-
ğirmeni’nin ne kadar çok kültürlü bir semt oldu-
ğu gerçeğine götürüyor. Sizce bu durum günümüz-
de nasıl?
Eskiden öyleydi. Git gide azaldı, sanıyorum 10 hane 
kadar kaldı farklı kültürden aileler. Gelen Erasmus-
luları saymıyorum. Ama sorun semtte değil. Günü-
müz sorunları mekanlardan değil, zamanın insanla-
rından kaynaklanıyormuş. İnsanlar sokaklarda değil, 
bilgisayarlarda, telefonlarda yaşıyorlar. Bu nedenle 
mahalle diye bir şey kalmadı. Eskiden bir derdin ol-
duğunda canın sıkıldığında komşuna giderdin, soka-
ğa atardın kendini. O sokaklar, o kaldırımlar, o kom-
şular önemliydi, senindi, nefesti. Ama şimdi zaman 
öyle değil, duygular da öyle değil. Elbette bu da me-
kanları etkiliyor. Semtleri, şehirleri yaşam algımıza 
göre değiştiriyoruz ve bana kalırsa pek de iyi bir yere 
gitmiyoruz…

YELDEĞİRMENİ’NE DAVET…
◆ Şimdinin sokaklarından, geçmişin anılarıyla 

yürümek nasıl hissettiriyor?
Gün içinde mahallede tur atarım halâ. Dalar giderim 
bazen… Bütün sokaklarında en az bir anım var. İn-
san özlüyor, çok özlüyor hem de. Bazen olur ya ha-
yat basar üstüne öyle zamanlarda dolaşırken gözlerin 
bile yaşarıyor ister istemez, yalnız hissediyor insan 
kendini, bu kalabalığın içinde...

◆ Kitabı okuyanlara, henüz okumayanlara, 
Yeldeğirmeni’ni bilenlere, bilmeyenlere son söz ni-
yetine neler söylemek istersiniz?
Yeldeğirmeni’ne gelmelisiniz. Ama sadece kafeler-
de oturmak için değil. Sokaklarında uzun uzun yü-
rümek, o muhteşem binaları incelemek, bir köşe ba-
şından denizi izlemek için… Şansınız varsa Emel 
teyzeyi görürsünüz bahçede çiçekleri sularken. Çıtır 
çıtır bir simit alın, demli bir çay söyleyin sonra. Yel-
değirmeni kesinlikle size iyi gelecek…
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Çocukluğunun semt 
hatıralarını  ‘’Yeldeğirmeni 
Öyküleri’’ adlı ilk kitabında 

toplayan Rüzgar Ceyda Alpak, 
‘’Bu kitap; gidenler ve kalanlar,  bu 

semtin bir şekilde suyunu içmiş, havasını 
solumuş herkes için yazıldı…’’ diyor

  Yeldegirmeni 
baGımlılık 
yapar

Alpak ve annesi Uzunhafız 
sokakta (1978)

Recaizade sokak, Alpak’ın 
dedesi ve teyzesi (1945)

Duatepe sokak, Yeldeğirmeni 
kadınları (1950)

Rüzgar Ceyda Alpak, kitapta bahsettiği 
Sünget Apartmanı önünde

SEMTİN KİTABI, SEMTİN YAYINEVİ
◆ Yeldeğirmeni ile ilgili kitabınızın yine burada konuşlanmış 

bir yayınevinden çıkması da güzel olmuş. Nasıl gelişti bu süreç?
Notabene ile tanışmam ilginç aslında. Bir arkadaşımın, mahalleye 
kitabevi açılmış demesiyle başlıyor hikaye. Mahalle kültüründe 
yeni bir yer açıldığında hayırlı olsun diye alışveriş yapmak vardır. 
Gidip kitap aldım, çay içtim, sıcacık insanlar… Tanışmamız böyle 
oldu. Çıkarken ‘benim de bir öykü kitabım var’ dedim, yollayın de-
diler. Bir ay sonra aradılar ve başladık.

l Gökçe UYGUN



HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM
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Sarmaşık ve Kaktüs

Prof. Dr. Selçuk Basa / 
4 Mevsim 1 Hikâye

Mother!

Resimli çocuk kitapları sadece çocuklar 
için midir? Narnia Günlükleri’nin yazarı 
C.S. Lewis’in “Sadece çocukların 
hoşuna giden bir öykü kötü bir çocuk 
öyküsüdür.” dediği gibi, çocuklar 
için yayımlanan kitapların hedefinde 
çocuklar olsa da elbette her güzel 
hikâyede olduğu gibi bu kitaplar 
yetişkinlere de büyük bir keyif verebilir.
Yazar, oyuncu ve yönetmen Görkem 
Yeltan’ın bu defa büyükler için kaleme 
aldığı, Vaghar Aghaei’nin resimlediği 
Sarmaşık ve Kaktüs de tıpkı böyle 
bir hikâyeyi, bir kaktüse âşık olan 
sarmaşığın, sonu hüzünle biten 
hikâyesini anlatıyor.
Çizimleriyle de çok dikkat çeken 
Sarmaşık ve Kaktüs, 9 Şubat’tan 
itibaren hep kitap logosuyla raflardaki 
yerini alacak. (Tanıtım Bülteninden)
İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satanları şunlar oldu:
■ Ahım Var Diyarbakır / Şeyhmus 
Diken / Aras / 264 sf / 26 TL
■ Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber 
Ortaylı / Kronik / 476 sf / 30 TL
■ Belki Gerçek Yapmaya / Mehmet 
Atilla Güler / İmge / 135 sf / 9 TL

Çocukluğundan beri müzikle uğraşan 
ve daha önce “Aşk Bekler mi?” ile 
“Amorf” adlı iki albüm yayımlayan 
başarılı çene cerrahı Prof. Dr. Selçuk 
Basa, üçüncü albümü “4 Mevsim 1 
Hikaye”yi müzikseverlerle buluşturdu.
Prof. Dr. Selçuk Basa’nın raflarda 
yerini alan yeni albümü “4 Mevsim 
1 Hikaye”, caz, balad, Latin ve etnik 
tınıların yoğun olarak hissedildiği 
parçalardan oluşuyor. Tüm şarkıların 
söz ve müziklerine Basa’nın imza attığı 
albümün son parçasında ise başarılı 
oyuncu Celil Nalçakan, sanatçıya söz ve 
yorumuyla eşlik ediyor. Düzenlemeleri 
Burçin Büke’nin imzasını taşıyan “4 
Mevsim 1 Hikaye”de emeği geçen 
isimler arasında; piyanoda Burçin 
Büke, kontrabasta Baran Say, davulda 
Erhan Seçkin, klasik gitarda Erdinç 
Şenyayalar, saksafon ve neyde Gürtuğ 
Gök, perküsyonlarda Mehmet Akatay 
ve Cengiz Ercümer, çelloda İndira 
Mas, vokallerde ise Güvenç Dağüstün, 
Özge Fışkın ve Celil Nalçakan yer 
alıyor. Albümde Selçuk Basa, şarkıları 
söylerken bir yandan da bazı parçalara 
guitalele ve bas klarinetle renk katıyor.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ MFÖ-Psikopat
■ Ahmet Kaya- Fabrika Kızı
■ Erkin Koray – Cemalim

Oscar ödüllü oyuncular Jennifer 
Lawrence ve Javier Bardem,  Oscar 
adayı yönetmen Darren Aronofsky’nin 
çok beğenilen bu eserinde unutulmaz 
performanslara imza atıyorlar. 
Dünyanın dört bir yanından tüm 
izleyenleri derinden sarsan film 
“Aronofsky’nin en cesur filmi” (Ben 
Croll, Indiewire) olarak nitelendiriliyor. 
Görsel olarak son derece etkileyici olan 
bu psikolojik gerilim kalp atışlarınızı 
hızlandırmakla kalmayıp aklınızın 
sınırlarını da zorlayacak!

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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Korku ve mizah fotoromanları alanın-
da ilklere imza atan Kadıköylü çizer 
Yener Çakmak geçtiğimiz yıl geçirdiği 
kalp krizi sonucu 67 yaşında aramızdan 
ayrılmıştı. Yener Çakmak ölümünün 
birinci yıl dönümünde, Karikatürcüler 
Derneği’nin Kadıköy Belediyesi des-
teğiyle düzenlediği bir sergiyle anıla-

cak. 10 Şubat Cumartesi 
saat 16.00’da Karikatür Evi’nde açılışı-
nın yapılacağı sergi 6 Mart 2018 tari-
hine kadar ziyaret edilebilecek. Anma 
kapsamında Çakmak için bir de söyleşi 
düzenlenecek. Muhittin Köroğlu ve Ra-
şit Yakalı’nın konuşmacı olacağı söyle-
şi 24 Şubat Cumartesi 15.00’te Karika-
tür Evi’nde olacak. 

Karikatür Evi’nin açılışından itiba-
ren desteğini hiç esirgemeyen Kadıköy-
lü çizerlerden Tevfik Yener Çakmak ço-

cukluğunda çizgi roman dergilerindeki 
resimleri çizmeye çalışarak, sanat ha-
yatına adım atar. İlk karikatürü Objektif 
Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra Pa-
pağan, Pardon, Akbaba, Gırgır dergile-
rinde çizmeye devam eder. Karikatürle 
beraber farklı sanat dallarına da ilgi gös-
teren çizer, bu durumdan kendi payına 
kalanı “Çok para kazanmadım ama çok 
dost kazandım.” diyerek özetler. Yener 
Çakmak geçirdiği kalp krizi sonucu 7 
Şubat 2017’de hayatını kaybetti.

Çocuklar ve yetişkinlere 
yönelik karikatür 
atölyelerinin yanı sıra, stop 
motion (kısa animasyon 
film), çocuklar ve yetişkinler 
için çizgi roman ile manga, 
18-30 yaş arası gençlere 
yönelik edebiyat ve 
mizah atölyelerinin de 
yer alacağı çalışmalara katılım için 
Karikatür Evi'ne kayıt yaptırmanız gerekmekte. 
Stop motion, manga ile edebiyat ve mizah atölyesi 
12 hafta, karikatür ve çizgi roman atölyeleri ise 6 
haftalık çalışmalardan oluşuyor. Tüm katılımcıların 
eserlerinin yer alacağı karma sergi ise, 08-22 Haziran 
tarihlerinde Karikatür Evi'nde açılacak.
Stop motion atölyesinin ilk ürünü olan kısa filmi 
Kadıköy ve Barış Manço üzerine; ikincisini ise 
Haziran'daki sergide izleyebileceğiz.
Detaylı bilgi için:  0216 418 10 49, 
karikaturevi@kadikoy.bel.tr

Karikatür 
çizmeye devam!

Barış Manço’da bu ay

Alman tiyatro yazarı Tankred Dorst’un 
kaleme aldığı “Benim Adım Feuerbach”, 
oyunculuğun ne kadar korkutucu bir meslek 
olduğunu; sahnelere uzun yıllar ara verdikten 
sonra kendisini bir yönetmen tarafından 
‘sınanmak’ üzere seçmede bulan deneyimli 
bir oyuncunun çarpıcı öyküsü üzerinden 
anlatıyor. Usta oyuncu Selçuk Yöntem’e bu 
defa sahnede genç oyuncular Toprak Can 
Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin eşlik ediyor.  
“Bu yaşamda ben de varım” diyenlerin çığlığını 
sahneye taşıyarak herkesin kendinden bir 
şeyler bulabileceği bir tiyatro deneyimi 
sunan “Benim Adım Feuerbach”ın dekor tasarımı Gül Emre’nin, 
ışık tasarımı ise Yakup Çartık’ın imzasını taşıyor.  “Benim Adım 
Feuerbach”, 22 yıl sonra bir kez daha Ayşenil Şamlıoğlu’nun 
yönetmenliğinde ve Selçuk Yöntem’in yorumuyla sahneleniyor. 
Oyun, aynı zamanda Yöntem’in 6 yıl aradan sonra sahneye çıktığı 
ilk oyun olma özelliği taşıyor. “Benim Adım Feuerbach”, 10 Şubat 
2018, Cumartesi akşamı saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri; Biletix’ten ve 
oyunun sahneleneceği salonların gişesinden temin edilebilir.  

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür 
Merkezi, önemli bir buluşmaya daha ev 
sahipliği yapıyor. Gazeteci, siyasetçi Altan 
Öymen ve usta çizer Tan Oral’ın konuşmacı 
olduğu “1950’li Yıllardan Günümüze Sosyal 
ve Kültürel Hayatımız” konulu söyleşi 
10 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Yakın tarihimizin canlı tanığı Altan Öymen, 
1950’lerden günümüze kadar genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir öğrencisi, gazeteci, 
siyasetçi, bir baba ve sıradan bir vatandaş 
olarak tanık olduğu bütün sosyal değişimi, 
siyasi çalkantıları, ihtilalleri ve tüm bunlara eşlik eden 
Türkiye’deki gündelik hayatı anlatacak. Bu söyleşide tıpkı 

1980’lerde Adana’da yaptığı gibi, Tan 
Oral da incelikli mizahı ve güçlü gözlem 
yeteneği ile Altan Öymen’e eşlik 
edecek. Ayrıca; Altan Öymen’in usta 
çizer Tan Oral’la birlikte Adana’ya gidip 
gördüklerini, maceralarını ve anılarını 
aktardığı yazı dizisi otuz yedi yıl sonra 
“01 Adana – 80’li Yıllarda Adana” adıyla 

kitaplaştı. Bu etkinlikte Öymen ve Oral okurları için kitabını da 
imzalayacak. Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Cadebostan 
Kültür Merkezi’nde 10 Şubat Cumartesi saat 15.00’te 
gerçekleşecek söyleşi ve imza gününe katılım ücretsiz.

Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza’nın 
kaleme aldığı “Sanat”, satın alınan 
bir sanat eseriyle sorgulanan 
bir dostluk hikâyesi, entelektüel 
tartışmaların satır arasına gizlenmiş 
bir hesaplaşma... 25 yıllık bir dostluğa 
“nefret” karıştıran şeyin satın alınan 
beyaz, bembeyaz bir tablo olması 
ironik gelebilir. Lakin Marc, Serge ve 
Yvan, çok pahalıya satın alınan bir 
sanat eserinin adeta enkazı altında 
kalacaktır. Sanatsal eleştirilerle 
başlayan zıtlaşmaları, gitgide onları 
da ele geçirip kendilerini, hayatlarını 
ve dostluklarını adeta bir uçuruma 
doğru sürükler. İç hesaplaşmalar, 
sert yüzleşmeler nihayetinde bitme 
noktasına gelen bir dostluğa uzanır. 
Cüneyt Türel, Cihan Ünal ve Can 
Gürzap’ın 20 yıl önce birlikte rol 
aldıkları “Sanat” oyunu, Gencay 
Gürün’ün ustalıklı rejisiyle usta oyuncu 
Türel’in anısına yeniden sahneleniyor. 
“Sanat” oyunu 13 Şubat 2018 Salı 
akşamı 20.30’da Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle 
buluşacak. Oyunun biletleri; Biletix’ten 
ve gişeden temin edilebilir.

Sahnede üç 
kişilik SANAT

Karikatürist, çizgi roman ve sinema araştırmacısı-
arşivcisi Tevfik Yener Çakmak aramızdan 
ayrılışının yıldönümünde Kadıköy Belediyesi 
Karikatür Evi’nde bir sergiyle anılacak

Yener Çakmak 
çizgilerle anılıyor

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, Şubat ayında da pek çok farklı 
etkinliğe ev sahipliği yapacak. İşte sizin için seçtiklerimiz…

KADIKÖY 
KIŞ SANAT FESTİVALİ
Türkiye Gençlik Akademisi /10, 11 
Şubat 14.00 /Tiyatro Salonu
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan 
Kadıköy Kış Sanat Festivali, sanatı 
sosyal sorumlulukla birleştirerek  
kışın en soğuk günlerinde içimizi 
ısıtmaya geliyor. Bu yıl “Sanat 
Herkesin Hakkıdır” diyerek geçen 
sene olduğu gibi bilet yerine 
kitap kabul edecek olan festival 
sonrasında toplanan kitaplar ihtiyaç 
sahibi kurumlara iletilecek. Bilet 
yerine ve gösteri başına en az bir 
kitap…

BESLENCENİN SOSYOLOJİSİ
Us Atölyesi / 15 Şubat 20.00 / Tiyatro Salonu

Yemek temel ihtiyaçlarımızdan oldukça önemlisi olmakla 
birlikte insanın yemekle ilişkisi diğer canlılardan daha karmaşık 

bir görünüme sahip. Fizyolojik bir ihtiyacımızı karşılamanın 
ötesinde sosyalleşme gereksinimimizi giderdiğimiz için 

insanlığın kültürel birikiminde yemeğin olduğunu görüyoruz. 
Beslencenin sosyolojisi Us Atölyesi’nde tartışılıyor.  Ücretsiz

KOMŞU TINILAR
Duo Fıdelıs / 16 Şubat 20.00 / Tiyatro Salonu

TRT İstanbul ve Ankara radyolarında verdikleri canlı 
konserler, tematik ve renkli program seçimleri, samimi 

sunumları ile dinleyiciyle kurdukları bağ, ikiliyi kültür 
sanat çevrelerinde sevilen bir konuma taşıyor. Ücretsiz

“Benim 
Adım 
Feuerbach”

KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ
Tiyatroadam / 24 Şubat 20.30 / Tiyatro Salonu
Tiyatroadam’dan eğlenceli, coşkulu tarzı ve yüksek 
performansıyla soluk soluğa bir Brecht
masalı.  Emek - mülkiyet ilişkisini sorgulayan / 
sorgulatan çarpıcı bir başyapıt. Can Yücel’in kendine has, 
eşsiz Türkçesi, Ümit Aydoğdu’nun dinamik, modern, yalın 
rejisiyle, seyirciyi temposu hiç düşmeyen, soluk soluğa 
bir kovalamacanın, heyecanlı bir serüvenin içine çekiyor. 
Bilet Fiyatları: Tam 45 TL, Öğrenci 35 TL

YENER ÇAKMAK KİMDİR?
Asıl adı Tevfik Yener Çakmak olan Yener 
Çakmak, 1950 yılında İstanbul’da doğdu. 
Kızıltoprak’taki Zühtü Paşa İlkokulu’nda 
okuyan Yener Çakmak, amatör olarak 
karikatür çizmeye ilkokul yıllarında 
başladı. Lise yıllarında yaz tatillerinde 
portre ve karikatür çizerliği yaparak 
tatil yerlerini dolaştı. Atatürk Eğitim 
Enstitüsü Resim-iş Bölümü mezunu 
olan Çakmak, bir yıl öğretmenlik yaptı.  
Karikatürleri 1966 yılından itibaren 
çeşitli gazete ve dergide; yurt içinde 
ve dışında yarışma albümlerinde 
yayınlandı. Yener Çakmak, çizerliğinin 
yanı sıra yazarlık, araştırmacılık, tiyatro, 
sinema, foto roman oyunculuğu, 
yönetmenliği, senaristliği de yaptı. 
1969 - 1990 yılları arasında çok sayıda 
gazete ve dergiye fotoromanlar yaparak 
bu konuda bir rekora imzasını attı. 
1988’de Altın Video’nun yapımcılığında 
Piknik video filmini yazıp yönetti. Film 
Saklambaç gazetesinde yayımlandı. 
Yener Çakmak, ayrıca “Vampir Dehşet 
Saçıyor”, “Okey”, ve “Avrat Peşinde” 
mizahi fotoromanlarını çizdi. 

1950’li yıllarda 
hayatımız nasıldı?

l Berkay YALAZ
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Have A Nice Day / İyi Günler
Çin’in güneyindeki küçük bir kasabada 
sağanak bir yağış beklenmektedir… 
Nişanlısının başarısız geçen estetik 
ameliyatını telafi etmek için para 
bulmaya çalışan Xiao Zhang, 
patronundan bir milyon yuan (çok para) 
çalar. Hırsızlık haberi kasabada hızla 
yayılır ve sadece bir gecede herkes 
Zhang’ın ve paranın peşine düşer. 
Yılın en iyi animasyon filmleri arasında 
gösterilen “İyi Günler”, 9 Şubat’ta 
gösterime giriyor. 

En iyi dil adayları toplu gösterimi
Sinema Yazarları Derneği-SİYAD, 10-11 
Şubat’ta yönetmenlerin katılımıyla 
En İyi Film Adayları Toplu Gösterimi 
düzenliyor: Kaygı 10 Şubat 13.00 / Sarı 
Sıcak 10 Şubat 15.30 / İşe Yarar Bir Şey 
11 Şubat 13.00 / Koca Dünya 11 Şubat 
15.30 / Körfez 11 Şubat 18.00
Kadıköy Kadıköy
Güzel Adam Süreyya 10:00
Paramparça – In the Fade 12:15 – 14:30 
– 16:45 – 19:00 – 21:00
KARE – The Square 12:00 – 21:00
Mutlu Son – Happy End 14:45 – 18:45
Umudun Öteki Yüzü – The Other Side 
of Hope 16:30
Adres: Osmanağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 
337 74 00
Kadıköy Rexx
Cebimdeki Yabancı 11:15 (2D) 13:15 (2D) 
15:15 (2D) 17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 
(2D)
Ölümlü Dünya 11:00 (2D) 13:30 (2D) 
16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:00 (2D)
Sevgisiz 11:00 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) 
(altyazılı) 18:30 (2D) (altyazılı)
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Caddebostan Cinemaxiumum 
(Budak)
Foxtrot 15:45 (2D) (altyazılı) 21:10 (2D) 
(altyazılı)
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri 
11:00 (2D) (altyazılı) 13:35 (2D) 
(altyazılı) 16:15 (2D) (altyazılı) 19:10 (2D) 
(altyazılı) 21:45 (2D) (altyazılı) 23:50 
(Cm-Cts) (2D) 
En Karanlık Saat 11:00 (2D) (altyazılı) 
13:45 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) 
(altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 22:00 
(2D) (altyazılı) 23:45 (Cm-Cts) (2D) 
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kozyatağı Avşar Kozzy
Cebimdeki Yabancı 11:30 (2D) 13:30 
(2D) 15:30 (2D) 17:30 (2D) 19:30 (2D) 
21:30 (2D)
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri 
11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) 
(altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:00 
(2D) (altyazılı)
Paramparça 11:45 (2D) (altyazılı) 14:15 
(2D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 
19:15 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) 
(altyazılı)
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

SİNEVİZYON

‘Ne onunla ne onsuz’… Yıllar yıllar önce, 
Aktüel dergisinde çalışırken Mustafa Al-
tıoklar’ın ‘İstanbul Kanatlarımın Altında’ 
filminin Topkapı Sarayı’ndaki çekimleri 
için sete gitmiştim. Türkiye sinemasının 
yavaş yavaş ayağa kalktığı zamanlardı 
ve böylesi bir dönem filmi büyük ilgi gö-
rüyordu. Çekim serüveni de elbette… Üs-
telik yaşananları basında ilk kez ben say-
falarımıza taşıyacaktım. Söyleşi, izlenim 
derken en çarpıcı yanlardan biri de tari-
hi kostümler içindeki oyuncuların çekim 
aralarında ellerindeki ‘yeni moda’ aygıt-
larla yaptıkları konuşmaları gösteren fo-
toğraflardı. Henüz o zamanlar adı netleş-
memişti söz konusu aletin… Hatta çok iyi 

hatırlıyorum, dergide sayfaları 
yaparken resim altına ne yaza-
cağımı bilememiştim.

Evet, böylesi bir hızla, hatta 
karmaşayla girdi ‘cep telefon-
ları’ hayatımıza ve ismini bile 
sonradan buldu. Geçen hafta-
dan beri vizyonda olan ‘Cebim-
deki Yabancı’, işte bu aletin ağır 
ağır hayatlarımızı nasıl esir aldı-
ğını, ilişkilerimize nasıl yön ver-
diğini, ikiyüzlü ahlakımızın en 
sadık ortaklarından birine nasıl 
dönüştüğünü anlatıyor. Aslın-
da başkaları (İtalyanlar) anlat-
mış, biz de bu hikâyeyi yerlileş-
tirmişiz. Orijinal metin Filippo 
Bologna, Paolo Costella, Paola Genove-
se, Paolo Mammini ve Rolando Ravello 
beşlisine ait. Senaryoyu filme çeken ise 
bu grubun içinde de yer alan Paola Ge-
novese. Hikâye kısaca şöyle: Dostlukla-
rı çocukluklarına kadar uzanan bir grup 

arkadaş, akşam yemeği vesilesiyle bulu-
şur. Laf lafı açarken ortaya bir fikir atılır. 
Fikir şudur: Herkes cep telefonuna gelen 
mesaj, konuşma vs. ne varsa topluluk-
la paylaşacaktır. Başlarda sempatik ge-
len bu eğlenceli oyun zamanla kirli çama-

şırların, iç içe geçmiş ilişkilerin, 
yasak aşkların ortaya çıkması-
na ve ortamın gerildikçe geril-
mesine neden olur…

İtalyanca (orijinal) ismi ‘Per-
fetti Sconosciuti’ olan filmin 
yerli versiyonu ‘Cebimdeki Ya-
bancı’, yılların oyuncusu ve kül-
tür-sanat insanı Serra Yıl-
maz’ın ilk yönetmenlik hamlesi 
aynı zamanda. Yapımcılığı Fer-
zan Özpetek’in üstlendiği ça-
lışma, sinemamız standartla-
rında düzgün, gayet temiz bir 
iş. Oyunculuklar da yerli yerin-
de, kadrodaki isimlerden Çağ-
lar Çorumlu, malum değdiği her 
karakterde farklı bir hava, tarz 
ve iz bırakıyor; ne mutlu ki bu 
durum ‘Cebimdeki Yabancı’da 

da tekrarlanıyor… Keza sanat yönetimi, 
görüntü çalışması da iyi…

Benim itirazım ise farklı… Yaklaşık bir-
bir buçuk yıl önce orijinalini izlediğiniz bir 
filmin Türkçesine ihtiyaç var mıydı? Be-
nim için yoktu ama ‘Perfetti Sconosci-

uti’ bizde gösterime girmediği için böyle 
bir hamle elbette kabulümüzdür diyelim. 
Ama ben zaten genel olarak bu türden 
‘uyarlama’lara çok sıcak bakmıyorum. 
Lakin Martin Scorsese’nin bile hayatın-
daki ilk Oscar ödüllerini (‘En İyi Film’ ve 
‘En İyi Yönetmen’) bir uyarlamayla (‘The 
Departed’) aldığı düşünülürse, benim bu 
bakışımın hiç de önemli olmadığı görülür 
(“Bizimkisi sinek vızıltısı” derler eskiler).

Sonuçta yalanlarımız, ikiyüzlülükleri-
miz, kendimizi ve etrafımızı kandırmışlık-
larımız üzerine ‘cep telefonları’ vasıtayla 
bir hatırlatma diyebiliriz Serra Yılmaz’ın 
filmine…

Çaldırıp kapatılan hayatlar…

UĞUR 
VARDAN

‘hayat var!’
Bu filmlerde

Dünyanın 36 ülkesinden, 120 yönetmenin 
toplam 111 filmini İstanbullu izleyiciyle 
buluşturacak olan 17. !f İstanbul Bağımsız 
Filmler Festivali, 15-25 Şubat’ta 
yapılacak.
Bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın 
çok konuşulan ve bol ödüllü filmlerini 

sinemaseverlere sunacak olan !f 
İstanbul, bu yıl temasını “Hayat Var!” 
olarak belirledi. Türkiye ve dünyanın 
içinden geçtiği karanlık zamanlara 
rağmen hayatın farklı renkler, sesler 
ve hikâyelerle var olduğunu gösteren, 
kanıtlayan bakışların ve hayatların 
peşine düşen !f İstanbul, izleyicileri 
filmlerde, müzik etkinliklerinde ve 

sohbetlerde bir araya getirip ilham 
vermeye devam edecek. Kadıköy 
Belediyesi'nin de sponsor olduğu 
festivalin Kadıköy ayağındaki filmler 
ise Cinemaximum Akasya (AVM) 
ve Cinemaximum Budak’ta (CKM-
Caddebostan Kültür Merkezi) yapılacak. 
Bu iki sinemada Kadıköylülerle buluşacak 
70’e yakın filmden öne çıkanları derledik;

l Gökçe UYGUN

AÇILIŞ UĞUR BÖCEĞİ’NDEN
Festivalinin açılış filmi, Amerikan bağımsız sinemasının 2010’lardaki 
kraliçesi Greta Gerwig’in yazıp yönettiği “Ladybird / Uğur Böceği” 
olacak. Time Out’un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat 
çırpan bir güzellik” sözleriyle övdüğü film, Oscar yarışının da en güçlü 
adaylarından sayılıyor. Bu filmi Kadıköylüler Cinemaximum Budak’ta 16 
ve 24 Şubat akşamı 21.30 seanslarında izleyebilecek. Festivalin Galalar 
bölümü, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş filmlerin 
yanı sıra ödül sezonunun öne çıkan yapımlarının da Türkiye galalarına 
ev sahipliği yapıyor. Örneğin Paul Thomas Anderson’ın 1950’lerin 
Londra’sında geçen ve İngiliz moda dünyasının gözde tasarımcısı iki 
kardeşin hikâyesini anlatan “Phantom Thread” filmini,  Cinemaximum 
Budak’ta 17 ve 22 Şubat’ta 21.30 seanslarında izlemek mümkün.

ANİMASYONDAN 
KOMEDİYE…
Amerikalı sinemacı Richard Linklater’ın, Vietnam 
veteranı üç eski askerin melankolik ve komik 
yolculuğuna eşlik eden son harikası “Last Flag 
Flying / Son Kahraman”, 23 Şubat’ta Cinemaximum 
Akasya’da, 25 Şubat’ta da Cinemaximum Budak’ta 
olacak. Fabien Nury ve Thierry Robin’in çizgi 
romanından, politik taşlamanın ve kara komedinin 
ustası Armando Iannucci tarafından uyarlanan, 
Joseph Stalin’in 1953’te bir sabah ölü bulunması 
sonrası yaşanan trajikomik olayları anlatan 
“The Death of Stalin / Stalin'in Ölümü” de 19 
Şubat’ta Cinemaximum Akasya’da, ertesi gün 
de Cinemaximum Budak’ta izlenebilir. Amerikan 
sinemasının yaramaz çocuğu John Cameron 
Mitchell’ın punk filmi “How to Talk to Girls at Parties 
/ Partilerde Kız Tavlama Sanatı”; 21 Şubat’ta 
Cinemaximum Budak’ta, 25 Şubat’ta Cinemaximum 
Akasya’da olacak. “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde”a modern 
ve gerçeküstücü yorum getiren Fransız komedisi 
“Madame Hyde / Bayan Hyde” da Türkiye’de ilk kez !f 
İstanbul’da seyirci önüne çıkacak filmler arasında. Bu 
film 18 Şubat’ta Cinemaximum Budak ve 24 Şubat’ta 
Cinemaximum Akasya’da.

OYUNCAKLI FİLMLER BİR ARADA!
Seyirciyi beyazperdede yarattığı alanlarda oynamaya davet eden “Oyun”, 

bu yıl da kaçık bilimkurguları, tuhaflığıyla büyüleyen kült adayı filmleri, 
gerçeküstücü fantastikleri bir araya getirerek !f’çilerin en çok ilgi gösterdiği 

bölümlerden biri olmaya devam ediyor.  Zambiyalı kadın yönetmen Rungano 
Nyoni’nin büyücülükle suçlanan bir kızın trajik hikâyesini hiciv dolu bir dille 

ve büyüleyici bir güzellikte anlatan, batıl inançlara, kadın kaçakçılığına ve 
düşmanlığına, hicvi elden bırakmayan büyülü gerçekçi bir bakış sunduğu “I 
Am Not a Witch / Ben Cadı Değilim”; 24 Şubat’ta Cinemaximum Budak’ta. 
Joe Kelly’nin çok satan çizgi romanından Anders Walter’in uyarladığı, hem 

gerçek dünyadaki hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan 
genç bir kızın nefes kesici hikâyesini anlatan “I Kill Giants / Dev Avcısı”; 23 Şubat’ta Cinemaximum Akasya’da.  İsveçli yönetmen 

Tarik Saleh’in Kahire’de, 2011 Tahrir Meydanı ayaklanmasının hemen öncesinde geçen gerçek bir cinayet davasından esinlenen son 
filmi “The Nile Hilton Incident / Esrarengiz Cinayet”, 15 Şubat akşamı 21.30’ta Cinemaximum Budak’ta takip edebilirsiniz.

GÖKKUŞAĞINDAN 2 FİLM KADIKÖY’DE 
!f İstanbul’un ilk yılından beri, sevmekten korkmayanların ve 
‘gökkuşağının altında hepimize yer var’ diyenlerin filmlerini 
buluşturduğu “Gökkuşağı” bölümündeki filmlerden Kadıköy’e gelecek 
olanlar ise şöyle: • Stephen Cone’un Chicago Film Festivali’nde En 
İyi Film seçilen ve genç bir kadının kendini ve dünyayı keşfetmesini 
konu alan, şiirsel ve lirik masalı “Princess Cyd / Prenses Cyd” (18 
Şubat/11.00/Cinemaximum Akasya Salon 6) • Finlandiyalı Tom olarak 
bilinen ve bir dönemin kültürel ikonlarından olan Touko Laaksonen’ın 
renkli hayat hikâyesini konu alan “Tom of Finland” filmi; ünlü sanatçının, 
İkinci Dünya Savaşı’nda savaşması ve sonrasında karşılaştığı 
baskılardan dolayı Amerika’ya gidişi, burada karşı kültür devrimindeki 
rolüne ve ünlenmesine uzanan yolculuğun hikayesi. (18 Şubat/13.00/ 
Cinemaximum Akasya)

SEVMENİN 
!F ZAMANI!

Galalar bölümünün sürpriz filmlerinden biri de 
Türkiye sinemasının auteurlerinden Metin Erksan’ın 

yönettiği 1965 yapımı “Sevmek Zamanı”, yenilenmiş 
kopyasıyla ilk kez genel seyirciyle buluşacak. Büyükada’da 

bir zenginin evinde boyacılık yapan Halil adlı bir adamın, 
evde karşılaştığı bir kadın fotoğrafına âşık olmasını ve onun 

suretine saplanıp kalışını konu alan bu kült filmi Cinemaximum 
Budak’ta 24 Şubat günü 19.00 seansında izleyebilirsiniz.

YILIN  
KORKU  
FİLMLERİ BURADA!
Yönetmen Jean-Stéphane 
Sauvaire’nin Tayland’ın en ünlü 
hapishanelerinden birinde 3 yıl hapis 
yatmış genç İngiliz boksör Billy 
Moore’un hayret verici anılarından 
uyarladığı “A Prayer Before Dawn / 
Şafaktan Önce” (20 Şubat/19.00/
Cinemaximum Akasya ve 25 
Şubat/19.00/ Cinemaximum Budak) 
 Brian Taylor’ın yönettiği ve Selma 
Blair ile Nicolas Cage’in başrolünü 
paylaştığı, çekirdek aile ve anne 
babalık kavramlarını en absürt şekilde 
sorguya çektiği, senenin en dikkat 
çekici korku filmlerinden “Mom 
and Dad” (Cinemaximum Akasya 
19 Şubat/21.30 ve Cinemaximum 
Budak/23 Şubat/19.00)
www.ifistanbul.com

KAPANIŞ  
‘FELAKET SANATÇI’DAN!
!f İstanbul’un Kapanış Filmi ise, tüm zamanların 
en kötü filmlerinden biri sayılan ve kötülüğünün 
güzelliğiyle külte dönüşen “The Room”un (2003) 
yapım sürecini konu alan “The Disaster Artist / 
Felaket Sanatçı” olacak. Hollywood’daki yapımcılara 
kafa tutarak kendi filmini yapmaya girişen sinema 
sevdalısı Tommy Wiseau’nun trajikomik hikâyesini 
anlatan bu sıra dışı filmi 25 Şubat akşamı 21.30’ta 
Cinemaximum Budak’ta izleyebilirsiniz.

Ladybird / Uğur Böceği

Princess Cyd / Prenses Cyd

The Disaster Artist / Felaket Sanatçı

How to Talk to Girls at 
Parties / Partilerde Kız 

Tavlama Sanatı

I Am Not a Witch / 
Ben Cadı Değilim

Last Flag Flying / 
Son Kahraman

The Death of Stalin / 
Stalin'in Ölümü

PUAN CETVELI
Cebimdeki Yabancı
En Karanlık Saat 
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
Paramparça 
İyi Günler
Foxtrot
Güzel Adam Süreyya
Özgürlüğün Elli Tonu

Cebimdeki Yabancı
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öztepe’de Meteoroloji arsa-
sı olarak bilinen 44 bin 783 
metrekarelik alana 45 katlı 4 
gökdelen yapan Taşyapı’nın 

imar planlarına ve ruhsata aykırı yaptığı 
inşaat bilirkişi raporu ve mahkeme kara-
rı ile belgelendi. 

Göztepe’deki Meteoroloji arsası-
na 44 katlı gökdelen yapan firmanın 
projeye aykırı bölümleri Kadıköy 
Belediyesi ekipleri tarafından tes-
pit edilmiş ve bu aykırılıklar nedeniyle is-
kân ruhsatı verilmemişti. Kadıköy Beledi-
yesi’nden kaçak inşaatına iskân alamayan 
firma Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na 
başvurarak iskân ruhsatı aldı. Bakanlıktan 
alınan iskân ruhsatına itiraz eden Kadıköy 

Belediyesi konuyu yargıya taşıdı.
İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde görülen 

davada mahkeme Kadıköy Belediyesi’nin hak-
lılığına hükmederek yürütmeyi durdurma ka-
rarı verdi. 

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararı bir 
üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mah-
kemesi 4. İdare Dava Dairesi’ne gitti. Mahke-
me inşaatın ruhsatının İmar Yönetmeliği’ne, 
projelerine uygun olup olmadığını belirlemek 
üzere bilirkişi görevlendirdi. 

7 BİN 723 m2 ALAN KANUNSUZ
Bilirkişi incelemeleri sonucunda toplam 

ruhsata ve projelere aykırı olarak; çatı katla-
rında bin 276 metrekare, normal katlarda 5 bin 
310 metrekare, zemin katlarda bin 137 metre-
kare olmak üzere toplam 7 bin 723 metrekare 
ilave alan tespiti yaptı. Bilirkişi raporu ile ya-
pının mevcut hali ile mevzuata uygun olmadı-
ğı ve yapının kısmen kullanımının mümkün ol-
madığı belgelendi.

Bilirkişi raporlarını değerlendiren İstanbul 
Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 
25 Aralık 2017’de davayı karara bağladı. Bi-
lirkişi raporlarında yapının mevcut hali ile mevzuata uygun 
olmadığını kabul eden mahkeme 7.723,76 metrekare kaçak 
inşaat alanın iç mekânda yapılacak düzenlemelerle gideri-
lebileceği kararını verdi. 

Mahkeme tarafından verilen kararda şu 
ifadelere yer verildi. “Mahallinde yapılan 
inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi ra-
porundan, keşif yapıldığı tarih itibariy-
le; dava konusu III. Tadilat Ruhsa-
tı ve eki projelere aykırı olarak, 
çatı katlarında: 1.276,09 metre-
kare, normal katlarda 5.310,15 
metrekare olmak üzere top-
lam 7.723,76 metreka-
re ilave alan yapıldığı, 
bu ilave alanlar eklen-
diğinde imar planıy-
la belirlenen emsal 
sınırının aşıldı-
ğı, yapının zemin 
üstü tüm katla-

rında ruhsat ve eki projelere aykırı inşa edil-
miş emsale konu ilave alanların, dayanak Plan 
Notları ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetme-
liği hükümlerindeki emsale dâhil edilmeyen 
alanlar tanımına uyacak biçimde yeniden dü-
zenlenmesi gerektiği, sözü edilen ilave alan-
ların yapının iç hacimlerinde bulunması ne-
deniyle aykırılıkların iç mekânda yapılacak 
mevzuata uygun düzenlemelerle giderilebi-
leceği belirtildiğinden, söz konusu hususla-
ra yönelik olarak ilgili idare tarafından, dai-
remizce hukuka uygun bulunan III. Tadilat 
Ruhsatı ve eki projelerle getirilen yapılaşma 
koşulları da dikkate alınmak suretiyle, mahal-
linde yapılacak inceleme sonucunda tespiti 
yapılan aykırılıkların giderilerek yapının ruh-
sat ve eki projelerine uygun hale getirilmesi 
amacıyla mevzuatta öngörülen gerekli düzen-
lemelerin ve yaptırım hükümlerinin işletilebi-
leceği de açıktır.”

“KİMSE AYRICALIKLI DEĞİL”
Ruhsata aykırı 7.723,76 metrekare alan ol-

duğu mahkeme tarafından kabul edilen ancak 
ruhsatı iptal edilmeyen inşaata ilişkin mahke-
me kararını değerlendiren Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “En 
önemlisi bakanlık kendi projesine uygun ol-
mayan bir yapıya iskan verdi. Mahkeme de 
bunu açık bir şekilde bilirkişi raporu ile tespit 

ediyor. Tespit etmesine rağmen ‘bu durum iskana uygun 
hale getirilebilir’ diyor. Yani projeye uygun olmayan alan-
ların yıkılması gerektiğini belirtiyor. Bu anlamda mahkeme 
bizim tespitlerimizi doğrulamış oldu. Biz Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığına yeniden yazı yazacağız. Bakanlığın ken-
di tasdik ettiği projeye göre fazlalıkların yapıldığı projeye 
iskan vermemesi gerekirdi. Şimdi bunun düzeltilmesi gere-
kiyor. Bu mahkeme kararına göre firmanın kendisinin ima-

ra aykırı olan bölümleri yıkması gerekiyor. Bizim ar-
kadaşlarımız tekrar tespitlerini yapacak. Bu tespitler 
doğrultusunda da gerekli işlemler yapılacak. Adale-
te herkesin ihtiyacı var. Kadıköy Belediyesi olarak 

Kadıköy’de yaşayan 500 bin kişiyi temsil edi-
yoruz. Bir kişi ya da kuruma iskâna aykırı 
bölümleri tespit edildiği halde iskan ruhsa-

tı verilmesi o kişiye ayrıcalık sağlanma-
sı anlamına gelmektedir. Hiç kimse ay-

rıcalıklı değildir. Böyle bir ayrıcalık 
sağlamayacak kamunun çıkarla-

rını ve Kadıköylülerin haklarını 
korumaya devam edeceğiz.”

10 Şubat Cumartesi ........ Ahşap Boyamak Dayanılmazdır 5-8 Yaş ........................ Atölye ....................................11.00
10 Şubat Cumartesi ........ Ahşap Boyamak Dayanılmazdır ........................................ 9- 13 Yaş Atölye ................ 12.00
10 Şubat Cumartesi  ....... Manga Atölyesi .......................................................................  7-9 Yaş Atölye .................. 12.00
10 Şubat Cumartesi ........ Korsan Kardeş ........................................................................ Çocuk Oyunu .....................13.00
10 Şubat Cumartesi ........ Korsan Kardeş ........................................................................ Çocuk Oyunu .....................15.00
10 Şubat Cumartesi ........ Çocuk Hakları Atölyesi ......................................................... 12-14 Yaş Atölye ...............15.00
11 Şubat Pazar .................. Natali Yeres İle Kısa Film, Kısa Sohbet Atölyesi  .......... 7-9 Yaş Atölye ...................14.00
14 Şubat Çarşamba ........ Teknoloji Bağımlılığı................................................................................................................14.00
14 Şubat Çarşamba ........ Aşk Olsun Şarkı Söylemeyene .......................................... Konser ..................................19.00
17 Şubat Cumartesi ......... Ahşap Boyamak Dayanılmazdır 5-8 Yaş ........................ Atölye  ...................................11.00
17 Şubat Cumartesi ......... Ahşap Boyamak Dayanılmazdır ........................................ 9- 13 Yaş Atölye ................ 12.00
17 Şubat Cumartesi  ........ Manga Atölyesi ....................................................................... 7-9 Yaş Atölye ................... 12.00
17 Şubat Cumartesi  ........ Floyd Usta’nın Düşler Atölyesi  .......................................... Çocuk Oyunu .....................13.00
17 Şubat Cumartesi ......... Romeo Ve Juliet Masalı ........................................................ Çocuk Oyunu .....................15.00
18 Şubat Pazar ................. Heidi ........................................................................................... Çocuk Oyunu .....................13.00
18 Şubat Pazar ................. Gelecek ve Çocuk .................................................................. Seminer ...............................14.00
Konuşmacılar: Gazeteci, Eğitim Uzmanı Umay Aktaş Salman, Barış İçin Müzik Vakfı Koordinatörü Eren Topal 
18 Şubat .............................  Pazar Bremen Mızıkacıları .................................................. Çocuk Oyunu .....................15.00
21 Şubat Çarşamba ......... ÇKM Sağlık Seminerleri ........................................................................................................14.00
24 Şubat Cumartesi ....... Ahşap Boyamak Dayanılmazdır ........................................ 5-8 Yaş Atölye ....................11.00
24 Şubat Cumartesi ....... Ahşap Boyamak Dayanılmazdır ........................................ 9- 13 Yaş Atölye ................ 12.00
24 Şubat Cumartesi ....... Manga Atölyesi ....................................................................... 7-9 Yaş Atölye ................... 12.00
24 Şubat Cumartesi ....... Çılgın Profesör Ses Avcısı ................................................... Çocuk Oyunu  ....................13.00
24 Şubat Cumartesi ....... Çılgın Profesör Ses Avcısı ................................................... Çocuk Oyunu  ....................15.00
25 Şubat Pazar ................. Natali Yeres İle Kısa Film, Kısa Sohbet Atölyesi  .......... 7-9 Yaş Atölye ...................14.00

belgelendi
Kadıköy’deki Meteoroloji arsasına 

ayrıcalıklı imar hakkı kullanarak dört tane gökdelen 
yapan Taşyapı’nın imara aykırı 7 bin 723 metrekare inşaatı, 

bilirkişi ve mahkeme kararı ile kabul edildi

G
İmara aykırı İnşaat

Çocuk şenliği
sürüyorKadıköy’ün çiçeği 

burnunda çocuk 
kültür merkezi 

Halis Kurtça Çocuk 
Kültür Merkezi, 

şubat ayı boyunca 
pek çok etkinliğe 

ev sahipliği 
yapacak

Kadıköy Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak 
hizmete açtığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde şubat ayında 
oldukça renkli etkinlikler var.
Ahşap boyama atölyesinden manga atölyesine pek çok atölyenin olduğu 
Çocuk Kültür Merkezi’nde çocuk oyunları ve seminerler de yapılacak. 
Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin Şubat Ayı Programı şöyle:

TAZMİNAT 
DAVASI 
SÜRÜYOR
Taşyapı’nın Kadıköy 
Belediyesi’ne 
“inşaatı hukuka 
aykırı ve keyfi 
eylemlerle 
durdurarak” kendisini 
zarara uğrattığı 
gerekçesiyle açtığı 
tazminat davası 
da devam ediyor.  
İstanbul Anadolu 
6.Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 
görülen davada 
tartışmalı bilirkişi 
raporu ile Kadıköy 
Belediyesi’nin 
101.859.043,16 TL 
maddi tazminat 
ödemesine karar 
verilmişti. Kadıköy 
Belediyesi karara 
itiraz etmişti. 
Tazminat davası 13 
Mart’ta Yargıtay 
Dairesi’nde 
görülecek.  

Uluslar arası standartlara göre bir futbol 
sahası 105 m x 68 m. Buna göre futbol 

sahası alanı 7 bin 140 metrekare oluyor.

 7 bin 723 metre kare
bir futbol sahasından büyük demek.

Brütü 70 metrekareden

 110 tane daire 
demek.

İki Moda Parkı 
demek.

Bölgede bir metrekare dairenin rayici 
14 bin lira civarında. Bu yüzden 

7 bin 723 metrekare alanın değeri 

108 milyon lira 
demek.

7 BİN 723 METREKARE 

NE DEMEK?
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KURUL

Yeni trenler için yeni raylar

epreme dayanıklı olmayan binaların yeni-
lenmesi için 2012 yılında hayata geçirilen 
“kentsel dönüşüm” Kadıköy’de devam edi-
yor. Kentsel dönüşümün Kadıköy’de yo-

ğun olarak yaşandığı bölgelerin başında ise Fikirtepe 
ve Bağdat Caddesi geliyor. Fikirtepe Derneği’nin Şu-
bat ayında açıkladığı raporda dönüşüm, başta hava kirli-
liği olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getiriyor. 
Arsa ve mülk sahiplerinin mağduriyetlere uğradığı ifa-
de edilen raporda, kentsel dönüşümün Fikirtepe için bir 
“kördüğüm” haline geldiği vurgulanıyor. Bağdat Cad-
desi’nde ise kentsel dönüşümün etkisiyle caddeye ilgi-
nin azalması dükkânların boş kalmasını sağlıyor. Ana-
dolu Yakası İnşaat Müttehitleri Derneği’nin açıkladığı 
rapora göre kısmi bir toparlanma olsa da, durumun bir 
süre daha devam edeceği öngörülüyor.

SAYILARLA FİKİRTEPE
Kentsel dönüşümün 7 yıldır devam ettiği Fikirte-

pe’de resmi olarak anahtar teslim yapılmadı ve henüz 
oturum başlamadı. Projenin başladığı günden itiba-
ren bugüne kadar 5500 konutun yıkıldığı Fikirtepe’den 
7.500 Kişi dönüşüm sebebiyle taşındı. Fikirtepe’nin ta-
mamında faaliyet gösteren  38 inşaat firması bulunuyor. 
Birden fazla firmanın olduğu 19 ada, bu adalarda yüzde 
yüz anlaşma sağlayan 20 ada, 3/2 çoğunluk sağlayan 21 
adet ada, 3/2 çoğunluğu sağlayamayan 20 adet ada bu-
lunuyor. 20 adanın ruhsatı onaylanırken, 20 adanın yıkı-
mı gerçekleşti. 12 adada ise inşaatlar yükselme başladı.

10’LARCA DAVA
Fikirtepe Derneği’nin hazırladığı rapora göre dönü-

şüm sırasında birçok mağduriyet yaşanıyor. Bu mağdu-
riyetlerin en başında “çantacı” diye tabir edilen mütte-
hitler geliyor. Mal sahiplerini bir şekilde ikna ederek, 
projesiz tek taraflı sözleşme imzalatıp bir süre sonra, 
astronomik fiyatlarla başka firmaya devir yapan “çanta-

cı müteahhitler” yüzünden bu tür adalarda süreç uzuyor 
ve mal sahipleri aleyhine maliyet artıyor. Davalara konu 
olan diğer mesele ise 2/3 çoğunluğu sağladığını sahte 
imzalar ile bakanlığa bildiren mütteahitler. Yine derne-
ğin raporunda müteahhitlerin yaklaşık 9-10 aydır yıktık-
ları adanın mal sahiplerine kira ödemediği belirtiliyor.  
Açılan davalarda başlıca konular şunlar: “3/2 İptal Da-
vaları”, “2. DOP kesintisi İptal Davaları”, “Sahte imza 
davaları”, “Resen Tevhit İptal Davaları”, “Pay Satışı İp-
tal Davaları”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Savcılığa 
suç duyuruları”, “Tapu İptal Davaları”, “Bakanlı-
ğa açılan tazminat davaları”, “Vekâlet İptalleri”, 
“Sözleşme Fesih Davaları”, “Sözleşme Uyarla-
ma Davaları”, “Arsa uyarlama Davaları”, “Tem-
silcilere açılan tazminat davaları”, “Fikirtepe 
1/5000 ve 1/1000’lik Plan İptal Davaları”, “Riskli 
Alan İptal davaları”, “TMOB tarafından Danıştaya açı-
lan 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin İptal 
davası”, “Ana Muhalefet Partisi(CHP) Anayasa Mahke-
mesine 6704 sayılı torba kanunu ve 6306 sayılı yasaya 
atfen açılan iptal davası”, “İdare Mahkemelerinde açı-
lan davalar”, “Hukuk mahkemelerinde açılan davalar”

ZEHİR SOLUYORUZ
Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda yayınla-

dığı hava ölçüm raporuna göre, Fikirtepe’deki hava ka-
litesinin düşük olduğu ve bölge sakinlerinin ciddi sağ-
lık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştı. 
Hava kalitesinin düşük olması hem yoğun bir şekilde 
devam eden kentsel dönüşümden hem de mahallede fa-
aliyet gösteren 7 adet beton şantiyesinin üretiminden 
kaynaklanıyor. Mahallelinin şikâyetlerinin ardından be-
ton santrallerinden biri kapatıldı. 6 santral ise hala zehir 
yaymaya devam ediyor.

FİKİRTEPELİLER NE İSTİYOR?
Fikirtepelilierin oluşturduğu Fikirtepe Derneği ya-

yınladıkları raporda ise taleplerini şöyle sıralıyor: “Va-
tandaşın ömrü boyunca dişinden tırnağından artırarak 
yaptığı binalarının yok sayılarak sadece arsaların dik-
kate alınması adaletsizliğine son verilmelidir. Müteah-
hitlere kriter getirilmeli, iş yapmayan, müteahhitlere el 

çektirilmelidir. 3/2 esas alınıyor-
sa, tek tip sözleşme yapıl-

malı, sözleşme ekinde 
proje ve teknik şart-
name mutlaka olma-
lı. Kötü niyetlere alet 
edilerek mağduriyet-

ler yaratan 2/3 çoğun-
luk kararı usulü yerine oy 

birliği aranması için düzenle-
me yapılmalıdır. Fikirtepe’de imar 
planı 7 yılda 7 kez, her seferinde ma-

liklerin hakları daha fazla kısıtlanarak değişti-
rilmiştir. Kazanılmış hakların iadesi, Fikirtepe’de imar 
ıslah planı uygulamasında 1993 yılında DOP alınmış-
tır. Yeni imar planı 2. Kez DOP uygulaması haklarımı-
zı gasp etmektedir. Fikirtepe dönüşüm uygulaması için 
yerel yönetimlerin yetkilerinin iade edilmesi, yasalar-
da korunmuş olan binaların güçlendirilerek korunması 
hakkı engellenmemelidir. Bireysel ve az katlı yapılaş-
maya imkan tanınması, hakları, hukukları ve mülkle-
ri gasp edilen vatandaşlar çok sayıda dava açtığından 
kentsel dönüşüm süreci hukuki ihtilaflarla tıkanmak 
üzeredir. İdareden ve müteahhitlerden giderek ağırla-
şan hak ihlallerine son verilmelidir. Sorumuluk üstle-
nen, denetim ve müeyyide uygulaması kamu tarafından 
yapılmalıdır.”

BAĞDAT CADDESİ TOPARLANIYOR
Kentsel dönüşüm kapsamında projelendirilen Bağ-

dat Caddesi’nde tam 82 bina yenilendi. Caddede devam 
eden yoğun inşaat çalışmaları caddeye ilgiyi azaltınca 
son yıllarda Bağdat Caddesi’nde ekonomik olarak um-
duğunu bulamayan esnaf, kiraların da yükselmesiyle iş 
yapamaz hale gelmiş, böylelikle dünyanın marka cadde-
lerinden olan Bağdat Caddesi’nde dükkânlar boşalmış-
tı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin ya-
yınladığı rapora göre caddede kiralar yüzde 35 oranında 
geriledi ve kısmi de olsa kiraların düşüşüyle bir topar-
lanma dönemi başladı. Bağdat Caddesi’nde emlakçılık 
yapan Yasemin Özarslan da kiraların düştüğünü doğru-
larken, hala çok fazla boş dükkân olduğunu ve bunun bir 
süre daha süreceğini öngördüklerini belirtti.

YHT ve Marmaray projeleri gerekçe gösterilerek Hay-
darpaşa Gar’ının 31 Ocak 2012’de ana hat trenleri-
ne kapatılmasının ardından tam 6 yıl geçti. Marmaray 
Projesine hız vermek için 19 Haziran 2013’te banliyö 
trenlerinin seferleri 2 yıllığına sonlandırılmasının üze-
rinden ise 5 yıl geçmesine rağmen banliyö hatları hala 
tamamlanmadı.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de milletvekilleri-
nin sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan YHT, Haydarpaşa Garı 
ve Marmaray hakkında önemli bilgiler verdi. Marma-
ray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılma-
sıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Arslan, 

şu bilgileri paylaştı: “Çalışmalarımız devam etmekte, 
arkeolojik kazılar, sözleşmeye dâhil edilen ilave işler, 
güzergâh üzerindeki bazı mülk ve hak sahiplerinin hu-
kuki talepleri nedeniyle işin ilerlemesinde öngörülme-
yen bazı durumlar olmuş, buna bağlı olarak gecikme-
ler yaşanmıştır ancak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir 
hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içerisinde altyapı 
inşaatını, eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyo-
nu bitireceğiz. Ondan sonra, kalan sürede de testleri ya-
parak bu yıl sonu itibarıyla banliyö hatlarını Gebze'den 
Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşına-
bilir hale getireceğiz. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de 
Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya 
kadar gidebilecek hâle gelecektir. İnşallah bu sene sonu 
itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız." 

ESKİ RAYLAR SÖKÜLÜYOR
Bakan Arslan’ın açıklamalarından sonra Haydar-

paşa Garı ve çevresinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. 
Geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmalarla Haydarpa-
şa Garı’ndaki eski banliyö ve ana hat trenleri depolara 
çekildi. Trenlerin depolara çekilmesinin ardından hem 
yeni Haydarpaşa planı, hem de Tıbbiye Caddesi’ni Ka-
dıköy’e bağlayan demiryolu üst köprüsünün yenilenme-
si için rayların söküm işlemi de başladı. Eski raylar yeni 
projeye uygun olmadığı için Haydarpaşa Garı çevresi-
ne yeni raylar döşenecek. Haydarpaşa Dayanışması’n-
dan Tugay Kartal’ın verdiği bilgilere göre, Haydarpaşa 
Garı çevresi için yeni hat planı da  açıklandı. Bu pa-
lana göre Haydarpaşa gara YHT’ler ve Adapazarı Eks-
presleri için yeni peronlar inşa edilecek, ancak bu planın 

inşası için henüz ihale süreci tamamlanmadı. Bu plana 
göre, Marmaray projesinin bitirilmesiyle beraber Yük-
sek Hızlı Trenler ve Adapazarı Ekspresi trenleri Hay-
darpaşa Garı’ndan hareket edecek. 

TRENLERİN İKİSİ KORUMA ALTINDA
Haydarpaşa Garı raylarında 6 yıldır yolcularını bek-

leyen banliyö trenleri de depolara çekildi. Bu trenle-
rin çoğu artık kullanılmayacak, trenlerin kesilerek atık 
malzeme olarak kullanılması planlanıyor. Ancak banli-
yö trenlerinden iki tanesi Birleşik Taşımacılık Sendika-
sı’nın çabalarıyla koruma altına alındı. İstanbul 4 No’lu 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kara-
rına göre E8000 tipi olarak bilinen elektrikli ünitelerden 
2 tanesi korunacak. 

“ANA HAT TRENLERİ GELMELİ”
Haydarpaşa Dayanışması’nın 5 Şubat 2012 tarihin-

de tarihi garın merdivenlerinde başlattığı eylemin üs-
tünden tam 6 yıl geçti. 317 haftadır her pazar “Hay-
darpaşa Gardır Gar Kalacak, O tren Bu Gara Gelecek” 
sloganı ile kent mücadelesine devam eden Kadıköylü-
ler 4 Şubat Pazar günü bir kez daha bir araya geldi. 

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanış-
ması tarafından Haydarpaşa Gar önünde yapılan açık-
lamada şöyle denildi: “İstanbul’un ve ülkemizin Hay-
darpaşa Garına ihtiyacı vardır. Hızlı trenlerin yanı sıra 
ülkenin en uç sınırlarına kadar giden trenler Haydarpa-
şa gara kadar gelmelidir. Şehir içi banliyö taşımacılığı-
nı üstelenen Marmaray projesinin trenlerinden bazıları 
Haydarpaşa Gar bağlantılı olmalıdır.

Haydarpaşa Dayanışması olarak sürdürdüğümüz 
mücadeleler sonunda elde edilen kazanımların koru-
ması ve Haydarpaşa Garı’nın çevresi ile birlikte işlevi-
ni sürdürmesi için mücadelede kararlı olduğumuzu bir 
kez daha vurguluyoruz. İstanbul ulaşımının olmazsa ol-
mazı, deniz ulaşımı ile raylı sistemin entegre olmasıdır. 
Haydarpaşa Garı ve geri sahasında deniz ve demiryolu 
bağlantısı koparılmamalıdır. Haydarpaşa Garı’nın res-
torasyonunun aslına uygun şekilde biran önce tamam-
lanarak yeniden trenlere ve yolculara kapılarını açmalı-
dır. Hat boylarındaki tescilli istasyonların korunması ve 
hattın ivedi olarak tamamlanması sağlanmalıdır.

Haydarpaşa Garı ve liman sahasını gelir getiri-
ci projeler için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dev-
reden TCDD İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 12 Eylül 
2012 tarihli kararı derhal iptal edilmelidir.”
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Altı yıldır ulaşıma kapatılan 
Haydarpaşa Garı’nın eski 
rayları sökülmeye başlandı. 
Yüksek hızlı trenlerin 
Haydarpaşa Garı’na gelmesi 
için yeni raylar döşenecek
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Binaların depreme dayanıklılığının arttırılması için hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm, 
birçok problemi de beraberinde getiriyor. Kadıköy’de kentsel dönüşümün yoğun şekilde 
yaşandığı Fikirtepe ve Bağdat Caddesi’ndeki son gelişmeleri sizler için derledik



eçtiğimiz yıl sürekli hale getirilen yaz saati 
uygulamasının kış aylarında da devam etme-
si uygulaması üzerine çalışanlar ve öğrenci-
ler okula ya da işlerine gidebilmek için gece 

karanlığında yola çıkmak zorunda kalmıştı. Danıştay’ın 
Bakanlar Kurulu’nun uygulamanın sürekli hale getirmesi 
hakkında “yürütmeyi durdurma kararı” vermesine karşın, 
torba yasaya eklenen bir maddeyle bir sene daha uygulan-
masına karar verildi. 

Meselenin hukuki boyutu bir yana Elektrik Mühendis-
leri Odası(EMO)’nın yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz 
sene uygulamayla birlikte elektrikten tasarruf edilmedi, 
aksine artış gözlendi. Araştırmalar ise kuş aylarında yaz 
saati uygulamasına devam edilmesinin uyku problemle-
rinden depresyona kadar pek çok problemi de beraberin-
de getirdiğini gösteriyor. Vücudun hormonal dengesinin 
de bundan kötü etkileneceğini söyleyen uzmanlar, uygu-
lamada ısrar edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Kendile-
rine #AnneHareketi diyen bir grup anne ise uygulamanın 
kaldırılması için imza kampanyası başlattı. İşte bütün bo-
yutlarıyla “Sürekli Yaz Saati Uygulaması”…

“ISRARI ANLAMIYORUZ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Elekt-

rik Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı Erol Celebsoy, hükümetin 
yaz saati uygulamasındaki ısrarını 
anlayamadıklarını söylüyor. Türki-
ye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ta-
rafından yayınlanan resmi verilere 
göre geçen yıl yaz saati uygulaması-
na devam edildiği 30 Ekim 2016 – 26 
Mart 2017 tarihlerinde, elektrik tasarru-
fu bir yana tüketimin 7 milyar kilovat 
saat arttığına işaret eden Erol Celeb-
soy, “Bu da maddi olarak 2,8 mil-
yar TL daha fazla elektrik tüketmişiz 
demek oluyor” diyor. Yaz saatin-
de ısrar etmenin elektrik tüketimini 
artırdığını, bu durumun da en çok ta-
mamen özelleştirilen elektrik dağıtım 
sektörüne yaradığına işaret eden Celebsoy, 
“Elektrik dağıtım şirketleri için daha fazla tü- ke-
tim, daha fazla kazanç demek. Bu uygulamadan tek mem-
nun olanların bu şirketler olduğunu görmek lazım” değer-
lendirmesinde bulunuyor.

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma 
Grubu Başkanı Necdet Pamir ise Celebsoy ile aynı görüş-
te:  “Özellikle batı illerimizde, güneşin geç doğacağı ger-
çeği ile birlikte, elektrik tüketiminin yoğun olduğu bölge-
lerin de batıda yer aldığı düşünüldüğünde; alınan karar, 
özellikle hanelerin elektrik faturasını artırıyor. Bakanlığın 
açıklamalarının, hiçbir inandırıcı ve bilimsel yanı yoktur.”

HORMONLARI ETKİLİYOR
İngiltere’nin güvenilir bilim yayınların-

dan “sciencedirect”in 2010 yılında yayınladı-
ğı bir makale ise karanlıkta uyanmanın vücu-
dun hormonal dengisindeki etkileri göz önüne 
seriyor: “Işık yoğunluğu, retinamızdaki özel 
hücreler tarafından saptanır ve bu bilgi, beyni-
mizin derinlerinde üst kiyazmatik çekirdek deni-
len bir bölgesinde yer alan biyolojik saati düzenler. 

Hipotalamusta bulunan üst kiyazmatik çekirdek, hipofiz 
bezimiz aracılığıyla hormon sekresyonuyla bağlantılı 
olan endokrin sistemi kullanarak iç vücut süreçlerinin 
düzenlenmesinden sorumludur. Kortizol, genellikle 
stres hormonu olarak bilinir ancak 24 saatlik örgüde 
bizi sağlıklı tutan esasında bu hormondur. Uyanma-

nın hemen sonrasındaki ilk 30 dakikada kortizol salgı-
sında ani bir patlama görülür. Bu duruma kortizol uyan-

dırıcı tepki denir ve aydınlık saatlerde uyandığımızda bu 
etki daha da fazladır. Bu yüzden, aydınlık sabahlar korti-

zol uyandırıcı tepkiyi arttırır ve dolayısıyla da daha iyi 
beyin fonksiyonlarını ortaya çıkarır. Geçmişte yapılan 
çalışmalar,  karanlık kış aylarında uyanan insanların 
daha düşük kortizol uyandırıcı tepki seviyesine sahip 
olduğunu ortaya koydu. Kortizol uyandırıcı tepkinin 
küçüklüğü, optimum düzeyde işlevsel olamamamız 

anlamına gelir. Bu yüzden, daha karanlık kış sabahla-
rında, ani bir kortizol salınımı patlaması oluşturmak zor 

olabilir. Bunun nedeni, hem uyanışın hem de ışığın, günün 
bu önemli devrilme noktası için bir uyaran olmalarıdır. Sa-
bah saatlerindeki düşük ışık, biyolojik zincir reaksiyonu-
nu azaltarak çoğumuzun normalin altında hissetmesine ve 
“tam gazla” çalışmasına engel olabilir.

Gazetemize konuşan Psikolog nam-ı değer Bar Psiko-
loğu Ferhat Aydın, insanın evrimsel süreçte aydınlığı ya-
şama başlamak ve devam etmek; karanlığı ise uyumak ola-
rak kodladığını söyledi. “Çok geç saatte uyumamak veya 
çok geç saate uyanılmaması bundan dolayı tavsiye ediliyor.  
Biz çalışan insanların ama özellikle çocukların uyandıkla-
rı zaman havanın karanlık olduğunu görmeleri onların bey-

ninin durumu algılamasını zorlaştırıyor. Çünkü 
beyin buna alışık değil. Bazı Avrupa ülkelerin-
de bu yıllardır böyle yapılıyor olabilir ama bi-
zim ülkemizde bu geçiş aşamasında çok ciddi 
adaptasyon problemleri yaşanıyor. Bu da do-
ğal olarak gerek duygusal gerek odak ile il-

gili bazı problemlere yol açabiliyor. Özellikle 
çocukların ve çalışanların sabah kalkıp işe veya 

okula gitmelerinden itibaren başlayan süreçte yani 
bir, bir buçuk saatlik bir zaman diliminde ayılma, odak-

lanma ve konsantrasyon problemleri yaşadığını söyleyebi-
liriz. Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Kesin yargıla-
ra varmamız şu aşamada güç fakat genel olarak insanların 
ve öğrencilerin yorumu, güne kaygıyla ve stresle başladık-
ları yönünde…”

ANNELER TEPKİLİ
Ebeveynler de çocuklarının okula gitmek için karan-

lıkta evden çıkmak zorunda bırakılmasına tepki gösterdi. 
Kendilerine Bir grup anne tarafından oluşturulan kendile-
rine #AnneHareketi diyen bir oluşum sürekli yaz saati uy-
gulamasının kaldırılması için “change.org” üzerinden imza 
kampanyası başlattı. Kısa süre içinde 200 bini aşan imza-
ya ulaşan kampanyanın metninde ise şu ifadeler yer alıyor: 
“Geçen sene başlayan bu uygulamayla çocuklarımız, sa-
bahları okula gitmek için uyandıklarında, etrafta bir gece 
karanlığı hakim oldu. Uyanan çocuklarımıza, "haydi okul 
vakti, sabah oldu" demek zorlaştı. Çünkü gördükleri ka-
ranlık ile sabahı bağdaştırmaları imkansızlaştı. Özellikle il-
kokula yeni başlayan çocuklarımız için, bu uygulama hem 
güvenlik sorununu hem de derslerde verimlilik sorununu 
beraberinde getirdi. 4.760.000 ilkokul öğrencisi için bu du-
rum gerçekten çekilmesi zor bir hal aldı. Biz anneler olarak 
sesleniyoruz; lütfen çocuklarımızın ve bizim bu mağduri-
yetimize son verecek yeni bir yasal düzenleme yapılsın.Gö-
zünün içine baktığımız evlatlarımız, bu karanlıkta yollara 
dökülmesin. Gündüz gözüyle, güven içinde okullarına gi-
debilsinler. Her anneyi, babayı, ve anne baba adaylarını bu 
kampanyayı imzalamaya davet ediyoruz.
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Hayır ile başlayan, ben 
yapacağım, ben yiye-
ceğim ya da ben giye-
ceğim ile devam eden, 
içinde bolca itirazı bi-
rinci tekil şahıstan bil-
diren cümleler… İste-
diğini yaptırmak için 
kendini yere atan ve 
ağlayan ya da parkta 
oyun arkadaşına şid-
det uygulayan çocuk-
lar. Özellikle iki ile üç 
yaş arasındaki çocuk-
larda görülen bu davra-
nışlar genel olarak iki 
yaş sendromu olarak 

adlandırılıyor. Biz de bu süreci Psikolog Deniz Sevim-
li ile konuştuk. 

◆ İki yaş depresyonunu tanımlar mısınız? 
Çeşitli literatürlerde geçiyor ama ona depresyon di-

yemeyiz. O iki yaş dönemi aslında çocuğun biraz daha 
bağımsızlaşmak istediği bir dönem. Çocuğun aileye bi-
raz daha sıkıntı yaşattığı bir dönem. Çünkü o dönem ço-
cuk kendi bedeninin daha çok farkına varıyor. Birçok 
şeye itiraz ediyor. Yapmıyorum, etmiyorum ya da gitmi-
yorum gibi yüklemleri çok kullanılır. Anne ya da baba ne 
derse desin onun tersini yapar. Genelde çocuklarda çok 
sık karşılaştığımız bir durum. Anne ya da baba istediği 
için bir şeyi özellikle yapmak istemez. 

“ÇOCUKLA İNATLAŞMAYIN”
◆ Bu durumu yaşayan çocuklar nasıl tepkiler veriyor? 
İlk olarak inatlaşma en belirgin davranış şekillerin-

den. Birçok davranışta ise; ben kendim yaparım vurgu-

su vardır. Sen bırak, ben kendim yerim. Örneğin suyu bı-
rak, ben alırım. Çok rahat bir şekilde elinizi bırakıp koşar 
ve gider. İstediği şeyi yaptırmak için çok farklı davranış-
lar biçimleri sergiler. Çok sık karşılaşıyoruz. Kafasını bir 
yere vurmak. Canını acıtmak için saçını çekmek. Ya da 
bu davranışları başkasına yöneltmek. Genelde annelere 
yöneliyor. Çok fazla ağlamak. Kusuncaya kadar ağlayan 
çocuklar var. Uyumamak. Anneyi ve babayı da uyutma-
mak. Anneden ayrılma dönemini bir şekilde tamamlama-
ya çalışıyor. Ben bireyim demeye başlıyor. 

◆ Anne ve baba çocuğa nasıl davranmalı?
Annenin ve babanın davranışında bir tutarlılık olma-

sı lazım. Birisi evet diyorsa diğeri de evet demeli. Bi-
risi hayır diyorsa diğerinin de hayır demesi gerekiyor. 
Neden evet ya da hayır dediklerini bir yetişkine anlatır 
gibi anlatmalılar. Bu noktada anne ve babanın tutumu 
çok önemli. Çünkü çocuk onları model alıyor. Bu tutar-
lılık sadece bu dönem için geçerli değil. Özellikle 0-11 
yaş arasında kişiliğin oluşumu çoğunlukla tamamlandı-
ğı için tutarlı davranmak çok önemli. Çocuk annesinden 
ve babasından neyi görürse onu yapıyor. Zamanının ço-
ğunluğunu onlarla geçiriyor. Onlarla geçirdiği için mo-
del aldığı kişiler onlar. Onların konuşmasını, oturması-
nı, kalkmasını, yemek yemesini, tuvalete gitmesini, bir 
insana davranışını ya da anne ve babanın birbirine olan 
davranışlarını her şeyi alıyor. Anne ve baba bir süre son-
ra çocuğa nasıl kızıyorsa, çocuğun da aynı şekilde ken-
dilerine kızmaya başladığını görüyor. Aynı kelimele-
ri kullanıyor. Bir de anne ve babadan çocukla çok fazla 
inatlaşmamaları gerektiğini de söylüyoruz. Çünkü, inat-
laştıklarında kazanan genellikle çocuk oluyor. 

“ÇOCUKLAR SOKAKTA OYNAYAMIYOR”
◆ Aileler nasıl bir durumda size geliyor?
Özellikle bu iki ile üç yaş arasında yaşanan kriz ile 

ilgili geldiklerine ilk olarak, dediğimizi yapmıyor ya da 
bizi hiç dinlemiyor gibi şikayetlerle geliyorlar. “Artık ne 
yapacağımızı bilemiyoruz. O kadar çok ağlıyor ki bize 
her dediğini yaptırıyor” diye gelen ailelere biz de danış-
manlık yapmaya çalışıyoruz. İşin püf noktası ailenin ço-

cuğa bakış açısı ve davranışı. 
Bu nedenle bu durumlarda 
daha çok aile ile çalışıyo-
ruz. İki ya da iki buçuk 
yaşındaki çocukla oyun 
terapisti şeklinde de ça-
lışılabilinir. Burada ça-
lışılması gereken ana 
unsur aile. Anne ve ba-
baya birtakım yöntemler 
ve teknikler önerdiğinizde 
ve uygun bir şekilde uygula-
maya koyduklarında belirli bir süre 
sonra durumun kendiliğinden ortadan kalktığını göre-
biliyoruz. Aileler, çocuklarının gelişim özelliklerini bi-
lecek. Bilmedikleri zaman çocukla uygun bir dil kura-
mıyorlar. Çocuk gelişimi üzerine kitaplar okuyacaklar. 
Genelde çatışmalar bilmedikleri için de ortaya çıkıyor. 

◆ Yaşanan bu süreç önceden bu kadar biliniyor muydu? 
Eskiden anne ve babalarımız kendi anne ve babala-

rından ne görüyorlarsa onu uyguluyorlardı. Şimdi ise; 
çözüm yöntemi için birçok görüş ve kuram var. Bu tür 
durumların nasıl atlatacağımıza dair yol ve yöntemler 
söz konusu. Eskiler çok çocukluydu. Bir kere dışarıda 
arkadaş ortamında oyun oynuyorsun. İstediğin gibi so-
kağa çıkabiliyorsun. Annen ya da baban hadi hava ka-
rardı içeri gel artık diyor. Mahalledeki arkadaşlarını ta-
nıyor. Oyun oynayarak enerjini atıyorsun. Şimdi ondan 
biraz daha uzağız. O yüzden şimdiki çocuklar bu döne-
mi daha keskin ve şiddetli yaşıyor. Kentleşme ve kapita-
lizmin gelişmesi ile birlikte ne yazık ki çocuklara oyun 
oynayacak alan bırakılmadı. Sonra da çocuklar oynasın 
diye ücretli alanlar yaratıldı. Bir AVM’ye git. Bir kö-
şede yeşile boyanmış bir alanda, kaydırak gibi birtakım 
oyuncakları görürsün. İnsanlar çocuklarını o alana bıra-
kıyor ve alışverişini yapıyor. Giderken de alıp gidiyor-
lar. Ev ortamına baktığımızda da arkadaş yok, anne ya 
da baba oyun oynayamıyor. Özellikle kişilik geliştirici 
olan dramatik oyunları. Örneğin; doktorculuk ya da it-
faiyecilik gibi. 

Çocuklarda 2 yaş sendromunun 
önemine dikkat çeken Psikolog 
Deniz Sevimli, çocukların bu 
dönemde anneden ayrılıp biraz daha 
bağımsızlaşmak istediğini belirtiyor

Öyle meslekler vardı ki, birer ikişer hayatı-
mızdan, göz önünden çekip gittiler. Sokak 
yoğurtçusu, sütçüsü gibi, kalaycı gibi, ayı 
oynatan macun satıcısı gibi, esansçı koku-
cu gibi, lehimci gibi, hallaç gibi…

Dönemin dinamiği, teknolojisi, samimi-
yeti içinde güzeldi bunlar tabi ama bugün 
‘Ay geri gelseler keşke’ demek pek de akıl-
lıca bir istek olmaz bence. Dürüst olalım; ne 
karşımızdaki insanın ‘Yanına 50 metreden 
fazla yaklaşamaz’ türü mahkeme kararı çı-
kartmasına sebep olacak hacı yağı sürmek 
isteriz, ne evden sokağa çıktığımızda kar-
şımızda ‘Gel abi/abla, gel!... Biz biliyoz da mı 
oynuyoz sanki?!..’ diyerek göbek atan bir 
ayı ile karşılaşmak isteriz, ne de ismi Beh-
çet hastalığına göre epey havalı da olsa bile 
Brusella’ya yakalanmak isteriz. Eminim bir 
gün zaman makinesi yapılırsa, geçmişe 
gitmeden önce tıpkı Hindistan’a gider gibi 
elli tane aşıyı olup da gitmek gerekecektir. 
Nostaljiseverlerin bana kızacağını biliyo-
rum ama inandığımı yazmak, birilerini kız-
dırmamaktan daha ağır basıyor ne yalan 
söyleyeyim. 

Nostaljiseverlerin tıpkı antika meraklı-
ları gibi içinde bulundukları zamandan pek 
de memnun olmadıkları bilinen bir gerçek-
tir bu arada (Epey bir zamandır nostalji-
sever olmakta haklılar.) Neyse, evet ha-
yatımızdan kaybolan meslekler var ama 
bu arada hayatımıza giren yeni meslekler 
de var. (Bir kötü haber, bir de iyi haber gibi 
oldu.) 

Yok, yazılımcıları filan söylemeyeceğim; 
daha ilginç olanlar var. Mesela; cenaze evi 
ağıtçısı. Gayet profesyonel çalışıyor. Mer-
hum veya merhume hakkındaki bilgileri 
sizden alıp, cenaze ortamında ağıt yakarak 
ağlıyor. Üstelik ekip de olabiliyor bunlar. 
Hatta ücreti biraz fazla verebilirseniz dize 
vurarak dövünmek gibi abartılarda da bu-
lunabiliyor. Efendim yine yeni meslekler-
den İskendercide çalışan tereyağcılar var. 
Hani elinde tavada kızgın halde tereyağı ile 
masanıza gelip size soruyor; ‘Tereyağı ister 
misiniz?’ diye.

Meslek deyince; geçenlerde mıknatıs 
lazım oldu, düşündüm mıknatısı ne dükka-
nından alabilirim diye… Düşündüm düşün-
düm, bulamadım. Hatta eşe dosta, tanıdık-
lara sordum; onlar da bilemedi. Ve halen de 
bulamadım, mıknatısın ne tür bir dükkanda 
satıldığını… Aynı bunun gibi, hayat bu bel-
li mi olur yarın bir gün bir diskotek benze-
ri bir mekânınız oldu ve tavana; dönen, ay-
nalı disko topu almanız gerekti. Nereden 
alacaksınız? Hah, işte bunun dükkanı var 
Kadıköy’de. Söğütlüçeşme’den Boğa’ya 
doğru giderken sol tarafta küçük müte-
vazı bir dükkanda her boy, her ebatta dis-
ko topu satan bir ‘disko topçu dükkanı’ var. 
(Ben gazeteci olsam röportaj yapardım bu 
ilginç dükkânla) 

Efendim, her şeyin pek de iyiye gitme-
diği şu dönemde bile umudu yitirmemek 
lazım, aksine hayata aktif olarak karışmak 
lazım bence. Bahariye’deki Süreyya Ope-
rası binasında, zamanında sinema iken ‘Ku-
duz’ isimli berbat ötesi filmi izleyen bir nesil 
olarak her şeyin iyiye evrilebileceğine ha-
len inanıyorum. 

Masada çift tabak salata bulunan or-
tamları gözlemlediğimde; halen salata bi-
ten tabağa diğer tabaktan ilave yapılıyor 
sevgili dostlar. Bu güzel detaylar olduğu 
sürece, birileri bizi istedikleri kadar ayrış-
tırmaya çalışsalar da bu toplumda kardeş-
lik, dostluk kolay kolay bitmez hiç merak 
etmeyin. 

Kahve falına 
değil, salata 
tabağına bak

FATİH 
SOLMAZ Uyku, stres, depresyon: 

SÜreklİ yaz saatİ uygulaması

G

Çocuk anneden ayrılıyor,
bireyselleşiyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Alper Kaan YURDAKUL

Erol Celebsoy

Ferhat Aydın

Necdet Pamir
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  Kadıköy Belediyesi’nin sanat hayatı-
na kazandırdığı, çocuklar için büyüleyici 
bir mekân olan Çocuk Kültür Merke-
zi’nde, Çocuk Sanat Merkezi Korosu, Ka-
radeniz türkülerinden Sevgi Çiçekleri’ne, 
When The Saints’den Sing’e büyük bir 
aşk ile seslendireceği parçalarla mü-
zikseverlerle buluşacak. Tüm Kadıköylü 
çocuklar, “Aşk Olsun Şarkı Söylemeye-
ne” adlı bu ücretsiz konsere yaşıtlarıyla 
birlikte şarkılara eşik etmeye davetli…
(Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi/14 
Şubat Çarşamba/19.00)

  İstanbul Üniversitesi Devlet Konser-
vatuvarı Opera Anasanat Dalı’ndan ‘Aşk 
şarkıları ve düetleri’ konseri. İÜDK Opera 
Anasanat Dalı Başkanı Prof. Şebnem 
Ünal’ın hazırlayıp sunacağı program-
da, İÜDK Opera ve Müzikal öğrencileri, 
opera, lied ve müzikal repertuvarının 
en tanınmış aşk şarkıları ve düetlerin-
den oluşan bir program ile izleyicilerin 
karşısında olacak. Bu ücretsiz konserde 
öğrencilere piyanist Beril Özyazıcı eşlik 
edecek. (Barış Manço Kültür Merkezi/14 
Şubat Çarşamba/20.00) 

  Caddebostan Gönüllüleri organi-
zasyonuyla “Her dilden bir demet aşk 
şarkısı” konseri yapılacak. İlkim Karaca, 
Özlem Büyükburç, Ute Büyükburç’un 
sahne alacağı ücretsiz konserde,  sevgiyi 
anlatan şarkılar söylenecek, şiirler oku-
nacak. (Caddebostan Kültür Merkezi/15 
Şubat Perşembe/14.00)

  İstanbul Devlet Türk Müziği Araş-
tırma ve Uygulama Topluluğu, AŞKIN 
DİLİNDEN adlı konser verecek. Solistler 
Tuba Akyol - Murat Irkılata’nın sahne 
alacağı konserde, aşk ve sevgiyi dile ge-
tiren Türk Müziği eserlerinden seçmeler 
seslendirilecek. (Caddebostan Kültür 
Merkezi/28 Şubat Çarşamba/20.00)

salonlarında
KADIKÖY

14 Şubat Sevgililer Günü 
dolayısıyla Kadıköy’de yapılacak 

konserlerden bir derleme…

AŞK MASALLARI
Masal paylaşma topluluğu “Masal Hâli̇”,  ‘Aşk Masalları’ ge-
cesi düzenliyor. Masalcılar, “Aşk bir var olma hali... Bir 
kaybediş, bir vazgeçiş belki bir adanma hali... Aşk 
yanma hali, küllerinden doğma hali… Bu gecede 
masallarımız aşkın gücünü anlatacak. Birlikte ha-
tırlayacağız, paylaşacağız. Ferhat ile Şirin, Aslı ile 
Kerem, Yusuf ile Züleyha büyük aşkların temsil-
cileri de belki aramızda olur o gece. Bir Şubat ak-
şamı aşka doyacak ve aşkla meşk olacağız yine.
Şarkılarla birlikte masalların yolunda aşk ile hem-
hal olmak için;Gelin, tanışalım, aşka doyalım, ha-
tırlayalım, birlikte olalım, anlatalım, dinleyelim” 
diyor. Gökçe Kurt’un masalları dile dökeceği gece-
de Ali Çiçek de müzik yapacak. Etkinlik, 16 Şubat 
Cuma akşamı 20.30-22.00 saatleri arasında, Baha-
riye’deki Penguen Kültür’de yapılacak.

  Dünyaca ünlü Azerbaycanlı piya-
nist İslam Manafov, 14 Şubat Sevgili-
ler Günü’nde, “Aşk” için bestelenmiş 
birbirinden güzel eserleri İstanbullu 
sanatseverlerle buluşturuyor. Manafov 
bu konserde Chopin, Liszt, Kreisler, 
Mendelssohn, Gershwin gibi beste-
cilerin yanı sıra Horowitz, Godowsky, 
Rachmaninov gibi bestecilerin düzen-
lemelerini ve herkesin sevdiği şarkıları 
kendi düzenlemesiyle yorumluyor. 
(Yeldeğirmeni Sanat Merkezi/14 Şubat 
Çarşamba/20.00)

enerbahçe Lisesi yılların-
da müzikle ilgilenmeye başla-
yıp ve yıllar içinde edebiyat ve 
müzik alanında çeşitli projeler-

de yer alan Zeki Dizdar (vokal) ve Ömer 
Faruk Dizdar (ritim gitar), 90’ların rock 
ve grunge müziğinin yanısıra Kesmeşeker, 
Rashit gibi gruplardan ilham alarak kendi 
gruplarını kurdu; Gergin Bekleyiş.

2017 yılının sonlarına doğru son halini 
alan alternatif Rock-Grunge beste grubu, 
geçen yaz  ilk demo çalışması Yüklen Ge-
ceyi kaydetti. Ardından; bir aylık süreçte 
Kentin Serserileri, Bırak Kış Gelsin (Game 
of Thrones Tribute) ve Kendi Halinde isim-
li demoları paylaştı. İkiliye ilk olarak Ser-
gen Tertemiz (davul) katıldı. Birçok ünlü 
ismin proje ve sahnelerinde davulcu olarak 
yer alan, önemli müzik organizasyonların-
da tecrübesi bulunan Tertemiz’in katılı-
mıyla ekip profesyonelliğe ilk adımı atmış 
oldu. Kısa süre sonra İstanbul Üniversite-
si Devlet Konservatuarı Klasik Gitar bölü-
mü öğrencisi Ayşim Buse Kaya (bass-back 
vokal) ile yollarını birleştiren grup, mü-
zikal yeteneklerini bir üst seviyeye taşıdı. 
Son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Mü-
zik ve Sahne Sanatları öğrencisi olarak İz-
mir’den İstanbul’a gelen deneyimli lead 
gitarist Gökay Geçgel’in katılımıyla grup 
kadrosu tamamlanmış oldu. 2018 itibariy-
le sahne ve albüm çalışmalarına yönelen 
grup ilk konserini 11 Ocak’ta Beyoğlu’nda 
verdi, sonra Kadıköy’deki Sokak Sahne’de 

sahne aldı. Yeni konser ise 15 Şubat Per-
şembe akşamı saat 21.30’da Kadıköy Wo-
odstock’ta olacak.

Gergin Bekleyiş’i, kurucuları Dizdar 
kuzenlere sorduk.

♦ Grup adınız ilginç… Hikâyesi nedir?
Zeki: Geçtiğimiz yaz Ömer’le isim ara-

yışına girip tam tıkandığımız anda Ömer’in 
eşi Gamze ‘Gergin Bekleyiş’ dedi. Bir ses-
sizlik oldu ve içimizden arka arkaya söy-
lemeye başladık ve bu isimde karar kıldık. 
Sonradan farkettik ki hayata karşı olan du-
ruşumuzu da anlatıyordu aslında, hepimiz 
biraz içe dönük insanlarız.

♦ Kendinizi ‘beste grubu’ olarak ta-
nımlıyorsunuz. Beste grubu olmak ne de-
mek sizin için?

Zeki: Anlatacak bir şeylerim var de-
mek… İnsanlara içinizi açıp duygularınızı 
paylaşmak ve insanların da sizin duygula-
rınıza ortak olması demek.

Ömer: Sevgide sorumluluk almak gibi 
geliyor bana. Sevdiğine elinle yaptığın bir 
şeyi hediye etmek, aldığının hesabını tut-
madan verebilmek, onu kendi kelimelerin-
le sevebilmek, aşkta özgünlüğü vaat etmek 
gibi...  Büyük bir sorumluluk aslında ki biz 
daha hiçbir şey bilmiyoruz.

♦ Grubunuzun hedef kitlesi var mı? 
Kimler dinliyor sizi?

Zeki: Bence 30 yaş üstü, eski Akmar 

Pasajı gençliğinin seveceği bir müzik yapı-
yoruz ama tabii ki 7’den 70’e herkes ken-
dinden bir şeyler bulabilir.

Ömer:  Sosyal fobisi olanlar, dinlenin-
ce geçen yorgunlukları özleyenler, küçük 
bir odada eski albümlerle yaşayanlar, ya-
şadığını zannettiklerinin çoğu sevdiği şar-
kılar olanlar, en çok uykuyu bekleyenler, 
uyumayı ve uyanmayı beceremeyenler, 
umduğu kadar iyi biri olamayanlar, zaten 
düşündüğü kadar da kötü olmayanlar, ses-
sizliği saçmalığa tercih edenler, ruh hasta-
ları, hala kendini önemini yitirmiş şeyle-
re üzülürken bulanlar, bazen her şeyi aynı 
anda hissedip diğer zamanlarda hiçbir şey 
hissetmeyenler, bazı eksik yönleri olan-
lar, aramızda dolaşmak için giyinenler, 
gecenin gündüzün devamı olmadığını dü-
şünenler, birinden hoşlanınca sokak lam-
basına dönüşenler, bir başkasının evinde 
ondan gizli yaşayanlar, kentin serserileri, 
Oğuzcuğum Atay, Bojack Horseman, the 
Rowdy Three, Bart Curlish...

♦ Şarkı söz-besteler grupta kime-kim-
lere ait? Şarkılarda nelerden bahsediyor-
sunuz?

Zeki: Şarkılarımızın kirli gitar tonla-
rıyla çalınan grunge ruhunu yakalaması 
için çaba harcıyorum. Ömer’in evinde kü-
çük bir stüdyo yaptık, ikimiz oradan ger-
çekten içimize sinen bir beste çıkana kadar 

kendimizi odaya kapatıyoruz ve bir altyapı 
hazırlıyoruz. Şarkının son hali provada çı-
kıyor ve her çaldığımızda evrilerek son ha-
lini alıyor.

Ömer: Şarkı sözlerini ben yazıyo-
rum. Besteler için Zeki ile birlikte bir te-
mel oluşturuyoruz ve ardından tüm ekip 
son haline getiriyor. İnsanları ve kendimi-
zi gördüğümüz gibi anlatmaya çalışıyoruz. 
Gerçek olmaya çalışıyoruz.

♦ Taze bir grup olarak müzik dünya-
sındaki hedefleriniz neler?

Zeki: Halihazırda internette 5 şarkı 
paylaştık, 3 tanesine klip yaptık. İlerleyen 
dönemde 8 şarkılık bir albüm planımız var. 
Her konserimize gelmek isteyen 500 kişi-
lik kemik bir dinleyici kitlesi olsa yeterli… 

Kadıköylü müzisyen kuzenler Zeki ve Ömer Faruk Dizdar’ın kurduğu Kadıköy 
alternatif rock-grunge sahnesinin yeni gruplarından Gergin Bekleyiş, 90’lar 
grunge müziği ruhunu benimsemiş şarkılar yapma gayretinde

KUZENLERIN
‘Gergin Bekleyiş’i…

l Gökçe UYGUN

F

Zeki: Doğma büyüme 
Kadıköylüyüm. Babam anlatırdı 
Caferağa’nın toprak futbol 
sahası olduğu zamanlarda 
tam karşısında otururmuşuz. 
Neredeyse bütün sokaklarını 
isim isim bilirim. Şimdiye 
kadar birçok şehir gezdim 
ama evim gibi hissettiğim 
tek yer Kadıköy. Kesmeşeker 
grubu var Kadıköylü, onların 
şarkılarını severek dinlerdim. 
Son dönemde açılan 
mekanlarla birlikte bence 
Kadıköy özellikle rock müziğin 
kalbi olma yolunda ilerliyor.

Ömer: Kadıköylüyüm, ‘Uçsuz 
bucaksız azınlık’tanım… 
Moda’da doğdum. Sevgili 
Barış Manço’nun karşı 
komşusuyduk. Küçükken 
sular kesik diye elimde bidonla 
kapılarına gittiğimi hatırlarım.  
Benim için Kadıköy’ün kendini 
ifade ettiği ilk olay budur. 
Elinizde bidonla  Manço’nun 
kapısına giderdiniz, size su 
verirdi. İkincisi ise tabii ki Cenk 
Taner. "O nasıl diyorsa Kadıköy 
öyledir" der, susarım.
https://www.facebook.com/
gerginbekleyismusic/ 
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Meclis’te görüşülmek üzere hazırlanan ve geçtiğimiz haf-
talarda medyaya yansıyan torba taslakta Türk Ceza Kanu-
nu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbir-
lerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu’ndaki 
çok sayıda maddede de değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. 
Bu değişikliklerden birisiyse hayvanlara eziyeti önlemek 
amacıyla hazırlanan kanun tasarısı taslağı. Taslak torba 
taslağa dönüştürüldü ve bu kapsamda hayvanlara işkence 
yapanlar, öldürenlere 4 buçuk yıl, nesli yok olma tehlikesi 
altında olan hayvanları öldürenlere 7 yıla kadar hapis ceza-
sı öngörülüyor. Peki, tüm bu değişiklikler yeterli mi? Hay-
van hakları ihlâllerine karşı yaptıkları çalışmalarıyla tanınan 
Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nden Burak Özgüner ya-
pılan değişiklikleri Gazete Kadıköy’e yorumladı.

TASARIDA NELER VAR?
Hazırlanan taslakla, hayvanlara eziyet ka-
bahat olmaktan çıkarılarak suç haline ge-
tirildi. Hayvanları Koruma Kanunu’n-
da yapılan değişikliğe göre, sahipli veya 
sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce 
muamelede bulunan veya eziyet eden 
ya da haklı bir neden olmaksızın öldü-
rene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası 
verilecek. Birden çok hayvana karşı bu 
suçu işleyenin cezası yarı oranında artı-
rılarak 6 aydan 4 buçuk yıla çıkacak. Nesli 
yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öl-
düren kişilerin cezası ise daha ağır olacak. Bu kişi-
lere, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis öngörüldü. Birden çok hay-
vana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 
4 buçuk yıldan 10 buçuk yıla kadar hapis olacak. Hayvan-
ları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 ay-
dan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Sahipli hayvana 
karşı işlenen suçlar sahibinin şikâyetine, sahipsiz hayvan-
lara işlenen suçlar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafın-
dan Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlan-
dı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki 
taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

“CEZASIZLIK DEĞİL ADALET”
Sözlerine son zamanlarda daha da görünür olan hayvan-
lara karşı şiddet, tecavüz gibi olayları yorumlayarak baş-
layan Özgüner, bu olayların bu günlerde daha da görünür 
olmasının sebebini, “Türkiye'de artış gösteren bir toplum-
sal şiddet, nefret var. Tam anlamıyla cinnet toplumunda 
yaşadığımızı düşünüyorum. Hayvanlar, toplum içerisinde 
en savunmasız durumda olan bireyler, özneler olduğu için, 
bu şiddet ortamından en çok onlar nasibini alıyorlar.” söz-
leriyle açıkladı. Bu olayların olmasında cezasızlığın büyük 
payı olduğunu söyleyen Özgüner, şöyle devam etti: “Hay-
vana tecavüzün karşılığı, 625 TL olabilir mi? Üstelik failler, 
bu idarî para cezalarını ödemediğinde hiçbir yaptırımla da 
karşılaşmıyor. Canı yanan bir hayvanı öldürmenin cezası, 
ertelemesiz hapis cezası olmalı. Hayvanlara cezasızlık de-
ğil, adalet borçluyuz. Tasarının işkence konusunda hayvan 
türü ayırt etmeden düzenlenmesi gerekiyor. Yani mezba-
hada koyuna; faytonlarda atlara; sokaktaki hayvana da iş-
kence eden faillerin tamamı cezalandırılmalı”

“YETERLİ DEĞİL”
Torba taslağı değerlendiren Özgüner yasayla ilgili şunla-
rı söyledi: “Tasarıyı kesinlikle yeterli bulmuyorum. Sade-
ce bu tasarıyı değil, Türkiye'deki ceza hukuku sistemini de 
yetersiz buluyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması müessesesinin sadece belli suçlarda uygulanabilme-
si gerekiyor. Tasarı, sadece çok tepki gören hayvan hakları 
ihlallerinde, toplumsal infiali sönümlendirmek için işe yara-
yacak. Bu hali ile tasarının getireceği yenilikler, çok nadiren 
hapis cezası, bol bol ceza erteleme, bazen adlî para cezası 
ve arttırılan idarî para cezaları olacak. Cezalar orantısız ve 
oldukça yetersiz. Sokakta Pitbull ırkı bir köpek bulup yu-
valandıran bir kişiye 7.000 TL idarî para cezası kesilebile-
cekken tasarıya göre hayvan tecavüzcüsü bir faile 2.000 
TL idarî para cezası kesilebilecek.  

“YAZILI BAŞVURU ŞARTI…”
Yasanın hayvan hakları savunucularının da fikirleri alınarak 
hazırlanması gerektiğini söyleyen Özgüner, tasarıda barı-
nak ve hayvanat bahçelerindeki denetim eksikliğini ve ce-
zasızlığın hala giderilmediğini “Hayvanları katleden, ıssız 
yerlerde ölüme terk eden belediye görevlilerine ceza veril-
mesinin önünün açılması gerekiyor. Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı'nın, bugüne dek en kötü barınağa sahip belediyeye 

bile, hayvanların yaşamını 
olumlu yönde etkileyecek 
herhangi bir yaptırım uy-
gulamadığını biliyoruz. Ya 
hayvanat bahçeleri, bu-
ralarda da yine cezasızlı-
ğı görüyoruz!” sözleriyle 
açıklıyor. 
Getirilen yazılı başvuru 
şartının birçok olumsuz-
luğa sebep olacağına de-
ğinen Özgüner şöyle de-
vam ediyor: “Böyle bir 
gerçeklik varken, soruş-
turmanın başlatılması için 
tasarıda “Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı'ndan yazılı 
başvuru” şartı getirilme-

si, suçların cezalan-
dırılmasında keyfiyete sebep olacak ve bu durum 

cezasızlık ortamı yaratacak. Zaten devlet koru-
masında olan belediye görevlilerinin soruştu-

rulması için bakanlıktan yazılı başvuru şar-
tı getirilmesi, belediyelere, kamu görevlilerine 
yönelik koruma sağlayacak. Bu başvuru şar-
tı, vatandaşın, STK'lerin başvuru ve şikâyet 
hakkını engelleyecek, suçlarla ilgili başvurula-

rımız ile ilgili bakanlığın yazılı başvurusu yoksa 
savcılıklar başvurumuzun işleme konulmama-

sına doğrudan karar verebilecek. Bu durum, Ana-
yasa'ya da taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakla-

rı Sözleşmesi'ne  de aykırı. Ortada bir kötü niyet, biz hak 
savunucularını engellemek, hayvanlara yönelik sistematik 
suç işleyen belediyeleri koruma gibi bir düşünce yoksa bu 
durum düzeltilir.”

“CAYDIRICILIĞI YOK”
Hayvanlara karşı işkence, tecavüz, öldürme gibi fiillerin 
“iyi hal indirimi” uygulanarak ceza ertelenmesinin yolu-
nun açılması ya da hapis cezasının adlî para cezasına çev-
rilmemesi için ceza alt limitinin en az 3 yıl olması gerekti-
ğini söyleyen Özgüner, bu meseleyi şöyle örneklendiriyor: 
“Örneğin, önceden sabıkası bulunan bir şahıs, tasarıya 
göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın takdiri varsa hay-
vana işkence ettiği için alt limitten cezalandırılıp, 1/6 iyi 
hal indiriminden de faydalanırsa 100 gün hapis cezası ala-
cak. Bu hapis cezası, adlî para cezasına çevrildiğinde, gün-
lüğü 20 TL'den (alt limit) olmak üzere 2000 TL ceza almış 
olacak. Bunu taksitle ödeyecek. Failin cezası ertelendiğin-
de, ne para cezası ödeyecek ne de suçu sabıkasına işlene-
cek. Hiçbir caydırıcılığı yok! Tasarıdaki “fiil suç teşkil etme-
diği takdirde” ifadesi, hayvana yönelik haksız fiil Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine bırakılabilir mi? 
Tasarı, hukuk nosyonundan oldukça uzak. Bu bürokratın 
işi mi? Bu hâkimin, mahkemelerin işi...Sokakta hayvanları 
toplu şekilde katleden, zehirleyen vatandaşa, belediye gö-
revlisine yönelik uygulanması öngörülen yaptırım, 4.000 
TL idarî para cezası. Katliam belediyece işlenmiş ise ceza, 
şimdi olduğu gibi, belediye bütçesinden, yurttaşın, bizle-
rin vergileri ile ödenecek. Can almanın bedeli 4.000 TL ya 
da 10.000 TL idarî para cezası olamaz. Kim katliam emrini 
vermiş, kim katliamı gerçekleştirmiş ise en az 3 sene hapis 
cezası ile yargılanmalı ve cezalandırılmalı.”

“TALEPKAR OLUNMALI”
Devletten ziyade topluma da büyük görev düştüğünü 
söyleyen Özgüner bunu şöyle anlatıyor: “Burada devlet-
ten ziyade, en büyük görev topluma düşüyor. Sadece Tür-
kiye ile alakalı bir durum değil zaten hayvanlara yöne-
lik şiddet hadisesi. Hayvanlara yönelik şiddet evrensel bir 
mesele ve çözülmesi gerekiyor. Hayvanla alakası olma-
yan insan da bu mücadeleyi sahiplenmeli. Dediğim gibi, bu 
şiddet ortamı hepimizi yutacak. İnsanlar şuna karar ver-
meliler: Hayvan tecavüzcüsü, kedinin gözünü oyan failler, 
sokakta yaşam mücadelesi veren sokak hayvanının üs-
tüne kaynar su dökebilecek kadar gözü dönmüş bir insan 
ile aynı toplumda yaşamak istiyorlar mı? Hayvanlara ya-
şatılanlar umurlarında değilse bile kendilerini, çocukları-
nı korumak için bir karar vermeleri gerekiyor. Bu toplumun 
her duyarlılık sahibi, vicdanlı ferdinin sorumluluk alması ve 
mevzuatın düzenlenmesi için talepkâr olması gerektiğini 
düşünüyorum. Biz sahada çalışan insanların fikirlerini, ta-
leplerini takip etsinler, dinlesinler, bizlerle hareket etsinler. 
Ve tabii ki hayvanlara uygulanan şiddete razı olmasınlar. 
Hayvanların çocuklardan hiçbir farkı yok, aynı derecede 
savunmasızlar, kendilerini bizim gibi, kolayca ifade edemi-
yorlar. Onların bizlerden başka kimsesi yok.”

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.

    hazırlanan 
tasarı yeterlİ mİ?

BARAKAYA 
sığdırılan bir yaşam…
Yaşamının otuz yılını sokakta geçiren 73 yaşındaki Nuran 
Çalışkanoğlu, Caddebostan sahilinde bir barakada yaşıyor

Caddebostan sahili boyunca yürüyorum.  Sabah sa-
atleri olduğu için hava biraz daha soğuk ve 
deniz daha dalgalı. Sahil, yürüyüş yapan 
ya da denizin hırçın dalgalarını ölüm-
süzleştirmek için fotoğraf çeken in-
sanlarla dolu. Rüzgâr, sahil boyunca 
arada sırada sert bir şekilde yüzü-
me çarpıyor. Beni kendime getiri-
yor. Yürüyüşüm bir barakada sonla-
nıyorken, anlatacağım insan hikayesi 
ise Nuran Çalışkanoğlu’nun yüzündeki 
çizgilerin derinliğinde başlıyor.
Barakaya vardığımda saat 10.00’du. Nu-
ran teyze iki dilim ekmeği, ufak bir dilim pey-
niri ile kahvaltı yapıyordu. Hayatının son 15 yılını 
geçirdiği barakasında başladı az da olsa hayatını an-
latmaya. Hem ekmekten bir dilim koparıyor hem de 
neden barakada yaşadığını anlatıyor. 73 yaşında, Ka-
dıköy’ün en zengin semtlerinden bir olan Caddebos-
tan’da hayatının 15 yılını sokağa, 15 yılını da bir ba-
rakaya sığdıran Nuran Çalışkanoğlu, doğma büyüme 
İstanbullu bir yurttaş.
Hikayesine kulak verdiğimiz Nuran Hanım şunları an-
latıyor: “Babam ve annem Arnavutluk’tan buraya 
gelmişler. Ben Beşiktaş’ta doğdum. Babam bahçı-

vandı. Annem ise ev hanımı. Sekiz kardeştik. Çocuk-
luğum bahçelerde toprağın içinde geçti. Şimdiye ka-
dar ağır bir hastalık geçirmedim. Topraktan sanırım. 
Yoksa 30 yıldır sokakta yaşadığım için çok ağır has-

talıklar geçirirdim.  Babamı 1965, annemi de 1975 
yılında kaybettim. 1986 yılında ailem tarafın-

dan sokağa terk edildim. Çocuklarım beni 
istemedi. Eşim de çocuklarımın bu isteği-

ne karşı çıkmadı. Bir evlat annesini nasıl 
istemez değil mi? Ama istemediler. 30 
yıldır sokakta yaşamaya çalışıyorum. 
Kardeşlerimden dördü hayatını kaybet-

ti. Üçü ise hayatta. Ne evlatlarım ne de 
kardeşlerim beni aramazlar, sormazlar. 

Hiç kimsem yok. 17 yıldır bana can yoldaşı 
olan iki köpeğim vardı. Onları da yakın bir za-

manda kaybettim. Şimdi de iki kedim bana hem 
evlat hem de kardeş oldu. Çevredekilerin yardımla-
rıyla karnımı doyurup, diğer ihtiyaçlarımı karşılamaya 
çalışıyorum. Başımı yastığa aç koyduğum zamanlar 
da oluyor. Yeşil kartım var. Onunla hastaneye gidiyo-
rum. Banyo yapmak için de Küçükyalı’da oturan bir 
arkadaşım var. Arada sırada ona gidiyorum.” 
Artık kimseden bir beklentisinin kalmadığını söyle-
yen Nuran Çalışkanoğlu, küçücük barakasından bizi 
uğurlarken yaşamın ağırlığını bir kez daha yüzümüze 
vuruyor: “ Şurayı gördün mü? Ağaçların altını… Bara-
kadan önce 15 yıl o ağaçların altında yaşadım…” 
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Hayvanlar

l Alper Kaan YURDAKUL

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

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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Kadıköy’ün 14. yılını dolduran köklü kulüplerinden 
Kızıltoprak Spor Kulübü’nün genç takımı Genç Kı-
zıltopraklılar, TBF’nin genç klasman liglerinde ya-
rışmaya devam ediyor.  Kulübün U16 takımı, TBF 
İstanbul U16 A+ Ligi Klasman grubundaki ilk maçın-
da 63-41’lik skorla sahadan net bir galibiyetle ayrıl-

dı. Puanını 9’e yükselten takım D grubunda 6.sırasını 
korurken, Genç Kızıltopraklılar U18 takımı 71-66’lık 
galibiyetle puanını 4’yükseltti. Genç Kızıltopraklılar 
U13 takımı ise TBF İstanbul A Ligi'ndeki beşinci ma-
çında Armada’yı 41-37 mağlup ederek üçüncü galibi-
yetini elde etti.

rofesyonel veya amatör sporcular için fi-
ziksel antrenman şüphesiz en önemli faa-
liyetlerden biri. Binlerce sporcu hedefle-
dikleri kariyere kavuşmak için saatlerce 

fiziksel antrenman programlarına göğüs geriyorlar. 
Fakat odaklanma, anksiyete, stres kontrolü gibi bir-
çok psikolojik etkinin de çok önemli olduğu sporda 
yeterince zihinsel antrenman yapılıyor mu? Ülkemiz 
için bunun cevabı maalesef pek olumlu değil. Son 
zamanlarda spor psikoloji alanında yüksek lisans ya-
pan kişi sayısında artış olsa da bu oran Avrupa ve 
Amerika’nın çok gerisinde. Dünyada sporcuların zi-
hinsel gelişimi için uygulanan yöntemlerden biri de 
“Nörofeedback” yöntemi. Odaklanma sırasında be-
yin sinyallerini ölçerek, çıkan sonuçlara göre EEG 
cihazının geri bildirimlerini göre bu dalgalar idealize 
ediliyor. Bu tekniği sporcularla kullanan tek merkez 
olan Nörospor’un merkezi ise Kadıköy’de bulunu-
yor. Uzman Doktor Kerem Dündar, sporda zihinsel 
gelişimin önemini ve kendi kurduğu Nörospor’u ga-
zetemize anlattı.

“ZİHİN VE FİZİK BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR”
• Beyin ve spor ilişkisinden söz edebilir misiniz?
Biz insanların davranışları, hareketleri tamamen 

beyin kaynaklı. Spor ise insanın kendi vücudun da 
hâkimiyetinin zirve noktası. Bir insanın sporcu ol-
ması için davranışlarını ve hareketlerini kontrol et-
mesi yeni beyninin üzerinde hâkimiyet kurması gere-
kiyor. Spor fiziksel bir aktivite olsa da aslında büyük 
bölümü de konstrasyon yani zihin işi. Zihnini ne ka-
dar kontrol ettiğin işi. Bunu ne kadar iyi yapıyorsan o 
kadar başarılısın. Bir de sporun beyin üzerinde etki-
leri var. Ama o başka röportajın konusu olsun.

• Yani sporcuların fiziksel çalışmanın yanında 
zihinsel çalışmalar da yapmaları gerekiyor?

Şöyle denemeler var: Bazı insanlara antrenman 
yaptırıyorlar; bazılarına da antrenman yapmayı dü-
şündürtüyorlar.  Karşılaştırılınca sonuçlar birbirine 
çok benziyor. Çünkü meselenin önemli boyutu zihin-
sel, kaslara emir vermekten geçiyor. İyi bir sporcu 
olmak için iki çok temel mesele var. Birincisi kas ha-
fızası dediğimiz mesele. Bunu biliyoruz zaten. Çalış-
madan, antrenman yapmadan vücut gelişmez.  İkinci 
ve aslında bizim alanımız olan mesele ise bizim yeni 
öğrendiğimiz güncel terminolojiye girmeye başlayan 
bütün kasları yönlendiren sporla ilgili zihinsel hafı-
zamız. Mesela 3’lük bir basket atmak için kolların 
güçlü olması lazım, topu yetiştirebilmen lazım ama 
bir insan ne kadar güçlü olursa olsun zihninde po-

tayı göremiyorsa o basketi atamıyor. Bir sporcunun 
sadece besin programı ve fiziksel çalışmayla başarı-
ya ulaşma şansı yok. Zihinsel çalışmalar da yapmalı. 
Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Biz de Neurofe-
edback veya sinirsel geri bildirim yöntemiyle bu ge-
lişmeyi sağlamayı amaçlıyoruz.

BEYİN DALGALARINI ÖLÇÜYORLAR
• Nedir sinirsel geri bildirim yöntemi?
Beyin sürekli olarak dalgalar üretir. Beyin dal-

galarının kaydı bu dalgalar arasından sakinleşmeyi, 
konsantrasyonu, kontrolü sağlayan dalgaların ayrış-

tırılması ile başlar. Beyin bu ve ben-
zeri dalgaları spontan olarak üretir ve 
bunları üretmeyi arttırıp, sürdürdük-
çe bu dalgaya karşılık gelen becerisin-
de ustalaşır. Aslında eğitimde yapılan 
şeyin beyinde karşılığı da tıpkı budur. 
Bu nedenle neurofeedback bir nevi be-
yin eğitim smilatörü gibi değerlendiri-
lebilir. Bu amaçla pek çok farklı alanda 
kullanılmış özellikle sakinleşme, dür-
tü kontrolü ve konsantrasyon alanında 
faydaları ön plana çıkmıştır. Bu şekilde 
sisteme bağlanan sporcu görsel, dokun-
sal, işitsel geri bildirim veren ve bilgi-
sayara kaydedilen beyin dalgaları ile 
bu geribildirimlerin şiddetinin değişti-
ği bir düzenek içinde seanslar halinde 
kendini geliştirir. Yapılan eğitim tam 

olarak geribildirim aracılığı ile yani beynin en etkin 
öğrenme biçimi ile eğitimidir. Hayat boyu pek çok 
şeyi de zaten beynimiz, duyuları aracılığı ile sağla-
nan geribildirimlerle öğrenir.

• Biraz daha somutlaştırırsak?
Beyin dalgalar yayıyor. Önemli olan bu dalgala-

rın sürekliliği. Yani dikkati koruyabilmek. Biz de in-
sanları EEG denilen bir cihaza sokarak bu dalgaları 
ölçüyoruz ve ölçüm sonucunda olumsuz veya olum-
lu geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bazı ara yüzleri-
miz var. Mesela film izliyorsa odaklanabilirse daha 
büyük ekranda daha yüksek seste izlemeye başlıyor. 

Araba yarışı oynuyorsa araba hızlanıyor. Bu aslın-
da normal bir insanın spor yapmayı öğrenmesi gibi. 
Basket topunu atıyorsun, potanın önüne veya arka-
sına düşüyor beynin bundan bir geri bildirim alıyor. 
Biz onu cihazda tekrarlıyoruz. Kendini kontrol eden 
bir adam o dalgayı çıkarmayı öğrenirse sürekli şe-
kilde devam ediyor. Beyin aldığı geri bildirimlerle 
olumlu bir şey yaptığını fark ediyor. Beyin dünyada 
yaptığı olumlu şeyleri devam ettirme eğiliminde. Bu 
yüzden de tekrarlayacağı şeyi öğreniyor artık.  

“YETERLİ BÜTÇE AYRILMIYOR”
• Türkiye’de sporun zihinsel yönüyle ilgili çalış-

malar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kulüpler veya sporcular konuya yeterince hâkim 

olmadığı için gerekli bütçeyi ayırmıyorlar. Dünya’da 
da Türkiye’de de yeni bir konu aslında. Fakat Dün-
ya’da bu şekilde sporculara hizmet sunan merkez-
ler çok fazla. Profosyonel ordularda da kullanılan bir 
sistem bu. Biz spor işinin zihinsel yanının fark ya-
ratacak yanı olduğuna inanıyoruz. İleride çok daha 
fazla kullanılacak. Kulüpler ve sporcular buna bütçe 
ayıracaklar. İnsanlar yurtdışında evine aldığı cihazlar 
bunlar fakat Türkiye için biraz pahalı.

İstanbul Kadıköy Lisesi’nin erkek voleybol takımı 
başarılarına devam ediyor. Geçtiğimiz sene İstanbul 
Anadolu Lisesi’ni 3-0’lık skorla mağlup ederek 
Kadıköy şampiyonu olan takım, bu sene de İstanbul 
Eleme Grubu’nda gösterdiği başarılı performansla 
gruptan çıkmayı başardı. Türkiye Eleme Grubu’nda 
mücadele verecek takım Mersin’de 4 gün oynanacak 
maçların ardından Kadıköy’e geri dönecek.

İstanbul Kadıköy 
Lisesi’nden 
büyük başarı

gelişin

Hem fiziksel
hem zihinsel
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Uzm. Dr. Kerem Dündar 
tarafından uygulamaya 

geçirilen Nöro Spor Merkezi’nde 
sporcuların “Neurofeedback” 
yöntemiyle odaklanma, stres 

yönetimi gibi zihinsel konularda 
da gelişimi hedefleniyor

P

KEREM DÜNDAR KİMDİR?
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıp eğitimini 
tamamlayan Uz. Dr. Kerem Dündar, mezuniyetinin 
ardından çeşitli sağlık kurumlarında 
akademisyenlik, yöneticilik, eğitmenlik ve 
hekimlik yaptı. GATA Biyofizik bölümünde 
beyin araştırmaları üzerine doktorasını 
yaparak uzmanlığını tamamladığı dönemde, 
elektrofizyolojik ve streotaksik cerrahi 
yöntemlerle, psikiyatri ve nöroloji alanında gerek 
deneysel, gerek klinik araştırmalarda bulundu. 
Geliştirdiği bütüncül nöro-yaklaşım ile, modern 

tıp, klasik tıp, güncel teknoloji, terapi sistemleri 
ve sinirbilim bilgisini birleştiren Dr. Kerem’in 
başarı, mutluluk, psikolojik sağlık, iletişim 
konularında bireysel danışmanlık sayısı yirmi 
binin üzerindedir. Dr. Kerem halen kurucusu 
da olduğu Nöro Sağlık Beyin Eğitim Araştırma 
Uygulama Merkezi bünyesinde, sinirbilim 
alanında akademik faaliyetlerinin ve bireysel 
uygulamalarının yanında, beynin etkin kullanımı, 
endüstriyel psikoloji, psikiyatrik hastalıklardan 
korunma yolları, teknoloji bağımlılığı, hayatta 
başarı konularında eğitimler ve seminerler 
vermektedir.

Kızıltoprak Spor Kulübüne bağlı Genç Kızıltopraklılar U18, U16 ve U13 
takımları bu hafta çıktıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı

Genç Kızıltopraklılar’dan 

üçlü galibiyet!

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

09 – 16 ŞUBAT 2018   Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“EMEİ QİGONG’LA KENDİMİZİ ŞİFALANDIRMA”
Uygulatıcı Salih Begeç

Tarih-Saat: 09 Şubat 2018 / 16.30
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen:  Rasimpaşa Gönüllüleri

 “SUJOK”
İlknur Önal

Tarih-Saat: 09 Şubat 2018 / 11.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“BİLİNÇLİ YAŞAM FARKINDALIĞI”
Altan Özen

Tarih-Saat: 09 Şubat 2018 / 14.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“KENDİLİK ATÖLYESİ”
Faruk Öğünç

Tarih-Saat: 09 Şubat 2018 / 17.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“KİTAP OKUMA” ZÜLFÜ LİVANELİ “ADA“ 
KİTABI””

Tarih-Saat: 09 Şubat 2018 / 11.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“ZİHİNSEL VE DUYGUSAL DAYANIKLILIK 
NASIL GELİŞTİRİLİR?”

Eğitmen Danışman Sema Özdemir
Tarih-Saat: 09 Şubat 2018 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“EĞİTİMDE MEDYANIN ROLÜ” 
Gazeteci Televizyoncu Ayşenur Arslan

Tarih-Saat: 09 Şubat 2018 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi - B Salonu

Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

“ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE KULÜBÜ”
Eda Keskin-Yaren Güvenir

Tarih-Saat: 10 Şubat 2018 / 11.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“EVRİMDE BONOBOLAR”
Antropolog Tolga Kubilay Çelik

Tarih-Saat: 10 Şubat 2018 / 15.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“SOSYAL SORUMLULUK”BEYKOZ GALİP 
ÖZTÜRK ÇOCUK YUVASI”ATÖLYE ÇALIŞMASI”

Tarih-Saat: 11 Şubat 2018 / 13.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“ÇOCUK KİTAP BİLİM ŞENLİĞİ”
Tarih-Saat: 11 Şubat 2018 / 13.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Acıbadem – Hasanpaşa Haziran 

Meclisi

“YEŞİLÇAM EFSANESİ GÖKSEL ARSOY İLE 
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ” 

Göksel Arsoy
Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 13.30

Yer: Osmanağa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri

“KADIN EMEĞİ ATÖLYESİ”
Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 11.30

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“İDRAR KAÇIRMA, LENF, ÖDEM NEDENLERİ 
VE TEDAVİLERİ” 

Fizyoterapist Uzmanları Adil Akın-Berna 
Gezer

Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri

“KRAMPLAR VE KRAMPLARA KARŞI 
ALINABİLECEK ÖNLEMLER” 

Hemşire Songül Göktaş
Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 13.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“KADIN EMEĞİ ATÖLYESİ”
Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 11.30

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“İDRAR KAÇIRMA , LENF , ÖDEM NEDENLERİ 
VE EDAVİLERİ”

Fizyoterapist Uzmanları 
Adil Akın – Berna Gezer

Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 14.00
Yer: Kriton CuriGönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri

“OLUMLU YAŞAMIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE”
Ufuk Önen

Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 15.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“ÇAY VE KİTAP” 
Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 19.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“SERTAÇ TEZEREN TSM KOROSU”
Şef Sertaç Tezeren 

Tarih-Saat: 12 Şubat 2018 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“BAĞDAT TSM KOROSU”
Şef Sevinç Çelebi 

Tarih-Saat: 13 Şubat 2018 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salonu

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“SEMİNER “EFT ÇALIŞMASI””
Kişisel Gelişim Uzmanı Buket Elbeyoğlu 

Tarih-Saat: 13 Şubat 2018 / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“ORİGAMİ YAPIMI ATÖLYE ÇALIŞMASI”
Kişisel Gelişim Uzmanı Buket Elbeyoğlu 

Tarih-Saat: 13 Şubat 2018 / 14.30
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“KALP YOGASI”
Nur Mortaş

Tarih-Saat: 13 Şubat 2018 / 11.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“HATHA YOGASI”
Nur Mortaş

Tarih-Saat: 13 Şubat 2018 / 12.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“AMELYATSIZ MEDİKAL ESTETİK 
İŞLEMLERİ(BOTOKS,DOLGU,PRP,LİPOLİ İLE 

YAĞ PARÇALAMA,MEZOTERAPİ”
Uzman Doktor Şafak Göktaş

Tarih-Saat: 13 Şubat 2018 / 14.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“DOĞANIN ÇOCUKLARIYLA 
KEDİ EVİ YAPIMI”

Tarih-Saat: 13 Şubat 2018 / 19.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“HOBİ GÜNLERİ”
Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 13.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“SEVGİLİLER GÜNÜ”
Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 14.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI”
Türkoder Başkanı Fuat Engin 

Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 13.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“OF HAYRAT TSM KOROSU”
Şef Atilla Tıknaz

Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“KAYGI ÇAĞINDA YAŞAMAK”
Dr Yazar Erdal Atabek

Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“OKUMA ATÖLYESİ”
Aydan Gündüz

Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 11.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“DRAMA İLE TOPLUMSAL 
CİNSİYET ROLLERİ”

Perihan Koca
Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 19.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“SEVGİLİLER GÜNÜ FİLM GÖSTERİMİ”
Tarih-Saat: 14 Şubat 2018 / 18.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“BİLİNÇALTI İŞLEYİŞİ VE SIRLARI SEMİNERİ”
Enerji Terapisti-Yazar Özlem Hatipoğlu

Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“AMELİYATSIZ MEDİKAL ESTETİK 
UZMANI DR ŞAFAK GÖKTAŞ”

Enfeksiyon Hastalıklar ve Medikal Estetik 
Uzmanı Dr Şafak Göktaş

Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 16.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“STRES YÖNETİMİ VE 
ETKİLİ-DOĞRU İLETİŞİM TEKNİKLERİ”

Eğitmen Danışman Sema Özdemir
Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

“OKUMA ATÖLYESİ”
Aslan Eyi

Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 13.30
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri

“KORUYUCU AİLE KAVRAMI 
VE İŞLEYİŞİ”

Koruyucu Aile Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Müge Yelekçi

Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri

“TROİD VE GUATR”
Dr. Cihan Top

Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“SABAH KAHVESİ”
Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 10.30

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“KENDİLİK ATÖLYESİ
Faruk Öğünç

Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 13.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“RÜYALARIN İYİLEŞTİRİCİ 
GÜCÜ”

Ahmet Akseki-Seyran Aktaş
Tarih-Saat: 15 Şubat 2018 / 15.30

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

 
“GÖNÜLLÜLER VE MAHALLE 

SAKİNLERİ İLE SOHBET”
Tarih-Saat: 16 Şubat 2018 / 13.00

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“AŞKIN GÜCÜ”
Belgin Mocan

Tarih-Saat: 16 Şubat 2018 / 20.30
Yer:  Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans 

Salonu
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

“ZOR MEKANLAR”
Sualtı Fotoğaf Sanatçısı Ali Ethem Keskin

Tarih-Saat: 16 Şubat 2018 / 10.30
Yer:  Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“EMEİ QİGONG’LA KENDİMİZİ 
ŞİFALANDIRMA”

Uygulatıcı Salih Begeç
Tarih-Saat: 16 Şubat 2018 / 16.30

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen:  Rasimpaşa Gönüllüleri

“BEDEN VE ORGANLARLA
 İLETİŞİM”

Ebru Demirhan – Seda Nerkis
Tarih-Saat: 16 Şubat 2018 / 12.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

 NEDEN YALNIZLAŞIYORUZ?
      Konuşmacı: Yaşam Koçu Aysema Yüksel

      Tarih:16 şubat 2018 
      Saat:15.00

      Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“KİTAP OKUMA” ZÜLFÜ LİVANELİ 
“ADA“ KİTABI””

Tarih-Saat: 16 Şubat 2018 / 11.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“KENDİLİK ATÖLYESİ”
Faruk Öğünç

Tarih-Saat: 16 Şubat 2018 / 17.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

FENERBAHÇE 
GÖNÜLLÜLERİ'NDEN 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
KONSERİ

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 
Türk Sanat Müziği Korosu ilk 
konserini ZEKİ MÜREN’in besteleriyle 
Şef Mehmet Özkaya yönetiminde 
Doğuş Üniversitesi Acıbadem 
Kampüsü konser salonunda verdi. 
Unutulmaz ve yeri doldurulamayan 
sanat güneşimiz Zeki Müren’in 
besteleri gönüllü evi korosu ve 
koristleri tarafından 24 eseri 
başarıyla icra ettiler.

FENERBAHÇE’DE 
NOSTALJİ
Türk Halk Müziği misafir 
sanatçısı Ümit Tokcan gönüllülere 
türkülerinden bir demet sundu ve 
güzel anlar yaşattı. Fenerbahçe 
Gönüllüleri Sosyal Komitesinin 
organize ettiği ‘’Nostalji Gününde’’ 
gönüllüler katılımcılara kendi el emeği 
ürünlerinden ikram ettiler.

OYUNCAK MÜZESİ
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, 
Atlas Yardım Derneği işbirliği ile 
birlikte 12 Ocak 2018 günü 60 
ilköğretim öğrencisini tiyatro 
sanatçısı Mehmet Erbil’in Oyuncak 
Müzesinde sergilenen “Çatıdaki 
Ses” adlı tiyatro oyununu izlemeye 
götürdüler. Öğrenciler büyük bir 
coşkuyla oyunu izlediler.

FENERBAHÇE 
GÖNÜLLÜ EVİ İMZA 
GÜNÜ
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 20 
Ocak 2018 Cumartesi günü Gönüllü 
evimizin Gezi ve Kültür Komitesi 
Başkanı yazarımız Cahide Yormaz 
Öz’ün 7 nci kitabı olan  “TESADÜFLER 
PERİSİ” adlı kitabının imza gününü 
gönüllüevimizde büyük bir katılımla 
gerçekleştirdi.
Ebru çalışmaları da olan yazar 
eserlerini tanıttı.

FOTOĞRAFÇILIK 
KULÜBÜ 3. YIL 
KUTLAMASI
Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde 
çalışmalarını sürdüren, Halk Eğitim 
Merkezleri ve Kadıköy Belediyesi 
işbirliği ve gönüllü evlerinde temel, 
dijital, ileri dijital fotoğrafçılık ve 
photoshop kurslarına katılmış 
gönüllülerimizin 2015 de kurduğu 
FENERBAHÇE FOTOĞRAFÇILIK 
KLUBÜ 3. Yılını kutladı.   Fotoğraf ve 
grafik eğitmeni Ahmet Tanju’nun 
başkanlığındaki eğitim seminerleri, 
fotoğraf ustalarından söyleşiler ve 
fotoğraf teknolojinin güncel takibi için 
teknik bilgilerin verilmesi ile devam 
etmektedir.  Fenerbahçe Mahallesi 
Gönüllü Evi’ndeki fotoğraf çalışmaları 
sergi ve yeni projeler üreterek devam 
etmektedirler.

MALTEPE HUZUREVİ ZİYARETİ

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri sağlık 
komitesi ve gönüllüler Maltepe Huzurevi 
ziyaretini gerçekleştirdi. Huzurevinde her ay 
yapılan doğum günü etkinliklerine katıldılar. 
Sağlık komitesi üyesi olan gönüllülerin yaptıkları 
el emeği hediyeleri huzurevi sakinlerine büyük 
bir manevi huzur ve sevinçle dağıttılar. Gönüllüler 
olarak huzurevinde sağlıklı ve mutlu yaşamaları 
temennileri ile etkinliği tamamladılar.

DEMANS – ALZHEİMER SÖYLEŞİSİ
Kadıköy 
Belediyesi 
Bostancı 
Gönüllüleri 
sağlık komitesi 
öncülüğünde 
Demans – 
Alzheimer konulu 
söyleşi Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi 
psikolog – danışman Meral Bozdemir tarafından 
yapıldı. Söyleşide Alzheimer ve Demans 
belirtileri, türleri, aralarındaki farklar ve tedavi 
şekilleriyle ilgili bilgiler verildi.

BU EĞİTİM ÇIKMAZINDA 
KADIN NEREDE?
Kriton Curi gönüllü evinin konuğu “Bu 
eğitim çıkmazında kadın nerede? “ konulu 
söyleşi’yi sunan edebiyatçı, yazar, İletişimci 
NEŞE DOSTER di. Tam bir dünya insanı 
olan NEŞE DOSTER gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında kadına yönelik tavır 
ve davranışları, toplumların kadına bakış 
açısını il il, köy köy gezerek gözlemlemiştir. 
Bu gözlemlerinden yola çıkarak ülkemizde 
40 milyon kadının  %40 ‘ının şiddete 
maruz kaldığını belirten yazar cinsiyet 
eşitsizliğinden söz etti. Ülkemizde 2 kadın 
rektör, 2 kadın müsteşar ve 2 kadın bakanın 
olduğunu belirten Doster ülkemizde 
genç yaşta evlendirilmiş kızlarımızın 
çokluğundan da yaptığı gözlemleri sonucu 
söz etmiştir.  Doster ;”Üniversitelerden 
cezevlerindeki mahkumlara kadar bir çok 
yerde konferanslar verdiğini ve Türkiye 
nin çağdaşlık yolunda mesafe alabilmesi 
için  amasız, fakatsız, lakinsiz  tek  konunun  
ATATÜRK ve  onun ilkeleri  olduğunu 
söyleyerek yolumuza devam etmemiz 
gerektiğini” dile getirdi. Katkılarından 
dolayı kendisine Gönüllü başkan AYTEN 
AFŞİN tarafından plaket verildi.

YAKACIK YETİŞTİRME YURDU 
ÇOCUKLARINA KAHVALTI
Kadıköy Belediyesi Merdivenköy Gönüllüleri 
Çocuk, Eğitim ve Sosyal komitesi tarafından 
yakacık  yetiştirme yurdu çocuklarına kahvaltı 
düzenlendi. Keyifli ve yararlı kahvaltı da 
Yetiştirme yurdundaki çocukların eğitimleri, 
ruhsal gelişmeleri ve sosyalleşmeleri ile ilgili 
eğitimcilerle fikir alışverişinde bulundu. Bu 
tür etkinliklerin Öğrenciler üzerindeki etkileri 
gözetilerek Gönüllüler olarak farklı projelerde 
çalışma kararı alındı. 

KÜLTÜR GEZİSİ
Moda Gönüllülerimiz tarihi yarımadaya,  emekli 
tarih öğretmeni ve Kabataş Erkek Lisesi 
Müdürlüğü de yapmış olan üyemiz Korel Haksun 
rehberliğinde kültür gezisi düzenlediler. İlk olarak 
ressam, arkeolog Osman Hamdi Bey’in kurucusu 
olduğu 1891 de Müze-i Hümayun ismi ile açılan 
İstanbul Arkeloji Müzesi oldu. İstanbul’daki 
Neoklasik yapıların güzel bir örneği olan binanın 
dış cephesi İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar 
lahitlerinden esinlenerek yapılmıştır. Müzede 
antik mezar taşları, rölyefler, Pers, Efes, Milet 
ve Afrodisias’tan eserler, Helenistik ve Roma 
devri heykelleri, lahidler, Antik Çağdan itibaren 
Anadolu’da tüm medeniyetlere ait eserler 
kronolojik sıra ile sergilenmektedir. İstanbul 
Arkeoloji Müzesi 1991 yılında Avrupa Konseyi 
Müze ödülü almıştır.   Gezinin 2. durağı Yerebatan 
Sarnıcı diğer adıyla Bazilika Sarnıcını ziyaret 
ettiler. Kentin su ihtiyacını karşılamak için yapılan 
sarnıçlardan günümüze kalan tek sarnıçtır, 
4.yüzyılda İmparator I.Justinianos tarafından 
yaptırılmış Sarnıcın suyu Belgrad ormanlarından 
getirilmekte ve Osmanlı devrinde de uzun süre 
kullanılmıştır.1984 de yapılan tamiratta zemin 
temizlenmiş orijinal taban  Medusa Başı ve 
mermer sütunlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde 
müze olarak hizmet veren etkileyici bir yapıdır. 

MODA GÖNÜLLÜLERİ 
ATÖLYE ÇALIŞMASI
Moda Gönüllüleri Gençlik Komitesi tarafından 
Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden 
gelen çocuklarla oyuncak yapımı etkinliği 
düzenlendi. Komite başkanı Elif Çatlıoğlu ile geri 
dönüşüm malzemeleri ile eldiven, oyuncak ve 
mandala yapıldı. Çocuklarında mutlu olduğu ve 
zevk aldığı bir çalışma gerçekleştirilmiş oldu. 
2008 yılında 
kurulan dernek 
ihtiyaç sahipleri ile 
yardımseverleri 
buluşturup 
ilköğretim 
öğrencilerine 
destek 
olmaktadır. 

“ENDİŞELİ MİYİZ?”
Zühtüpaşa Gönüllülerinin düzenlemiş 
“ Endişeli miyiz?” konulu seminerde 
Yaşam Koçu Haluk Gültekin Primer 
duygularımızı tanıttı ve “Korku” yu 
ele alarak nasıl duyumsandığının 
görülmesini sağladı.”Korkunun 
aslında bir sebebin kılığına girmiş 
”Endişe” olarak nitelendirdi ve temel 
endişelerimiz olan ölüm endişesi, 
yalıtım, yalnızlık endişesi üzerinde 
sebepler sonuçlar ve çözüm yolları ile 
ilgili konuşmalarda bulundu. En sonunda 
da “Endişe var oluşumuza yönelik 
algıladığımız bir tehdittir, o zaman 
bunu en aza indirmek için varoluş 
şemsiyemizi nasıl küçültebiliriz?” diyen 
Haluk Gültekin ben kimim sorusuna 
verilecek yüzlerce cevaptan sadece 
en vazgeçilmez 8 tanesini seçmek 
olduğunu yani varoluş şemsiyemizi 
küçültmemiz gerektiğini belirterek 
sunumunu bitirdi.

YAZAR VE MÜZİSYEN İKBAL KAYNAR İLE MÜZİKLİ SÖYLEŞİ
Osmanağa gönüllü evimizde Eğitimci Yazar ve 
Müzisyen İkbal Kaynar ile müzik dolu bir gün 
geçirildi. Kaynar’ın son kitabı  “Düşleri Kaldı” 
üzerine güzel bir söyleşi yapıldı ve ardından şiirli 
müzik dinletisi gerçekleştirildi. İkbal Kaynar, 
Fenerbahçe Lisesi’nde İngilizce öğretmeni iken 
müzikle başladığı sanat hayatına Cumhuriyet, 
Birgün gazetelerine ve çeşitli dergilere yazığı 
yazılarıyla sanat hayatına devam etmiştir. 
Kitabındaki şiirleri müzikle süsleyerek gönüllülere güzel bir dinleti sundu. Duygulu anların 
yaşandığı söyleşiden sonra Kaynar kitaplarını imzalayarak söyleşiye son verildi. 

TEKERLEKLİ SANDALYE VE 
HAVALI MİNDER YARDIMI
Suadiye Gönüllüleri Çevre ve Kültür 
Komitesi, omurilik felci olup yatağa 
mahkum bir hayat geçirmek zorunda 
kalan genç yaştaki bir hastaya yardım eli 
uzatarak temin ettiği tekerlekli sandalye 
ve havalı minderini hastanın yaşadığı 
Çanakkale’ye gönderdiler. Suadiye Gönüllü 
Başkanı Serap Tarı ;”Bu tür yardımların 
sürekli yapıldığını, başarılı bulunan 6 
üniversite öğrencisine eğitim ve öğretim 
süresince burs sağlandığını” ifade etti.

OSMANAĞA NEFES TERAPİSTİ
Osmanağa gönüllü evinin Nefes Terapisti 
Gülin Sarıkaya, düzenlemiş olduğu 
seminerde doğru nefesin faydaları ,nefes 
alış şekilleri,doğru nefese göre karakter 
şekillerinin belirlenmesi hakkında bilgiler 
verdi ayrıca ve sufi nefes,kundalini 
nefesi ,transformal nefes tekniklerinin 
denenmesiyle seminer sonlandırıldı.

ÇOCUKLARIMIZLA  
KAHVALTI SOHBETİ
Hayriye Kemal Kusun Özel Eğitim ve 
Uygulama Okulu öğrencileri ile tanışma 
ve sohbet toplantısı gerçekleştirildi. 
Kahvaltı şeklinde düzenlenen etkinlikte 
öğrencilerle yapılabilecek etkinlikler 
aktiviteler hakkında sohbetler edildi.
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SOLDAN SAĞA:
1-Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği ‘Sofra Sırları’ adlı filmde başrol oynayan ünlü aktris… Hindistan’ı 
oluşturan eyaletlerden biri. 2-Sağlıklı, sıhhatli… Uzak… İş, mal vb. ni birçok istekli arasından 
en uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme ya da artırma. 3-Bir para biriminin ya da 
malın satış ve sürüm değeri… Bromun simgesi… İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eski adı… Karışık 
renkli, alaca… Bir bağlaç. 4-Kalay elementinin simgesi… Peygamberlik… Eski dilde tepki. 
5-Dikbaşlı, dikkafalı… Haksız, gereksiz… İki tarla arasındaki sınır… İşyeri, büro… Kuzu sesi. 
6-Bangladeş’in başkenti… Geminin içinde en alt bölüm… İlkel benlik. 7-Kendi ülkesinin dışında 
Barcelona, Napoli, Sevilla takımlarında forma giymiş, 1986 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin 
milli takımının yıldızı olarak tarihe geçmiş ünlü futbolcu. 8-Şiirler… Bir bağlaç… Yumuşak… 
Ballıbabagillerden, güzel kokulu, yaprakları baharat olarak kullanılan bir bitki… Mağara. 
9-İstem… Otorite… Felesfede, akılcı… Satrançta bir taş. 10-Atmosfer içinde oluşan sıcaklık 
değişmeleri, rüzgar, yıldırım, yağmur vb. olaylara verilen genel ad… Sonbahar… Uluslararası 
Banka Hesap Numarası’nın kısa yazılışı. 11-Osmanlı donanmasında tuğamirale eş bir rütbe… 
Büyü, efsun… Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine 
yakın, karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması. 12-Ansızın… 
Çözücü… Parazit, tufeyli.  13-Gözde canlılık… Asal gazlar sınıfından bir element… Dış görünüş… 
Sakırga. 14-Zamir… Senegal’in plaka işareti… Baba… Kesilme, kesinti… Aldatma, düzen, hile. 
15-İnsan vücudunun dış yüzü… İsviçre’de yapılan bir tür sarı, yağlı peynir… Konaklama yeri… 
İskambilde birli. 16-Tahsin Yücel’in bir romanı… ‘… taşınca kepçeye paha olmaz’ (Atasözü)… 
Sene… Akdeniz’de bir ada ülkesi. 17-Tibet’te bir ket… Balçık… Bir tür hafif ve kaba ayakkabı… 
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk. 18-Büyük tren istasyonu… Mutluluk, 
mut, kut… Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi ya da geçiş yolunu haber vermeye yarayan 
yüzer cisim. 19-Bir iş ya da durumun sonu, sonuç… Seyrek dokunmuş bir kumaş… Yemek. 
20-Sodyumun simgesi… Temel, esas, asıl… Çivit… Lesotho’nun para birimi… Titanın simgesi.   

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Osmanlı Devleti’nde ‘mutluluk kapısı’ anlamında İstanbul’a verilen adlardan biri… 
‘Hababam Sınıfı’nın yazarı. 2-Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan ya da kimyasal yöntemlerle 
yapılan, kokulu ve uçucu sıvı… Parmak ya da el kaldırılarak verilen oy… Halk dilinde 
ağabey… Adalet. 3-Türk halk müziğinde kullanılan, ağzı yassı b zurna türü… Düşüncenin 
tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan… Pınar Kür’ün bir romanı. 4-Bir 
tür yaban mersini… Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme 
yazısı… Kürkü beğenilen bir hayvan… Baryumun simgesi. 5-Tombala oyununda kartın bir 
ya da iki sırasını doldurma… Esmer soyadlı sinema yönetmeni... Yumuşak deri. 6-İskambil 
oyunlarında kağıt atma sırası… Çene altı… Uzaklık belirten bir sözcük… Ronabar soyadlı 
aktris… Dedelerden ve büyükbabalardan her biri. 7-Kadıköy’de bir semt… Bir devletin deniz 
kuvvetleri, armada. 8-Alabildiğine, çokça… Üçüncü Çağın, memelilerin oluştuğu dönemi… 
Fikir, düşünce. 9-Utanma, utanç duyma… Ayrıksı… Yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı 
olan büyük il. 10-Bir mal ya da paranın emek vermeden sağladığı gelir… Nazım Hikmet’in bir 
oyunu… Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler… Güneş doğmadan önceki alacakaranlık. 
11-Bir bağlaç… ‘Dünya Nimetleri’, ‘Dar Kapı’,’Kalpazanlar’  gibi kitaplarıyla tanınan yazar… 
Bir nota. 12-Hayalet… Üreyle ilgili bir hastalık… Bir renk. 13-İsim… Alamet, işaret… İşe 
yatkın, becerikli, mahir… Verim. 14-Yarım kafiye… İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, 
çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun ya da usavurma durumu. 
15-‘Hüzün Süpüren’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan ünlü aktris ve yazar… Kuzey 
Atlantik Paktı Teşkilatı’nın kısaltması. 16-Bir yerde toplanan kalabalık, halk… Eski Mısır’da 
ölüler tanrısı… Güvence, garanti. 17-Tantalın simgesi… Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap 
yemeği… Gönül bağı… Dua eden. 18-Bilgin… Bir nota… Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir 
tür demir halka… Gökkuşağı. 19-Lahanaya verilen bir ad… Kesintilerden sonra geri kalan 
miktarda olan… Bazı kesin kurallara bağlı rahip ya da rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek 
yaşadıkları yapı. 20-Bir toplulukta çalışan insanlardan her biri… Küçük çapa… Yeryüzü 
parçası, toprak.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
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Mia, Emniyet, Ebru 8-Ilık, Oribi, Mezitli 9-Nacak, Smokin, Ay, Esna 10-Varaka, Sahil, Arktik 11-Makara, Stil, Arka, Aş 12-Er, Kapital, Ate, Manas 13-Tarık Akan, 
Asistan, Nü 14-İşaret, Profesyonel 15-Neo, Libido, Ren, Ama 16-Ek, Ce, Akala, Anason 17-Toraman, Kotlet, Alize 18-Ün, Haki, Lakap, İha 19-İlyada, Ekseriyet, Ani 
20-Panorama, Tin, Şaft.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Fatih Akın, Metanetli 2-Esame, Alavara, Eko, Lp 3-Riya, Arıcak, Rio, Rüya 4-Flaş, Karakış, Canan 5-İd, Elam, Karakalem, Do 6-Tim, Trio, 
Kapari, Ahar 7-Abacı, Arsa, İkebana 8-Yar, No, İm, Statik, Kem 9-Caddebostan, Dakika 10-Ulema, Mikail, Polo 11-Leğen, İhl, Ar, Atlet 12-Zpt, Limni, Asor, Lari 
13-Deraliye, Latife Tekin 14-Erol, Feza, Reser, Tay 15-İştiyak, Ts, Peş 16-Kasaba, Ramayana, Ta 17-Eft, Efelek, Anomali 18-Na, Arabistan, nasihat 19-Akor, Kr, 
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9 Şubat Cuma
BULMACA

anun Hükmünden Kararname ile işlerin-
den olan Hüda Yıldırım ve Ferit Doğanşur, 
Kadıköy’de kafe açtı, ismini de KaHKaha 
koydu. Edebiyat öğretmeni Hüda Yıldırım 

kafenin ismiyle ilgili “İnsanlara umut olsun istedik, işi-
mizden ekmeğimizden hayattan soyutlandırılmaya çalı-
şılıyor olabiliriz ama biz gülmeye ve üretmeye devam 
edeceğiz mesajı veriyoruz.” diyor…

• KaHKaha Kafe’yi açma fikri nasıl oluştu?
Hüda Yıldırım: Biz ihraçtan sonra yaklaşık bir 

yıl kadar çalışamadık, hem durumu idrak etme hem 
de analiz etme süreci diyelim. Aynı zamanda dayanış-
ma desteği oldu, tabi ihraçların sürmesiyle beraber gün 
geçtikçe bu dayanışma da azaldı. Bizim gelirimiz, gi-
derimizi karşılamamaya başladı. Birinci etken çalışma-
mız gerekiyor düşüncesi üzerinden gelişti. İkincisi ise 
biz kendi mesleğimizi şu anda özelde de yapamıyoruz. 
Özelde yapamamamızın nedeni, başvuru yaptıktan son-
ra arkamızdan gelen“KHK’lıdır” yazısı. İETT çalışa-
nı dahi sisteme girdiğinde bizim KHK’lı olduğumuzu 
görüyor, öğretmen kartımı usulsüz kullandığıma dair, 
kart cezası ödediğimde oradaki memur hemen ‘Siz 
KHK’lı olduğunuz için bu cezayı ödüyorsunuz’ diyor. 
Bütün sistemlerde, SGK’da İETT’de, her yerde işlen-
miş durumda, bu da ikinci etken oldu. Bir noktada ha-
yattan soyutlamaya çalışıyorlar. Her yerde söylüyoruz 
biz sadece işten atılmadık, bizim her anlamda üzerimiz-
de baskı var. Psikolojik anlamda, toplumsal anlamda, 
ekonomik anlamda zaten sorun yaşıyoruz. Bu baskıdan 
dolayı da her yerde yaftalanmış ve mimlenmiş durum-
dayız. Dolayısıyla biz de ne yapalım ne edelim diye dü-
şünürken işte o zaman bir yer açabiliriz dedik. Çün-
kü bir insan bir iş yaparken, yeteneklerini göz önünde 
bulundurarak iş açar. Ben mutfakta bir şeyler pişiri-
rim, Ferit de çay demler, servis yapar dedik. Kültürel 
ve sanatsal anlamda da tiyatrocu olan Malik arkada-
şımız etkinlikler yaparak bize destek verir diye düşün-
dük ve burayı açtık.

Ferit Doğanşur: Aslında mecburiyetten yaşamını-

zı, olayları anlamaya başladıktan sonra ne olacağınıza 
karar veriyorsunuz. Düşünün bir alanda emek veriyor-
sunuz, yıllar yılları kovalıyor ve en sonunda bir yere ge-
liyorsunuz. Ben artık istediğim yerdeyim ve bununla da 
hayalini kurduğum yaşama kavuşabilirim diyorsunuz. 
Sonra bir gecede, bir imzayla, bir sayfayla, o hayaliniz 
verdiğiniz emeğiniz her şey boşa gidiyor…

“HALA GÜLEBİLİRİZ”
• İsmini nasıl buldunuz? Nasıl ortaya çıktı?
H.Y: İlk başlarda ismi ciddi anlamda eleştiri konu-

su oldu. Her zaman şunu söylüyorum bir şeyi en doğru-
dan söylemek var bir de estetize ederek söylemek var. 
Estetize ederek söylediğinizde o sözün gücünü katlar-
sınız. İroni de bir yönden estetize etmektir. Biz aslında 
bu ismi koyarken burdan yola çıktık, acıtıcı gerçekli-
ğin görüntüsünü ve yansımasını göstermek için aslın-
da tersini kullandık, yoksa biz emekçiler olarak yaşa-
nan süreçte mutlu değiliz. Hepimiz çok üzgünüz, kendi 
mağduriyetlerimizin dışında başka insanların çok daha 
büyük mağduriyetler yaşadığının farkındayız. Bizi ek-
mekle, geçimle sıkıştırmaya çalışıyor olabilirler ama 
biz bunu dikkate almıyoruz. Yaşam bir şekilde sürdü-
rülebilir, biz güçlüyüz, bu süreçte ayakta dururuz de-
mek için aslında kahkaha isminde karar kıldık. Gülebil-
sinler, hala gülebiliriz diye seçtik. Türkiye’nin dört bir 
yanından insanlar buraya kendi hikâyelerini anlatmak 
için geliyorlar dolayısıyla demek ki biz kafamızdaki o 
şeyi gerçekleştirebildik diye düşünüyorum. 

F.D: Yaşamın kendisi zaten 

ironik bunun farkına varmak lazım. Düşünün karanlık-
ta kendini en fazla ne belli eder bir ışık, soyut ve psiko-
lojik bir karanlığın etkisidir. İşlerimizden atılmamız, as-
lında bizlerin psikolojik karanlığıdır. Bu karanlığı nasıl 
delebiliriz, nasıl bu karanlıkta fark edilebiliriz, kahkaha 
atarak diye düşündük. Herkesin bireysel anlamda, ya-
şamsal mücadelesi farklıdır. Bizim yaşam mücadelemiz 
işten atıldıktan sonra daha farklı bir boyut kazandı. Ka-
ranlığa karşı umutla ve emekle var olacağız.

• KHK ile ihraç edildiğinizi öğrendikten sonra ne-
ler hissetiniz?

H.Y: Ben KYK ile ihraç edildiğimi öğrendiğimde 
aslında üzülmedim. Açığa alınan öğretmenler vardı. Ba-
rış akademisyenleri imzalarından dolayı ihraç edilmişti. 
Bunları yaşamış ve şahit olmuş biri olarak işten atılma-
nın çok da bir önemi kalmamıştı. Çünkü bizden önce-
de bir ihraç furyası vardı. Ben 29 Ekim 2016 ihracıyım. 

İhraç edilmediğim süreçte de di-
ğer insanların ihraçları beni rahat-
sız ediyordu. İşime gidip geliyor-

dum ama gönül rahatlığıyla değildi. 
F.D: Ben Yüksek Disiplin Kurulu 

ile Mart 2017’de ihraç edildim. Bir öğ-
retmenle öğrencinin darp edilmesi üzerine, 

altını çiziyorum kadın öğretmenin darp edilmesi olayı-
na müdahil oldum. Şahit olduğum için ve sözlü olarak 
“Sen bunu yapamazsın devlet sana bu hakkı vermiyor” 
demem benim meslekten edilmeme sebep oldu. Haklı 
olduğumuzda bile haksız çıkarılabiliyoruz. 

“OLUMLU DESTEK VAR”
• Kafeye insanlardan destek geliyor mu?
H.Y: Çok büyük anlamda olumlu destekler var. 

Gruplar arası destek var, çeşitli STK’lardan yapıcı des-
tekler alıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar 
geliyor buraya, bizimle aynı mağduriyeti yaşayan insan-
lar da var, farklı mağduriyeti olan insanlar da var. Ge-
lip kendilerini ifade ediyorlar, bizimle tanışıyorlar, biz 
de onlarla tanışıyoruz. Mutlu oluyoruz. Onları gördüğü-
müz için güçlü hissediyoruz. 

F.D: Bu kafenin özünde emek var. Haliyle de bu 
noktadan bakan insanlar, bize saygı duyuyor ve destek 
olmaya çalışıyorlar. 

• Sizin gibi KHK furyasından etkilenen ve çok faz-
la açılıp kapanan kafe var, sizin sonrasında süreciniz 
ne olur?

H. Y: Bir kere bu soru tamamıyla yaşama bakış açı-
sıyla ilgili. Ben kahkaha isminden önce sisifos ismini 
çok düşünmüştüm. Sisifos bir mitolojik kahraman, tan-
rılara karşı gelir sisifos ve tanrılar tarafından cezalan-
dırılır, cezası da sürekli taş taşımak ve bu kayayı dağın 
zirvesine taşımaktır. Ne zaman dağın başına çıksa taşı-
dığı taş, tanrılar tarafından sırtından atılır. Sisifos tekrar 
aşağı iner ve taşı taşımaya devam eder. Ben hayata da 
mücadeleye de böyle bakıyorum. Mücadelenin zaferini 
görmek güzeldir ama hayatın anlamı mücadelenin ken-
disidir. Dolayısıyla bu kafeyi sürdürebiliriz veya kapa-
tabiliriz. Başka bir yerden üretmeye devam ederiz. Yine 
yeniliriz, yine devam ederiz. 

atmadan 
l Derya KAVAK

K

• Öğrencilerinizi ve öğretmenliği özlüyor musunuz?
H. Y: Evet özlüyorum. Öğretmenliğimin son yıllarında, ilk yıllarında aldığım 
keyfi almıyordum. Çünkü ciddi anlamda müfredatların içi boşaltıldı ve çok fazla 
yönlendirme vardı. Bir de benim alanımdan kaynaklı olarak, tek yönlü öğreticiliği 
kabul etmiyorum. Aslında anlayış olarak da öyle, ben öğrencilerimden de 
çok şey öğrendim. Hayatımda etkili olabilecek en önemli kural olan sabrı 
öğrenmişimdir. Öğrencilere şiir okumayı, kitap tanıtmayı özlüyorum.

“ÖĞRENCİLERİMİ ÖZLÜYORUM”

KaHKaha
iCeri girmiyoruz

KHK ile ihraç edilen Eğitim-Sen’li öğretmen çift Hüda Yıldırım ve 
Ferit Doğanşur’un Kadıköy’de açtığı KaHKaha Kafe’yi ziyaret ettik…
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Kadıköy’le ilgili 
günlük hayatımızda 
kullandığımız 
bilgilerin bazıları 
yanlış. Peki,
bunlar neler?

entsel dönüşüm çalışmalarıyla yenilenen 
ve daha da büyüyen İstanbul, geçmişiy-
le olan bağını gittikçe yitiriyor. İstanbul-
lular ise yaşadıkları kentin tarihi, kültürel 

ve sosyal özelliklerinin farkına, ya sanatsal ya da mi-
mari çalışmalarla varıyor. Ancak bu çalışmalar sadece 
merkezi semtleri konu ediniyor. Kadıköy Kent Konse-
yi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Gru-
bu bu eksikliği giderme yolunda bir adım atarak, 2015 
yılı projesi olarak Hasanpaşa Mahallesi’ni mercek altı-
na almıştı. 

Grup, Hasanpaşa’da bugüne ulaşan sivil mimari ör-
neklerinin fotoğraflarla kayıt altına alınması ve bu fa-
aliyetin bir sözlü tarih çalışmasıyla  desteklenmesini 
hedefledi. Asiye Yavuz’un koordinatörlüğünde gerçek-
leştirilen çalışmanın fotoğrafları İsmail Şevket Baki’ye 
ait. Cemal Küçüksever’in yaptığı sözlü tarih çalışması-
nın editörlüğünü de Filiz Sever üstlendi. Şehir Coğraf-
yası Öğretim Üyesi Turgay Gökçen de Hasanpaşa’nın 
tarihiyle ilgili  kaleme aldığı makalesiyle çalışmaya 
destek verdi. Gazete Kadıköy olarak, Hasanpaşa’nın ve 
Kadıköy’ün tarihine ışık tutacak olan sözlü tarih çalış-
masının önemli noktalarını sizinle paylaşıyoruz. 

10 EVDEN KOCA BİR SEMTE...
Hasanpaşa, Acıbadem’in Dörtyol’dan başlayarak 

Kuruçeşme’ye kadar olan kesimi ile Kurbağalıdere 
arasında uzanan alanda yer alıyor. Turgay Gökçen’in 
verdiği bilgilere göre, Anadolu yakasının ihtiyacı-
nı karşılamak üzere, İstanbul’da havagazı üretimi ya-
pan üçüncü fabrikanın 1892’de burada kurulmasından 
sonra semt, “Gazhane” olarak da anılmaya başlanmış. 
Bugün Hasanpaşa olarak bilinen alan, 17.yy’ın başla-
rında Kızlarağası Mısırlı Osman Ağa’nın mülküydü. 
1630’da IV.Murad, bu alanları kamulaştırmış, 1800’de 
ise bölgedeki topraklar III.Selim’in mülkiyetine geç-
miş. II.Mahmud döneminde (1808-1839) gezinti ve av 
yeri olan Hasanpaşa, Abdülmecid döneminde (1839-
1861) Kapıcıbaşı Hüsameddin Efendi’ye armağan edil-
miş. Hüsameddin Efendi’nin ölümünden sonra da top-
raklar vârisleri tarafından satılmış.

Gökçen’in ifadelerine göre, Hasanpaşa 19.yy’ın 
sonlarına kadar, yoğun bir yerleşim alanı değildi. Ka-
uffer haritalarında bugünkü Hasanpaşa Mahallesi top-
raklarının, bağlar, bahçeler ve çayırlarla kaplı olduğu 
görülüyor. 1876’da Romanya ve Bulgaristan’dan gelen 
göçmenler İkbaliye sırtlarına yerleştirildiğinde bile bu-
ralarda ancak 8-10 ev bulunuyormuş. 

DÜŞÜK GELİRLİLERİN MEKANI
“1900’lerin başından itibaren Hasanpaşa, özellikle 

Türklerin tercih ettiği bir semt olmuş ve yerleşim gi-
derek yoğunlaşmış” diyen Gökçen, şu bilgileri pay-
laşıyor: “ O tarihlerde Kadıköy’de, Rumlar daha çok 
Moda ve kısmen Yeldeğirmeni, Ermeniler Altıyol, Ba-
hariye; Museviler Yeldeğirmeni; Türkler ise Hasan-
paşa ve Yeldeğirmeni’nde otururlardı. II.Abdülhamid 
döneminde (1876-1909) bahriye nazırı olan Bozcaada-
lı Hasan Hüsnü Paşa, daha önce bir yangın sonucu or-
tadan kalkan Divittar Camii’nin yerine semte 1901’de 
yeni bir cami yaptırmış. Mahallenin adı da, Osman Ağa 
Mahallesi’nden ayrıldıktan sonra, 10 Aralık 1930’da 
Kaptan Hasan Paşa olmuş. 1990 nüfus sayımına göre 
10.503 kişinin yaşadığı Hasanpaşa, 1980’lere kadar, 
orta ve düşük gelir gruplarının konut alanı olma özelli-

ğini taşıyordu. Bugün, Kurbağalıdere Caddesi ve Uzun 
Çayır Sokağı, Kadıköy Belediye binasından başlayarak 
bir iş ve ticaret aksı olarak gelişmektedir. Diğer yan-
dan, Acıbadem semti ile sınır oluşturan alanlardan iti-
baren, eski konutlar hızlı bir şekilde yıkılmakta, yerle-
rine yeni binalar ve siteler yapılıyor.”

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ?
Turgay Gökçen’in ifadelerinden de anlaşılacağı 

üzere Hasanpaşa, 1900’lü yılların başında konaklarıy-
la, geniş bahçeli köşkleriyle ünlüydü. Ancak yoğun ya-
pılaşma hareketleri, bu yapıların ayakta durmasını en-
gellemiş. Birçoğunun yıkıldığı, ayakta kalanların ise 
haylice yıprandığı bu yapılar ne zaman yapıldı, içinde 
kimler yaşadı? 

KARİKATÜR EVİ’NİN İLK SAKİNLERİ
Cemal Küçüksever’in araştırmasına göre;  Kadıköy 

Belediyesi’nin restore edip “Karikatür Evi” olarak kul-
lanılan ahşap evin son sakinleri Ali Usta’nın ailesi idi. 
1990’lı yıllarda Ali Usta ailesi ile bu evde oturur, bah-
çede kurduğu atölyesinde boru, baca, depo gibi sac iş-
leri yaparmış. Ahşap evin bir önceki kiracısı, 1960’lar-
dan beri burada oturan belediye zabıtası Mecit Bey’in 
ailesiymiş. Mecit beyler, karşı köşedeki konak (ıtriyat 
deposu) yandığında, evlerini sıçrayan kıvılcım ve alev-
lerden zorlukla koruyabilmiş. 

MUTLU ÇİFTİN YUVASI
Andelip Esat Sokak’ta dere kenarında, bahçe içinde 

yer alan 19.yy sonlarından bugüne kalan iki katlı ahşap 
sayfiye köşkü ise Dr. Ali Rıza Gültekin ailesine aitmiş. 
Ali Rıza Bey ve eşi 1940’lı yıllarda bu köşkte yaşa-
mış. Köşkün kuzeydoğusundaki parsel de aynı kişiye 
ait olup, evin hizmetkârı buradaki bir kulübede yaşa-
mış. Bugüne kalan nadir yapılardan biri olan bu köşk 
şimdilerde restoran olarak kullanılıyor. 

ARABACI İBRAHİM’İN EVİ
Ahmet Rasim Sokak ile Ali Ruhi Sokak’ın köşesin-

de bulunan iki buçuk katlı bu ahşap evde ise 1930’lar-
dan bu yana aynı aile oturuyor. Romanya’dan göç eden 
ailenin reisi İbrahim Efendi arabacılık yaptığı için  ha-
tırlarda “Arabacı İbrahim” olarak kalmış. Onun oğlu 
Remzi de önceleri babasının mesleğini sürdürmüş, 
Otosan Fabrikası açılınca burada çalışmaya başlamış. 
Adalet Hanım ve Muzaffer kardeşler de bu evin sakin-
lerinden. Evin Ali Ruhi Sokağı’na bakan duvarının bi-
tişiğindeki evde de Zehra Hanım ile kardeşleri yaşamış, 
burası bugün yarı yarıya yıkık vaziyette. Eskiden karşı-
lıklı iki katlı evlerin bulunduğu sokaktan Kurbağalıde-
re Caddesi’ne gidilirken sağ kolda bu evlerden birinin 
sadece yangın duvarı göze çarpıyor. Sokağa 1930’larda 
ismi verilen Ali Ruhi Bey, Tanzimat Dönemi şairlerin-
den olup; Ertuğrul gemisi ile Japonya’ya gidiş yolun-
da hastalanmış, tedavi gördüğü Singapur’da vefat et-
miş. Bu sokaktan Kurbağalıdere Caddesi’ne çıkılırken 
sol köşede 1940’lı yıllarda Süleyman Efendi’nin odun 
kömürü ve hayvan yemi sattığı dükkân, sağ köşede ise 
küçük bir Francala fırını varmış. 

NURETTİN’İN DÜKKÂNI
Kurbağalıdere Caddesi üzerindeki 19.yy sonların-

dan kalma bu iki ahşap ev bugün hala ayakta ama ol-
dukça bakımsız bırakılmış. Giriş katı tuğla örülü, ahşap 
süslemeleri ile dikkat çeken, 19.yy sonlarında yapılmış 
bu üç katlı ahşap ev hâlâ kullanılıyor. Binanın alt ka-
tında 1960’lı yıllarda berber Nurettin’in dükkânı bulu-
nuyormuş,  şimdi ise  üst katında bir dikiş atölyesi fa-
aliyette. İki katlı kâgir binanın giriş katında ise 1960’lı 
yıllarda Cezaydin Efendi’nin bakkal dükkânı varmış. 

DEMİRCİ RESUL’DEN ABDULLAH BEY’E 
Nazifbey Sokak  ile Faik Bey Sokak’ın köşesinde 

bulunan bahçe içindeki iki katlı, sarı boyalı, bakımlı 
tarihi ahşap ev orijinal haliyle korunabilmiş. 1950’li 
yıllarda bu evde Demirci Resul ve Metin’in akraba-
larının oturduğu rivayet ediliyor. 1940’lı yıllarda ise 
bu evde Emlak Kredi Bankası avukatı Abdullah Saip 
Tamtürk ailesi yaşamış. 

MAHİR ÇAYAN’IN ANNE EVİ
Hasanpaşa’da köşkler ve konakların dışın-

da 1940’ların mimari yapısını yansıtan iki kat-
lı kâgir evler de bulunuyor. Küçüksever’in verdiği 
bilgilere göre bu evlerin arka bahçeleri dereye bakı-
yormuş.Andelip Sokak’ta bulunan bu evlerden birin-
de 1970’li yılların başlarında Mahir Çayan’ın annesi 
yaşamış, Çayan’ın burayı ziyaret edebileceğini düşü-
nen polis de Mülayim’in kahvesini mesken tutarak 
bu sokağı gözaltına almış. 

ALİ EKBER’İN KAHVESİ
1940-50’li yıllarda Kurbağalıdere Caddesi’nin 

bugün trafik ışıkları ve yaya geçidinin olduğu yerde, 
Ali Ekber’in açıp uzun süre işlettiği bir  kahvehane 
varmış. Bu dükkânın işletmecileri değişse de ismi hep 
“Ali Ekber’in Kahvesi” olarak kalmış. 1960-70’li yıl-
larda burayı mahallenin kabadayı tayfasından Ömer, 
Rafet ve Kemal kardeşler devralmış. 1940’lı yıllar-
da kahvehanenin önünde, Ahmet Efendi fırınının tam 
karşı hizasında yer alan çeşmeden şebeke (Terkoz) 
suyu akar, bazı mahalle sakinleri buradan kaplarına 
doldurdukları suyu evlerine götürürmüş.

KEMİKLİ ÇAYIR
Kadıköy Kent Konseyi’nin yaptığı çalışma sade-

ce köşklerle sınırlı değil. Cemal Küçüksever’in araş-
tırmalarına göre, Galatasaray Kulübü 1906 yılında 
bugün Kadıköy Belediye Başkanlığı binasının bulun-
duğu yerdeki bu çayırı antreman sahası olarak kira-
lamış ve bir süre kullanmış. Sporcular soyunup gi-
yinmek için Kuşdili’ndeki Lazar’ın kahvehanesinden 
yararlanırlarmış. Çayır 1960 sonları ve 1970 başların-
da yıkıcıların eski evlerden sökülen malzemeleri sat-
tıkları büyük bir pazara dönüşmüş. Akla gelebilecek 
her tür tarihi ahşap yapı elemanı burada yok pahasına 
satılmış. Bu alanda yapılan kazılarda Helenistik dö-
neme ait çokça mezar ortaya çıktığından, 60’lı yıl-
ların gençleri buraya “Kemikli Çayır” adını takmış. 

K

Kadıköy hakkında doğru bildiğimiz

Kadıköylü olsun olmasın İs-
tanbul’da yaşayan milyonlar-
ca kişi Kadıköy’den geçiyor 
ya da bu semtin müdavimi 
oluyor. 500 bine yakın nüfu-
sa sahip olan Kadıköy, son 
yıllarda İstanbul’un en gözde 
semtlerinden. Peki, sokakla-
rında gezdiğimiz, kafelerinde 
kahve içtiğimiz, metrosu-
nu kullandığımız bu semti ne 
kadar tanıyoruz? 

Kadıköy’le ilgili günlük 
hayatımızda kullandığımız 
bilgilerin de bazıları yanlış. 
Yuvako editörlerinin  Kadı-
köy Mahalle Rehberi‘ni ha-
zırlarken tespit ettiği Kadı-
köy ile ilgili 7 yanlışı sizlerle 
paylaşıyoruz. 

l Erhan DEMİRTAŞ

1-Moda diye bir mahalle yok. Deniz kenarında Moda diye adlandırılan bölge, aslında Caferağa Mahallesi’nin bir parçası.
3-Erenköy’ün Bağdat Caddesi’ne sınırı yok. 

6-Meşhur Göztepe 60. Yıl Parkı, Caddebostan’da.

2-Herkesin “kapak atmak” istediği üniversitelerden biri 

olan Marmara Üniversitesi’nin Göztepe yerleşkesi ise 

Göztepe’de değil, Fikirtepe Eğitim Mahallesi’nde.
4-Gezdiğimiz, kahve içtiğimiz, eğlendiğimiz, her 

gün geçtiğimiz ve alışveriş yaptığımız, Kadıköy 

boyunca uzanan Bağdat Caddesi, aslında 

Maltepe’ye bağlı Cevizli Mahallesi’ne kadar 

uzanıyor. Bostancı’daki yapılaşma ile zaman 

içerisinde aradaki bağlantı kaybolmuş olsa da, 

Minibüs yolu diye bildiğimiz yol, Bostancı’dan 

itibaren Bağdat Caddesi olarak devam ediyor.

7-Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, 
Fenerbahçe’de değil. Zühtüpaşa Mahallesi’nde.
yapılaşma ile zaman içerisinde aradaki bağlantı 
kaybolmuş olsa da, Minibüs yolu diye bildiğimiz 
yol, Bostancı’dan itibaren Bağdat Caddesi olarak 
devam ediyor.

Kaynak: Yuvako.com

Hasanpaşa’nın
saklı geçmisi

Kadıköy
 Kent Konseyi Tarihi 

Kültürel Miras  ve Kent 

Belleği Çalışma Grubu’nun 

Hasanpaşa Mahallesi’ni 

mercek altına alarak hayata 

geçirdiği “Hasanpaşa 

Yollarını Arşınladık”  

çalışması semtin 
geçmişine 

ışık tutuyor
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